TÜRKİYE KAMU-SEN YÖNETİM KURULU

YAVRU VATAN’A ÇIKARMA YAPTI
ziyareti çerçevesinde ilk yönetim
kurulu toplantısını konfederasyonumuz çatısı altında bulunan ve Türkiye
Kamu-Sen’in şanlı bayrağını yavru
vatanımızda şerefle dalgalandıran
Kıbrıs Türk Memur-Sen’in ev sahipliğinde gerçekleştirdi. n 3’te

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı
Önder Kahveci ve sendikalarımızın
Genel Başkanları 7. Olağan Genel
Kurulumuzun ardından temaslarda
bulunmak üzere yavru vatan Kuzey
Kıbrıs Türk Cumhuriyetine gitti. Türkiye Kamu-Sen heyeti, Kuzey Kıbrıs
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BÜYÜK BİR SEVDANIN ADI...

Türkiye Kamu-Sen Youtube kanalına abone olunuz

www.kamusen.org.tr

Türkiye Kamu-Sen Yayın Organıdır

7. OLAĞAN GENEL KURULUMUZ
COŞKUYLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Konfederasyonumuzun
7. Olağan Genel Kurulu
7-8 Mayıs tarihlerinde
başkent Ankara’da coşku içinde gerçekleştirildi. Türkiye Kamu-Sen
Genel Başkanı Önder
Kahveci yeniden güven
tazeleyerek Genel Başkanlığa seçildi.

ÖNDER KAHVECİ: SENDİKACILIKTA TARİH YAZIYORUZ
7. Olağan Genel Kurulumuzun açılışında konuşan Türkiye
Kamu-Sen ve Türk Sağlık-Sen Genel Başkanımız Önder
Kahveci, Türkiye Kamu-Sen 30 yıllık serüveninde sendikacılıkta tarih yazmıştır” dedi. Kahveci, “Kamu çalışanlarının
ve ailelerinin daha
güzel

bir geleceğe dair ümitlerini besleyen; şahsiyet ve onurlarıyla yaşayabilecekleri, bağımsız, hür bir Türkiye özlemini perçinleyen; yol gösterici ve hiç sönmeyecek bir ışık,
vatan ve millet sevgisinin sembolü bu Konfederasyonun
neferi olduğum için, Yaradan’a hamd olsun! Kuş uçmaz
kervan geçmez diyarlarda, salgında, yangında, depremde, afette, memleketin dört bir yanında, emekleri, alın teri, kanı ve canı pahasına hizmet
üretip, Türkiye Kamu-Sen bayrağını,
ay yıldızlı al bayrağın yanında
dalgalandıran kahraman
kardeşlerime selam
olsun! n 6-9’da
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TÜRKİYE KAMU-SEN YÖNETİM KURULU

YAVRU VATAN’A ÇIKARMA YAPTI
BAŞKANLAR KURULUMUZ KKTC
CUMHURBAŞKANI ERSİN TATAR’I ZİYARET ETTİ

Temas ve incelemelerde bulunmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bulunan Türkiye Kamu-Sen Yönetim Kurulumuz Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüştü.

ÖNDER KAHVECİ: TÜRK
MİLLETİ KIBRIS DAVASINDAN
ASLA TAVİZ VERMEYECEKTİR
Genel Başkanımız Önder Kahveci ziyarette, “Türkiye Kamu-Sen
heyeti olarak yavru vatanımız
Kuzey Kıbrıs’ta olmaktan büyük
mutluluk duyuyoruz. Güler yüzü
ve tüm samimiyetiyle bizleri
ağırlayan sayın Cumhurbaşkanımız Ersin Tatar’a da heyetimiz
adına teşekkürlerimi sunuyorum.

Geride bıraktığımız hafta sonu
gerçekleştirdiğimiz 7. Olağan
Genel Kurulumuzun hemen
ardından ilk yönetim kurulu
toplantımızı geleneğimiz üzere
Kuzey Kıbrıs’ta yaptık. Kıbrıs
meselesi bizim milli davamızdır.
Türk milletinin asla taviz vermeyeceği bu davada geri adım
atmamız, Kıbrıs Türkünü yalnız
bırakmamız mümkün değildir.
Anavatan Türkiye yavru vatanına her şart altında desteğini
sürdürecektir. Doğu Akdeniz’e
sınırı dahi olmayan farklı devletlerin bu coğrafyada var olma
çabası sürerken bu topraklara
bizim kayıtsız kalmamızı kimse
beklememelidir. Yüzyıllardan
beridir Türk varlığının egemen
olduğu bu topraklar için kan akı-

tan, adadaki Türk varlığı üzerine
kirli ve sinsi plan yapanlara 1974
yılının 20 Temmuz gününü hatırlatmak isterim.
Türk milleti milli davasına ilelebet sahip çıkacaktır. Bilinmelidir
ki, Türk milleti Kuzey Kıbrıs’ın
varlığı için üzerine düşen görevi daima yerine getirecektir. Bu
duygu ve düşüncelerle tekrar
bizleri güler yüzleri ile ağırlayan
Sayın Cumhurbaşkanımız başta
olmak üzere tüm yetkililere ve Olağan Genel Kurulun hayırlı
Kıbrıs Türk halkına teşekkürleri- olmasını diliyorum. Görev alan
siz değerli Genel Başkanları tebmi sunuyorum” dedi.
rik ediyorum. Türkiye Kamu-Sen
hepimizin bildiği üzere hem çaCUMHURBAŞKANI ERSİN
lışma hayatında hem de milli koTATAR: KAMU-SEN ÇALIŞMA
nularda ki hassasiyetiyle örnek
HAYATI VE MİLLİ KONUbir konfederasyondur. Kuruluş
LARDAKİ HASSASİYETİYLE
ilkesini Türkiye ve Türk milletinin bölünmez bütünlüğü olarak
ÖRNEK BİR KONFEDERASbenimseyen Türkiye Kamu-Sen
YONDUR
“Bugün bu güzel adamızda siz- sendikacılıkla vatan sevgisini
leri ağırlamak bizim için şeref- sentezleyen, milli bilinci çok
tir” diyen Cumhurbaşkanı Ersin yüksek bir konfederasyon olma
Tatar, “Türkiye Kamu-Sen hepi- özelliğini taşımaktadır.
mizin bildiği üzere hem çalışma Bugün bu güzel adamızda sizleri
hayatında hem de milli konular- ağırlamak bizim için şereftir. İlk
da ki hassasiyetiyle örnek bir Yönetim Kurulu toplantınızı bukonfederasyondur.” dedi. Tatar, rada gerçekleştirmiş olmanız
Öncelikle gerçekleştirdiğiniz 7. tüm dünyaya verilecek en güzel

mesajlardan birisidir. Şunu herkes bilmelidir ki, anavatan yavru
vatandan ayrılmaz ayrılamaz.
Türkiye Kamu-Sen bu hassasiyeti bugün dostta düşmana bir
kez daha ilan etmiştir. Anavatanımızın bizlere verdiği destek
ile bölgede dimdik ayaktayız. Kilometrelerce öteden gelip Doğu
Akdeniz’de söz sahibi olmak
isteyenlere inat Türkiye Cumhuriyeti kararlığını ortaya koymuş
ve tüm oyunları bozmuştur. Ben
tüm Kıbrıs Türk halkı adına Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı
Önder Kahveci ve yönetim kurulu üyelerine adamıza hoş geldiniz diyor, sizleri burada görmekten duyduğum memnuniyeti bir
kez daha ifade ediyorum” dedi.

KKTC ÇALIŞMA VE SOSYAL
GÜVENLİK BAKANI HASAN
TAÇOY’U ZİYARET ETTİK
Yönetim Kurulu toplantısının ardından
KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Hasan Taçoy’u ziyaret eden heyetimiz
ikili ilişkiler ve çalışma hayatına dair
değerlendirmelerde bulundu. Çalışma
hayatının sorunları ve sıkıntıları konusunda Bakan Taçoy ile fikir alışverişinde
bulunan heyetimize, KKTC’deki sendikal
çalışmalar konusunda da bilgiler verildi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan
Taçoy, Türkiye Kamu-Sen heyetini Kuzey
Kıbrıs’ta ağırlamaktan şeref duyduğunu
belirterek, Türkiye’deki en önemli konfeTürkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder derasyonlardan birisi olan Türkiye KamuKahveci ve sendikalarımızın Genel Baş- Sen’in bilgi ve birikimlerinin kendileri için
kanları 7. Olağan Genel Kurulumuzun son derece önemli olduğuna vurgu yaptı.
ardından temaslarda bulunmak üzere
yavru vatan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine gitti.
İLK YÖNETİM KURULU
TOPLANTIMIZ KKTC’DE YAPILDI
Türkiye Kamu-Sen heyeti, Kuzey Kıbrıs
ziyareti çerçevesinde ilk yönetim kurulu
toplantısını konfederasyonumuz çatısı
altında bulunan ve Türkiye Kamu-Sen’in
şanlı bayrağını yavru vatanımızda şerefle
dalgalandıran Kıbrıs Türk Memur-Sen’in
ev sahipliğinde gerçekleştirdi. Toplantıda, Kıbrıs Türkünün bu coğrafyada asla
yalnız olmadığına vurgu yapılırken, anavatanın her daim Kıbrıs Türklerinin yanında olduğu net bir şekilde daha ifade
edildi. Bölgede yaşanan gelişmelere bakıldığında Kıbrıs adasının öneminin ortaya çıktığını ifade eden Genel Başkanımız
Önder Kahveci, Türkiye’nin mavi vatan
politikasının önemini dikkat çekti.

BAŞKANLAR KURULUMUZ
MECLİS BAŞKANI ZORLU
TÖRE’Yİ ZİYARET ETTİ
Temaslarımız çerçevesinde KKTC Meclis
Başkanı Zorlu Töre’yi de ziyaret eden Genel Başkanımız Önder Kahveci ve yönetim kurulumuz, “Anavatan’ın selamlarını
Meclis Başkanı Töre’ye iletti. Genel Bakan
Kahveci, “Her durum ve şart altında Türkiye Cumhuriyeti olarak yavru vatanımız
Kuzey Kıbrıs’ın hak ve menfaatleri için
mücadele etmekten imtina etmeyiz. Kıbrıs meselesi Türk milletinin haklı davasıdır. Bizler haklı davamızdan bir an dahi
geri adım atmayız. Türkiye Kamu-Sen heyeti olarak bugün adada sizlerle birlikte
olmaktan, KKTC’nin hür ve bağımsız bir
devlet olduğunu bir kez daha dünyaya

ilan etmekten şeref duyuyoruz. Nazik ev
sahipliğiniz için Genel Başkanlarımız, camiamız ve kamu görevlileri adına sizlere
teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.
ZORLU TÖRE: ZİYARETİNİZDEN BÜYÜK
MUTLULUK DUYDUK
KKTC Meclis Başkanı Zorlu Töre ise,
“Anavatan’dan gelen selamı mutlulukla
alıyoruz. Sizlerin bizlere verdiği destek
ile Kıbrıs Türkü bölgede kendini güvende hissetmektedir. Bölgemizde yaşanan
gelişmeler Kıbrıs adasının önemini tüm
dünyaya göstermiştir. Anavatanımızın
elbette hemen yanı başında olan ve yüzbinlerce soydaşının yaşadığı bu adaya
kayıtsız kalması kimse beklememelidir.
Ben bu nazik ziyaretiniz için sizlere teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.
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GENEL BAŞKANIMIZ ÖNDER KAHVECİ İŞ SAĞLIĞI
VE GÜVENLİĞİ HAFTASI AÇILIŞINA KATILDI
Genel Başkanımız Önder Kahveci, 36.’sı düzenlenen “İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası” açılış toplantısına katıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlı
Prof. Dr. Vedat Bilgin başta olmak üzere meslek odaları temsilcileri, işçi ve işveren temsilcileri ve bir çok sivil toplum kuruluşunun yönetici ve temsilcileri de ve çok sayıda davetlinin de hazır bulunduğu toplantıda Genel Başkanımız Önder Kahveci’de bir konuşma yaptı.
KAHVECİ: İŞ KAZALARI VE
MESLEK HASTALIKLARININ
SON BULMASINI TEMENNİ
EDİYORUM
“Biz Türkiye Kamu-Sen olarak,
ülkemiz öncelikli olmak üzere
tüm dünyada tek bir iş kazasının
bile yaşanmadığı, tek bir çalışanın bile meslek hastalığına yakalanmadığı bir çalışma hayatı
istiyoruz” diyen Genel Başkan
Önder Kahveci, “İşin sağlığı olmaz, işçinin, çalışanın sağlığı
olur; işin güvenliği olmaz işçinin,

çalışanın güvenliği olur” dedi.
Genel Başkan Önder Kahveci;
“Bu yıl 36.’sı düzenlenen İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası çerçevesinde gerçekleştirilecek etkinliklerin ülkemizde iş sağlığı ve
güvenliği kültürünün yerleşmesine, bütün iş kazası ve meslek
hastalıklarının son bulmasına
vesile olmasını diliyorum. Herkesi şahsım ve Konfederasyonum Türkiye Kamu-Sen adına
saygıyla selamlıyorum. Bütün
dünyada ve ülkemizde iş kazası
ve meslek hastalığı çalışma hayatının en büyük sorunlarından
birisi olarak hem iş gücü kay-

bına hem de ekonomik kayba
neden olmaktadır. Biz Türkiye
Kamu-Sen olarak iş kazası ve
meslek hastalığına ekonomik
boyutundan ziyade, insani bir
sorun olarak bakıyoruz.
Bizler için istatistiklerin hiçbir
önemi yok. Konu insan hayatı
olduğunda bütün istatistikler
anlamını yitirir. Böyle durumlarda iş kazası veya meslek hastalığına maruz kalan kişi ve ailesi
için rakamlar anlamsızdır. Biz
Türkiye Kamu-Sen olarak, ülkemiz öncelikli olmak üzere tüm
dünyada tek bir iş kazasının bile
yaşanmadığı, tek bir çalışanın
bile meslek hastalığına yakalanmadığı bir çalışma hayatı istiyoruz. Hep hatırlatıyoruz; yapılan
araştırmalar, iş kazalarının yüzde 98’inin, meslek hastalıklarının ise tamamının önlenebilir olduğunu ortaya koymuştur. Öyle
ise iş kazası ve meslek hastalıkları çoğu zaman maliyet kaygısı
nedeniyle alınmayan tedbirler
yüzünden ortaya çıkmaktadır.
Teknolojik gelişmenin bu denli hızlandığı günümüzde, bilgi,
tecrübe ve yaratıcılık en büyük
sermaye, en büyük kaynak haline gelmişken ancak en önemli
sermayemiz olan insanı önceleyen politikalarla daha güzel bir
gelecek, daha güzel bir çalışma
yaşamına ulaşabiliriz. Bu yıl,
bu haftanın teması “Sosyo-Ekonomik Boyutu ile İş Sağlığı ve
Güvenliği” olarak belirlenmiş.
Üretim araçları el ve şekil değiştirirken, Endüstri 4.0, Toplum
5.0 gibi projeler daha çevreci,
daha az hataya müsait bir çalışma yaşamı sunarken ve yepyeni
bir dünyanın kapıları aralanırken, biz de bütün boyutlarıyla
çalışanlarımızı korumanın yollarını bulmalıyız.
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1 MAYIS EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ KUTLU OLSUN
Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder
Kahveci, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma
Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı.
“Çalışanların haklarının ilerletilmesi ancak örgütlü mücadele ile mümkündür”
diyen Genel Başkanımız Önder Kahveci,
“Çalışanların hak ettiklerini almaları için
verdiğimiz mücadelede sesimizin daha
gür çıkmasına vesile olduğu için 1 Mayıs’ı
çok önemsiyoruz” dedi.
Genel Başkan Önder Kahveci mesajında şu satırlara yer verdi; “İlkeli, kararlı
ve cesur sendikacılığın adresi Türkiye
Kamu-Sen olarak tüm çalışanların 1 Mayıs
Emek ve Dayanışma Gününü en içten dileklerimizle kutluyoruz. Kuruluşumuzdan
bugüne kadar, hiç taviz vermeden kamu
çalışanlarımızın hak ve menfaatleri için
mücadele verdik, var gücümüzle çalışanımızın sesi olmaya devam ediyoruz.

Emeği, çalışanı ve çalışanlar için
yapılan yatırımları bir maliyet
unsuru olarak görmemeli, ortaya çıkan olumsuzlukların maddi boyutundan önce insani ve
sosyal boyutunu ele almalıyız.
Endüstri Devrimi’nin üzerinden
3 asır geçmiş olmasına rağmen,
%98 oranında önlenebilir olan iş
kazaları ve %100 oranında önlenebilir olan meslek hastalıkları
artık gündemimizden çıkmalıdır.
Dil ve bu dile ait olarak üretilmiş
kavramlar insanın düşünce dünyasını ve davranış mekaniğini
belirleyen en önemli unsurdur.
Ne yazık ki tam karşılığı İşçi Sağlığı ve Güvenliği ya da Meslekî
Sağlık ve Güvenlik (Occupational Helath and Safety) olan bir
kavram, dilimize İş sağlığı ve
Güvenliği şeklinde girmiştir.
Biz, işi değil işçiyi; çalışanı korumakla mükellefiz. Türkiye KamuSen olarak her toplantıda “işin
sağlığı olmaz, işçinin, çalışanın
sağlığı olur; işin güvenliği olmaz
işçinin, çalışanın güvenliği olur”
diyoruz.
Kâr da teknolojik
ilerleme de gelişme de insan için
var. İnsanlar daha rahat yaşasınlar diye var.6331 sayılı bu konuda ülkemizde atılmış adımların

en önemlisidir. Bu Kanunun bütün hükümleri istisnasız olarak
tüm işyerlerinde uygulandığı
takdirde inanıyorum ki, iş kazalarının ve meslek hastalıklarının
önlenmesine yönelik büyük bir
adım atmış olacağız. Ama Kanunun yasalaştığı günden beri, bütün hükümlerinin kamuda ve az
riskli işyerlerinde uygulanması
sürekli ertelendi. Nihayetinde 31
Aralık 2023’e kadar kamuda ve
50’nin altında işçi çalıştırılan az
tehlikeli işyerlerinde İşyeri Hekimi, Sağlık Personeli ve İş Güvenliği Uzmanı çalıştırma yükümlülüğü ertelenmiş bulunuyor.
Dolayısıyla kamu, hâlâ İş Sağlığı
ve Güvenliği Kanunu kapsamı
dışında. Oysa kamu binalarının
pek çoğunun, özellikle hastanelerin sağlık ve güvenlik koşullarını karşılamadığı ortada. COVID-19 salgınında bir kere daha
gördük ki, kamu çalışanları bu
ülkenin can damarını oluşturuyor. Sağlık çalışanlarımız başta
olmak üzere tüm kamu çalışanlarımızın fedakârlıkları, salgını
en az hasarla atlatan ülkelerden
birisi olmamızı sağladı. Çalışmaları nedeniyle virüse maruz kalan kamu çalışanları için

COVID’in meslek hastalığı olarak
kabul edilmesi çağrımızı yineliyoruz. Salgın sürecinde görev
yapan sağlık çalışanlarımız için
bu sürenin fiili hizmetten sayılması gerektiğini bir kere daha
vuruluyoruz. Neden kamudaki
meslek hastalıklarının belirlenmesi ve risk altındaki çalışanların fiili hizmet sürelerinin yeniden belirlenmesi konusunda
ayak sürüyoruz?
Maliyet ve insan hayatı arasında tercih söz konusu olduğunda maalesef tercih, çoğunlukla
maliyetten yana oluyor. Başkalarının hayatına kendimizinki
kadar değer ve önem verdiğimizde sorunun çözüleceği inancını taşıyorum. Ben, emeğin
en yüce değer olduğu gerçeğini
idrak edip, insan için yapılacak
yatırımlarla hayatı güzelleştireceğimiz, iş kazası ve meslek
hastalıklarının son bulması için
gerekli farkındalığı yaratabileceğimiz bir sürecin başlangıcı
olması dileklerimle, bu etkinliklerin gerçekleştirilmesinde emeği geçen tüm yetkililere teşekkür
ediyor, hepinize şahsım ve Türkiye Kamu-Sen adına saygılarımı
sunuyorum.
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meydanlara taşıyamadık. Bu yıl da gerek
süregelen hastalık riski gerekse Ramazan
Bayramı tatili münasebetiyle meydanlarda değiliz. Ancak 1 Mayıslarda alanlarda
olmadığımız bu dönemde özellikle kamu
çalışanlarımız salgınla savaşın en ön safında yer alarak milletimize varlıklarının
ne kadar önemli olduğunu göstermiş ve
şükür sebebi olmuşlardır. İşte bu şartlarda çalışanlarımızın hak ettiklerini almaları için verdiğimiz mücadelede sesimizin
daha gür çıkmasına vesile olduğu için 1
Mayıs’ı çok önemsiyoruz.

Devletimizin temelini oluşturan “muasır
medeniyet” hedefine yürürken, “Milli hedef belli olmuştur. Ona ulaşacak yolları
bulmak zor değildir. Denebilir ki hiçbir
şeye muhtaç değiliz. Yalnız bir tek şeye
çok ihtiyacımız vardır: Çalışkan olmak”
diyen Ulu Önderimiz Mustafa Kemal
Atatürk’ün vizyonunu taşıyoruz.

Çalışanların haklarının ilerletilmesi ancak
örgütlü mücadele ile mümkündür. Bu nedenledir ki 1 Mayıs’ın emeğinden başka
hiçbir sermayesi olmayan çalışan, işsiz,
yoksul, esnaf ve hatta ev hanımlarının bir
araya gelerek hakları için seslerini yükselttiği ve güç birliği yaptığı gün olması

Ramazan Bayramı Arefesine denk gelen
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nün
anlam ve önemi bu yıl bir kat daha artmıştır. Geride bıraktığımız iki yılda mücadele ettiğimiz pandemi nedeniyle alanları dolduramadık, 1 Mayıs coşkusunu
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gerektiği inancındayız.
Bu noktada küresel salgının da olumsuz
etkileriyle bütün dünyada baş gösteren
yüksek enflasyon, hayatımızı olumsuz
yönde etkilemektedir. Bir tarafta giderek
ağırlaşan yaşam şartları diğer tarafta ise
güvencesiz çalışma modelleri nedeniyle
gelecek kaygısı taşıyan kamu çalışanlarının varlığı bizim açımızdan bu yılki 1
Mayıs’ın en önemli gündem maddesidir.
Taleplerimizin başında yer alan güvenceli istihdam modelinin, beyhude bir istek
değil bir gereklilik olduğu görülmelidir.
Türkiye Kamu-Sen olarak “Memur Paketi”
teklifimiz çalışma hayatının acil sorunlarına çözüm getiriyor. Güvencesiz, kuralsız
çalışmanın yaygınlaşmasına neden olan
sosyal ve ekonomik politikalar nedeniyle
azalan reel ücretlere çare de Memur Paketinde yer alıyor.

rarlarının telafi edilmesi için maaşların
reel artışını hedefleyen bir ücret politikası
belirlenmesi gerektiği düşüncesindeyiz.
Bu nedenle enflasyon farkının maaşlara
her ay yansıtılmasını, alım gücünün reel
olarak yükselmesi içinde tüm memur ve
emeklilere ek zam verilmesini istiyoruz.
Bu yolla nimette de külfette de adalet diyoruz. Büyümeden pay istiyoruz. Adil bir
gelir dağılımı talep ediyoruz. Ailesinin insanca yaşamasına yetecek düzeyde ücret
alan kamu çalışanı görmek istiyoruz.
• Kamuda farklı statüde istihdam anayasanın eşitlik ilkesine aykırıdır. Esnek ve
güvencesiz istihdam modellerinin kaldırılmasını, tüm kamu görevlilerinin kadrolu, aile birliğinin teminat altına alındığı
güvenceli bir istihdam sisteminde tek çatı
altına toplanmasını istiyoruz.
• 657 sayılı kanunda liyakat ve ehliyet
esaslı değişiklikler yapılmalıdır. Her alanda adalet ve liyakatin esas alındığı, hak
eden memurun hak ettiği göreve yükselebildiği bir sistem istiyoruz.
• Kamu görevlileri ile birlikte tüm çalışanların örgütlenme, toplu sözleşme ve grev
haklarını özgürce kullanabildiği bir ülke
istiyoruz.
• 2018 yılında verilen sözün gereği yerine getirilmeli, 3600 ek gösterge ile ilgili
çalışmaların taleplerimiz de göz önünde
bulundurularak bütün kamu görevlilerinin beklentilerini karşılayacak şekilde bir
an önce hayata geçirilmesini istiyoruz.
• Memurlara yapılan bütün ek ödemelerin emekli maaşı ve emekli ikramiyesi hesaplamasında esas alınmasını ve emekliliğin bir kâbus olmaktan çıkarılmasını
talep ediyoruz.
• Kamuda bayram ikramiyesi alamayan
tek kesim olan memurlara da dini bayramlar öncesinde bayram ikramiyesi verilmesini istiyoruz.
• COVID-19’un meslek hastalığı sayılmasını ve COVID-19 nedeniyle hayatını kaybeden sağlık çalışanları ve kamu görevlilerinin şehit statüsünde değerlendirilmesini
talep ediyoruz.

İçinde bulunduğumuz durum, yalnızca
ülkemizin değil tüm dünyanın ortak sorunudur. Bizler bu sürecin haklarımızın kısıtlanmasına değil emeğin ve emekçinin
değerinin anlaşılarak haklarının teslim
edilmesine aracı olmasını istiyoruz. Bu
çerçevede önümüzdeki dönemde küresel
bir sorun haline gelecek olan enflasyonun kamu görevlilerimiz üzerindeki ağır
yükünü hafifletmek için enflasyon farkının maaşlara aylık olarak yansıtılması,
dönem sonlarında ise refah payı verilmeGeleceğe güvenle bakan, birbirine saysi konusunda ısrarcıyız.
gılı, mutlu, müreffeh, muasır medeniyet
seviyesinin de üzerine çıkmış bir toplum
Bu çerçevede;
• Öncelikle milletimiz için huzurlu ve in- idealinde; meydanları bayraklarla ve slosan onuruna yaraşır bir yaşam istiyoruz. ganlarla doldurduğumuz 1 Mayıslarda
• Yıllardır eriyen maaşları nedeniyle zor buluşmak dileğiyle, tüm çalışanlarımızın
günler yaşayan kamu çalışanlarının za- Emek ve Dayanışma Gününü kutluyoruz”
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akıyla gerçekleştirmenin gurunu ve mutluluğunu yaşıyorum.
Genel kurulumuzun, Konfederasyonumuza, sendikalarımıza,
memurlarımıza, devletimize ve
milletimize hayırlı işlere vesile olacak sonuçlar getirmesini
yüce Allah’tan niyaz ediyorum.
Bildiğiniz gibi yarın anneler
günü. Bu vesile ile başta şehit
anneleri olmak üzere tüm annelerimize minnet duygularımızı
bir kez daha ifade ediyor, hayat-

nın, gururunu yaşıyorum.
Kuruluşundan bugüne kadar çalışma ve etkinlikleriyle
Türkiye’de ve dünyada saygın
bir yer edinen Konfederasyonumuzun başta Kurucu Genel Başkanımız Ali Işıklar olmak üzere
kurucularını, sendikalarımızın
genel başkanlarını, yöneticilerini ve mücadelemize ses, sesimize nefes veren bütün kamu
görevlilerini saygıyla anıyorum.
Hayatını kaybedenlere Allah’tan

7. OLAĞAN GENEL KURULUMUZ
COŞKUYLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Konfederasyonumuzun 7. Olağan
Genel Kurulu 7-8 Mayıs tarihlerinde başkent Ankara’da coşku içinde
gerçekleştirildi. Türkiye Kamu-Sen
Genel Başkanı Önder Kahveci
yeniden güven tazeleyerek Genel
Başkanlığa seçildi.
Türkiye Kamu-Sen’in 7. Olağan Genel Kurulu büyük coşku ve heyecan ile tamamlandı. MHP Genel Başkan Yardımcısı ve
Ankara Milletvekili Yaşar Yıldırım, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı
Dr. Adnan Ertem, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcısı İsmail
Ergüneş, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün
Atalay, MHP Genel Sekreter Yardımcısı
Dr. Bahadır Bumin Özarslan , TOBB Genel Sekreter Yardımcısı Cengiz Delibaş,
TÜRKAV Başkanı Ebubekir Korkmaz,
Memur-Sen Genel Sekreteri ve Sağlık-Sen
Genel Başkanı Semih Durmuş, Kıbrıs Türk

Memur-Sen Genel Başkanı Akın Manga,
Azerbaycan Sendikaları Konfederasyonu
Başkan Yardımcısı Cavanşir Alxasov, Milliyetçi Hareket Partisi Ankara İl Başkan
Yardımcısı Sayın Doğan Köz, Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Oğuzhan
Karamık, Ülkü Ocakları Ankara İl Başkanı
Abdullah Yüksel, kamu ve sivil toplum
kuruluşlarının yönetici ve temsilcileri ile
bir çok ismin katıldığı genel kurulumuzda
coşku bir an bile eksik olmadı.
Güzel ülkemizin dört bir yanından genel
kurulumuza katılan yiğit delegelerimiz
kamu görevlilerinin hak mücadelesinde Türkiye Kamu-Sen’in varlığını bir kez
daha dosta düşmana gösterdi.
YÜCEL KAZANCIOĞLU: BU TEŞKİLAT
GERÇEK SENDİKACILIĞI HERKESE
GÖSTERMİŞTİR
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan Genel Kurulumuzun açılışında konuşan Teşkilatlardan sorumlu Genel Başkan

Yardımcımız ve Türk Haber-Sen Genel
Başkanımız Yücel Kazancıoğlu, “Zor şartlarda sendikacılık yapmanın, alanlara
inmenin ve mücadele vermenin adresi
Türkiye Kamu-Sen’dir. Sizler sendikacılığı
herkese örnek olacak şekilde yapıyorsunuz. Türkiye’de memur sendikacılığının
yegane adresi Türkiye Kamu-Sen’dir. Bu
başarıya imza atanlar işte bu yiğit teşkilat mensuplarımızdır. Hem toplu sözleşme masasında, hem alanda, hem milli
meselelerde Türkiye Kamu-Sen’in tarafı
her daim bellidir. Bugün toy havasında
gerçekleştirdiğimiz genel kurulumuzun
milletimize, kamu görevlilerimize ve
camiamıza hayırlı olmasını diliyorum.
Cenab-ı Allah bu kutlu yolda bizleri mahcup etmesin” dedi.
ÖNDER KAHVECİ: SENDİKACILIKTA
TARİH YAZIYORUZ
7. Olağan Genel Kurulumuzun açılışında konuşan Türkiye Kamu-Sen ve Türk
Sağlık-Sen Genel Başkanımız Önder
Kahveci, Türkiye Kamu-Sen 30 yıllık serüveninde sendikacılıkta tarih yazmıştır”
dedi. Kahveci, “Kamu çalışanlarının ve
ailelerinin daha güzel bir geleceğe dair
ümitlerini besleyen; şahsiyet ve onurlarıyla yaşayabilecekleri, bağımsız, hür bir
Türkiye özlemini perçinleyen; yol gösterici ve hiç sönmeyecek bir ışık, vatan ve
millet sevgisinin sembolü bu Konfederasyonun neferi olduğum için, Yaradan’a
hamd olsun! Kuş uçmaz kervan geçmez

diyarlarda, salgında, yangında, depremde, afette, memleketin dört bir yanında,
emekleri, alın teri, kanı ve canı pahasına
hizmet üretip, Türkiye Kamu-Sen bayrağını, ay yıldızlı al bayrağın yanında dalgalandıran kahraman kardeşlerime selam
olsun!
Şükürler olsun, bizi sizlerle beraber haşredene! Selam olsun şerefli bir ömrü,
makama değişmeyen, kahraman gönül
erlerine…30 yıl önce çıktığımız yolda; 7.
Olağan Genel Kurulumuzu da şanımıza yakışır bir şekilde, şerefle, alnımızın

ta olmayanlara Allah’tan rahmet
diliyor, yüreklerimizi sızlatan
ana kokusunun hasretiyle tüm
annelerimizin ellerinden öpüyorum.
1989’da kurulan TÜRKAV’la
başlayan süreçte, 30 yıl önce,
ülkesini ve milletini bütün değerlerin önüne koyup, kamu
çalışanlarının hak mücadelesini
ahlaklı ve erdemli bir sendikal
zemine taşımak üzere yola çıkan bir avuç dava adamıydık.
Bugün hamdolsun ki, 500 bini
aşan üyemizle dev bir aile haline
geldik. 24 Haziran 1992’de çıktığımız bu seferde, ilkelerimizle
fark yarattık. Millet sevgisinin,
vatan sevdasının ve hizmet aşkının adresi olduk. Devletimizin
vazgeçilmez değerlerinin yılmaz
savunucusuyuz. Ben de böyle
bir Konfederasyonun mensubu
olarak huzurunuzda bulunma-

rahmet, yaşayanlara sağlıklı
ve mutlu, nice yıllar diliyorum.
Onlar bu fani dünyada bıraktıkları bu yüce eser, verdikleri kutlu
mücadele ve onurlu duruşlarıyla
daima en mümtaz hatıralarımızda yaşayacaklar. Allah hepsinden razı olsun.
Kuruluş çalışmalarımızdan bu
yana hak ararken, güç dengesi
kaygısıyla ince hesaplara girmedik. Devletimizi, kurumlarımızı,
milletimizi ilgilendiren her konu
ve olaya tarafız. 30 yıldır bizim
tarafımız, tavrımız, duruşumuz,
ilkelerimiz hiç değişmedi. Yüzümüzü Türk memuruna döndük;
gönlümüzü ülkümüze verdik;
ay yıldızlı al bayrağa sığındık;
Türkiye Cumhuriyetine ve milli
değerlerimize bağlı kaldık. Türk
milletine husumet besleyenlerin
en büyük düşmanıyız. Vatanımızda gözü olanlara, dünyayı
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dar ederiz. Çizgimiz nettir: Burası Türkiye Cumhuriyeti; başkenti Ankara, bayrağı ay yıldızlı
al bayrak, kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, sahibi de Türk
milletidir. Bunun üstüne söz söyletmeyiz.
Üyelerimizi ve memurları toplu sözleşme masasında yalnız
bırakmayız. Makam ve mevkiyi zulüm ve baskı aracına dönüştürenlere, Memuru tehditle
üye yapanlara rağmen onurlu
mücadelemizi başarıyla sürdürüyoruz. Çünkü bizim yolumuz
milletimizin yolu, Bizim yolumuz
Türklük yolu, Bizim yolumuz Hak
yoludur.
Dünya büyük bir değişim ve dönüşüm sürecinden geçiyor. Güç
dengeleri değişiyor, dünyanın
siyasal merkezi yer değiştiriyor,
kartlar yeniden dağıtılıyor. Her
devirde olduğu gibi bugün de
emperyalist güçler, bir damla
petrol için çocukların, bebeklerin, masumların oluk oluk kanını
akıtıyor, masa başında devlet
kurup, devlet yıkıyor. Yeni bir
dünya kurulurken kader, yine
Türk milletinin omuzlarına tarihi sorumluluklar yükledi. Silahlarıyla, planlarıyla, içimizdeki
hainleri, dışımızdaki düşmanları
alıp, yine geldiler; kapımıza dayandılar.
Doğusuyla, Batısıyla, bütün
dünyanın Türk milleti karşısında
nasıl şer cephesinde birleştiğini görüyoruz. Ama Mehmetçik
sahaya indiğinde herkes susar,
bütün planlar değişir. Bizim vatanımızın sınırları masa başında
kalemle değil, cephede kanla
çizilir. Varsa yüreği yeten gelsin,
bu vatanı bölmeyi denesin. Fırat
Kalkanı Harekatı’nda nasıl sırtlanlar gibi kaçtıklarını gördük.
Zeytin Dalı’nda nasıl fareler gibi
deliklere sindiklerini gördük.
Barış Pınarı’nda nasıl dize geldiklerini gördük. Türk milleti,
askeri ve devletiyle omuz omuza
verdiğinde, oyunun kurallarının
nasıl değiştiğini gördük. İHA’larımızla, SİHA’larımızla, milli savaş
teknolojilerimizle çok şükür ki,
Kardeş Azerbaycan’ımızla omuz
omuza Karabağ’ı geri aldık. Ordumuz, hem sınırlarımız için-

de yaşayan milyonların bekası
hem de sınırlarımız dışındaki
milyonların çığlıkları ve gözyaşlarını dindirmek için mücadele
veriyor. Türkiye Kamu-Sen ailesi
olarak her daim bütün varlığımızla, ruhumuzla ve dualarımızla Devletimizin ve Mehmetçiğin
yanındayız. Yüce Rabbimizden
dileğimiz, bölgemizi kan gölüne çeviren, insanları evlerinden
yurtlarından eden, vatanımızda
gözü olan zalimler karşısında,
Türk milletini daima muzaffer
kılması yönündedir. Mavi Vatan,
Gök Vatan, Anavatan güven içinde. Allah güvenlik güçlerimizden
razı olsun. Şehitlerimizin ruhu
şad, mekânları cennet olsun.
Elbette bağımsızlık ve özgürlük
son derece değerli ve anlamlı.
Yüzyıllardır vatanımız uğruna
nice canlarımızı feda ettik. Ama
bir de bu mücadelenin ekonomik boyutu var. Yalnızca askeri
ve siyasi değil ekonomik özgürlüğümüz için de büyük bir mücadele verdiğimiz bilinmelidir. Döviz kurları üzerinden ülkemize
yapılan saldırılar, manipülatif fiyat hareketleri ve bütün dünyada yaşanan enerji krizi, ülkemiz
ekonomisini de derinden etkilemekte, bir süredir unuttuğumuz
enflasyon sorununu yeniden
gündemimize taşımıştır. Başta
ücretli çalışanlar olmak üzere
tüm vatandaşlarımızın harcamaları artmakta, alım gücü
düşmektedir. Bunu önlemek için
kamu çalışanlarının alım gücünü
artıracak tedbirler hayata geçirilmelidir. Buna ek olarak 2 yıldır
başta sağlık çalışanları olmak
üzere tüm kamu görevlileri, canlarını ortaya koyarak pandemi
ile mücadele ediyorlar. Bu mücadelede yüzlerce arkadaşımız
şehit oldu.
Yüzbinlerce sağlık çalışanı ve
memurumuz virüse yakalandı.
Herkes evlerinde karantinadayken sağlıklarından, ailelerinden,
sosyal hayatlarından, kısacası
yaşamlarından
fedakârlıkta
bulundular. Türk devletinin emrinde, Türk milletine hizmet için
geceyi gündüze kattılar. Salgına karşı bir mücadele vardı.
Hiç yüksünmeden, bir an bile
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tereddüt etmeden en ön cephede savaştılar. Türkiye Kamu-Sen
olarak salgının başladığı ilk andan itibaren önceliğimiz çalışanın sağlığı, sonrasında da hakkı
oldu.Çok şükür ki artık bu savaşı
kazanmak üzereyiz. “Savaşın
kahramanları olan kamu çalışanları, ekonominin kaybedeni
olmasın” diyoruz. Bu durumda
yapılacak şey, çalışanlarımızı
enflasyona yenik düşürmeden,
alım güçlerini artırarak bu süreci atlatmalarını sağlamaktır. Bunun yolu da maaşlara, gerçekleşen enflasyonun üzerinde zam
yapmak, refah payı uygulamasını hayata geçirmek ve enflasyon farkı oluşması durumunda
aylık mahsuplaşma yapmaktan
geçmektedir. Yetkili olduğumuz
dönemlerde kamu görevlilerinin alım gücünü yükseltmek
için önemli adımlar atılmasını
sağlamıştık. Bugün memur maaşlarının yaklaşık dörtte birini
oluşturan ek ödemenin, denge
tazminatı adıyla kazanımlara
eklenmesi,
Yine bugün aylık 167 TL’ye denk
gelen toplu sözleşme ikramiyesi,
Kamu çalışanlarına ilave bir derece verilmesi, Vekil imamların
ve yüzbinlerce sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi, Sicil
ve disiplin affı, zorunlu tasarruf
ve KEY hesaplarında biriken paraların hak sahiplerine ödenmesi gibi sayısız kazanımda da Türkiye Kamu-Sen’in imzası var. Ne
var ki, daha sonra yetkiyi alan
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malum konfederasyon, bu emanete layıkıyla sahip çıkamadı.
Toplu görüşmeden toplu sözleşme sistemine geçilmesine
rağmen kamu çalışanlarının
sorunlarına çözüm üretemedi.
Enflasyon temelli maaş zammı
gerçekte sıfır zam anlamına geldiği için alım gücünü düşürüyor.
Bu nedenle hedeflenen enflasyona göre belirlenen maaş
zammı uygulamasına son verilmelidir. Esnek istihdama karşıyız. Sözleşmeli istihdamına son
verilmeli, güvencesiz istihdam
gündemden çıkarılmalıdır. Toplu sözleşmeler, aileleriyle birlikte 25 milyona yakın bir kitleyi
doğrudan ilgilendiriyor. Bu sebeple, kamu çalışanlarının elini
masada daha güçlü kılmak adına geçen yılki pazarlık masasına
ortak taleplerle gitmeye karar
verdik. Yatırım araçlarını, yeniden değerleme oranlarını, vergi
artışlarını, artan harcamaları ve
enflasyonu da dikkate alarak bir
gelecek öngörüsü yaptık. Masadaki varlığımızla, pazarlıklara
değer kattık, gündem oluşturduk. Sayın Bakanımızın çalışma
hayatının sorunlarını yakından
bilmesi, takip etmesi ve çözüme
kavuşturmak için irade ortaya
koyması, gelecek dönemde de
çalışanlar adına önemli adımlar
atacağımızın göstergesidir. Bu
vesileyle çalışanlarımızın sorunlarının takipçisi olan ve hazırladığı kanun teklifleriyle mücadelemize destek veren Milliyetçi
Hareket Partisi’ne de Genel Başkan Yardımcımız Sayın Yaşar
Yıldırım nezdinde teşekkür ediyorum. Ama görüyoruz ki, bu
ekonomik gelişmeler karşısında
maaş zamları yeterli değil. Bu-

radan bir kere daha ifade ediyorum: Mutlak surette refah payı
uygulamasına geçilmeli, enflasyon farkı aylık olarak maaşlara
yansıtılmalıdır. Ek ödeme, aile
yardımı, doğum yardımı, nöbet
ücreti gibi maaş dışı ödemelere
ayrıca artış yapılmalıdır. Toplu
sözleşmede yaşadıklarımız bile
Türk memurunun Türkiye KamuSen’e ne denli ihtiyaç duyduğunu ortaya koymaktadır. Yıllardan beri “Türkiye Kamu-Sen’in
bu masada ne işi var?” diyenler,
şimdi bizim sendikal mücadelemize ihtiyaç duymuştur. Öyleyse kabul edilmelidir ki, Türkiye
Kamu-Sen rakiplerinin bile tek
kurtuluş umududur.
Tecrübesiyle, yetkinliğiyle, eylem ve etkinlikleriyle Türkiye
Kamu-Sen sendikacılığın parlayan yıldızıdır. Sonuç alıcı
bir toplu sözleşme sistemi için
mutlaka pazarlık masasını yeniden şekillendirmemiz gerekiyor.
Memur ve emeklilerimizin geleceği adına, toplu sözleşmeleri
katılımcı ve sonuç alıcı bir noktaya taşımak zorundayız. Masada memurların geniş bir şekilde
temsil edilmesi ve heyetin çoğunluğuna bağlı bir imza sistemine geçilmesi gerekiyor. İtiraz

HABER

mekanizmaları da yeniden düzenlenmelidir. Genel toplu sözleşme ile hizmet kolu toplu sözleşmeleri birbirinden ayrılmalı.
Kurum ve meslek sendikacılığı,
aynı hizmet kolu içinde birbirine karşıt sendikal mücadeleyi
körüklüyor. Örgütlü olmanın
avantajlarını yok ediyor, meslek
taassubu oluşturarak birliktelik
yerine bireyselleşmeye yol açıyor. Bu nedenle baraj konusu
mutlaka yeniden değerlendirilmeli. Elbette toplu sözleşme
çok önemli ama sendikacılık da
toplu sözleşmeden ibaret değil.
Biz, her şekilde mücadelemizi
sürdürüyoruz. Gündemimizin
ilk sırasında, kırmızıçizgimiz
olan memurluk güvencesinin
korunması, geçici personel,
vekil, sözleşmeli, idari hizmet
sözleşmeli gibi istihdam biçimlerinin kaldırılması bulunuyor.
Bu çerçevede, toplu sözleşme
hükmü de olan bütün güvencesiz sözleşmeli personelin
kadroya geçirilmesi konusundaki düzenleme hızlı bir biçimde hayata geçirilmelidir. Bu
konudaki mücadelemiz sonuç
alıncaya kadar devam edecek.
Bundan kimsenin şüphesi olmasın. 4/C’den 4/B’ye geçen
çalışanlarımızın sorunlarını çözmek için mücadelemiz sürecek.
Yardımcı hizmetlilerimizi asla
unutmadık, daima gündemde
tuttuk, tutmaya da devam edeceğiz. 3600 ek gösterge, bütün
memurların uzun yıllardan gelen beklentisi ve belli meslek
gruplarından öteye, toptan ele
alınarak kapsamlı bir çalışma
yapılması gerekiyor. Bu konuda yaptığımız çalışmamızdan
mutlaka faydalanılsın istiyoruz.
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Sayın Bakanım, yapılacak düzenlemelerde müdürler, müdür
yardımcıları, şefler, merkez taşra ayrımına tabi tutulanlarla kurum içi yükselme sınavıyla gelen
uzmanlar, idareci konumundaki
kamu görevlileri, denetmenler,
avukatlar, ek gösterge uygulamasından hiç faydalanamayan
teknisyen yardımcısı, şoför gibi
Yardımcı Hizmetler Sınıfına da-

hil olan personel ve hiyerarşik
denge unutulmamalıdır. Özellikle liyakat konusu, bizim için
son derece önemli. Biz her memurun hak ettiği göreve gelmesi
için adil bir sistem kurulmasını
istiyoruz.
Görevde yükselme sınavlarının
düzenli olarak yapılmasını istiyoruz. Bütün ek ödemelerin
emekliliğe sayılması ve emekli
maaşlarının yükseltilmesi için
mücadelemizden taviz vermeyeceğiz. Bayram ikramiyesi talebimizden asla vaz geçmeyeceğiz.
Enflasyonun hızla yükseldiği bu
günlerde enflasyon farkının maaşlara aylık olarak yansıtılmasının ve memur ve emeklilere
refah payı verilmesinin zorunlu
olduğuna inanıyoruz. Ek ders ve
nöbet ücretlerinin yükseltilmesi,
fazla mesai sisteminin adaletli

bir yapıya dönüştürülmesi, ek
ödemelerdeki aksaklıkların giderilmesi, döner sermayenin
yeniden düzenlenmesi, kreş
ve gündüz bakım evleri gündemimizde olacak. Mobbingin
önlenmesi ve kadın çalışanlarımızın sorunlarının çözümü için
her daim çalışıyoruz. Hizmet
kollarımızdaki hiçbir çalışanın
sorununu göz ardı etmeyiz. Etmeyeceğiz. Sadece hak arama
mücadelesinde değil sosyal sendikacılık anlamında da değerler
üretmeye devam edeceğiz. 2021
Ekim ayında İstanbul konukevimizin temelini attık. Birkaç aya
inşallah onu açacağız. COVID-19
salgınında sağlık çalışanlarının
verdiği mücadeleyi, gösterdikleri emsalsiz kahramanlığı anı
ve resim yarışmalarımızla birer
eser haline getirerek tarihe not
düştük. Sendika 4.0 projemizle

uzaktan çalışma, dijitalleşme
ve bunların çalışma hayatındaki
geleceğini, etkilerini salgından
önce gündeme getirdik. Sendikacılık Enstitüsü Eğitimleri çerçevesinde yaklaşık 300 teşkilat
mensubumuzu
sendikacılık,
ekonomi, hukuk, çalışma hayatının geleceği ve iletişim alanlarında sertifika eğitimine tabi
tuttuk. Bu tür çalışmalarımızla
ufuk açmayı sürdüreceğiz. Biz
bunu yapacağız. Geri durmak,
vazgeçmek lügatimizde yoktur.
Hep daha ileriye yürümenin,
tarihten gelen gücümüzle geleceği şekillendirmenin derdinde
olacağız.
Konuşmamım başında biz ilkelerimizle fark yaratıyoruz dedim. Türkiye Kamu-Sen, ahlâk,
erdem ve dürüstlük ilkeleri üstünde yükselmiş bir kuruluştur.
Bu nedenle vicdanlarını satılığa

TÜRKİYE KAMU-SEN
çıkarıp, mevki ve makamlarını,
kamu görevlilerinin hakları ile
takas edenlere karşı, kuruluşumuzda verdiğimiz sözleri unutup, ahdimizi bozacak değiliz.
Sözde demokrasi talebiyle ortaya çıkıp, Devletimizin temellerine dinamit koymaya kalkanlarla
kol kola yürüyenleri hoş görecek
değiliz. Meydanları, alanları,
iş yerlerini ilkesizliği ilke edinenlere terk edecek de değiliz.
Biz, çıktığımız yolda bir an dahi
duraksamayacağız. Gücümüz
yetene kadar, ömrümüz bitene
kadar verdiğimiz sözün gereğini
yapacağız. Yılmayacağız, yorulmayacağız, yıkılmayacağız, yolumuzdan dönmeyeceğiz. Kadro
bekleyen 4/B’lilerin; geçici, vekil, idari hizmet sözleşmeli gibi
adlar altındaki diğer personelin;
Yardımcı hizmetlilerin, öğretmenlerin, sağlık çalışanlarının,
postacının, memurun, teknikerin, teknisyenin, emeklinin taleplerini görmezden gelemeyiz.
Şükürler olsun ki, kurulduğumuz
günden bu yana, ahdimizin gereği söz söylemekten ve yine sözümüzün gereği tavır almaktan
bir an bile tereddüt etmedik.
Bu güzel vatanımızda ikilik çıkaranlar; Askere, polise, kurşun sıkanlar ve bunlara sessiz kalanlar
bu yaptıklarının hesabını mutlaka verecekler. Bizim bütün öfkemiz ve nefretimiz onlaradır.
Burası, sureti haktan görünüp
de devletimizin altını oyanların,
üç otuz kuruşa haysiyetini satanların değil toprağın altında
kefensiz yatanların yurdudur.
Bu ülkenin her karışına da her
kuruşuna da canımız pahasına
sahip çıkarız. Akbabalar ve çakal
sürüleri bilsin ki, dışarıdan kuşatılsak da içimizden vurulsak da
Türk milleti dünya durdukça var
olacak, Türkiye Kamu-Sen bayrağı hep dalgalanacak. Çünkü bu
bayrakta umut var; bu bayrakta
çocuklarımızın geleceği, memurumuzun emeği, şehitlerimizin
kanı var. Bu bayrakta ay yıldız
var. Bu bayrakta Türk milleti
var. Varlığımız; Akdeniz’in engin
sularında, Irak’ın dağlarında,
Suriye çöllerinde bu millete kol
kanat geren kahramanlara feda

olsun. İçerideki hainlere de prim
vermeyiz, dışımızdaki düşmana
da göz açtırmayız. Kendi yaralarımızı kendimiz sararız ve biz
sadece ve sadece Türk milletine
sarılırız. Biliyoruz ki, bizim varlığımız Devletimizin varlığına, vatanımızın bağımsızlığına bağlı.
Bizlere bu güzel vatanı ve devletimizi armağan eden başta Gazi
Mustafa Kemal Atatürk ve silah
arkadaşları olmak üzere, gelmiş
geçmiş tüm şehitlerimize ve
gazilerimize minnet borçluyuz.
Onlar bu vatan için gözlerini bile
kırpmadan ölüme koşan kahramanlardı. Allah hepsinden razı
olsun. Biz de bir güzel ülkünün
peşinde 30 yıldır koşuyoruz.

Taş ağırdır; taşınır.
Çelik serttir; bükülür.
Dağ heybetli; yıkılır.
Türkiye Kamu-Sen yıkılmaz.
Ulu bir çınarız, kökümüz belli.
Coşkun bir ırmağız, suyumuz
belli.
Türkoğlu Türkleriz özümüz belli.
Millete sevdada ülkümüz belli.
Değişmez! Değiştirilemez!
Allah bizleri bu yoldan ayırmasın, en kısa sürede yetkiyi
alarak, adaletli ve hakkaniyetli
sendikacılık yapmamızı, kamu
görevlilerine ve devletimize hayırlı hizmetlerde bulunmamızı
nasip etsin.
Sözlerime son verirken, genel
kurulumuzu onurlandıran tüm
delegelerimize ve misafirlerimize sevgi ve saygılarımı sunuyor,
7. Olağan Genel Kurulumuzun
hayırlı olmasını diliyorum” diyerek sözlerini tamamladı.
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Genel Başkanımız Önder
Kahveci’nin ardından Kıbrıs Türk
Memur-Sen Genel Başkanı Akın
Manga ve Azerbaycan Sendikaları Konfederasyonu Başkan
Yardımcısı Cavanşir Alxasov’da
kürsüye çıkarak genel kurulumuzun hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ederek katılımcıları
selamladılar.
ERGÜN ATALAY: GENEL
KURULUNUZ HAYIRLI OLSUN
Genel Kurulumuza katılan TÜRKİŞ Genel Başkanı Ergün Atalay’da
hayırlı olsun dileklerini ileterek,
Türkiye Kamu-Sen’in memur
sendikacılığı alanında büyük
başarılara imza attığının altını
çizdi. Türkiye Kamu-Sen Genel

Kuruluna katılmaktan mutluluk
duyduğunu belirten Atalay, teşkilat olarak hem alanda hem de
milli meselelerde Kamusen’in
duruşu takdire şayandır” dedi.
DR. ADNAN ERTEN: TÜRKİYE
KAMU-SEN’İN SENDİKAL
BİRİKİMİ ÖNEMLİDİR
7. Olağan Genel Kurulumuza katılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakan YARDIMCISI Adnan Erten,
hayırlı olsun dileklerini ileterek,
Türkiye Kamu-Sen’in sendikal
alandaki katkıları ve faaliyetlerine vurgu yaptı. Çalışma Bakanlığı olarak her zaman Türkiye
Kamu-Sen’in katkılarını önemsediklerinin altını çizen Erten,
her zaman diyalog içerisinde
kamu çalışanlarının sorunlarını
çözme gayretinde olduklarına
vurgu yaptı.

YAŞAR YILDIRIM: MASADA
VE ALANLARDA BAŞARILARA
İMZA ATAN İŞTE BU TEŞKİLATTIR
Konfederasyonumuzun Genel
Kurulunda bir konuşma yapan
MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Yaşar
Yıldırım’da genel kurulun tüm
kamu çalışanları ve milletimize
hayırlı olmasını diledi. Yıldırım,
“Kurulduğu 30 yıldan beri ortaya koyduğu tavır ve duruşla
Türk memurunun gönlünde taht
kuran Türkiye Kamu-Sen bugün
7. Olağan Genel Kurulu başkent
Ankara’da bir şölene imza atmaktadır. Hem masada hem
alanda bugüne dek sayısız kazanıma imza atan işte bu teşkilat
ve bu teşkilatın mensuplarıdır.
Türkiye Kamu-Sen bizlerin göz
bebeğidir. Kamu çalışanlarının
hak ve menfaatleri konusunda ortaya koyduğunuz tavır ile
beraber milli meselelerde de
sadece devletinden taraf olan
bir Kamu-Sen her türlü övgünün
üzerindedir.
Bizler sizlerin her zaman desteği olmaya devam edeceğiz. Bu
vesileyle, konfederasyon genel
kurulunuzu bir kez daha tebrik
ediyor, tüm kamu çalışanları ve
milletimize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum” dedi.
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TÜRKİYE KAMU-SEN YENİ
YÖNETİMKURULU
7. Olağan Genel Kurulumuzun 8
Mayıs Pazar günü yapılan seçimlerinde ise, Genel Başkan Önder
Kahveci yeniden Genel Başkan
olarak seçilirken Türkiye KamuSen’in yeni yönetim kurulu ise
şu şekilde oluştu;
ÖNDER KAHVECİ
(GENEL BAŞKAN)
TALİP GEYLAN
(GENEL SEKRETER)
YÜCEL KAZANCIOĞLU
(GENEL BAŞKAN YARDIMCISI)
MUSTAFA NURULLAH ALBAYRAK
(GENEL BAŞKAN YARDIMCISI)
TÜRKEŞ GÜNEY
(GENEL BAŞKAN YARDIMCISI)
TUNCAY ERDEN
(GENEL BAŞKAN YARDIMCISI)
AHMET DEMİRCİ
(GENEL BAŞKAN YARDIMCISI)
ZAFER ÇELİK
(GENEL BAŞKAN YARDIMCISI)
NURİ ÜNAL
(GENEL BAŞKAN YARDIMCISI)
ŞUAYİP DENİZ DEMİR
(GENEL BAŞKAN YARDIMCISI)

TÜRKİYE KAMU-SEN
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TÜRK MİLLETİNİN TARİHİ, ŞAN,
ŞEREF VE ÖVÜNÇLERLE DOLUDUR
kan Kahveci, “ Yüzyıllık bir yalanı allayıp
pullayıp Millet Meclisimize sunmaya cüret eden bu şahıs mutlak surette tarihte
ve körelmemiş vicdanlarda hak ettiği karşılığı bulacaktır” dedi.
Genel Başkan Önder Kahveci;
“HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan,
Ermeni Soykırımı’nın Tanınması, Soykırım Faillerinin İsimlerinin Kamusal Alandan Kaldırılması ve Türk Vatandaşlığı
Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanun Teklifi verdi.
Türkiye sınırları içinde hem de milletin
vekili sıfatını taşıyan bu zatın tarihi gerçeklerden uzak, akılla bağdaşmayan bu
girişimini şiddetle kınıyoruz.

Türkiye Kamu-Sen Genel
Başkanı Önder Kahveci, sözde
soykırım yalanını TBMM gündemine taşımak isteyen sözde

Türk milleti tarih boyunca soykırım suçu
işlemeyen tek millettir. Yüzyıllar boyunca hüküm sürdüğü topraklarda bütün
milletler ve bütün kültürler varlığını sürdürmüş, adaleti ve hakkaniyeti ile tüm
mazlum milletlerin umudu olmuştur.
milletvekilini sert bir dille
Afrika’dan Avrupa içlerine, Uzak Asya’dan
eleştirdi.
Kafkasya’ya kadar Türklerin hüküm sürdüğü, bugün üzerinde onlarca devletin
“Türk milleti tarih boyunca soykırım suçu kurulduğu ve sayısız milletin yaşadığı
işlemeyen tek millettir” diyen Genel Baş- coğrafyada yalnızca Ermenilerin soykı-

rıma uğradığını iddia ediyor olması da
özellikle dikkate değerdir.
Batı’nın milletimizden intikam alma vesilesi, yüzyıllarca dünyanın dört bir yanında sürdürdüğü soykırımlara suç ortağı
arama gayreti ile ortaya attığı bu asılsız
iftiralara, bu topraklarda yaşayan insanların da katılması asla kabul edilemez.
Milletin vekili olma payesini elde etmiş
bu zatın ülkemizdeki huzur ortamını
bulandırmaya ve Türk milletine husumet beslediği için içi boş tezleri savunan
odaklara göz kırpmaya yönelik olarak
gündeme taşıdığı bu iftira, adil ve tarafsız gönüllerde ve kamu vicdanında asla
karşılık bulamayacaktır.
Tarih, bir takım mahfillerin siyasi emelleri uğruna eğip bükebilecekleri bir oyuncak değildir. Tarih, tarihçilere ve belgelere bırakıldığında gerçekler mutlaka gün
yüzüne çıkacaktır. Yüzyıllık bir yalanı allayıp pullayıp Millet Meclisimize sunmaya
cüret eden bu şahıs mutlak surette tarihte ve körelmemiş vicdanlarda hak ettiği
karşılığı bulacaktır. Türk milletinin şanlı
tarihi, gurur ve övünç kaynağımız olarak
sonsuza dek kirlenmiş ve kokuşmuş milletlerin tarihi yanında insanlığın rehberi
olmaya devam edecektir.

TÜRKİYE KAMU-SEN YILIN ANNESİNİ SEÇTİ,

“NİSA MİHRİBAN’IN SÜT ANNESİ BÜŞRA DURMAZ”
Konfederasyonumuz Türkiye
Kamu-Sen, Anneler Günü dolayısıyla yılın annesi olarak geçtiğimiz günlerde Nisa Mihriban
bebeği terkedilmiş olarak bulan
ve hemen oracıkta onun süt
anneliğini yapan Büşra Kayalı
Durmaz’ı seçti.
İstanbul Pendik’te Acil Tıp Teknikeri
olarak görev yapan Büşra Kayalı Durmaz boş bir arazide terkedilmiş olarak
buldukları 3 aylık bebeği hemen orada
emzirmiş ve isim anneliğini yapmış ve
bu görüntüler tüm Türk halkının yüreğini titretmişti.
İkinci ismi olan “Nisa Mihriban” adını
bebeğe veren Büşra Durmaz’a ülkemizin her yerinden tebrikler yağmış

ve Nisa bebek derhal koruma altına var ve aç olduğu için ağlıyordu. Bealınmıştı.
nimde 14aylık bir bebeğim olduğu için
annelik iç güdüyle emzirmek istedim.
Türkiye Kamu-Sen’e bağlı Türk Sağlık- Onun bir anda sakinleşmesi ve emmeSen üyesi olan Büşra Kayalı Durmaz’ı yi bırakmak istememesi kelimelerle
konfederasyonumuz tarafından 7. Ola- anlatılamazdı. Nisa Mihriban’ın tedaviğan Genel Kurulumuzda “Yılın annesi” si halen yoğun bakımda devam ediyor
sıfatıyla ağırladık.
ve bende yakından takip ediyorum.
Yürekleri ısıtan o görüntüler eşliğinde Sizlerden de onun için dualarınızı beksahneye çıkan Büşra Kayalı Durmaz’a liyorum. Bugün böylesine anlamlı bir
yılın annesi ödülünü MHP Genel Baş- ödüle beni layık gören Türkiye Kamkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Sen ailesine sonsuz teşekkürlerimim
Yaşar Yıldırım ile Türkiye Kamu-Sen sunuyorum.
Genel Başkanı Önder Kahveci takdim Bu vesile ile başta şehit ve gazi anneetti. Büşra Durmaz: “O an yaşadıkları- leri olmak üzere tüm annelerin ellemı kelimelere dökmem çok zor” diyen rinden öpüyorum. Hayatım boyunca o
Durmaz, Nisa bebeğin tedavisinin de- anları ve bu anlamlı ödülü asla unutavam ettiğini ve kendisinin de durumu mayacağım” dedi.
takip ettiğini belirtti.
ÖNDER KAHVECİ: TÜM ANNELERİBÜŞRA DURMAZ: HAYATIMIN EN
MİZİN ELLERİNDEN ÖPÜYORUZ
ANLAMLI ÖDÜLÜNÜ ALDIM
Genel Başkanımız Önder Kahveci ise,
Durmaz; Karşımda muhtaç bir bebek “O görüntüleri izlerken duygulanma-

mak elde değildi. Size muhtaç ve aç
olan bir bebeğe bir annenin elini uzatması ne büyük mutluluktur.
Acil Tıp Teknikeri ve Türk Sağlık-Sen
üyemiz Büşra Durmaz kardeşimiz bu ülkenin yetiştirdiği ve elleri öpülesi olan
annelerden birisidir. Nisa Mihriban’la
olan görüntüleri bu vatanın gelecek
nesillerinin böylesine güzel annelerin
elinde yetiştiğinin ispatıdır. Bizler yılın
annesi olarak Büşra kardeşimizi seçtik
ve onun nezdinde başta şehit ve gazi
annelerimiz olmak üzere tüm annelerimizin ellerinden öpüyoruz” dedi.
YAŞAR YILDIRIM: BU ŞEFKAT HER
TÜRLÜ ÖVGÜNÜN ÜZERİNDEDİR
MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar
Yıldırım’da, Büşra Durmaz’ı kutlayarak, gösterdiği ilgi ve şefkatin her türlü
övgünün üzerinde olduğunun altını çizerek kendisine teşekkür etti.
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Sorunlar Belli, Çözüm Nettir

Vakit Kaybedilmemeli
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TÜRK SAĞLIK-SEN

Türk Sağlık-Sen olarak, bütün sağlık camiasının sorunlarını çözüme kavuşturmak, taleplerinin hayata geçmesini sağlamak
adına mücadele ediyoruz. Türk Sağlık-Sen olarak yapılması gerekenlerin ne olduğunu net bir şekilde söylemekteyiz. Bunun için de mücadele vermekteyiz. Günün şartları, havanın durumu, rüzgârın yönüne göre değil, inandıklarımız ve doğru
bildiklerimiz yönünde mücadelemizi sürdürüyoruz ve sürdüreceğiz.
Ücretler İlgili Düzenlemeler
Kısa Sürede Hayata Geçmeli
Sayın Cumhurbaşkanının Tıp Bayramı’nda açıkladığı düzenlemeler, bizim uzun zamandır dile
getirdiğimiz meselelerdir. Tabi ki bu düzenlemelerin ayrıntıları, tasarı halleri çok önemlidir. Özellikle ücretlerle ilgili düzenlemede hızlı
olunmalı, vakit kaybedilmemelidir.
Sağlık çalışanları, iki yıldır, canlarını ortaya koyarak salgın ile mücadele ediyor. Yüzbinlerce
sağlık çalışanı virüse yakalandı. Sağlıklarından,
ailelerinden, sosyal hayatlarından, kısacası yaşamlarından fedakârlıkta bulundular. Bu mücadelede yüzlerce arkadaşımız da şehit oldu.
Ruhları şad mekânları cennet olsun. Salgına
karşı topyekûn bir mücadele vardıve sağlık
çalışanları da hiç yüksünmeden, bir an bile tereddüt etmeden en ön cephede savaştı. Cephe
gerisindekilerin, ön saftaki kahramanlar için
yapması gereken tek şey, bütün şartları zorlayarak destek olmaktı. Maalesef bu konuda beklentilerin çok gerisinde kalındı. Adı tavandan,
kendi yavandan olan, eksik ve adaletsizliklerle
dolu bir düzenleme tüm itirazlarımıza rağmen
hayata geçirildi. Adaletin ve hakkaniyetin
mumla arandığı bu düzenlemeye karşı biz, maaşa zam şeklinde tek ödeme yapılmasını ısrarla
dile getirdik. Hâlâ aynı ısrarımızı sürdürüyoruz..
Sağlık çalışanları için ödemenin makul ve kabul
edilebilir bir adı vardır; o da maaşa zam şeklinde tek ödemedir. Bize göre gerisi hikâyedir.
Sağlık çalışanlarının ücretlerinde artış öngören
adil, makul ve kapsayıcı bir düzenleme hayata
geçirilmelidir. Döner sermaye sistemi, çalışan
eksenli olarak yeniden belirlenmeli, sabit ek
ödemenin bütçeye aktarımı döner sermayeden
mahsuplaşma yapılmadan olmalıdır.
Şiddet İlgili Önerilerimiz
Hayata Geçmeli
Sağlık çalışanlarına şiddetin kategorik bir suç
olarak tanımlanması, ağır yaptırımlar açısından olumlu bir düzenlemedir. Bununla birlikte
sağlık kurum ve kuruluşları mutlaka sıfır toleranslı alan ilan edilmeli; şiddet uygulayanlara,
acil haller dışında, kamu sağlık hizmeti belirli

bir süre ücretli olmalıdır. Bu iki önerimiz de ive- leme istiyoruz. Bu konu ilk gündeme geldiği andan itibaren, Türkiye Kamu-Sen’in önerisi hep
dilikle hayata geçmelidir.
bu yönde olmuştur.
Şehitlik İle İlgili Düzenleme Yapılmalı
Salgın döneminin kahramanları, sağlık çalışa- Kadrolu Çalışma Esas Olmalı
nı arkadaşlarımızdan virüs nedeniyle hayatını Sözleşmeli istihdam aileleri parçalıyor. Ebekaybedenler oldu. Hayatını kaybeden sağlık ça- veynleri çocuklarından ayırıyor. Biz aileyi güçlü
lışanı sayımız beş yüzün üzerinde. Bu arkadaş- tutacağız. Bunun için de kadrolu çalışma esas
larımızın hepsi şehittir. Geride bıraktıkları aile- olmalı, diğer istihdam modellerinin hepsi sonleri, şehit yakını haklarından yararlanmalıdır. landırılmalıdır. Sözleşmeli, kamu dışı, vekil gibi
sıfatlar kabul edilemez. Kalıcı, sürdürülebilir
Bu konuda mutlaka düzenleme yapılmalıdır.
olan kadrolu çalışmadır.
Bütün Hastanelere Kreş Açılmalı
Salgın döneminde yaşananlar, sağlık çalışanı Mülakat Kaldırılmalı
annelerin, kreş eksikliği nedeniyle ne kadar Kamuda, ehliyet ve liyakat hâkim kılınmalı ve
zorlandıklarını, bir kez daha, herkese gösterdi. sadece devlete sadakat esas alınmalıdır. KamuSağlık çalışanı aileler çocuklarına bakıcı bula- da, kul hakkı yemenin diğer adı olan mülakat
madı. Devletimiz her hastaneye bir kreş yapı- sistemi kökten kaldırılmalıdır.
labilecek güçtedir.. Bunu hayata geçirmenin
zor olmadığı kanaatindeyiz. bu sorun ortadan Üniversite Çalışanları için Tayin ve Becakaldırılmalı, her hastaneye mutlaka bir kreş ka- yiş Hakkı Gelmeli
Sağlık Bakanlığı’nda dikkat çektiğimiz ücretlezandırılmalıdır.
rin artışı, döner sermayeler, şiddet vb. konulardaki sorunların tamamı, üniversite hastaneleri
Ek Zam ve Refah Payı Verilmeli,
için de geçerlidir. Üniversite hastanelerinde
Enflasyon Farkı Her Ay Ödenmeli
Türkiye Kamu-Sen olarak, sözleşme masasına düzenlemeler mutlaka genel olarak hayata
ortak talepler ile gittik. Fakat temel taleple- geçirilmeli; rektör, dekan vb. yöneticilerin inisirimiz olan, seyyanen zam ve refah payı gibi yatifine bırakılmamalıdır. Eş durumu tayini ve
hususlarda bir düzenlememe olması; sözleş- becayiş gibi iki temel hak, bir an önce uygulamelilere kadro ve 3600 ek göstergede net ifa- maya başlanmalıdır.
delerin ortaya konulmaması nedeniyle itiraz
ettik. “Kamu çalışanlarının memnun olmadığı Sosyal Hizmet çalışanlarının
hiçbir sözleşmeye imza atmayız!” dedik. Du- Ötekileştirilmesi Son Bulmalı
ruşumuzu ve tavrımızı, net bir şekilde ortaya Kamuda, yıllarca ötekileştirilen sosyal hizmet
koyduk. Yaşanılan süreç, bizi haklı çıkardı. Bu çalışanlarımız, ayrı bir bakanlığa kavuştu. Kanedenle özellikle şu üç hususta, mutlaka dü- munun şefkat eli sosyal hizmet çalışanlarımızenleme yapılmalıdır: Kamu çalışanlarına ek zın, aile ve sosyal hizmetler bakanlığı himayezam verilmelidir. Refah payı uygulaması hayata sinde, ötekileştirilmesinin son bulmasını ümit
geçmelidir ve üçüncü olarak da enflasyon farkı, ediyoruz.
her ay ödenmelidir. Bunlar olmadan maaşları Onlar da bakım evlerinde, yurtlarda, sevgi evlerinde salgın boyunca, kesintisiz bir hizmet sunreel olarak arttıramayız.
dular. Haklarının teslim edilmesini bekliyoruz.
Ayrıca Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği
3600 Ek Gösterge
Sınavı ile ilgili kadrolar ve sınav ilanı bir an önce
Tüm Çalışanları Kapsamalı
3600 ek gösterge konusunda tüm çalışanları açıklanmalıdır. Kapsayıcı, çalışanın beklentisini
kapsayacak, adaletli ve hakkaniyetli bir düzen- karşılayacak bir sınav yapılmalıdır.
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Hemşirelerimizin İş Yükü
Ağır, Ücretleri Yetersizdir

www.turksagliksen.org.tr
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tüm sağlık kurum ve kuruluşlarının sıfır toleranslı alan ilan edilmesi, sağlık çalışanlarına
şiddet uygulayanlara kamu sağlık hizmetinin
belirli bir süre acil haller dışında ücretli olmalı
ve her şiddet uygulayanın istisnasız tutuklu
yargılanması gibi önerilerimiz mutlaka hayata
geçmelidir. Sözleşmeli memurluk, Vekil ebe
hemşire, kamu dışı aile sağlığı çalışanı gibi
tüm ucube istihdam modelleri kaldırılmalı ve
tüm çalışanlar kadrolu olmalıdır.

şanın yüzünün gülmesi, Mutlu Çalışan, Mutlu
Türkiye İdealimize ulaşmamızın anahtarı hakkı teslim etmekten, emek veren alın teri dökenler için gereğini yapmaktan geçmektedir.
Çalışan huzursuz, mutsuz ve ekonomik olarak
dar boğazda iken ne yapılırsa yapılsın bir anlamı ve faydası yoktur. Bu nedenle önerilerimizi sunuyor, çözüm istiyoruz. Taleplerimiz
makul, haklı ve gerçekçidir. Çalışanların penceresinden bakarak sıkıntıları dile getiriyoruz.
Kazanana kadar da mücadeleden vazgeçmeyeceğimizi herkese ilan ediyoruz. Önemli
gün ve haftaların bayram tadında geçmesinin
yolunun sağlık çalışanların taleplerinin hayata
geçirildikten sonra olacağını ısrarla vurguluyoruz. Bu düşüncelerle fedakârlık gerektiren
mesleğin cefakar çalışanları olan tüm hemşire arkadaşlarımızın 12-18 Mayıs Hemşireler
Haftasını kutluyor, sorunların çözülmesinde
adımların atıldığı bir hafta olmasını temenni
ediyoruz.
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Genel Başkanımız Önder Kahveci, Genel Başkan
Yardımcılarımız Ümit Turhan, Orhan Yılmaz,
Ankara 1 Nolu Şube Başkanımız Ahmet Gök ve
Şube yöneticilerimizle birlikte Ankara Şehir
Hastanesinde tedavi gören çocukları ziyaret
ederek 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk
bayramlarını kutladı.
Genel Başkanımız ziyarette çocuklara hediyeler
verdi, ailelerine geçmiş olsun diyerek acil şifalar
diledi. Çocukların tedavi hizmetlerini yürüten
sağlık çalışanları ile de görüşen Genel Başkanımız Önder Kahveci ayrıca 23 Nisan nedeniyle
hastanede tedavi gören çocuklar için müzik dinletisi gerçekleştiren Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencileri ile bir araya gelerek
bu anlamlı organizasyonları için teşekkür etti.

İCAP NÖBETLERİNDEKİ SORUNLAR ORTADAN KALDIRILMALI

3600 ek gösterge adil ve hakkaniyetli
Önder KAHVECİ
bir biçimde hayata geçmelidir
Sağlık hizmetlerinin daha verimli olması, çalı- Genel Başkan

Ferdi Kaza Sigortamızın Teminatı 25 Bin TL Oldu
Primleri sendikamızca
ödenen ve tüm üyelerimizi kapsayan ferdi kaza sigorta teminatı 20 Bin’den
25 Bin TL’ye yükseltildi.
Türk Nippon Sigorta A.Ş ile yapılan ve tüm
üyelerimizin yararlanacağı anlaşmaya göre
ölüm veya sürekli sakatlık halinde ferdi sigorta kapsamında ödenecek tutar 20 Bin
TL’den 25 Bin TL’ye çıkarıldı. Yapılan anlaş-

ma ile ilgili açıklama yapan Genel Başkanımız Önder Kahveci, “ Sosyal sendikacılık
alanında çalışmalarımızı kapsamlı bir şekilde yürütüyoruz. Ferdi kaza sigortası da
bu kapsamdadır. Üyelerimiz hiçbir ek ücret
ödemeden bu sigortadan yararlanabilmektedirler. Temennimiz tabiki hiçbir üyemizin,
kaza veya kaza halinde vefat gibi bir durumu yaşamamasıdır. Olumsuz bir durumda
ise üyemize, ailesine bir katkı sağlamak
amacıyla Ferdi kaza sigortası hizmetimizi
sürdürüyoruz. Bu sene anlaşmamızı yenileyerek teminatımızı 25 Bin TL’ye yükselttik.
“ dedi.
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Şehir Hastanesinde Tedavi Gören
Çocukların 23 Nisan’ını Kutladık

Türkiye’de görev yapan 235 bin hemşire arkadaşımızın 12-18 Mayıs
Hemşireler Haftasını bayram havasında kutlamalarını isterdik.
Ne yazık ki biriken sorunlar, karşılanmayan
talepler ve ücretlerle ilgili beklenen düzenlemelerin henüz hayata geçmemesi nedeniyle
hemşire arkadaşlarımız bu haftayı da buruk
geçirmektedirler. Salgın döneminde canlarından ve ailelerinden fedakarlıkta bulanarak
gecesini gündüzüne katıp şifa dağıtan, 7/24
sağlık hizmeti sunan bütün sağlık camiasının
yüzünü güldürecek somut adımlar atılmamıştır. Sağlık çalışanlarının haklarını teslim
etmeye gelince geride durulması, yavaş davranılması, sürecin uzatılması çalışanları ümitsizliğe sevk etmektedir. Yoğun iş yükü, şiddet,
mobbing, mali ve özlük ile sosyal haklarda
yaşanan sıkıntılar da değerlendirildiğinde
çalışanların tükenmişlik sendromu ile karşı
karşıya kaldığı ortadadır. Bu duruma bir an
önce çare üretilmelidir. Ücretler konusunda
uzun zamandır dile getirdiğimiz maaşa zam
şeklinde tek ödeme, refah payı verilmesi ve
enflasyon farkının aylık ödenmesi hususları
bir an önce uygulamaya konulmalıdır. Şiddet
ile ilgili yeni bir düzenlemenin TBMM’de bu
hafta yasalaşıp yürürlüğe girmesi beklenmektedir. Bu düzenleme olumlu olmakla birlikte
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Otizimli Çocukların Özel Eğitimleri
İçin Başvurumuzu Yaptık
Sağlık Personelinin Otizimli çocuklarının eğitimlerinde devlet katkısının
16 saate çıkarılması için Sağlık
Bakanlığı’na başvurduk.
Sendikamız
tarafından
Sağlık
Bakanlığı’na bir başvuru yapılarak
Sağlık Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol
sonucu otizmli çocukların aldıkları
özel eğitimlere ilişkin mali ödemeler
devlet tarafından karşılanmakta, Sağ-

lık Bakanlığı mensubu personellerin
ailelerinin bu haktan 8 saat ile sınırlı
olacak şekilde yararlandığı belirtildi.
İçişleri Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı ile imzaladığı protokol ile İçişleri Bakanlığı personelleri ailelerine
bu haktan 16 saat şeklinde yararlanma hakkı tanındığı vurgulandı.
Sağlık Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokolde
belirlenen sürenin 16 saat olarak düzenlenmesi için gerekli çalışmaların
yapılması istendi.

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun
Ek-33. Maddesinde; “ İcap nöbeti tutan
ve bu nöbet karşılığında kurumunca izin
kullanmasına müsaade edilmeyen memurlar ile sözleşmeli personele, izin suretiyle karşılanamayan her bir icap nöbeti saati için, icap nöbeti süresi kesintisiz
12 saatten az olmamak şartıyla, normal
nöbet ücreti için belirlenen ücretin yüzde
40’ı tutarında icap nöbet ücreti ödenir.
Bu şekilde ücretlendirilebilecek toplam
icap nöbeti süresi aylık 120 saati geçemez” düzenlemesine yer verilmiştir.
Kanun gayet açık iken Yataklı Tedavi
Kurumları İşletme Yönetmeliğinde yer
alan icap nöbetinin sadece uzman doktorlar tarafından tutulabildiği hükmüne
dayandırılarak icap nöbeti tutan sağlık
çalışanlarına Hazine ve Maliye Bakanlığı
görüşü doğrultusunda hiçbir ödeme yapılmamaktadır.
Kanunun esas alınması yerine yönetmelik hükümlerinin esas alınması hem mevzuatın doğru uygulanmasını engellemekte hem de fedakâr sağlık çalışanlarını T.C.
Anayasasına aykırı olan angarya çalışmaya zorlamaktadır.
Hazine ve Maliye Bakanlığı ortaya koyduğu görüş ile gerek çalışma barışını boz-

makta gerekse Sağlık Bakanlığı’nın tüm
sağlık çalışanlarına icap nöbeti ücreti
ödenmesi ile ilgili talebinin önüne geçmektedir.
Hem Sağlık Bakanlığı, hem de kurum yöneticileri icap nöbeti ücreti ödemek isterken yaşanan bu durum çok anlamsızdır.
Bu sorunlar yumağı hem sağlık kurum ve
kuruluşlarındaki idarecileri zor duruma
düşürmekte hem de vatandaşın kesintisiz
sağlık hizmeti almasına mani olmaktadır.
Ayrıca sendikamızın açtığı davalarda
mahkemeler üyelerimize icap nöbeti
ödenmesine hükmetmektedirler.
Tutulan icap nöbetlerinin hak edişlerinin
ödenmesi ile ilgili istek varken, kanun
açıkken ve mahkeme kararları ortada
iken çalışanların mağdur edilmesinin bir
izahı olmadığını düşünüyoruz.
Bu nedenle icap nöbeti tutan tüm sağlık
çalışanlarının nöbet ücreti alabilmesine
yönelik gerekli düzenlemelerin ve iradenin bir an önce hayata geçmesini bekliyoruz.
İcap nöbetlerinde yaşanan bu kargaşa
bir an önce sonlanmalı ve sorunlar ortadan kaldırılmalıdır.
Sendikamız tarafından bu durum ile ilgili
hukuki süreçlerin yanı sıra Sağlık Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı nezdinde
gerekli görüşmeler sürdürülmektedir.
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EĞİTİMCİLER, “KURTULUŞTAN KURULUŞA ATAMIZIN İZİNDE”
TEMASIYLA ANKARA’YA ATA’NIN HUZURUNA PEDAL ÇEVİRDİ
Türk Eğitim-Sen üyesi öğretmenlerin oluşturduğu Manisa Tarzanlar Bisiklet Kulübü, Manisa’nın Kurtuluşunun ve Büyük Taarruz’un 100.
Yılında Manisa’dan, Türk Eğitim-Sen’in kuruluşunun 30. Yılına Ankara’ya Ata’nın huzuruna kadar pedal çevirdi.

www.turkegitimsen.org.tr
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destek olan tüm bisikletçilerimize canı gönülden teşekkür ederiz.
Kurtuluşumuzun 100. yılı kutlu
olsun kuruluşumuzun 30. yılı kutlu olsun” dedi

Manisa’nın düşman işgalinden
kurtuluşunun 100. Yılı ve Türk
Eğitim-Sen’in kuruluşunun 30.
Yılı nedeniyle gerçekleştirilen
“Ankara’ya Kurtuluştan Kuruluşa” temalı bisiklet turuyla; Türk
Eğitim-Sen’in, kuruluş ilkelerini
anayasamızdan aldığı ve Atatürk
ilkelerine bağlı bir sendika olduğu bir kez daha deklare edildi.
Ayrıca etkinlikle Cumhuriyetimizin 100. Yılında Türk EğitimSen’in yetkili sendika olmasına
katkıda bulunmak amaçlandı.
Manisa Tarzanlar Bisiklet Kulübü üyesi 9 eğitimci ve Manisa Şube Başkanı Hamit Aydın,
21.04.2022 tarihinde Cumhuriyet
Meydanı’nda düzenlenen törenle Ankara’ya uğurlandı. Yaklaşık 575 kilometre yol yaparak,
22.04.2022 tarihinde Ankara’ya
ulaşan Tarzanlar Bisiklet Kulübü,
Türk Eğitim-Sen Genel Merkezi’ni
ziyaret etti. Bisikletçiler, Genel
Başkan Talip Geylan ve Genel
Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri
tarafından karşılandı.

Genel Başkan Talip Geylan ve
Genel Merkez Yöneticileri ile bir
araya gelen Manisa Şube Başkanı
Hamit Aydın ile Tarzanlar Bisiklet
Kulübü, Genel Merkezin katkıları
dolayısıyla teşekkürlerini sundu.
Bir konuşma yapan Manisa Şube
Başkanı Hamit Aydın, “Türk
Eğitim-Sen Manisa şubesi olarak
sendikamızın üstlendiği misyonumuzu desteklemek ve buna
katkıda bulunmak için yapılan
sosyal projelerin sendikamızın
etkinliğini daha da artıracağına
inanıyoruz. Gerçek sendikacılık
anlayışının yerleşmesi için sendikamızın önderliğine daha fazla
ihtiyaç duyulduğu bu günlerde
yapılabilecek her türlü çalışma
ve etkinlikte genel merkezimizin yanında olmaktan onur ve
gurur duyarız. Biz yolunu hiç
değiştirmeden, sadece milletimize hizmet etme gayesi güden
eğitim neferleri olarak, atamızın
izinde bayrak ve vatan sevdalısı
öğrenciler yetiştirmeye devam
edeceğiz. Bu düşüncelerle; bu
güzel amaç için meşakkatli ve
uzun yolda sürüş yaparak bizlere

Genel Başkan Talip Geylan da
Manisa-Ankara arasında 575 kilometre pedal çevirerek Ankara’ya
ulaşan ve performanslarıyla
önemli bir farkındalık yaratan
eğitimcilerimize böylesine cesur
bir organizasyona imza attıkları
için şükranlarını sundu. Geylan,
“Manisa Tarzanlar Bisiklet Kulübü sporcularını Genel Merkezimizde ağırladık. Sporcularımız,
‘Kurtuluştan-Kuruluşa Atamızın
İzinde’ temasıyla Manisa’nı düşman işgalinden kurtuluşunun
100’üncü, sendikamızın kuruluşunun 30’uncu ve TBMM’nin açılışının 102’inci yıldönümü münasebetiyle Manisa’dan Ankara’ya 575
km pedal çevirdiler. Şube Başkanımız Sayın Hamit Aydın, Manisa
Büyükşehir Belediye Başkanı
Sayın Cengiz Ergün’den emanet
aldığı al bayrağımızı şahsıma
teslim etti. Başkanıma teşekkürlerimi sunuyorum. Organizasyonun düzenlenmesinde emek
veren Hamit Aydın başkanıma ve
büyük bir özveriyle Manisa’dan
Ankara’ya ter akıtarak farkındalık oluşturan sporcularımıza çok
teşekkür ediyorum. Sizler kurtuluştan kuruluşa giden yolun çok
önemli yapı taşlarısınız. Siz hem
bu ülkenin geleceğini yetiştiren
eğitimcilersiniz hem de vatanımız ve milletimizin bekası için
ulvi bir görev üstlenen vakur duruşlu aydınlık neferlersiniz” dedi.
Türk Eğitim-Sen’in 30’uncu kuruluş yıl dönümünün önemine de
dikkat çeken Geylan, “İnşallah
sendikamızın 30’uncu kuruluş yıl
dönümü yetkiyi de alacağımız ve
eğitim çalışanlarının gerçek anlamda temsil edileceği dönemin
de başlangıcı olacaktır. Öte yan-

GENEL BAŞKAN GEYLAN,”ÖZELLİKLE KIRSAL BÖLGELERDE
YAŞANAN TEKNİK AKSAMALARIN FATURASI
ÖĞRETMENLERİN ÜÇ KURUŞLUK EK DERSİNDEN KESİLEMEZ!”

dan Manisa’nın Kurtuluşunun ve
Büyük Taarruz’un 100’üncü yılında, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve
Çocuk Bayramı’nda bu etkinliği
düzenlemek ve Atamıza bağlılığımızı sunmak ancak Türk EğitimSen’e yakışırdı. Her bir eğitim
neferimize bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum. Var olsun Türk
Eğitim-Sen” dedi.
Manisa’da başlayan “Kurtuluştan
Kuruluşa” bisiklet turu, Devletimizin kurucusu Gazi Mustafa
Kemal Atatürk’ün huzurunda 23
Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk
Bayramı’nda Anıtkabir’de son
bulacak. Bu vesileyle eğitimcilerimiz; başta Büyük Atatürk olmak
üzere tarihimiz boyunca bayrak
inmesin, vatan bölünmesin diye
cephelerde savaşmış kahramanlarımız, gazilerimiz, şehitlerimiz
ile öğretmenlik mesleğini yaparken şehit olan öğretmenlerimizi
bir kez daha saygı ve rahmetle
anarak, 1.Mecliste düzenlenecek
törene de katılacaklar.

Genel Başkan Talip Geylan, 26.04.2022
tarihinde Genel Merkez Yöneticileri ile
birlikte Ankara 6 No’lu Şube’nin düzenlediği iftar programına katıldı. Programda,
Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, İLKSAN Yönetim Kurulu Başkanı
Sayın Tuncer Yılmaz, şube başkanları,
şubelerin yönetim kurulu üyeleri, şube
kadın komisyonu üyeleri ve çok sayıda
üyemizde iştirak etti.

Geylan, “Bir hainin Meclis’te yer alması
Türk milleti için zuldür. Milletimizin vergileriyle TBMM’de makam işgal eden hiç
kimse milletimize iftira atamaz, hakaret
edemez! Türk tarihinin hiçbir döneminde
ne soykırım, ne katliam, ne de asimilasyon yoktur.” dedi. TBMM Başkanlığı’nın,
böylesi cüretlere müsaade etmemesi
gerektiğine dikkat çeken Geylan, savcıları
bu konuda göreve davet etti.

Programın düzenlemesinde başta Şube
Başkanımız Sayın Aytaç Coşan olmak
üzere emek veren herkesi tebrik eden
Genel Başkan Talip Geylan, “Bu mübarek
günlerin hem ülkemize, hem camiamıza,
hem de İslam coğrafyasına huzur getirmesini temenni ediyorum” dedi.

MEB, zorunlu hizmet bölgelerinde
çalışanlara avantajlı haklar
getirmelidir.
Eğitime ilişkin önemli açıklamalar yapan
Geylan, zorunlu çalışma bölgelerinde görev yapan eğitim çalışanlarına mahrumiyet derecesine göre değişmek üzere brüt
1 ile 2 asgari ücret arasında değişen Zorunlu Hizmet Tazminatı ödenmesi konusunu bir kez daha yineledi. Genel Başkan
Geylan, “Bilindiği gibi Türk Eğitim-Sen
olarak her atama öncesinden boş kontenjan sayılarının belirlenmesini istiyoruz.
Çünkü, zorunlu çalışma bölgesi dışındaki
illerde yeterli kontenjan ayrılmaması ve
boş kontenjanların açılmaması nedeniyle

Bu hainin Meclis’te yer alması Türk
milleti için zuldür
Geylan konuşmasında sözde Ermeni soykırımın tanınmasına ilişkin kanun teklifini
TBMM’ye sunan sözde milletvekiline çok
sert tepki gösterdi. “Bir müptezel” tarafından sunulan kanun teklifinin kabul
edilemez olduğunu bildiren Genel Başkan

zorunlu hizmet yükümlülüğünü tamamlayanların yer değiştiremediklerini görüyoruz. Zorunlu hizmet bölgelerinde 5 ila
7 yıl arasında çalışmış olan öğretmenlerimizin, MEB tarafından hiçbir şarta kalmaksızın istediği yere tayin edilmesini
talep ediyoruz.
Bir konuya da özellikle dikkat çekmek
istiyorum: Mahrumiyet bölgelerinde çalışmanın hem ekonomik olarak hem de
bölge şartlarından dolayı türlü zorlukları bulunmaktadır. Mesela barınma ciddi
bir sorundur. O bölgelerde konut sayısı
kısıtlı olduğu için kiralar yüksektir. Bu nedenle MEB, zorunlu hizmet bölgelerinde
çalışanlara avantajlı haklar getirmelidir.
Avantajlı haklardan birisi maaşlarına
ilave ücret verilmesidir. Türk Eğitim-Sen
olarak bu konuda da tekliflerimiz vardır.
Zorunlu çalışma yükümlülüğü alanlarında görev yapanlara mahrumiyet derecesine göre değişmek üzere brüt 1 ile 2
asgari ücret arasında değişen Zorunlu
Hizmet Tazminatı ödenmesi yapılmadır.
Bu yapılırsa elverişsiz bölgelerde görev
yapan öğretmenler yaptığı fedakârlığın
karşılığını aldığını düşünerek, daha bü-

yük bir şevkle çalışacaktır. Bu da o bölgelerdeki öğretmen çağı sorununu çözecektir ” diye konuştu.
İnternet kaynaklı aksaklıklar nedeniyle
mesleki çalışmalara katılamayan öğretmenlerimizin ek ders ücretleri kesilemez.
Ara tatilde düzenlenen mesleki çalışmalara internet kaynaklı aksaklıklar nedeniyle
katılamayan öğretmenlerimizin ek ders
ücretlerinin ödenmeyeceği açıklamasının
kabul edilemeyeceğini kaydeden Genel
Başkan Geylan, özellikle kırsal bölgelerde
yaşanan teknik aksamaların faturasının
öğretmenlerin üç kuruşluk ek dersinden
kesilemeyeceğini kaydetti.
Muhtemel mağduriyetlerin önlenmesi
için MEB’e yazılı başvuru yaparak düzenleme yapılmasını talep ettiklerini
söyleyen Genel Başkan; “Öğretmenlerin
mesleki çalışma dönemi ek ders ücretleri haftalık 15 saat ek ders ücreti ödenmektedir. Öğretmenlerin herhangi bir
sebeple eğitimlerini tamamlayamamaları durumunda ise ek ders ücretlerinin
nasıl ödeneceği veya ne kadar kesileceği
hakkında mevzuatta bir düzenleme bulunmamaktadır. Türk Eğitim-Sen olarak
bu konu hakkında Milli Eğitim Bakanlığına yazılı başvuruda bulunarak, Nisan
ayı mesleki çalışma döneminde herhangi
bir nedenle eğitimini tamamlamayan öğretmenlere ek süre verilerek eğitiminin
tamamlanmasını eğer öğretmenlere ek
süre verilmeyecek ise de ek ders ücretlerinin kesilmemesine yönelik valiliklere
yazı yazılmasını talep ettik. Bu talebimizin dikkate alınarak, sorunun çözülmesini
bekliyoruz” şeklinde konuştu.
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İLKSAN 9. Dönem 1. Olağan Temsilciler Kurulu Toplantısı, 9-10 Mayıs 2022 tarihinde
Antalya’da yapıldı. Toplantıya İLKSAN Yönetim Kurulu Başkanı Tuncer Yılmaz, İLKSAN
Denetleme Kurulu Başkanı İsa Barış, Türk Eğitim-Sen Genel Sekreteri Haydar Urfalı,
Genel Başkan Yardımcıları Cengiz Kocakaplan ve Orhan Kütük de katıldı.
ikraz kapsamında 49 bin 221 üyesine 1 milyar 8 milyon 147 bin 98
TL karşılıksız ve karşılıklı sosyal
yardım ödemelerinde bulundu”
diye konuştu.
İLKSAN’ın Türkiye’de hiçbir kurumda olmayan icralık duruma
düşmüş üyelere İcra İkazı açılmasını başaran kurum olduğunu
belirten Urfalı, İLKSAN’ın sadece
son 9 yılda 2 bin 125 üyesini icra
sıkıntısından kurtardığını söyledi.
Devletimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK, silah arkadaşları, eğitim şehitlerimiz ve tüm
şehitlerimizin anısına 1 dakikalık
saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunması ile başlayan toplantının açılış konuşmasını İLKSAN
Yönetim Kurulu Başkanı Tuncer
YILMAZ yaptı.
İLKSAN Yönetim ve Denetleme
Kurulu’na eğitim çalışanlarının
hak ve menfaatlerini gözeten,
şeffaf ve adil çalışmaları teşekkür
ediyoruz.
Daha sonra protokol konuşmaları
kapsamında kürsüye gelen Genel
Sekreter Haydar Urfalı, sözlerine
İLKSAN Yönetim ve Denetleme
Kurulu’na, başarılı, eğitim çalışanlarının hak ve menfaatlerini gözeten, şeffaf ve adil çalışmaları nedeniyle teşekkür ederek başladı.
İLKSAN, emsali kamu personeli
sandıkları arasında en çok karşılıksız sosyal yardım ödeyen
kurumdur.
Urfalı; İLKSAN’ın kötü yönetim
süreçleri sonucunda 1993 yılında
kayyuma devredildiğini, 1996 yılının ilk aylarına kadar devam eden
kayyum idaresinin, Temsilciler Kurulu seçimlerinde Türk Eğitim-Sen

delegelerinin çoğunluk iradesini
ortaya koyarak seçilmesiyle sona
erdiğini hatırlattı. 1996 yılından
bugüne kadar İLKSAN’ın “eğitimcinin emaneti olan her kuruşu
hakkaniyetle yönetmek” ilkesine
sadık kalarak yönetildiğini belirten Urfalı, Türk Eğitim-Sen’in aradan geçen 26 yılda neler yaptığını
da anlattı.
Urfalı; sandığın 2 milyon 27 bin TL
borç ile teslim alındığını, aradan
geçen sürede 270 bin üyenin 237
binini emekli emekli ettiğini, hepsinin hak ve alacaklarını kuruşu
kuruşuna ödediğini, sandığı devraldıkları dönemde 3 ila 6 ayda
ödenen sosyal yardımları ve ikraz
süresini 3 güne düşürdüklerini
söyledi. İLKSAN’ın 2022 yılı sonu
itibariyle 327 milyon 485 bin 815
TL fazla bakiyeye ulaştırıldığını
kaydeden Urfalı, “Gururla ifade

etmek isteriz ki İLKSAN, emsali
kamu personeli sandıkları arasında en çok karşılıksız sosyal yardım
ödeyen kurumdur” dedi.
İLKSAN 2021 yılında 49 bin
221 üyesine 1 milyar 8 milyon
147 bin 98 TL karşılıksız ve
karşılıklı sosyal yardım ödemelerinde bulundu.
1980’li yıllarda sandığın mali
imkânlarının kısıtlılığı nedeniyle kaldırılan Doğum ve Cenaze
Yardımının 2017 yılından itibaren
tekrar uygulamaya konulduğunu
söyleyen Urfalı, “Yine terör mağduru üyelerimiz afet kapsamına
alınarak kendilerine afet yardımı
yapılmış, sağlık destek yardımı
getirilmiştir. İLKSAN 2021 yılında
emeklilik, maluliyet, ölüm, doğum, evlilik, cenaze, şehitlik, afet
ve sağlık destek yardımları ve

Yeni dönem faaliyetleri
İstanbul’da 2, İzmir’de 1, Didim’de
1, Ankara’da 1 konukevinin 365
gün faaliyet gösterdiğini de kaydeden Urfalı, “Bolu Karacasu’da
Termal Sağlık Tesisi ve Yaşlılar
Konukevi, Ankara Kocatepe’de
Yeni Genel Müdürlük Binası ile
Ankara Çayyolu mevkiinde sandığa ait gayrimenkul üzerinde özel
okul inşasının da gelecek dönem
faaliyet programına alındığını ifade etti.
Urfalı konuşmasını İLKSAN’ın
emin ve güvenilir ellerde olduğunu ve eğitim çalışanlarının teveccühüne dün ve bugün olduğu gibi
yarın da layık olacaklarını ifade
ederek tamamladı.
Konuşmalarının ardından, İLKSAN
9. Dönem 1. Olağan Temsilciler
Kurulu, gündem maddeleri doğrultusunda çalışmalarına devam
etti.

MİLLETİMİZE HAKARET EDİLMESİNE SESSİZ
KALAMAYIZ. SAVCILARI GÖREVE DAVET EDİYORUZ.
TBMM’ye sundu. Bu milletvekilini lanet- Savcılığına suç duyurunda bulundu. Emileyerek, sormak istiyorum: Eğer toprak- niz ki savcılarımız gereğini yapacaktır”
larımızda bir soykırım yapılmış olsaydı, diye konuştu.
sen bugün TBMM kürsüsünde konuşuyor
olabilir miydin? Herkes şunu bilmelidir
ki; Türk tarihinin hiçbir döneminde soykırım, asimilasyon ve katliam yapılmamıştır” dedi.

Genel Başkan Talip Geylan, 28.04.2022
tarihinde Genel Merkez Yöneticileri ile
birlikte Ankara 3 No’lu Şube Gölbaşı İlçe
Temsilciliğinin düzenlediği iftar programında eğitim çalışanları ile bir araya
geldi. Programda, Ankara Milletvekili ve
MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, İLKSAN Yönetim Kurulu Başkanı
Tuncer Yılmaz, şubelerimizin yönetim
kurulu üyeleri, ilçe ve işyeri temsilcileri ile çok sayıda eğitim çalışanı da hazır
bulundu.
Kamu çalışanlarının sorunlarını
çözüldüğü beklenti ve taleplerin karşılandığı daha müreffeh 1 Mayıslarda
buluşmayı temenni ediyorum.
Tüm kamu çalışanlarının 1 Mayıs Emek ve
Dayanışma Günü’nü kutlayan Genel Başkan Talip Geylan, “2023 yılının Ağustos
ayında yapılacak 7. Toplu Sözleşme Görüşmelerinde toplu sözleşme masasına

üyelerimiz sayesinde yetkili sendika olarak oturacağımıza inancımız tamdır. Bu
azmi ve gayreti üyelerimizde görüyoruz.
6 dönemdir toplu sözleşme masasında
güya kamu çalışanlarını temsil etme iddiasında oturanların kamu çalışanlarını
mahkûm ettiği sefaleti, yokluğu ve baskıyı görüyoruz. Artık kamu çalışanlarını bu
zilletten kurtarma vakti gelmiştir. Bunun
adresi de 7. Dönem Toplu Sözleşme masasıdır.
Türk tarihinin hiçbir döneminde
soykırım, asimilasyon ve katliam
yapılmamıştır.
Bir sözde milletvekilinin sözde soykırım
iddialarına bir kez daha ateş püsküren
Genel Başkan Geylan, vekilliğinin düşürülmesini istedi. Geylan, “Bir sözde
milletvekili TBMM’de 1915 yılında bu topraklarda soykırım yapıldığını iddia ederek, ‘Ermeni soykırımı’ kanun teklifini

Tarihimizle övündüğümüzü kaydeden
Geylan, Cumhuriyet savcılarını da göreve
çağırdı. Milletimizin vergileri ile maaşını
alan ve TBMM’de makam işgal eden hiç
kimsenin milletin meclisinden millete hakaret edemeyeceğini ifade eden Geylan,
“Türk Eğitim-Sen olarak talebimiz, bu
milletvekilinin vekilliğinin düşürülmesidir. Milletin meclisinde millete hakaret
edilmesine sessiz kalamayız. TBMM’yi ve
Cumhuriyet Savcılarını göreve davet ediyoruz.Türk Eğitim-Sen Edirne Şubesi bu
sözde milletvekili hakkında Cumhuriyet

TÜRKİYE KAMU-SEN GAZETESİ

MAYIS 2022

20

TÜRKİYE KAMU-SEN GAZETESİ

21

ORTAÖĞRETİM ALAN ÖĞRETMENLİĞİ
MEZUNLARI UZMAN ÖĞRETMENLİK
SINAVINDAN MUAF OLACAK

www.turkegitimsen.org.tr

TÜRK EĞİTİM-SEN

MEB talebimizi kabul etti. Buna göre; Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği, Fizik Öğretmenliği, Kimya Öğretmenliği, Biyoloji Öğretmenliği Matematik Öğretmenliği, Felsefe Grubu Öğretmenliği, Coğrafya Öğretmenliği, Tarih
Öğretmenliği programlarına 1997-1998 öğretim yılından 2013-2014 öğretim yılı dahil olmak üzere kayıt olarak
mezun olanlar yüksek lisans mezunu sayılarak, uzman öğretmenlik sınavından muaf olacak.

SINAVSIZ ATANMASI UYGULAMASININ

YÜRÜRLÜĞÜNÜ DURDURDUK
Bilindiği üzere, Öğretmenlik
Meslek Kanunu’nda yapılan
düzenleme ile yüksek lisans
mezunları uzman öğretmenlik
yazılı sınavından muaf tutulmuştu. Diğer taraftan, 1997 yılında
eğitim fakültelerinin ortaöğretime öğretmen yetiştiren programlarında değişiklik yapılarak
öğretim süresi 5 yıla (10 yarıyıl)
çıkarılmış, bu programlara kayıt
olanlara yüksek lisans düzeyinde
eğitim verilmiş, mezun olanların ise yüksek lisans düzeyinde
eğitim aldıkları kabul edilmişti.
Yapılan bu değişikliğe göre eğitim fakültelerinin ortaöğretime
öğretmen yetiştiren Türk Dili ve
Edebiyatı Öğretmenliği, Fizik Öğ-

retmenliği, Kimya Öğretmenliği,
Biyoloji Öğretmenliği Matematik
Öğretmenliği, Felsefe Grubu Öğretmenliği, Coğrafya Öğretmenliği, Tarih Öğretmenliği programlarına 1997-1998 öğretim
yılından 2013-2014 öğretim yılı
dahil olmak üzere kayıt olarak
mezun olanlar yüksek lisans mezunu sayılacaktır.
Türk Eğitim Sen olarak eğitim
fakültelerinin ortaöğretime öğretmen yetiştiren yukarıda belirtilen programlarında belirtilen
tarihler arasında hazırlık sınıfı
hariç 5 yıl(10 yarıyıl) öğretim
görerek mezun olanların yüksek
lisans mezunu olmaları hasebiy-

le uzman öğretmenlik için yapılacak olan yazılı sınavdan muaf
tutulmaları yönünde Milli Eğitim
Bakanlığı’ndan talepte bulunmuştuk.
Milli Eğitim Bakanlığı talebimize
kabul ederek cevaben gönderdiği 18.04.2022 tarih ve 47969227
sayılı yazında “Bu çerçevede, gerek diplomalarında yüksek lisans
mezunu oldukları belirtilenler
gerekse Yükseköğretim Kurulunca öğrenim sürelerine bağlı
olarak yüksek lisans derecesine
sahip oldukları belirlenenlerin,
uzman öğretmen unvanı için yapılacak yazılı sınavdan muaf tutulmaları gerekmekte olup konu

hakkında öğretmenlik kariyer
basamaklarında ilerlemeye ilişkin yapılacak duyuruda gerekli
açıklamaya yer verilecektir.” ifadelerine yer vermiştir.
Bu kazanımımızın ortaöğretim
alan öğretmenliği mezunlarına
hayırlı olmasını temenni eder;
sadece ortaöğretim alan öğretmenliği mezunlarının değil, on
yılını dolduran tüm öğretmenlerin uzman öğretmenlik yazılı sınavından muaf tutulması gerektiğini de bir kez daha hatırlatmak
isteriz.

Danıştay 2. Dairesinin vermiş
olduğu bu karar ile ilçe milli
eğitim müdürü kadrolarına yapılacak atamalarda bugünden
itibaren yazılı veya yazılı ve
sözlü sınav yapılarak atama
işlemi yapılacaktır.

müdürü kadrolarına yapılacak atamalarda sınav şartının kaldırılması uygulamasına Danıştay nezdinde açmış olduğumuz
dava da Danıştay 2. Dairesi yönetmeliğin
23. Maddesinde “yazılı veya yazılı ve sözlü sınavı kazanarak atanmış olmaları şartıyla” ibaresine yer verilmemesine dair
işlemin yürürlüğünü durdurdu.

Danıştay 2. Dairesi’nin 2021/18678 E. sayılı ve 23/03/2022 tarihli yürütmeyi durdurma kararında; “…iş bu dava konusu
05/11/2021 günlü Yönetmelik değişikliği
ile, anılan maddedeki ‘yazılı veya yazılı ve
sözlü sınavı kazanarak atanmış olmaları
şartıyla’ ibaresine yer verilmemek suretiyle, eğitim kurumu müdürlüğü ve şube
müdürü kadrosuna sınavsız olarak atananların ilçe milli eğitim müdürü olarak
atanmalarına imkan sağlanmıştır.

Bilindiği üzere Milli Eğitim Bakanlığı
Personelinin Görevde Yükselme, Unvan
Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle
Atanması Hakkında Yönetmelikte yapılan değişiklikle ilçe milli eğitim müdürü
atamalarında sınav şartını kaldırmıştı.
Milli Eğitim. Bakanlığı’nın ilçe milli eğitim müdürü atamalarında sınav şartını
kaldırarak ilçe milli eğitim müdürü atamalarında kariyer ve liyakat ilkesinden
uzaklaşması eğitim camiasında büyük 657 sayılı Kanun’un 3. maddesinde tanımlanan kariyer ve liyakat ilkelerinin
tepkiyle karşılanmıştı.
Türk Eğitim Sen olarak ilçe milli eğitim temelinde, objektif kurallar çerçevesinde

işin ehline verilmesi ve hak etme kavramı yatmakta olup, kamu hizmetlerinin
etkin ve verimli bir şekilde gerçekleştirilmesinin tek güvencesinin de, hizmetin
yetişmiş, ehil kamu görevlilerince yerine
getirilmesiyle sağlanabileceği tabiidir.

olarak belirlenmiş kariyer ve liyakat ilkeleri ile Genel Yönetmeliğin amacına uygun olmaması nedeniyle, kamu yararı ve
hizmet gerekleri ile üst hukuk normlarına
uygunluk görülmemiştir.

Öte yandan, dava konusu düzenlemenin hukuka aykırılığının saptanmasına
rağmen icrailiğinin devam etmesi, tüm
işlem ve eylemlerinin hukuka uygun
olduğu karinesine dayanan hukuk devleti ilkesine aykırı bir durum yaratacak,
ilgililer nezdinde güven zedelenmesine
yol açacak ve telafisi güç zarara neden
olacaktır.” denilerek, dava konusu ibareBu durumda; Genel Yönetmelikte yapılan ye yer verilmemesine ilişkin eksik düzendeğişiklikler ve bu değişiklikler hakkında lemenin yürütmesinin durdurulmasına,
verilen yargı kararları da dikkate alındı- karar verilmiştir.
ğında, ilçe millî eğitim müdürü kadrosuna atanacaklarda aranan sınav şartının Danıştay 2. Dairesinin vermiş olduğu bu
kaldırılması suretiyle bu kadrolara objek- karar ile ilçe milli eğitim müdürü kadrotif kurallar çerçevesinde atama yapılma- larına yapılacak atamalarda bugünden
sını engelleyen dava konusu eksik düzen- itibaren yazılı veya yazılı ve sözlü sınav
lemede; 657 sayılı Kanun’un temel ilkeleri yapılarak atama işlemi yapılacaktır.
Genel Yönetmeliğin 1. maddesinde de; bu
Yönetmeliğin amacının, liyakat ve kariyer
ilkeleri doğrultusunda, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak
personelin görevde yükselme ve unvan
değişikliklerine ilişkin usul ve esasları belirlemek olduğu belirtilmiştir.
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Teşkilat ziyaretlerimiz Genel Başkan
Yardımcımız Ahmet Selman SAĞIR
ve Ankara Şube Başkanımız Serhat
Kurt’un katılımlarıyla Tokat ve Amasya ile başladı. İl Kültür ve Turizm
Müdürlükleri ile kütüphaneler ve
müzelerdeki çalışanlar ve üyelerimiz
ziyaret edilerek üye çalışmaları gerçekleştirildi.

Üyelerimize Genel Merkezimizin çalışmaları hakkında bilgi verilmiş ve istişareler yapılmıştır. Ziyaretler esnasında ilgi ve alakalarından dolayı Tokat İl
Temsilcimiz Halit AYBEK’e, Amasya İl
Temsilcimiz Ahmet Fatih ÇALIŞIR’a, İl
Teşkilatlarımıza ve Amasya Belediye
Başkanımız Sn. Mehmet SARI Bey’e
teşekkür ederiz.

www.tkss.org.tr

TÜRK KÜLTÜR SANAT-SEN

Tokat Ve Amasya’da
Çalışanlarla Buluştuk
TÜRKİYE KAMU-SEN YÖNETİM KURULU
YAVRU VATAN’A ÇIKARMA YAPTI
Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci ve sendikalarımızın Genel Başkanları 7. Olağan Genel
Kurulumuzun ardından temaslarda bulunmak üzere yavru vatan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine gitti.

Türk Dünyası Müzik
Topluluğunu Ziyaret Ettik
Türk Kültür Sanat-Sen olarak, Türk Dünyası Müzik Topluluğunu Ziyaret Ettik

Türk Kültür Sanat Sen Genel Başkan Yardımcımız Okan
Altıntaş, Kamu-Sen Arge Birimi Başkanı Ercan Han ve
Kamu-Sen basın birimi sorumlularından Gökhan Altunkaş 3600 ek gösterge ve diğer konularda bilgi vermek
üzere Türk Dünyası Müzik Topluluğunu ziyaret ettiler.

Teşkilat Çalışmalarımız
Devam Ediyor
Genel Başkan Yardımcılarımız Mustafa İl Temsilcilerimize ve teşkilatlarımıza
ÇALIŞKAN ve Selamettin YURTSEVEN teşekkür ederiz.
Adıyaman, Kahramanmaraş, Şanlıurfa
ve Adana illerini ziyaret ettiler. İl ziyaretlerimizde, İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri, kütüphaneler ve müzelerdeki çalışanlar ve üyelerimizi ziyaret
edip sendikal faaliyetlerimiz hakkında
bilgilendirmeler yapılarak tüm çalışanların sorun ve önerileri dinlendi.
İşyerlerinde üye çalışmaları gerçekleştirildi. Ziyaretlerimiz esnasındaki
ilgi ve misafirperverliklerinden dolayı

İLK YÖNETİM KURULU
TOPLANTIMIZ KKTC’DE YAPILDI
Türkiye Kamu-Sen heyeti, Kuzey Kıbrıs
ziyareti çerçevesinde ilk yönetim kurulu
toplantısını konfederasyonumuz çatısı
altında bulunan ve Türkiye Kamu-Sen’in
şanlı bayrağını yavru vatanımızda şerefle dalgalandıran Kıbrıs Türk MemurSen’in ev sahipliğinde gerçekleştirdi.
Toplantıda, Kıbrıs Türkünün bu coğrafyada asla yalnız olmadığına vurgu
yapılırken, anavatanın her daim Kıbrıs Türklerinin yanında olduğu net bir
şekilde daha ifade edildi. Bölgede yaşanan gelişmelere bakıldığında Kıbrıs
adasının öneminin ortaya çıktığını ifade
eden Genel Başkanımız Önder Kahveci,
Türkiye’nin mavi vatan politikasının önemini dikkat çekti.
KKTC ÇALIŞMA VE SOSYAL
GÜVENLİK BAKANI HASAN TAÇOY’U
ZİYARET ETTİK
Yönetim Kurulu toplantısının ardından
KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Hasan Taçoy’u ziyaret eden heyetimiz
ikili ilişkiler ve çalışma hayatına dair
değerlendirmelerde bulundu. Çalışma
hayatının sorunları ve sıkıntıları konusunda Bakan Taçoy ile fikir alışverişinde

bulunan heyetimize, KKTC’deki sendikal
çalışmalar konusunda da bilgiler verildi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, Türkiye Kamu-Sen heyetini Kuzey Kıbrıs’ta ağırlamaktan şeref
duyduğunu belirterek, Türkiye’deki en
önemli konfederasyonlardan birisi olan
Türkiye Kamu-Sen’in bilgi ve birikimlerinin kendileri için son derece önemli
olduğuna vurgu yaptı.
BAŞKANLAR KURULUMUZ MECLİS
BAŞKANI ZORLU TÖRE’Yİ ZİYARET
ETTİ
Temaslarımız çerçevesinde KKTC Meclis
Başkanı Zorlu Töre’yi de ziyaret eden
Genel Başkanımız Önder Kahveci ve yönetim kurulumuz, “Anavatan’ın selamlarını Meclis Başkanı Töre’ye iletti. Genel
Bakan Kahveci, “Her durum ve şart altında Türkiye Cumhuriyeti olarak yavru
vatanımız Kuzey Kıbrıs’ın hak ve menfaatleri için mücadele etmekten imtina
etmeyiz. Kıbrıs meselesi Türk milletinin
haklı davasıdır. Bizler haklı davamızdan
bir an dahi geri adım atmayız. Türkiye
Kamu-Sen heyeti olarak bugün adada
sizlerle birlikte olmaktan, KKTC’nin hür
ve bağımsız bir devlet olduğunu bir kez
daha dünyaya ilan etmekten şeref du-

yuyoruz. Nazik ev sahipliğiniz için Genel Başkanlarımız, camiamız ve kamu
görevlileri adına sizlere teşekkürlerimi
sunuyorum” dedi.
ZORLU TÖRE: ZİYARETİNİZDEN
BÜYÜK MUTLULUK DUYDUK
KKTC Meclis Başkanı Zorlu Töre ise,
“Anavatan’dan gelen selamı mutlulukla
alıyoruz. Sizlerin bizlere verdiği destek
ile Kıbrıs Türkü bölgede kendini güvende hissetmektedir. Bölgemizde yaşanan
gelişmeler Kıbrıs adasının önemini tüm
dünyaya göstermiştir. Anavatanımızın
elbette hemen yanı başında olan ve yüzbinlerce soydaşının yaşadığı bu adaya
kayıtsız kalması kimse beklememelidir.
Ben bu nazik ziyaretiniz için sizlere teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Ferdi Kaza
Sigortamızın
Teminatı
25 Bin TL Oldu
Primleri sendikamızca ödenen ve
tüm üyelerimizi kapsayan ferdi kaza
sigorta teminatı 20 Bin’den 25 Bin
TL’ye yükseltildi.
Türk Nippon Sigorta A.Ş ile yapılan
ve tüm üyelerimizin yararlanacağı
anlaşmaya göre ölüm veya sürekli
sakatlık halinde ferdi sigorta kapsamında ödenecek tutar 20 Bin TL’den
25 Bin TL’ye çıkarıldı.
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İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
PERSONEL GENEL MÜDÜRÜ
SERDENGEÇTİ’Yİ ZİYARET ETTİK
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İLLER İDARESİ GENEL
MÜDÜR YARDIMCISI TARIK
BAHADIR İLE GÖRÜŞTÜK

GÜMRÜKLER MUHAFAZA
GENEL MÜDÜRÜ MURAT
YAMAN’I ZİYARET ETTİK

Genel Başkanımız Türkeş Güney, Genel Başkan Yardımcılarımız Vedat Ulu, Özkan Ulupınar, Nebi Yay, Sami Çam,
Ankara 7 Nolu Şube Başkanımız Akın Yeşilyurt ve Şube
Başkan Yardımcımız Emre Özdil ile 31.03.2022 tarihinde
İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürü Mehmet Fatih
Serdengeçti’yi ziyaret etti.

TBMM’DE ZİYARETLERDE BULUNDUK

TÜRK BÜRO-SEN

TÜRKİYE KAMU-SEN GAZETESİ

Genel Başkanımız Türkeş Güney, Genel
Başkan Yardımcılarımız Vedat Ulu, Özkan Ulupınar, Nebi Yay ve Sami Çam ile
birlikte 31.03.2022 tarihinde MHP İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekili
Celal Adan, Sakarya Milletvekili ve Grup

Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül,
Manisa Milletvekili ve Grup Başkanvekili
Erkan Akçay’ı ziyaret ederek, Büro Hizmet Kolu çalışanlarının sorun ve talepleri ile ilgili görüştüler.

Genel Başkanımız Türkeş Güney,
Genel Başkan Yardımcılarımız Nebi
Yay, Özkan Ulupınar ve Ankara 7
Nolu Şube Başkanımız Akın Yeşilyurt ile birlikte 07.04.2022 tarihinde İller İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Tarık Bahadır’ı ziyaret etti.

leştirilme yapılması çalışanlarının
motivasyonunu olumlu yönde artıracaktır” dedi.

Genel Başkanımız Türkeş Güney
sorunlar ve çözüm yolları ile ilgili
hazırladığımız raporu da İller İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Tarık
112 Acil Çağrı Merkezi çalışan- Bahadır’a takdim etti.
larının sorunları ve taleplerinin
görüşüldüğü ziyarette Genel Baş- İller İdaresi Genel Müdür Yardımkanımız Türkeş Güney, “112 AÇM cısı Tarık Bahadır ise sorunlara ve
çalışanları mesai mefhumu olmak- çözüm önerilerine olumlu yaklaşasızın çalışmakta olup, ayrıca yemek rak “112 Acil Çağrı Merkezleri ilgili
ve ulaşım ile ilgili ciddi sorunlar Yönetmelik çalışması yapıldığı” bilyaşamaktadır. Mali haklarında iyi- gisini paylaşmıştır.

Genel Başkanımız Türkeş Güney, Genel
Başkan Yardımcılarımız Vedat Ulu, Nebi
Yay, Ankara Ticaret Şube Başkanımız Özgür Çelikbaş ve Şube Başkan Yardımcımız
Gülcan Kayayerli ile birlikte 06.04.2022
tarihinde Ticaret Bakanlığı Gümrükler
Muhafaza Genel Müdürü Murat Yaman’ı
ziyaret etti.

DIŞİŞLERİ BAKAN YARDIMCISI VE AB
BAŞKANI FARUK KAYMAKÇI’YI ZİYARET ETTİK

OSMANİYE’DE KURUM
ZİYARETLERİNDE
BULUNDUK

GENEL BAŞKAN YARDIMCIMIZ SGK
1. HUKUK MÜŞAVİRİNİ ZİYARET ETTİ
KONYA ADLİYESİNDE
ÇALIŞANLARI
ZİYARET ETTİK

Genel Başkan Yardımcımız Emrah Karakurt 31.03.2022 tarihinde
Osmaniye’de hizmet kolumuza bağlı
kurumlara ziyaretlerde bulundu.

Genel Başkan Yardımcımız Emrah Karakurt, Ankara SGK Şube
Başkanımız Osman Sarıkaya ile birlikte Sosyal Güvenlik Kurumu 1. Hukuk Müşaviri Av. Ayfer Özdemir Tefon’u ziyaret etti.

Genel Başkan Yardımcımız
Ramazan Keklik, Konya 2 Nolu
Şube Başkanımız Ahmet Efe ve
Şube Yönetim Kurulu üyelerimiz ile 01.04.2022 tarihinde
Konya Adliyesi çalışanlarını
ziyaret etti.

İŞKUR GENEL MÜDÜRÜ İLE GENEL MÜDÜR YARDIMCISINI ZİYARET ETTİK
Genel Başkanımız Türkeş Güney, Genel Başkan Yardımcılarımız Emrah Karakurt ve Sami
Çam ile birlikte 05.04.2022 tarihinde İŞKUR
Genel Müdürü Oğuz Kağan Güldoğan ve İŞKUR Genel Müdür Yardımcısı Zeki Özdemir’i
ziyaret etti. Çalışanların sorunları ve taleplerinin görüşüldüğü ziyarette Genel Başkanı-

mız Türkeş Güney, taleplerimizi İŞKUR Genel
Müdürü Oğuz Kağan Güldoğan’a iletti. İŞKUR
Genel Müdürü Oğuz Kağan Güldoğan ise,
“taleplerimizin değerlendirileceğini, ayrıca
Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavının bu yıl içinde açılmasının planlandığını”
aktardı.

CUMHURBAŞKANLIĞI PERSONEL
VE PRENSİPLER GENEL MÜDÜRÜ
BİLAL ŞENTÜRK’Ü ZİYARET ETTİK

Genel Başkanımız Türkeş Güney, Genel Başkan Yardımcılarımız Vedat Ulu, Nebi Yay, Ramazan Keklik ve Dışişleri Bakanlığı
Temsilcimiz ile 08.04.2022 tarihinde Dışişleri Bakan Yardımcısı ve
Avrupa Birliği Başkanı Faruk Kaymakçı’yı ziyaret etti.

Genel Başkanımız Türkeş Güney, Genel
Başkan Yardımcılarımız Özkan Ulupınar,
Sami Çam ve Ramazan Keklik ile birlikte
06.04.2022 tarihinde Cumhurbaşkanlığı
Personel ve Prensipler Genel Müdürü Bilal
Şentürk’ü ziyaret etti.

TİCARET BAKAN YARDIMCISI
RIZA TUNA TURAGAY’I
ZİYARET ETTİK

Genel Başkanımız Türkeş Güney, Genel
Başkan Yardımcılarımız Vedat Ulu, Nebi
Yay ve Ankara Ticaret Şube Başkanımız
Özgür Çelikbaş ile birlikte 07.04.2022
tarihinde Ticaret Bakanlığı Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay’ı ziyaret etti.

SAKARYA CUMHURİYET BAŞSAVCISI

OSMAN KÖSE’Yİ ZİYARET ETTİK
Genel Başkan Yardımcımız Ramazan Keklik, beraberinde Sakarya Şube Başkanımız Kenan
Toka, Şube Başkan Yardımcımız Mustafa Çakıroğlu ve Tem-

AB BAŞKANLIĞI YÖNETİM
HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANI
SERDAR ÖZTÜRK’Ü ZİYARET ETTİK
Genel Başkanımız Türkeş Güney, Genel Başkan
Yardımcılarımız Vedat Ulu, Nebi Yay, Ramazan
Keklik, İşyeri Temsilcimiz Yıldırım Kapucu ve
üyelerimiz ile birlikte 08.04.2022 tarihinde
Avrupa Birliği Başkanlığı Yönetim Hizmetleri
Daire Başkanı Serdar Öztürk’ü ziyaret etti.

silcimiz Mesut Turmamış ile
11.04.2022 tarihinde Sakarya
Cumhuriyet Başsavcısı Osman
Köse’yi ziyaret etti.
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ADALET BAKAN YARDIMCISI
HASAN YILMAZ’I ZİYARET ETTİK

TÜRK BÜRO-SEN

Genel Başkanımız Türkeş Güney, Genel Başkan Yardımcımız Vedat Ulu, Nebi Yay, Ramazan Keklik, Ankara 14
Nolu Şube Başkanımız Emrah Coşkun, Ankara 11 Nolu Şube Başkanımız Mustafa Demirhan ve Şube Başkan
Yardımcımız Uğur Özer ile birlikte 08.04.2022 tarihinde Adalet Bakan Yardımcısı Hasan Yılmaz’ı ziyaret etti.
Genel Başkanımız Türkeş Güney
ziyarette; Banka promosyonu
ödemelerinin tüm personele genelgeye uygun olarak eşit ödenmesi, ATM olmayan yerlerde ATM
kurulması, teknik hizmetler sınıfı
çalışanlarının büyükşehir farkından faydalandırılması, sözleşmeli
çalışanların kadroya geçirilmesi
ve 3600 ek göstergenin tüm ünvanlara adil olarak verilmesi, ulaşım ücretlerinin büyükşehir farkı
gözetilmeksizin tüm illerde çalışanlara verilmesi, Bakanlık merkezinde çalışan personellerin de
adalet hizmetleri tazminatından
faydalandırılması, sözleşmeli olarak çalışan zabıt katiplerinin da
artırımlı ek ödemeden yararlandırılması, icra müdürlüğü sınavında yaş şartının kurum personelleri içim kaldırılması, icra uzmanı
kadrolarının tahsis edilmesi, icra
müdürlüklerinde UYAP üzerinden 7/24 talep gönderme uygu-
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GENEL BAŞKAN YARDIMCILARIMIZ DİYARBAKIR’DA
KURUM ZİYARETLERİNDE BULUNDU

GENEL BAŞKAN YARDIMCIMIZ
SAKARYA ADLİYESİ VE BAM
ÇALIŞANLARINI ZİYARET ETTİ

Genel Başkan Yardımcılarımız Özkan
Ulupınar ve Sami Çam 12.04.2022 tarihinde Diyarbakır’da hizmet kolumuza
bağlı kurumlardan İŞKUR İl Müdürlüğü,
Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü
ve Ticaret İl Müdürlüğünde çalışanları
ziyaret ettiler. Ziyaretlerde Genel Başkan Yardımcılarımıza Diyarbakır İl Tem-

silcimiz Mehmet Süer de eşlik etti.
Gümrük İl Müdürü Mustafa Karacaoğlu,
Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdür Yardımcısı Kemal Eker ve İŞKUR İl Müdür
Yardımcısı Erhan Yüksekkol ile de görüşen Genel Başkan Yardımcılarımız çalışanların sorun ve taleplerini ilettiler.

ADALET BAKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ DAİRE
BAŞKANI ABDURRAHMAN YALÇIN’I ZİYARET ETTİK

Genel Başkan Yardımcımız Ramazan Keklik,
beraberinde Sakarya Şube Başkanımız Kenan Toka, Şube Başkan Yardımcımız Mustafa
Çakıroğlu ve Temsilcimiz Mesut Turmamış ile
birlikte 11.04.2022 tarihinde Sakarya Adliyesi
ile Sakarya Bölge Adliyesi Mahkemesi çalışanlarını ziyaret etti.

lamasına saat sınırı getirilmesi,
sözleşmeli statüsünde çalışırken
kadrolu statüsüne geçenlerin kademe ilerlemesinde sözleşmeli
olarak çalıştığı yılların da dikkate
alınması, görevde yükselme ve
ünvan değişikliği sınavının belirli
periyotlarla düzenli olarak yapılması, Cumhuriyet Başsavcılıkları
ve Ceza Mahkemelerinde nöbet

karşılığında ücret ödenmesi veya
saat esasına göre izin verilmesi
uygulamasının birim amirlerinin inisiyatifine bırakılmaması,
4/C’den 4/B’ye geçenlerin görev
tanımlarının yapılması, görevde
yükselme ve ünvan değişikliği
sınavlarının coğrafi bölge esasına
göre uygun merkezlerde yapılması, Personel Genel Müdürlüğünce,

periyodik olarak yapılmakta olan
komisyonlar arası nakil çalışmasında uygulanan puanlama sisteminin hakkaniyete uygun hale
getirilmesine yönelik taleplerimizi iletti. Adalet Bakan Yardımcısı
Hasan Yılmaz ise taleplere olumlu yaklaşarak, mağduriyet yaşanmaması için gayret göstereceklerini bildirdi.

GENÇLİK VE SPOR BAKAN YARDIMCISI
İHSAN SELİM BAYDAŞ İLE GÖRÜŞTÜK

GAZİOSMANPAŞA ADLİYESİ
CUMHURİYET BAŞSAVCISI HAYDAR
MEMİŞ’İ ZİYARET ETTİK
Genel Başkan Yardımcımız Ramazan Keklik,
İstanbul 7 Nolu Şube Başkanımız Ziyarettin
Uğur, Şube Başkan Yardımcılarımız Deniz
Peçen, Mehmet Sabri Tayfur ve Kubilay Kaan
Çildemir ile birlikte 13.04.2022 tarihinde Gaziosmanpaşa Adliyesi Cumhuriyet Başsavcısı
Haydar Memiş’i ziyaret etti.

Genel Başkanımız Türkeş Güney, be- ile 11.04.2022 tarihinde Gençlik ve
raberinde Genel Başkan Yardımcıları- Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim
mız Vedat Ulu, Sami Çam ve Ankara Baydaş’ı ziyaret etti.
5 Nolu Şube Başkanımız Ahmet Akay

TÜİK BAŞKANI ERHAN
ÇETİNKAYA’YI ZİYARET ETTİK
Genel Başkanımız Türkeş Güney, Genel Başkan Yardımcımız Vedat Ulu ve Ankara 9 Nolu Şube Başkan Yardımcımız
Şerafettin Gökçurak ile birlikte 11.04.2022 tarihinde Türkiye İstatistik Kurumu Başkanı Erhan Çetinkaya’yı ziyaret
etti.

İSTANBUL ADALET KOMİSYON
ÜYESİ AHMET ÖNDER
KOCADEMİR’İ ZİYARET ETTİK
Genel Başkan Yardımcımız Ramazan Keklik, İstanbul 7 Nolu Şube Başkanımız Ziyarettin Uğur,
Şube Başkan Yardımcılarımız Yunus Emre Polattimur, Abdullah Karaman, Mehmet Sabri Tayfur,
Okan Sakar ve Kubilay Kaan Çildemir ile birlikte
14.04.2022 tarihinde İstanbul Adalet Komisyon
Üyesi Ahmet Önder Kocademir’i ziyaret etti.

Genel Başkanımız Türkeş Güney,
Genel Başkan Yardımcımız Vedat
Ulu, Ankara 14 Nolu Şube Başkanımız Emrah Coşkun ve Ankara
11 Nolu Şube Başkan Yardımcımız
Uğur Özer ile 14.04.2022 tarihinde
Adalet Bakanlığı Destek Hizmetleri Daire Başkanı Abdurrahman

Yalçın’ı ziyaret etti. Çalışanların
sorunları ve çözüm yollarının görüşüldüğü ziyarette, promosyon
ücretlerinin adalet çalışanlarına
eşit dağıtılması talebimizi yasal dayanakları ile birlikte Daire Başkanı
Yalçın’a ilettik.

ADALET BAKANLIĞI İCRA
İŞLERİ DAİRE BAŞKANI YUSUF
ARAPOĞLU’NU ZİYARET ETTİK
İSTANBUL BÖLGE İDARE
MAHKEMESİ BAŞKANI
AHMET CÜNEYT YILMAZ’I
ZİYARET ETTİK
Genel Başkanımız Türkeş Güney, Genel Başkan Yardımcımız Vedat Ulu, Ankara 14 Nolu
Şube Başkanımız Emrah Coşkun ve Ankara
11 Nolu Şube Başkan Yardımcımız Uğur Özer
ile 14.04.2022 tarihinde Adalet Bakanlığı
İcra İşleri Daire Başkanı Yusuf Arapoğlu’nu
ziyaret etti.

Genel Başkan Yardımcımız Ramazan Keklik, İstanbul 1 Nolu Şube
Başkanımız Remzi Kaya, İstanbul
7 Nolu Şube Başkanımız Ziyarettin
Uğur ve Yönetim Kurulu Üyelerinin katılımıyla 15.04.2022 tarihinde İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Ahmet Cüneyt Yılmaz’ı
ziyaret etti.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
KAÇAKÇILIK, İSTİHBARAT,
HAREKAT VE BİLGİ
TOPLAMA DAİRE
BAŞKANINI ZİYARET ETTİK
Genel Başkanımız Türkeş Güney,
Genel Başkan Yardımcımız Özkan
Ulupınar ve Ankara 7 Nolu Şube
Başkanımız Akın Yeşilyurt ile birlikte 19.04.2022 tarihinde İçişleri
Bakanlığı Kaçakçılık, İstihbarat,
Harekat ve Bilgi Toplama Daire
Başkanı Gazi Levent Kurtoğlu’nu
ziyaret etti.

SGK İSTANBUL İL MÜDÜRÜ
TUNCAY CEVHEROĞLU’NU
ZİYARET ETTİK

Genel Başkan Yardımcımız Ramazan Keklik, İstanbul 3
Nolu Şube Başkanımız Hasan Ertuna, Şube Başkan Yardımcılarımız Hilmi Durgut, Fatih Demirel ve Erdoğan Güngör ile 19.04.2022 tarihinde SGK İstanbul İl Müdürü Tuncay
Cevheroğlu’nu ziyaret etti.
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GENEL BAŞKAN YARDIMCILARIMIZ
AMASYA’DA ZİYARETLERDE BULUNDU

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRÜ
ALİM POLAT’I ZİYARET ETTİK

TÜRK BÜRO-SEN

Genel Başkanımız Türkeş Güney, Genel
Başkan Yardımcımız Vedat Ulu, Ankara 14
Nolu Şube Başkanımız Emrah Coşkun ve
Ankara 11 Nolu Şube Başkan Yardımcımız
Uğur Özer ile birlikte 20.04.2022 tarihinde
Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürü
Alim Polat’ı ziyaret etti. Ziyarette Genel
Başkanımız Türkeş Güney, Kadrolu per-

sonelin isteğe bağlı nakil çalışmasında,
son unvanda geçen süre ön koşulunun
kaldırılarak, personelin mağduriyetinin
giderilmesi, isteğe bağlı nakillerde ek süre
tanınması taleplerimiz başta olmak üzere,
çalışanların taleplerini Adalet Bakanlığı
Personel Genel Müdürü Alim Polat’a aktardı.

Genel Başkan Yardımcılarımız Özkan Ulupınar
ve Sami Çam 27.04.2022 tarihinde Amasya’da
hizmet kolumuza bağlı kurumları ziyaret ettiler.
GENEL BAŞKAN YARDIMCILARIMIZ
TOKAT TEŞKİLATIMIZ İLE
BİR ARAYA GELDİ

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ADLİYESİ
KOMİSYON BAŞKANINI ZİYARET ETTİK

Genel Başkan Yardımcılarımız Özkan Ulupınar ve Sami Çam 27.04.2022 tarihinde
Sendikal Faaliyetler kapsamında Tokat’ta
teşkilatlarımız ile bir araya geldi.

GENEL BAŞKAN YARDIMCILARIMIZ
MANİSA’DA KURUM
ZİYARETLERİNDE BULUNDU

Genel Başkan Yardımcımız Ramazan Keklik, İstanbul 2 Nolu Şube Başkanımız Mehmet Akif Ersoy,
Şube Başkan Yardımcılarımız ve Temsilcilerimiz ile
22.04.2022 tarihinde Büyükçekmece Adliyesi Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Gümüş’ü ziyaret etti.

ANKARA DEFTERDARLIĞINA ATANAN CUMA
ORULLUOĞLU’NA HAYIRLI OLSUN
ZİYARETİNDE BULUNDUK

ADALET BAKANLIĞI CEZA İŞLERİ
GENEL MÜDÜR YARDIMCISI ORHAN
CÜNİ’Yİ ZİYARET ETTİK
Genel Başkanımız Türkeş Güney, Genel Başkan Yardımcımız Sami Çam ve
Ankara 11 Noku Şube Başkan Yardımcımız Uğur Özer ile birlikte 22.04.2022
tarihinde Adalet Bakanlığı Ceza İşleri
Genel Müdür Yardımcısı Orhan Cüni’yi
ziyaret etti. Görüşmede Alternatif Çözümler Daire Başkanı Merve Özcan da
hazır bulundu.

Genel Başkan Yardımcılarımız Nebi Yay ve
Emrah Karakurt 11-22 Nisan 2022 tarihleri
arasında Manisa’da kurum ziyaretlerinde
bulundu. Manisa Şube Yönetimimiz ile gerçekleştirilen ziyaretler kapsamında Manisa
SGK İl Müdürlüğü, Manisa Vergi Dairesi
Başkanlığı, Manisa 112 Acil Çağrı Merkezi,
Manisa Adliyesi, Manisa Gençlik ve Spor İl
Müdürlüğü çalışanlarını ziyaret ederek, sorunları yerinde tespit ettiler.

GENEL BAŞKAN YARDIMCILARIMIZDAN KAYSERİ TÜİK ZİYARETİ
Genel Başkan Yardımcılarımız Vedat Ulu ve
Sami Çam 25.04.2022 tarihinde Kayseri’de
TÜİK çalışanı üyelerimizi ziyaret ettiler.Genel Başkanımız Türkeş Güney, Genel Başkan
Yardımcımız Emrah Karakurt, Temsilcileri-

miz Zeynep Savaş, Hakan Kızıldere ve Musa
Karhan ile birlikte 25.04.2022 tarihinde Ankara Defterdarlığı görevine atanan Cuma
Orulluoğlu’na hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Amasya Valisi Mustafa Masatlı ile görüşen Genel Başkan
Yardımcılarımız çalışanların sorunları ve çözüm yolları
hakkında istişarede bulundu. Genel Başkan Yardımcımız
Özkan Ulupınar Amasya Vali Yardımcısı Bekir Sıtkı Dağ, İl
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürü Zehra Şahinli, Amasya
Valiliği Şube Müdürü Hamdi Gümüş ile görüştükten sonra,
Valilik personelleri ile bir araya gelerek Sendikamızın faaliyetleri hakkında bilgilendirme yaptı.

GENEL BAŞKAN YARDIMCILARIMIZ
ERZİNCAN’DA KURUM ZİYARETLERİ YAPTI

Genel Başkan Yardımcımız Ramazan Keklik, kut Uçungan ile 20.04.2022 tarihinde Küçükİstanbul 2 Nolu Şube Başkanımız Mehmet çekmece Adliyesi Komisyon Başkanı Haşim
Akif Ersoy ve Şube Başkan Yardımcımız Ay- Özaydın’ı ziyaret etti.

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE
CUMHURİYET BAŞSAVCISI HÜSEYİN
GÜMÜŞ’Ü ZİYARET ETTİK
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Genel Başkan Yardımcılarımız
Özkan Ulupınar ve Sami Çam
28.04.2022 tarihinde Erzincan
Şube Başkanımız Emin Turan
ve Şube Başkan Yardımcılarımızın katılımı ile hizmet kolumuza bağlı kurumlara ziyaretler gerçekleştirdiler. Ziyaretler
kapsamında Erzincan SGK İl
Müdürü Av. Burcu Tatoğlu, Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı
Dr. Ali Öztürk, Erzincan Beledi-

GENEL BAŞKAN
YARDIMCILARIMIZ ELAZIĞ
VE MALATYA TEŞKİLATIMIZ
İLE BİR ARAYA GELDİ
Genel Başkan Yardımcılarımız Özkan Ulupınar ve Sami Çam 30.04.2022 tarihinde
Elazığ ve Malatya Teşkilatımız ile bir araya geldi.

GENEL BAŞKAN YARDIMCIMIZ NEBİ YAY
İZMİR’DE KURUM ZİYARETLERİNDE BULUNDU
Genel Başkan Yardımcımız Nebi Yay 25-29 Nisan
2022 tarihleri arasında İzmir’de hizmet kolumuza bağlı kurumlara ziyaretler gerçekleştirdi.

GENEL BAŞKAN YARDIMCIMIZ ELBİSTAN
KAYMAKAMI ÖZKAN DEMİR’İ ZİYARET ETTİ
Genel Başkan
Yardımcımız
Ramazan Keklik 05.05.2022
tarihinde
Elbistan Kaymakamı Özkan
Demir’i ziyaret
etti.

ye Başkanı Bekir Aksun, Erzincan İl Emniyet Müdürü Kenan
Kurt, Erzincan Adli Yargı İlk
Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Halil Odabaş
ve Erzincan Adliyesi Yazı İşleri
Müdürü Tuğba Hava Uçar ile
görüşen Genel Başkan Yardımcılarımız çalışanların sorun ve
talepleri hakkında istişarede
bulundular.

İzmir 1 Nolu Şube Başkanımız Cumhur Çil ve
Şube Başkan yardımcılarımızın da eşlik ettiği
ziyaretler kapsamında İzmir Defterdarı Şenol
Gezer, Vergi Dairesi Başkanı Ömer Alanlı,
Muhakemat Müdürü Zuhal Yılmaz, Ege Gümrük
ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Mehmet Enver
Kök, Gümrük Şube Müdürü ve Sendikamız üyesi
Enver Avcı ile Defterdarlık ve Muhakemat Müdürlüğü çalışanları, Kuşadası Gümrük Müdürlüğü çalışanları, 112 Acil Çağrı Merkezi ve Vergi
Dairesi Başkanlığı çalışanları ile görüşüldü.
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ADALET ÇALIŞANLARININ HAKLI TALEPLERİ İÇİN

SGK BANKA PROMOSYONLARININ GÜNCELLENMESİ İÇİN BASIN
AÇIKLAMAMIZIN ARDINDAN DİLEKÇELERİMİZİ TESLİM ETTİK

Genel Başkanımız Türkeş Güney, Genel Başkan Yardımcımız Nebi Yay ile birlikte 09.05.2022
tarihinde MHP Kırıkkale Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu üyesi Halil Öztürk’ü ziyaret etti.

Sendikamız tarafından başlatılan Sosyal Güvenlik Kurumu
Banka Promosyonlarının
güncellenmesi ile ilgili toplanan dilekçelerimiz 12.05.2022
tarihinde Sosyal Güvenlik Kurumu önünde yaptığımız basın
açıklamasının ardından kuruma
teslim edildi.

TBMM NEZDİNDE GİRİŞİMLERDE BULUNDUK

TÜRK BÜRO-SEN

TÜRKİYE KAMU-SEN GAZETESİ

Ziyarette Adalet çalışanlarının
sorun ve talepleri üzerine görüşüldü. Adalet çalışanlarının da
4483 Sayılı Memurların Muhakemat Kanunu kapsamında yargılanmalarını içeren kanun teklifimizi Genel Başkanımız Türkeş
Güney, MHP Kırıkkale Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu
üyesi Halil Öztürk’e takdim etti.

Halil Öztürk ise, Adalet çalışanlarının haklı ve makul taleplerini
en kısa zamanda Türkiye Büyük
Millet Meclisi’ne taşıyacaklarını
ve kanun teklifi olarak sunacaklarını bildirdi.

Açıklamaya Genel Başkan Yardımcılarımız Vedat Ulu, Özkan
Ulupınar, Emrah Karakurt, Nebi
Yay, Sami Çam, Ramazan Keklik
ile Ankara Şube Yöneticilerimiz
ve çok sayıda SGK çalışanı katıldı.

Türk Büro-Sen olarak, MHP Kırıkkale Milletvekili ve TBMM
Adalet Komisyonu üyesi Halil
MHP Kırıkkale Milletvekili ve Öztürk’e Adalet çalışanları adına
TBMM Adalet Komisyonu üyesi teşekkür ederiz.

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ŞUBEMİZ
OLAĞAN GENEL KURULUNU GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Şubemiz 1. Olağan Genel Kurulunu
13.05.2022 tarihinde gerçekleştirildi.
Olağan Genel Kurula Genel Başkan
Yardımcılarımız Özkan Ulupınar, Emrah Karakurt, Sami Çam, Türk SağlıkSen Şube Başkanı Tahir Akyolal, TÜRKAV Ankara Şube Başkanı Halil Ferah,
Ankara Şube Başkanlarımız ile çok
sayıda davetli katıldı.

KALECİK YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ VE İLÇE NÜFUS MÜDÜRÜNÜ ZİYARET ETTİK
Genel Başkan Yardımcımız Özkan Ulupınar, Ankara 7 Nolu Şube Başkanımız Akın Yeşilyurt, Şube
Başkan Yardımcılarımız Mehmet Köse, Emre Özdil,
Hasan Doğan ve Temsilcimiz Ali Polat ile birlikte
11.05.2022 tarihinde Kalecik Yazı İşleri Müdürü Sultan Gürcan ve Kalecik Nüfus Müdürü İlker
Ünsal’ı ziyaret etti.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının ardından oluşturulan divanda; Divan
Başkanı Genel Başkan Yardımcımız
Sami Çam oldu. Genel Başkan Yardımcımız Emrah Karakurt’un konuşmasının ardından oylama işlemine geçildi
Türk Büro-Sen olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Şube Yönetimimize görevlerinde başarılar dileriz.
Yapılan oylama sonucu oluşan liste
aşağıdaki gibidir.
Erhan Akgül, Ramazan Arıkan, Soner
Şıvgın, Sinan Araç, Esra Ekiz, Turan
Ünlü, Gülseren Yaz

Genel Başkan Yardımcımız Emrah Karakurt açıklamasında;
“17 Nisan 2021 tarihinde yapılan
Sosyal Güvenlik Kurumu ile Türkiye Vakıflar Bankası arasında
üç yıllık imzalanan promosyon
anlaşmasının üzerinden henüz
bir yıl geçmesine rağmen, memurlarımızın yüksek enflasyon
altında ezilmesi nedeniyle ülkemizin dört bir yanından gelen
banka promosyon ödemelerinin
güncellenmesine yönelik talepleri içeren dilekçeleri Sosyal
Güvenlik Kurumu Başkanlığına
12.05.2022 tarihinde sunduk.

Sosyal Güvenlik Kurumu çalışanlarını mağdur etmemelidir.
Aksi takdirde Sosyal Güvenlik
Kurumu çalışanları ilgili banka
ile yol arkadaşlığını sonlandırma
yoluna gidecektir.
Sosyal Güvenlik Kurumunun
81 İl Müdürlüğü ve 558 Merkez
Müdürlüğü olmak üzere toplam
30.000 çalışanı ile 86 milyon
insanımıza doğumundan ölümüne kadar hizmet verdiği unutulmamalıdır. Personel sayısına
bakıldığında bir Sosyal Güvenlik
çalışanına yaklaşık 2900 vatandaşımızın düştüğü görülmektedir. Bu çerçeveden bakıldığında,
kurumdaki personel yetersizliğinin de had safhaya ulaştığı görülecektir.

Kurum çalışanlarının bu kadar iş
yükü altında ezildiği bir dönemde özlük ve mali hakları toplu
sözleşme masalarında maalesef
çözüme kavuşturulamamıştır.
Dün toplu sözleşme masasında eylem kararı alamayanların
bugün eylem kararı almaları bu
itibarla manidardır. Oysa toplu
sözleşme masasında 5+7 maaş
artışına imza atanlar, henüz toplu sözleşme hükümleri yürürlüğe girmeden 2022 yılı Ocak ayında enflasyon farkıyla yüzleşmek
Sosyal Güvenlik Kurumu çalı- zorunda kalmıştır.
şanlarının bu konudaki talepleri
nettir. Kurum ve ilgili banka pro- Diğer taraftan, 666 sayılı kamosyon konusunda daha fazla nun hükmünde kararname ile

ikramiyeleri, mesai ücretleri ve
havuz paraları gibi mali hakları elinden alınan çalışanlarımız
için eylem kararı alamayanların
her zaman olduğu gibi bugün
de tiyatro oynamaya kalktıkları
görülmektedir. Sosyal Güvenlik
Kurumu çalışanları neyin ne olduğunu bilmektedir ve görmektedir. Bu itibarla tatlı su sendikacılarına SGK çalışanlarının bir
daha pirim vermeyecekleri de
aşikardır.
Türk Sendikacılığının yol başçısı önce kamu çalışanlarına veril- kendinde bulmayanların Ağustos böceği misali bugün sahte
Türk Büro-Sen olarak tekraren, mesini talep ediyoruz.
eylem ve tiyatro propagandalarına katılmayacaklarını düşünüBu
kapsamda
Türk
Büro-Sen
-Enflasyon farklarının toplu
görüşmeler dönemindeki gibi, olarak biz, “dik başın, tok karı- yoruz.
toplu sözleşme sürecinde de nın, mutlu yarının” mücadeleaylık olarak ödenmesini ve toplu sini verdiğimizi tekrar buradan Bu vesileyle Türkiye Kamu-Sen
ve Türk Büro-Sen ailesi olarak
sözleşmelerin yıllık olarak yapıl- haykırıyoruz.
Sosyal Güvenlik çalışanlarımızın
masını,
Son olarak, Sosyal Güvenlik Ku- her hal ve şartta dün olduğu gibi
-3600 ek göstergenin tüm kamu rumu çalışanları şunu iyi bilme- bugün de yanlarında olduğumulidirler ki kendilerini yok sayan, zu kararlı bir şekilde tekraren
çalışanlarına verilmesini,
hiçbir zaman gerçek anlamda ifade ediyor, saygılar sunuyo-Sözleşmeli olarak istihdam edi- eylem yapabilme özgürlüğünü rum” dedi.
len kamu çalışanlarının bir an
Hukuk Mevzuat
önce kadroya geçirilmesini, hak
DENETİMLİ SERBESTLİK ÇALIŞANLARININ SENDİKALARA ÜYE
ettikleri tarihten itibaren dört
OLABİLMELERİ TALEPLİ YAZIMIZI CUMHURBAŞKANLIĞINA
ay geçtiği halde asaletleri tasİLETTİK
dik edilmeyen Sosyal Güvenlik
SENDİKA ÜYELİĞİNDEN ÇEKİLME BAŞVURULARININ MEVZUATA
çalışanlarının asaletlerinin de
UYGUN OLARAK İŞLEME ALINMASI İÇİN ADALET BAKANLIĞINA
derhal tasdik edilmesini,
YAZI YAZDIK
YSK’DA ÇALIŞAN PERSONELİN, ADLİYELER BÜNYESİNDE GÖ-Kamuya alımlarda mülakatın
REVLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN TALEPLERE MUVAFAKAT VERİLkaldırılmasını
MEMESİ TALEPLİ YAZIMIZI GÖNDERDİK
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI SOSYAL TESİSLERİNDEN, KURUM
ve ayrıca Refah payının bir an
ÇALIŞANI DEVLET MEMURLARININ DA YARARLANDIRILMASI
İÇİN YAZI YAZDIK
ADALET BAKANLIĞINA MERKEZ ADLİYE DIŞINDA KALAN İLÇE
ADLİYELER İLE TÜM ŞEHİRLERDE ÇALIŞANLAR İÇİN DE AYNI
ŞEKİLDE YOL ÜCRETİ VERİLMESİ İÇİN YAZI YAZDIK
ADALET BAKANLIĞINA, PROMOSYON SÖZLEŞMELERİNDEKİ
ADALETSİZLİĞİN GİDERİLMESİ TALEPLİ YAZIMIZI GÖNDERDİK
CUMHURBAŞKANLIĞINA, SAĞLIK HİZMETLERİ SINIFI PERSONELİ İLE İLGİLİ TALEPLERİMİZİ İLETTİK
ADALET BAKANLIĞINA KADROLU PERSONELİN İSTEĞE BAĞLI
NAKİL ÇALIŞMASI İÇİN YAZI YAZDIK
KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU KİK TOPLANTISI YAPILDI
HAKİMLER VE SAVCILAR KURULU KİK TOPLANTISI YAPILDI
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI KİK TOPLANTISI YAPILDI
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GENEL BAŞKANIMIZ ÇANKAYA MÜFTÜLÜĞÜ VE ANKARA
RİFAT BÖREKÇİ EĞİTİM MERKEZİNİ ZİYARET ETTİ

MERHUM ALİ ÖZER`İ VEFATININ YİRMİNCİ YILINDA DUALARLA ANIYORUZ

www.turkdiyanetvakifsen.org.tr

TÜRK DİYANET VAKIF-SEN

20 yıl önce bugün ahirete irtihal eden
Mersin Şube Başkanımız Ali Özer’i şükranla, minnetle ve dualarla anıyoruz.
Merhum Ali Özer, 20 Nisan 2002 tarihinde Ankara`da yapılan Türkiye KamuSen Başkanlar Kurulu toplantısında,
kürsüde konuşma yaptığı esnada kalp
krizi geçirmiş ve kaldırıldığı hastanede

28.04.2002 tarihinde vefat etmişti.
Merhum Ali Özer’i dualarla anarken,
ailesi başta olmak üzere bütün teşkilatımıza tekrar başsağlığı ve sabırlar
diliyoruz.
Ruhu şad, mekânı cennet olsun.
TÜRK DİYANET VAKIF-SEN
GENEL MERKEZİ

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞANLARININ BANKA
PROMOSYON İŞLEMLERİNİ YARGIYA TAŞIYORUZ
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI
ÇALIŞANLARININ BANKA PROMOSYON İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ
BİLGİLENDİRME
Kamu görevlilerinin aylık ücretlerinin nasıl ve ne şekilde ödeneceği, promosyon ödemesi ve banka
işlemleri ile ilgili konular Maliye
Bakanlığı Tebliği ve 2007/21 nolu
Başbakanlık Genelgesi ile belirlenmiştir.
Diyanet İşleri Başkanlığı,
01.11.2019 tarihinden itibaren
merkez ve taşra teşkilatlarının
“Kurum Maaş Ödeme” protokollerinin KATILIM BANKALARI ile
yapılması tavsiyesinde bulunmuştur. Türk Diyanet Vakıf-Sen;
böyle bir sınırlamanın çalışanların hem promosyon miktarı
yönünden, hem de ilçe ve illerde
katılım bankalarının bulunmaması sebebiyle, hizmet alınamayacağından doğru bir yaklaşım

olmadığını belirtmiştir.
Yaşanacak olumsuzluklar, aksaklıklar ve mağduriyetler Diyanet
İşleri Başkanlığı yetkililerine ve
Türkiye Katılım Bankaları Birliğine 2019, 2020 ve 2021 yıllarında yazılı olarak ve sözlü olarak
tekraren bildirilmiştir. Diyanet
İşleri Başkanlığı, sadece katılım
bankalarıyla anlaşma yapılması
yönündeki yazısı ile merkez ve
taşra teşkilatlarının çoğunluğunu
kapsayacak olan, BANKA PROMOSYON İHALESİ için 6 Katılım

Bankasına teklif götürerek süreci
başlatmıştır.
Banka Promosyon İhalesinin;
Birincisi; 02 Mart 2022 Çarşamba
günü,
İkincisi; 10 Mart 2022 Perşembe
günü yapılmıştır.
Yapılan iki ihalede de katılım
bankalarının verdiği teklifler yeterli bulunmayarak, komisyonca
kabul edilmemiştir.
Daha sonra Diyanet İşleri Başkanlığı yeni bir ihale açmıştır.
Yapılan üçüncü ihale 21 Mart

2022 Pazartesi günü yapılmıştır.
Üçüncü ihalede, en son Ziraat
Katılım Finans Kurumu ve Kuveyt
Türk Katılım Finans Kurumu yaklaşık 77 bine yakın kişiyi kapsayacak tekliflerini vermişlerdir.
Verilen bu teklif (3 yıllık) aylık
80.-TL. olarak verilmiştir.
Türk Diyanet Vakıf-Sen; yapılan
ihalelerin öncesinde olduğu gibi,
üçüncü ihalede de çalışanlarımızın menfaati yönünde tavır
almış ve verilen bu teklifi kabul
etmemiştir. Kurum yetkililerine
yaşanan ve yaşanacak problemler dile getirilmiştir.
Komisyon 7 üyeden oluşmaktadır. 4 üye Diyanet İşleri Başkanlığı temsilcisi, 3 üye sendikaların
temsilcileridir. (Türk Diyanet
Vakıf-Sen, Diyanet-Sen ve Öz
Büro-İş Sendikası)
Gerekli hukuki girişimler Sendikamızca yapılacaktır.
Üyelerimize ve Diyanet çalışanlarımıza duyurulur.

GENEL BAŞKANIMIZ SAYIN YUNUS ALKAÇ’I ZİYARET ETTİ
Genel Başkanımız Nuri Ünal,
Ceza ve Tevkifevleri Genel
Müdürü sayın Yunuf Alkaç’ı
makamında ziyaret etti.
Ziyarette Genel Başkan Yardımcımız Kadir Şahin’de hazır bulundu.
Türkiye Kamu-Sen ve Türk
Diyanet Vakıf-Sen’in faali-

yetleri ve hizmet kolumuzda bulunan Diyanet İşleri
Başkanlığı ile Vakıflar Genel
Müdürlüğü’nün çalışmaları
hakkında bilgi veren Genel
Başkan Ünal, Genel Müdür
Alkaç’a çalışmalarında başarılar diledi.
Sayın Alkaç’ta ziyaretten
duyduğu memnuniyeti dile
getirdi.
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Genel Başkanımız Nuri Ünal, Ankara-Çankaya İlçe Müftüsü Mustafa
Baytar ve Ankara Rifat Börekçi
Eğitim Merkezi Müdürü Ahmet
Aşık’ı makamlarında ziyaret etti.
Ziyaretlerde Genel Başkan Yardımcımız Kadir Şahin ile Ankara 2 Nolu
Şube Başkanımız Latif Yardımcı ’da
hazır bulundular.
Genel Başkan Ünal; Ramazan ayını
tebrik ederek, çalışmalarında başarılar diledi. Sendikal faaliyetler

hakkında bilgilendirmede bulundu. Ardından, müftülük personeli
ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü çalışanlarını odalarında ziyaret edip,

görüş ve önerilerini alarak, 3600
ek gösterge başta olmak üzere
çalışma hayatı ile ilgili çalışmalar
hakkında bilgi verdi.

DENETLEME VE DİSİPLİN KURULU TOPLANTIMIZ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Sendikamızın 26 Şubat 2022 tarihinde
yapılan 7. Olağan Genel Kurulunda
Genel Merkez Denetleme ve Disiplin
Kurulu üyeliklerine seçilen arkadaşlarımız ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Nuri Ünal’ın başkanlığında toplandı.

Genel Başkan Ünal; seçilen arkadaşlarımıza üstün başarılar diliyorum diyerek
şunları vurguladı; “Türk Diyanet VakıfSen kuruluşundan bugüne kadar, ilkeli,
kararlı, sorumlu ve ahlaklı sendikal anGenel Merkez Yönetim, Denetleme ve layışından vaz geçmeden yoluna devam
Disiplin Kurulu Üyeleri Genel Başkanımız etmektedir. Her geçen gün nitelikli bir

şekilde büyüyen Sendikamız, en kısa sürede yetkili sendika olarak hak ettiği yere Daha sonra yapılan toplantıda; Genel
Merkez Denetleme ve Disiplin Kurulu gögelecektir. Buna inancımız tamdır.
rev dağılımı şu şekilde oluştu:
Sizlerin üstlendiği bu önemli görevleri layıkıyla yapacağınıza eminim. Allah yar ve Genel Merkez Denetleme Kurulu:
yardımcımız olsun.
Sadık AKTAŞ - Başkan
Şefik ÇALIŞICI - Başkan Vekili
Çalışanlarımızın problemleri, Diyanet ve Mehmet ÖKSÜZ - Raportör
Vakıflar kurumlarının iş ve işleyişleri ile Mehmet DEMİR - Üye
yurtiçi ve yurtdışında yaşanan güncel Sait TÜRK – Üye
konularla ilgili Türk Diyanet Vakıf-Sen
olarak gerekli çalışmaları yapıyoruz ve Genel Merkez Disiplin Kurulu:
yapmaya devam edeceğiz.”
Nuray KAPLAN - Başkan
Hamza ALAÇAM - Başkan Vekili
Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanımız Hüseyin POYRAZ - Raportör
sayın Önder Kahveci’de toplantımıza ka- Muzaffer ERİKOĞLU - Üye
tılarak, yeni seçilen heyete hayırlı olsun Davut ACIPINAR - Üye
dileklerini iletti ve başarılar diledi. Genel
Başkan Kahveci; çalışma hayatı ve güncel VAR OLSUN TÜRK DİYANET VAKIF-SEN.
konularla ilgili değerlendirmelerde bu- VAR OLSUN TÜRKİYE KAMU-SEN.
lundu.
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DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI
MİLLETİMİZİN GÖZ BEBEĞİDİR

www.turkdiyanetvakifsen.org.tr
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Genel Başkanımız Nuri Ünal’ın başkanlığında Genel Merkez Yönetim, Denetleme ve Disiplin Kurulu Üyeleri Diyanet İşleri Başkanı sayın Prof.Dr.Ali Erbaş’ı makamında ziyaret ettiler.
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GENEL BAŞKANIMIZ NURİ ÜNAL HATAY’DA
Genel Başkanımız Nuri Ünal ve Genel Başkan Yardımcımız Kadir Şahin, Hatay İl Müftülüğü, Hatay
Vakıflar Bölge Müdürlüğü ve Hz. Hatice (r.a) Yatılı Hafızlık Kız Kur’an Kursu’nu ziyaret etti.

ÜYELERİMİZİN TAMAMI FERDİ
KAZA SİGORTASI KAPSAMINDA
Türk Diyanet Vakıf-Sen’in kıymetli üyeleri hiçbir
ücret ödemeden 25 BİN TL. teminat bedeli ile
Ferdi Kaza Sigortası kapsamındadır.
Yapılan anlaşmaya göre, sendika üyelerimizin
kaza sonucu vefat ve kaza sonucu sürekli sakatlık halinde Ferdi Kaza Sigortası teminatı 25.000
TL. ye yükseltilmiştir.

ti’mizin bütünlüğü içerisinde çalışanlarımızın haklarının korunması
için çalışıyoruz. Bizler, Yüce Allah’ın
buyurduğu gibi “emanetin ehline verilmesini” istiyoruz. Yine tekrar ediyorum ki; hak edenin hak ettiği yere
kendi bilgisi, liyakati ve başarısı ile
gelmesi bizim olmazsa olmazımızdır.
Hatay İl Müftüsü Ömer Faruk Bilgi- Sendikal hareketi bir araç olarak göli ve Hatay Vakıflar Bölge Müdürü rüyor ve bu aracı güzel, düzgün bir
Ümit Gökhan Çiçek’i makamında şekilde hedefine götürmek istiyoruz.
ziyaret eden Genel Başkanımız Ünal
Sendikal faaliyetler ile ilgili bilgiler
verdi. Güzide iki Kurumumuz Diyanet İşleri Başkanlığımıza ve Vakıflar
Genel Müdürlüğümüze hizmetlerinde başarılar diledi.

Bizler, ilkeli, kararlı ve hepsinden
önemlisi de ahlaklı bir sendikacılık
yapıyoruz. Çalışanlarımızın emeklerinin layıkıyla alınması için, etkili
olan Sendikamız ve Türkiye KamuSen yetkili olmak durumundadır.
Emanet ehline verilmelidir.
Kimsenin hakkını yemedik, kimsenin
de üyelerimizin hakkını yok etmesine asla ve asla izin vermeyiz.” dedi.

Ziyaretlerde konuşan Ünal; “Bizler;
Türkiye Kamu-Sen, üye sendikalarımız ve Türk Diyanet Vakıf-Sen
olarak, Türkiye Cumhuriyeti Devle-

GENEL BAŞKANIMIZ HATAY’DA BİR DİZİ ZİYARETLERDE BULUNDU

S

endikamızın 26 Şubat 2022
tarihinde gerçekleştirdiği
7. Olağan Genel Kurulunda
seçilen heyet üyelerimiz, sayın
Erbaş’a nezaket ziyareti gerçekleştirdi.
Genel Başkan Ünal, ziyarete katılan yönetim kurulu üyelerini
tek tek tanıttıktan sonra şöyle
devam etti; “Türk Diyanet VakıfSen kurulduğu günden itibaren,
önce ülkem anlayışıyla, hizmet
kolumuzda bulunan ülkemizin
en güzide iki kurumu olan Diyanet İşleri Başkanlığı ve Vakıflar
Genel Müdürlüğü çalışanlarımıza
hizmet etmektedir. Ülkemizin bütünlüğü, milletimizin birliği ve çalışanlarımızın huzuru mutluluğu
önceliğimizdir.
Kuruluş felsefemizden ayrılmadan, sendikacı da olsan din görevlisi Diyanet çalışanı olduğumuzu
unutmadan, araç olarak gördüğümüz sendikal faaliyetleri faydalı
bir şekilde yerine getirmekteyiz.
Gördüğümüz eksiklikleri, yanlış-

ları ve hataları net bir şekilde,
usul ve üslubunca şahsınız başta
olmak üzere bütün muhataplarımıza iletiyoruz. Bunu yaparken
kırmadan, dökmeden, yakmadan
ve yıkmadan bize yakışan bir şekilde dile getiriyoruz.

tiriyoruz. Ülkemize, milletimize,
İslam alemine ve bütün insanlığa
yapılacak güzel ve hayırlı işlerde
şahsınızın, kurumumuz Diyanet
İşleri Başkanlığımızın her daim
yanında ve destekçisi olduğumuzu bir kez daha ifade ediyorum.
Yanlış gördüğümüz iş ve işlemleri
de üyelerimiz ve bütün çalışanlarımız adına, şeffaf ve net bir şekilde dün olduğu gibi bundan sonra
da söylemeye devam edeceğiz.”

Türk Diyanet Vakıf-Sen olarak,
hizmette yarış olarak gördüğümüz sendikal hareketi, kardeşlik
hukuku içerisinde geliştirmeye
gayret ediyoruz. İlkeli, kararlı,
sorumlu ancak hepsinden önemli Diyanet İşleri Başkanı sayın Prof.
olan ahlaklı bir sendikacılığı önce- Dr. Ali Erbaş’da ziyaretten duyduleyerek ve örnek olarak yerine ge- ğu memnuniyeti dile getirerek,

Genel Başkan Ünal ve heyetine
başarılar diledi. Diyanet İşleri
Başkanlığı çalışmaları hakkında
bilgiler verdi. Diyanet çalışmaları
ve güncel konular ile ilgili görüş
alışverişinde bulunuldu.
Genel Başkan Ünal; özellikle son
günlerde gündem konusu olan
banka promosyonları, 4/B sözleşmeli çalışanların kadro talepleri,
atamalar, kitap ve dergi satışlarında karşılaşılanlar ile diğer
konuları dile getirdi ve görüş ve
önerileri içeren hazırladıkları dosyayı sayın Başkan Erbaş’a iletti.

İSLAM DÜŞMANLIĞI İLE
BİR YERE VARAMAZSINIZ
Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Nuri Ünal;
“Son günlerde artış gösteren İslam düşmanlığı
ile ilgili yazılı açıklamada bulundu.”
İslam düşmanlığı ile bir yere varamazsınız diyen
Genel Başkan Ünal şöyle devam etti:
“Ne acıdır ki; çeşitli ülkelerde zaman zaman
karşılaştığımız İslam, Kur’an, cami ve müslüman
düşmanlıklarına bu mübarek Ramazan ayında
da şahit oluyoruz.
İsrail Mescid-i Aksa’da ibadet eden müslümanları katlediyor, İsveç’te kutsal kitabımız Kuran-ı
Kerim yakılıyor, Kanada’da camiden çıkan cemaate ateş ediliyor, Fransa’da başörtülü diye
kadınlar sokakta tartaklanıyor, Almanya’da ve
diğer Avrupa ülkelerinde camilere saldırıda bulunuluyor. Örnekler maalesef saymakla bitmez.
İşin başka anlaşılmaz tarafı ise, Türk, Türkiye ve
İslam düşmanlığı ile bu ırkçı eylem ve söylemlere karşı ilgili ülke yetkililerinin gerekli tedbirleri
almamaları, hatta göz yummalarıdır.

Genel Başkanımız Nuri Ünal, Hatay
programı kapsamında; 30.07.2021
tarihinde vefat eden Hatay Şube
Başkanımız Bekir Sağlam’ın kabrine
ziyarette bulundu.
Ziyaretin ardından Hatay ilinde bir
dizi ziyaretlerde bulunan Ünal; Yayladağı Müftüsü Hamza Köse, Yayladağı İmam-Hatip Lisesi Müdürü
Ahmet Sağlam, Altınözü Müftülüğü

ve Altınözü Ziraat Odası Başkanını Çalışanların problemleri hakkında
genel durum değerlendirmelerinde
ziyaret etti.
bulunarak, ülkemiz için yapılacak
Ziyaretlerde Genel Başkanımız Nuri bütün hayırlı hizmetlerde katkı sağÜnal; “Diyanet İşleri Başkanlığı ve layacaklarını dile getirdi.”
Vakıflar Genel Müdürlüğü hakkın- Ziyaretlerde; Genel Başkanımız Nuri
da bilgiler verdi ve sendikal çalış- Ünal’a, Genel Başkan Yardımcımız
malarımızı anlattı. Görüş, öneri ve Kadir Şahin, Hatay Şube Başkanımız
sorunlarla ilgili bilgi alışverişinde Sabahattin Sağlam ve İlçe Temsilcilerimiz eşlik ettiler.
bulunuldu.
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GENEL BAŞKANIMIZ HATAY’DA
ÜYELERİMİZLE BULUŞTU

GENEL BAŞKANIMIZ KIRIKKALE’DE
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Genel Başkanımız Nuri Ünal ve Genel Başkan Yardımcımız Kadir Şahin Hatay Şubemizin düzenlemiş olduğu istişare toplantısına katıldılar.
Açılış konuşmasını Şube Başkanımız Sabahattin Sağlam yaptı. Türkiye Kamu-Sen Hatay
İl Temsilcimiz Hayrettin Şahin üyelerimize
hoş geldiniz diyerek, Hatay’da yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler verdi.
Ardından Hatay İl Müftüsü Sayın Ömer Faruk
Bilgili, toplantının hayırlara vesile olmasını
dileyerek, kardeşliğimize zarar vermeden
çalışmalar yapılmasının önemini ifade etti.
Merhum Bekir Sağlam’ı yad ederek sözlerine
başlayan Genel Başkanımız Nuri Ünal; “Türkiye Kamu-Sen, Türk Diyanet Vakıf-Sen ve üye
Sendikalarımız ülkemize ve çalışanlarımıza ledik: “Ek göstergeye 800 puan eklenmesini
kalıcı hizmetler etmek için çalıştıklarını” dile ve ek göstergeden yararlanmayan kamu çagetirdi.
lışanlarının bu haktan faydalanmasını talep
ettik. Şimdi bu söz verildiğine göre o artık yaÜnal, “Devletimizin birliği, dirliği, ülkemizin
pılması gereklidir. Bizler üreten, yol gösteren
bütünlüğü, şehit kanlarıyla sulanan ay yıldızlı al bayrağımızın nazlı nazlı dalgalanması, bir anlayışla, hükümetin önüne de hazır bir
ezanlarımızın beş vakit minarelerden okun- çalışma koyalım düşüncesiyle hazırlık yaptık.
ması ve Diyanet İşleri Başkanlığı ve Vakıflar Yaptığımız bu hazırlık Ekim 2018 ayında TürGenel Müdürlüğü gibi güzide iki kurumumu- kiye Büyük Millet Meclisine kanun teklifi olazun ve çalışanlarımızın her alanda en üst se- rak sunuldu ve şu anda TBMM Plan ve Bütçe
viyeye çıkması için sendikal faaliyetler içeri- Komisyonunda beklemekte. Bir an önce adil
sindeyiz.” dedi. 3600 ek gösterge konusunda bir şekilde yasalaşmasını bekliyoruz” dedi.
da bilgi veren Genel Başkan Ünal, “Türkiye
Kamu-Sen olarak öteden beri hep şunu söy- Genel Başkan Ünal; “sendikacılığı ilkeli, ka-

KUR’AN KURSU ÖĞRETİCİLERİMİZİN
İZİN DURUMLARINI DİYANET İŞLERİ
BAŞKANLIĞINA İLETTİK

rarlı aynı zamanda ahlaklı bir şekilde yaparak örnek olduklarını vurguladı. Çalışanların;
sendikası, görüşü veya başka nedenlerle ayrıştırılmaması gerekir. Hak eden kendi hakkı, bilgisi, liyakati ve ehliyeti ile bir yerlere
gelebilmelidir. Bu sistemin oluşmasına katkı
sağlamak istiyoruz. Kurum idarecileri çalışanlarını ayrıma tabi tutmamalıdır.” dedi.
4/B sözleşmeli personelin kadro talebi, lojmanların durumu, atama-nakiller, kitap,
dergi satışları, banka promosyonları gibi konularla ilgili görüşlerini aktardı. Temsilcilerimizde karşılaştıkları problemleri ve çözüm
yolları ile ilgili görüşlerini dile getirdiler.

GENEL BAŞKANIMIZ KİLİS İL MÜFTÜLÜĞÜNÜ ZİYARET ETTİ

Genel Başkanımız Nuri Ünal, Kilis programı
kapsamında Kilis İl Müftülüğünü ziyaret ederek Müftülüğün aylık toplantısına katıldı.
Kilis İl Müftüsü Sayın Abdurrahman Şahin
makamında ziyaret edildi. Müftülük personelini de odalarında ziyaret eden Ünal, Sendikal
faaliyetler konusunda çalışanlara bilgi verdi

dirliği için Türk Diyanet Vakıf-Sen olarak var
gücümüzle çalışıyoruz. Diyanet İşleri Başkanlığı ülkemizin her yanında en güçlü bir şekilde olmak durumundadır. Bizler Sendika olarak, Kurumumuz ve çalışanlarımızın hizmet
yaparken karşılaştıkları problemlerin çözümüne katkı sunuyoruz. Bizim için ülkemizin
ve milletimizin birliği, bütünlüğü, huzuru ve
Diyanet İşleri Başkanlığı’mızın varlığı önemlidir. Sendika hayırlı hizmetlere bir araçtır.”
dedi. Ziyaretlerde Genel Başkan Yardımcımız
Kadir Şahin, İl Temsilcimiz Yusuf Genço ve
ilçe temsilcilerimiz de hazır bulundular.

ve sorularını yanıtladı. Genel Başkan Ünal,
Kilis Müftülüğü ziyaretinden sonra din görevlilerinin aylık toplantısına katıldı. Ünal; “Sendikal faaliyetler hakkında bilgiler vererek,
Diyanet İşleri Başkanlığımızın ve çalışanlarımızın her alanda en üst seviyede olması için
çalıştıklarını dile getirdi. Ülkemizin birliği ve Devamı Web sayfamızdadır...
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Diyanet İşleri Başkanlığı’nca okulların tatil olduğu dönemde, Kur’an Eğitim ve Öğretimine
Yönelik Kurslar ile Öğrenci Yurt ve Pansiyonları
Yönetmeliği ve Yönergesi gereği düzenlenen
“Yaz Kur’an Kursları” 27 Haziran 2022 tarihinde
başlayacağı ilgi yazı ile bildirilmiştir.
İlgi yazı ekinde gönderilen “2022 Yılı Yaz Kur’an
Kursları Uygulama Esasları” na göre yaz kursları 27 Haziran 2022’de başlayacağı ve 20-27
Haziran 2022 tarihleri arasında tüm öğreticilere seminer yapılacağı belirtilmektedir.
Kur’an Kursu Öğreticilerinin eğitim-öğretim
döneminde yıllık izinlerini kullanamadıkları
malumlarınızdır. Eğitim-öğretim bitiminden
yaz kurslarının başlaması arasında bir haftalık
bir süre bulunmakta, izinleri bu süre içerisinde
kullanabilecekleri mümkün olabilecektir.
Yaz kursları 26 Ağustos 2022 tarihinde sona
ereceği, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okulların
12 Eylül 2022 tarihinde açılacağı göz önünde
tutulursa, Kur’an kursu öğreticilerinin sadece
iki haftalık izin süreleri kalmaktadır.
Devlet memurlarının hizmet sürelerine göre
yıllık (20) ve (30) gün izin hakkı olduğu gerçeğinden bahisle, Kur’an kursu öğreticilerimiz
eğitim-öğretim yılı içinde yıllık izinlerini kullanamamaktadırlar.
Yıllık izinlerini kullanabileceği eğitim-öğretim
yılı dışında da yeterli zaman yaz kursları nedeniyle kalmamaktadır.
Kur’an kursu öğreticilerimizin aileleriyle birlikte izin kullanabilmelerinin sağlanabilmesi için,
yaz Kur’an kurslarındaki eğitim-öğretimin 6
hafta olarak uygulanması hususunda Diyanet
İşleri Başkanlığı’na yazı yazdık.

Genel Başkanımız Nuri Ünal,
Kırıkkale’de İl Müftüsü Hasan Hayri
Yaşar, İl Emniyet Müdürü Fahri Bulut,
Türkiye Kamu-Sen Kırıkkale İl Temsilcisi Yücel Karabacak, Türkav İl Başkanı Özgür Şahbaz, Milliyetçi Hareket
Partisi İl Başkanı Av. Murat Abalı ve
Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı
İl Başkanı Oğuzhan Akpınar’ı ziyaret
etti.
Ziyaretlerde Ramazan ayını tebrik
eden Genel Başkan Ünal, “Sendikal
çalışmalar ile ilgili bilgiler vererek,
güncel konulara ilişkin görüş ve düşüncelerini dile getirdi.”
Genel Başkanımız Ünal’a Genel Başkan Yardımcımız Kadir Şahin, Türkiye Kamu-Sen Kırıkkale İl Temsilcisi

Yücel Karabacak, Kırıkkale Şube
Başkanımız Musa Öksüz, Türk BüroSen Şube Başkanı Sabri Turgut, Türk
Kültür Sanat-Sen İl Temsilcisi Köksal
Pekuz ve Yönetim Kurulu üyelerimiz
eşlik ettiler. Kırıkkale İl Müftülüğü

çalışanlarını odalarında ziyaret eden
Genel Başkan Ünal; çalışanlarımıza
başarılar dileyerek, “Türk Diyanet
Vakıf-Sen olarak Diyanet çalışanlarımıza hizmet etmek için gece gündüz
gayret sarf ediyoruz” dedi.

VAKIF HAFTASI KUTLU OLSUN
PROMOSYON İHALESİNE
DAVA AÇTIK

Türk Diyanet Vakıf-Sen olarak,
21.03.2022 tarihinde yapılan Diyanet
İşleri Başkanlığı banka maaş anlaşması
ihalesinin iptali ile ilgili 12.04.2022 tarihinde dava açtık.
Diyanet İşleri Başkanlığı, merkez ve
taşra teşkilatının maaş ödemelerinin
sadece katılım bankalarıyla yapılmasına
ilişkin 21 Mart 2022 tarihinde ihale yapmıştı. İhale sonucunda Ziraat Katılım ve
Kuveyt Türk Katılım Finans Kurumları
ihaleyi kazanmışlardı.
Türk Diyanet Vakıf-Sen olarak yapılan
ihalede verilen rakamları kabul etmeyerek, hizmet noktasında da eksiklikler
yaşanacağını belirten şerhimizi yazılı
olarak ilettik.
Sendikamız tarafından, Diyanet İşleri
Başkanlığının 21.03.2022 tarihinde yapılan merkez ve taşra teşkilatı “Maaş
Anlaşma İhalesi İşine”, 12.04.2022
tarihinde Ankara İdare Mahkemesine
“Yürütmeyi Durdurma ve İşlemin İptali”
davası açılmıştır.
Kıymetli üyelerimize ve Diyanet İşleri
Başkanlığının bütün çalışanlarına saygı
ile duyurulur.

Müdürlüğü’nce 9-15 Mayıs 2022 tarihleri arasında kutlanacak “VAKIF HAFTASI” nedeniyle yaptığı açıklama: 9-15
Mayıs 2022 tarihleri arasında kutlanacak Vakıf Haftası nedeniyle bir açıklama yapan Türk Diyanet Vakıf-Sen
“İnsanların en hayırlısı, insanlara fay- Genel Başkanı Nuri Ünal; “Vakıflar
dalı olandır; malın en hayırlısı, Allah Genel Müdürlüğü, geçmişten bu güne
yolunda harcanandır; Allah yolunda köprü olarak ecdadımızdan miras kaharcananın en hayırlısı da insanların lan eserleri geleceğe taşımak gibi çok
en çok ihtiyaç duyduğu şeyleri karşı- değerli ve önemli bir görevi yerine
getirmektedir” dedi.
layandır.” Hz.Muhammed (sas)
Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Nuri Ünal, Vakıflar Genel Devamı Web sayfamızdadır...

MHP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI YAŞAR
YILDIRIM’DAN SENDİKAMIZA ZİYARET
Sendikamızın 7. Olağan Genel
Kurulu ardından hayırlı olsun
ziyaretleriyle bizleri onurlandıran MHP Genel Başkan Yardımcısı sayın Yaşar Yıldırım’a nazik
ziyaretleri için teşekkürlerimizi
sunuyoruz.
Genel Merkez Yönetim Kurulu

Üyelerimizin de hazır bulunduğu ziyarette; Genel Başkan Nuri
Ünal, “Diyanet ve Vakıflar çalışanlarımıza her platformda destekleri için sayın Yaşar Yıldırım’a
özellikle şükranlarımızı iletiyorum. Çalışmalarında başarılar
diliyorum” dedi.
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SAYIN YAŞAR YILDIRIM’DAN SENDİKAMIZA ZİYARET

EMEKLERİ İÇİN TEŞEKKÜRLERİMİZİ SUNARIZ
Tavukçuluk Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünde görev yapan işyeri temsilcimiz Sn.
Fevzi ERDİN’in emekliye ayrılması nedeniyle
kendisine 30 nolu Şube olarak plaketimizi

turk.tarim.orman.sen

zaman desteklerini bizden esirgemeyen Sayın Yaşar Yıldırım’a
şükranlarımızı arz eder, çalışmalarında başarılar dileriz.

Genel Başkan Ahmet Demirci;
Sendikamızın 7. Olağan Genel Kurulunun ardından Genel Merkezimize “Hayırlı Olsun” ziyaretinde
bulunan Sayın Yaşar Yıldırım’a
nezaketinden ve hizmet kolu çalışanlarımızın taleplerine karşı
sergilemiş olduğu yakın ilgi ve

SENDİKAMIZDAN PERSONEL
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE ZİYARET

ttosgm

Türk Tarım Orman Sen Genel Merkez

Milliyetçi Hareket Partisi Mesleki katkılarından dolayı teşekkür etti. gili fikir alışverişinde bulunuldu.
ve Sivil Toplum Kuruluşları ile İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Görüşmede sendikal mücadele ve Türkiye Kamu Sen ve Türk Tarım
Yardımcısı ve Ankara Milletvekili hizmet kolumuzun sorunlarıyla il- Orman Sen’in haklı davasında her
Yaşar Yıldırım, 28.03.2022 tarihinde Genel Başkanımız Ahmet
Demirci ve Genel Merkez Yönetim
Kurulu üyelerimize hayırlı olsun
ziyaretinde bulundu.

4/B SÖZLEŞMELİLERİN ATAMA
YER DEĞİŞİKLİĞİ TALEPLERİ
Sözleşmeli personelin yer değişikliği işlemleri ile
ilgili talepler için başvurumuz Tarım ve Orman Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğüne iletildi. Konu
yakinen Sendikamızca takip edilmektedir.

www.tos.org.tr

TÜRK TARIM ORMAN-SEN

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sayın Yaşar Yıldırım Türk Tarım Orman-Sen Genel Merkezimizi Ziyaret Etti.

TÜRK HUKUK ENSTİTÜSÜ
BAŞKANINDAN SENDİKAMIZA ZİYARET
Türk Hukuk Enstitüsü Başkanı Sayın Yavuz Aksu
Kardeşimiz ve Kıymetli Yönetim Kurulu Üyeleri ziyaretimize geldiler.

Genel Başkan Yardımcılarımız Hasan
Nuri Akça ve Gürkan Bozkurt olarak Tarım ve Orman Bakanlığı Personel Genel
Müdürü Sayın Adem Dinç’i, Personel
Genel Müdür Yardımcısı Sayın Halim
Bediz’i ve Merkez Atama Daire Başkanı
Sayın İsmail Şakıma’yı makamlarında
ziyaret ettik.
Gerçekleşen ziyaretlerde, başta sözleşmeli personellerin ve kadrolu personellerin atama yer değişikliği talepleri
olmak üzere, taşrada görev yapan kamu
çalışanlarımızın ve üyelerimizin genel
sorunlarının çözümü üzerine istişarelerde bulunduk.
Türk Tarım Orman Sen olarak Tarım ve
Orman Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünce kurum çalışanlarının so-

runlarının çözümüne yönelik yapılacak
çalışmaları yakinen takipçisi olacağız.
Sayın Genel Müdür, Sayın Genel Müdür
Yardımcısı ve Sayın Daire Başkanına
misafirperverlikleri ne nezaketleri için
teşekkürlerimizi sunarız.

Genel Başkanımız Sn. Ahmet DEMİRCİ, Başkan yardımcıları Mustafa BUYRUK, Gürkan
BOZKURT ve Şube Başkanımız Erol Gürkan
IŞIN ile takdim ettik.

GENEL MÜDÜR SAYIN SALİH ÇELİK ‘E HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ

GENEL MÜDÜR SAYIN MUSTAFA
KAYHAN’A HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ
Genel Başkanımız Ahmet Demirci
başkanlığında Genel Başkan Yardımcılarımız Mustafa Buyruk, Erdal
Polat, Gürkan Bozkurt ve Hasan Nuri
Akça’nın katılımıyla Et ve Süt Kurumu
Genel Müdürlüğü’ne atanan Sayın
Mustafa Kayhan’a hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk.
Gerçekleşen ziyarette Genel Başkan Demirci, hayırlı olsun dileklerini
ilettikten sonra Ülkemizdeki hayvancılığın önemine vurgu yaparak,
sektör konusunda fikir alış verişinde
bulundu. Bahse konu hayvancılık
sektörü için Devletimize düşen büyük görevde sendikamızın da üstüne
düşen görevi memnuniyetle gerçek-

Genel Başkanımız Ahmet Demirci başkanlığında Genel Başkan Yardımcılarımız
Mustafa Buyruk ve Gürkan Bozkurt katılımıyla Hayvancılık Genel Müdürlüğü’ne
atanan Sayın Salih Çelik’e hayırlı olsun
ziyaretinde bulunduk.
Gerçekleşen ziyarette Genel Başkan Demirci, hayırlı olsun dileklerini ilettikten
sonra Ülkemizdeki hayvancılığın önemine
vurgu yaparak, hayvan yetiştiriciliği konusunda fikir alış verişinde bulundu. Bahse
konu büyükbaş-küçükbaş hayvan besiciliğinde Devletimize düşen büyük görevde sendikamızın da üstüne düşen görevi

memnuniyetle gerçekleştireceğini ifade
etti. Sendikamızca tespit edilen hizmet
kolumuz Hayvancılık Genel Müdürlüğü
bünyesindeki personelin talep ve istekleri
Sayın Genel Müdür’e ilettik.
Sayın Genel Müdürümüze misafirperverliği için teşekkürlerimizi sunar, yeni görevinde üstün başarılar diliyoruz.

leştireceğini ifade etti. Sendikamızca
tespit edilen hizmet kolumuz Et ve
Süt Kurumu bünyesindeki personelin
talep ve istekleri Sayın Genel Müdür’e
ilettik. Sayın Genel Müdürümüze misafirperverliği için teşekkürlerimizi
sunar, yeni görevinde üstün başarılar
diliyoruz.

TKDK’DA ÇALIŞMA BARIŞI BOZULMASIN !
Hizmet Kolumuza bağlı Tarım ve Kırsal
Kalkınmayı Destekleme Kurumu Başkanlığında (TKDK) idari Uzman Kadrosu
tahsisi ve bahse konu kadroya kısmi zamanlı görev yapan 59 çalışanın sınavsız
olarak kadrolu atanması kurum düzeyinde iş barışı tartışmalarını gündeme
getirmiştir.
Kamuoyunca da malum olduğu üzere,
TKDK Türkiye AB Müzakere süreci boyunca aracı kurumsal yapılardan biri
olup, Ülkemizin AB Üyeliğinin gerçekleşmesi durumunda ise AB adına “Ödeme
Ajansı” olacak bir kurumsal yapıdır.
Kurumun ilk teşkilatlanmasının yapıldığı
2010 yıllarından bu güne kurum içinde
Uzman ve Destek Personeli olmak üzere
iki ana çalışan grubu görev yapmakta
olup, kurumun kuruluş mevzuatında be-

lirlenen şartlara göre bahse konu iki çalışan grubunun kurumdaki istihdamları
belirli sınav kriterleri yanında mesleki
ve dil anlamında kurumun öngördüğü
ilave şartlar çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. Kurum çalışanlarının dil vb.
niteliklerinin istihdam dönemi başında
sağlanamaması durumunda, belirli telafi süresi sağlanmakta bu sürecin sonunda idari yeterliliği sağlayamayan uzman
yada destek personelinin kurumla ilişkisi kesilmekte idi.
Bu türlü zorlu kriterlerinden geçirilen ve
kuruma kabul edilen Uzman ve Destek
Personeli, başta akreditasyon ve diğer
belirli kurumsal hizmet içi eğitimlerden
de geçirilerek tamamen kurumun arzu
ettiği ve yeterli donanıma sahip çalışan
olarak kuruma hizmet etmekte idi.

Ancak 2016 yılından sonra yeni personel
istihdamında yaşanan bazı olumsuzluklar ve 15 Temmuz FETÖ Hain Darbe
Girişimi sonrası bazı kurum çalışanlarının kurum ile ilişiğinin kesilmesi sonrası
personel sayısı açısından kurum çalışmaları sekteye uğramaya başlayınca,
kurum tarafından proje bazlı kısmi
zamanlı çalışmanın önünün açıldığı bir
yönetmelik düzenlemesi getirilmiştir.
Bu düzenleme kapsamında sadece mesleki unvan ve özellikleri dikkate alınan
ve bazı projelere katkı sunması maksadı ile herhangi bir sınav kriterine bağlı
kalmadan bazı kısmi zamanlı çalışanların istihdamı sağlanmıştır. Söz konusu
uygulamanın Sayıştay tarafından sakat
bulunduğu, AB Tarafından ise akreditasyon şartlarına uymadığı konularında
kuruma eleştiriler yöneltildiği kurum
bazında konuşulmaktadır.
Gelinen süreçte ise bahse konu kısmi
zamanlı çalışanların, yönetmelikte 2021
yılında yapılan değişiklik esas alınarak;

28 Nisan 2022 tarihi itibari ile doğrudan ve sınavsız olarak İdari Uzman adı
altında yıllık sözleşmeli personel haline
getirildiği görülmektedir.
2021 yılında yönetmenlikte yapılan değişiklik ile bahse konu personelin idari
uzman kadrosuna aktarılabileceği ifade
edilir iken, bu düzenlemenin hangi kriterler çerçevesinde olacağı açıklanmamıştı. Ancak kurumda görev yapan diğer
ana grup Uzman ve Destek Personelinin
Kurumdaki istihdam şartları dikkate
alındığında her iki grubun belirli sınav
ve seçme şartlarına göre kurumda istihdam edildiği, idari uzman adı altında
atanan bahse konu grubun ise tamamen
bu tür seçim koşulları dışında kurumda
kadrolandırıldığı görülmektedir. Bu uygulamanın kurumun çalışma ahengini
bozacağı ve kurum içi hiyerarşik yapıyı
baltalayacağı ortadadır.
Olması gereken, bahse konu idari sözleşmeye atanan grup için de objektif sınav ve seçme kriterleri getirilerek işlem

tesis edilmesi idi.
Diğer yandan bakanlıkça yapılan ve
Sayın Bakanın onayı ile gerçekleşen bu
uygulamadan sonra kurumun diğer ana
çalışma gurupları olan Uzman ve Destek
grubu kamu çalışanları da büyük bir
beklentiye girmiş olup, geçen yıllarda
kendilerine yönelik sendikamızın ve kurumun talep ettiği ekonomik ve sosyal
hakkedişleri ile kurum çalışma şartlarının düzenlenmesi hususlarında Bakanlık yetkililerinin bir an önce olumlu
adımlar atması talep edilmektedir.
Sendika olarak söz konusu uygulamanın
ve kurumda görev yapan uzman ve destek personelinin taleplerinin karşılanması hususunda bu güne kadar olduğu
gibi, bundan sonra da konunun takipçisi
olacağımızın bilinmesini arz ederiz.
TÜRK TARIM ORMAN-SEN
GENEL MERKEZİ
YÖNETİM KURULU
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Sendika Genel Merkezi olarak 16/03/2021 tarih ve 31425
sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Personeli Görevde
Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin “Görevde
yükselme sınavına tabi olarak yapılacak atamalarda
aranılacak özel şartlar” başlıklı 8. maddesinin 1. Fıkrasının
(i) bendinde “teknisyen” ve “tekniker” unvanlarına yer verilmemesine ilişkin eksik düzenlemenin iptali ve yürütülmesinin durdurulması istemiyle açılan davada, Danıştay
İkinci Dairesince verilen yürütmenin durdurulması isteminin reddine ilişkin 14/10/2021 tarih ve E:2021/16410 sayılı
karara karşı Danıştay İdari Dava Daireleri Kuruluna itiraz
edilmiş akabinde Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun
14/02/2022 tarih ve Y.D İtiraz No: 2021/964 Esas sayılı
kararı ile yürütmenin durdurulmasına karar verilmiştir.

ttosgm
turk.tarim.orman.sen

BASIN AÇIKLAMASI (26.04.2022)

Tarım ve Orman Bakanlığımız
bünyesinde görev yapan birçok
farklı meslek mensubu memur
arkadaşlarımızın ne yazık ki
sözlü ve fiili şiddet haberleriyle
karşılaşıyoruz.
18.04.2022 tarihinde Burdur İli,
Bucak İlçesinde Bakanlığımız Su
Ürünleri avcılığı denetim faaliyeti için göreve giden üyemiz Su
Ürünleri Mühendisi arkadaşımız
görevini ifa ederken bıçaklı saldırıya maruz kalmış ve hayatı
ile tehdit edilmişti. Arkasından
20.04.2022 Afyonkarahisar İlimizde Gıda Kontrol görevini ifa
eden meslektaşlarımıza fırın denetimi esnasında sözlü ve fiziksel
saldırı gerçekleşmiştir. Yine birkaç gün sonra 22.04.2022 tarihinde Ardahan İlimizde ilkbahar şap
aşılama çalışmaları esnasında Ardahan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli Veteriner Hekim
arkadaşlarımız saldırıya maruz
kalmışlardır. Son olarak ise Yozgat İli, Sorgun İlçesi mezbahane
sorumlu Veteriner Hekimi Volkan Lale halk sağlığını koruduğu
esnada bıçaklı saldırı sonucunda

vefat etmiştir. Veteriner Hekim
Volkan Lale’ye Allah’tan rahmet,
ailesine, yakınlarına ve Veteriner Hekim camiasına başsağlığı
diliyoruz. Şiddet olayları ile karşı
karşıya kalan tüm arkadaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi bir
kez daha buradan iletiyoruz.
Bu olayların faillerinin gerekli ve
hak ettikleri cezaları almalarının
takipçisi olacağız. Eğer bunlar en
ağır şekilde cezalanmaz ise kurumsal alandaki şiddet cesaretlenecek, çalışanlar can güvenliği
kaygısı ile görev yapmakta zorlanacak, kamu kurumlarımız endişenin yüksek, motivasyonun yok
olduğu ortamlara dönüşecektir.
Sonuç olarak Halkın Kamu hizme-
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KONGREMİZ HAYIRLI OLSUN
cısı Sayın Bahadır Bumin Özarslan’a,
TÜRKAV Genel Başkanı Sayın Ebubekir
Korkmaz’a, Çalışma, Sosyal ve Güvenlik
Bakanlığı, Aile ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bakan Yardımcılarına, Türk-İş
Sendikası Genel Başkanı Sayın Ergün
Atalay’a, KKTC Türk Memur-Sen Genel
Başkanına, Azerbaycan Cumhuriyeti

Türkiye Kamu-Sen Konfederasyonumuzun 7. Olağan Genel
Kurulunu coşkuyla gerçekleştirdik.

“TARIM ORMAN ÇALIŞANLARINA YAPILAN SALDIRILARI KINIYORUZ”
KONULU

www.tos.org.tr

TÜRK TARIM ORMAN-SEN

TMO ‘DA GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ
YÖNETMELİĞİNDEKİ EKSİK DÜZENLEMEYE İTİRAZ ETTİK

TÜRKİYE KAMU-SEN GAZETESİ

milletine daha sağlıklı bir hizmet
sağlayabilmesi için ciddi caydırıcı önlemler alınarak “Kamuda
Şiddet” yasasının çıkarılması,
arkadaşlarımızın can güvenliğinin sağlanması, zorlu şartlarda
görevlerini yerine getiren meslektaşlarımıza fiili hizmet zammı
verilmesi Türk Tarım Orman-Sen
olarak önceliğimiz ve haklı talebimizdir. Bununla beraber devletin
asli görevlerini yerine getirirken
kaza, saldırı gibi olaylar sonucu
vefat eden meslektaşlarımızın
“Görev Şehidi” olduğu unutulmamalı ve hakları teslim edilmelidir.
Kamu çalışanlarına yapılan saldırılara karşı dik durmak hepimizin
ortak görevi ve sorumluluğudur.
Kimden gelirse gelsin her türlü
saldırı, baskı, haksızlık ve adaletsizlik karşısında Türkiye KamuSen ve Türk Tarım Orman-Sen
olarak müdahil olduğumuzu, bahse konu elim olaylar ile ilgili olarak tüm süreçlerin Sendikamız tarafından takip edileceğini bildirir,
basına ve kamuoyuna duyururuz.

ti almasın da büyük olumsuzluklar yaşanacaktır.
Tarım, Orman ve Gıda hizmet kolumuzu kapsayan alanda hayvan
sağlığını, halk sağlığını, toprağımızı ve ormanlarımızı korumak
için canla başla çalışan fedakâr
arkadaşlarımızın şiddet olaylarıyla anılmasının önüne geçmek
adına acilen Bakanlığımız kamu
çalışanlarını da kapsayacak şekilde “Kamuda Şiddet” yasasının
çıkarılarak yasalaşması zaruri hal
almakla beraber Tarım ve Orman
Bakanlığının da söz konusu şiddet olayları üzerinde kamuoyu
oluşturarak yüksek bir sesle dile
Türk Tarım Orman-Sen
getirmesini istiyoruz.
Meslektaşlarımızın devletine ve Yönetim Kurulu

Memur Sendikası temsilcisine, Ülkü
Ocakları Genel Başkan Yardımcısına,
MHP Ankara İl Başkan Yardımcısına,
Ülkü Ocakları Ankara İl Başkanına,
Bürokratlarımıza, diğer sivil toplum
kuruluşu temsilcilerine ve tüm misafirlerimize teşekkürlerimizi sunduk. Teşkilatımıza hayırlı, uğurlu olsun.

Kongremize Genel Başkanımız Sayın
Ahmet Demirci, Genel Merkez yöneticilerimiz ve Konfederasyon üst kurul
delegelerimiz ile beraber katılım gösterdik. Bu kutlu günde bizleri yalnız
bırakmayan MHP Genel Başkan Yardımcısı, Ankara Milletvekili Sayın Yaşar
Yıldırım’a, MHP Genel Sekreter Yardım-

DUYURU
Tarım ve Orman Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından 08 Nisan 2022
tarihinde 4/B Sözleşmeli Personelin Yer Değişikliği Genelgesi yayımlanmıştır.
Bakanlığımız taşra birimleri emrinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun
4/B maddesine göre, sözleşmeli pozisyonda görev yapan ve bulunduğu yerde
en az 3 yıl hizmet süresi bulunan personelin yer değişikliğinin yapılabilmesi için
PBYS’de ilan edilen “Sözleşmeli Dönem Atama Boş Yerler” incelendiğinde 478
adet Ziraat Mühendisi, 325 adet Veteriner Hekim, 80 adet Gıda Mühendisi, 28
adet Su Ürünleri Mühendisi, 4 adet Balıkçılık Teknolojisi, 7 adet Harita Mühendisi
ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü taşra birimleri için 92 adet Orman Mühendisi unvan ve sayılarında boş yerler açıldığı görülmüştür. Ancak yer
değişikliği talebinde bulunacak 4/B sözleşmeli personel sayısı dikkate alındığında açıklanan unvan ve boş yer sayılarının talebi karşılamayacağı ve tercih sayısının “5” ile sınırlandırılmasından kaynaklı mağduriyetlerin yaşanacağı aşikardır.
Bu bağlamda Türk Tarım Orman-Sen Genel Merkezi olarak 28 Mart 2022 tarihinde Personel Genel Müdürlüğüne yaptığımız “Sözleşmeli personelin yer değişikliği
işlemleri ile ilgili taleplerimizin” yeniden değerlendirilmesi birçok mağduriyetin
önüne geçecektir.
Türk Tarım Orman-Sen olarak, hizmet kolumuzda görev yapan tüm üyelerimiz ve
kamu görevlilerinin problemlerinin çözümüne yönelik yürüttüğümüz her mücadelede olduğu gibi, sözleşmeli meslektaşlarımızın da mağduriyet yaşamaması
için konunun her zaman yakın takipçisi olmaya devam edeceğimizin bilinmesini
saygılarımızla arz ederiz.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Dalaman Orman İşletme
Müdürlüğü’nde görev yapanlara yönelik ; geçmiş yıllarda yaşanan orman yangınının etkilediği alanın düşük gösterildiği, yangın alanından
çıkan Orman emvalinin bir bölümünün usulsüz satışının gerçekleştiği ve sonuç olarak birilerinin bu satıştan haksız kazanç elde ettiği
konusunda haberler, bazı basın ve yayın kuruluşlarınca neşredildiği
görülmektedir.
Orman işletme Müdürü ve Orman İşletme Şeflerinin de aralarında
bulunduğu bazı kamu çalışanları ile ilgili bahse konu iddialar 29 Mart
2021 günü yargıya intikal etmiş olup ayrıca 30 Mart 2022 tarihinde
de Orman Genel Müdürlüğü tarafından; konunun incelenmesi için
idari soruşturma yapmak üzere müfettişler görevlendirilmiştir. Adli
ve idari tatkikatı sürdürülen söz konusu olayda, haklarında henüz
herhangi bir idari ve adli karar olmamasına rağmen Dalaman Orman
İşletme Müdürlüğünde görev yapan kamu görevlilerimizin topluca
suçlu ilan edilmesi ve yargısız infaza tabi tutulması hukuki, vicdani ve
ahlaki, açıdan kabul edilemez boyutlardadır.
Süreçle ilgili olarak adli ve idari yönü ile yürüyen iddialar konusunda,
gerçeklerin ortaya çıkması ve adaletin tam olarak sağlanması adına
Sendika olarak konuya müdahil olma kararı aldık.
Türk Tarım Orman-Sen olarak konunun titizlikle takipçisi olacaktır...!
Kamuoyunun bilgisine sunarız.

Ahmet Demirci
Genel Başkan
Yönetim Kurulu Adına

Ahmet Demirci
Genel Başkan
Yönetim Kurulu Adına
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Taşra Ziyaretleri

KARABÜK

ttosgm

Türk Tarım Orman Sen Genel Merkez
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BARTIN

turk.tarim.orman.sen

ZONGULDAK
DÜZCE

www.tos.org.tr
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Taşra Ziyaretleri
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Genel Başkanımız Şuayip Deniz DEMİR, Genel Başkan
Yardımcılarımız Ahmet ÇAĞLAROĞLU, Cihangir Hulusi
GÖK, Celal Burak OĞUZHAN ve İsmail FIÇICI 05.04.2022
tarihinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Sayın Osman SAVAŞ ziyaret edilerek,
Koruyucu Giyim Malzemesi, Banka Promosyonları, Arazi
Tazminatları ve personeli ilgilendiren diğer konularda görüş alışverişinde bulunulmuştur.

www.turkenerjisen.org.tr

Genel Başkanımız Şuayip Deniz
DEMİR, Genel Başkan Yardımcılarımız Ahmet ÇAĞLAROĞLU ve
Cihangir Hulusi GÖK ve tarihinde

06.04.2022 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Şeref
KALAYCI ’yı makamında ziyaret etmiştir.

Türk Patent ve Marka Kurumu ziyareti
Genel Başkanımız Şuayip
Deniz DEMİR, Genel
Başkan Yardımcılarımız
Ahmet ÇAĞLAROĞLU VE
Celal Burak OĞUZHAN
19.04.2022 tarihinde Türk
Patent ve Marka Kurumu
ziyaret etmiştir.
Ziyarette Kurum Başkan
Vekili Cemil Başpınar ile
kurum ve çalışanların meseleleri görüşülmüştür.

Avrasya Şubesi; Edirne,

Kırklareli ve Tekirdağ
Genel Başkanımız Şuayip Deniz Demir ve Genel Başkan Yardımcımız
Ahmet Çağlaroğlu 20-22.04.2022 tarihinde Avrasya Şubemize bağlı Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ illerinde
işyeri ziyaretlerinde bulundular.

MAPEG Genel
Müdürüne ziyaret
Genel Başkanımız Şuayip Deniz DEMİR, Genel Başkan Yardımcılarımız Ahmet ÇAĞLAROĞLU, Cihangir
Hulusi GÖK, Celal Burak OĞUZHAN ve Ankara-1 Şube
Başkanımız Hasan BİLDİM ile 19.04.2022 tarihinde
Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürü ziyaret etmiştir. Kurum çalışanlarının sorunlarıyla ilgili görüş
alışverişinde bulunulmuştur.

Ziyaretlerde çalışanların sorunları
dinlenerek, sendikal gelişmeler konusunda çalışanlar bilgilendirilmişlerdir. Ziyaretlere Şube Başkan Vekili
Reyhan Aydı, Bşk. Yrd. Savaş Serezli
ve İl Temsilcilerimiz Mehmet Kireç,
Ömer Taşkın eşlik ettiler.

EÜAŞ Doğalgaz Santralleri Daire Başkanlığı ziyareti
Genel Başkanımız Şuayip Deniz DEMİR,
Genel Başkan Yardımcılarımız Ahmet
ÇAĞLAROĞLU ve Cihangir Hulusi GÖK
07.04.2022 tarihinde EÜAŞ Doğalgaz
Santralleri Daire Başkanlığı görevine
atanan üyemiz Sn. Zafer ÇİÇEK’e makamında ziyarette bulunarak hayırlı olsun
dileklerini iletti.

Karabük Ziyareti
Ankara 4 Nolu Şube iftar programı
Ankara 4 Nolu Şubemizin düzenlediği iftar programına Genel Başkan ve Genel Başkan Yardımcılarımız
10.04.2022 tarihinde katılım sağladı. Genel Başkanımız yaptığı konuşmasında 3600 ek gösterge düzenlemesindeki gelişmeler ve sözleşmelilere kadro verilmesi hakkındaki taleplerimizi üyelerimizle paylaştı.
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısına
ziyarette bulunduk

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Yönetim Hizmetleri Genel
Müdürlüğü ziyareti

TÜRK ENERJİ-SEN

TÜRKİYE KAMU-SEN GAZETESİ

Genel Başkan ve Genel Başkan
Yardımcılarımızın
katılımıyla
27.04.2022 tarihinde Batı Karadeniz Şubemize bağlı Karabük
ilinde Kurumlarımız ve çalışanlarımız ziyaret edilmiştir. Ziyarette
ülkemizde yaşanan sendikal gelişmeler çalışanlarımızla paylaşılmıştır.

Türk Standartları
Enstitüsü Kurum
Başkanını
ziyaret ettik

Van ziyareti

TKİ ZİYARETİ

Genel Başkanımız Şuayip Deniz Demir ve Genel Başkan Yardımcılarımız Ahmet ÇAĞLAROĞLU ve Celal Burak OĞUZHAN 04.04.2022 tarihinde TKİ Genel Müdürü Hasan Hüseyin
Erdoğan’ı ziyaret ederek, Kurumsal konular ve çalışanların sorunları üzere görüş alışverişinde bulundular.

Genel Başkanımız Şuayip Deniz
DEMİR, Genel Başkan Yardımcılarımız
Ahmet ÇAĞLAROĞLU, Cihangir Hulusi
GÖK, Celal Burak OĞUZHAN ,Ankara 4
Nolu Şube Başkan Yardımcımız Özer
ÖZGÖKÇE ve TSE İş Yeri Temsilcimiz
Güvenç GÜVEN ile Türk Standartları
Enstitüsü kurumu 08.04.2022 tarihinde Türk Standartları Enstitüsü Başkanı
Prof. Dr. Adem ŞAHİN makamında ziyaret edilerek, sendikal konular üzere
görüş alışverişinde bulunulmuştur.

Genel Başkan Yardımcılarımız Ahmet ÇAĞLAROĞLU
ve Cihangir Hulusi
GÖK, İl Temsilcimiz
Bülent KURTBAYOĞLU Doğu
Anadolu Şubemize
bağlı Van ilimizde
11-13.05.2022 tarihinde kurumlarımızı ve üyelerimizi
ziyaret etmişlerdir.
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BURSA TEŞKİLATIMIZLA BULUŞTUK

PTT AŞ’de ücretsiz servis ve
yol yardımındaki aksaklıkların
giderilmesi için başvuruda bulunuldu

www.turkhabersen.org.tr

TÜRK HABER-SEN

Son Toplu Sözleşme ile gündeme gelen ‘PTT AŞ
tarafından nüfusu 150.000 ve üzeri olan illerde görev yapan personele, işe geliş ve gidişlerinde servis hizmeti sağlanır’ hükmüyle ifade
KAMUOYUNA DUYURU
Genel Kurul sonrası tüzük değişikliği ile
oluşturulan ve faaliyetlerine başlayan Türk
Haber-Sen Danışma Kurulu, kurumsal sorunlar karşısında önümüzdeki dönem izleyecekleri yol haritasını aşağıda açıklanan konular
üzerinden karara bağladı:
1. “Eşit işe, eşit ücret” anlayışı içerisinde PTT
AŞ’nde farklı pozisyon uygulamasına son
verilerek tüm personelin tek pozisyon çatısı
altında toplanması ısrarı, kırmızı çizgimizdir.
2. İHS’li dağıtıcı personel için performans
ücretine esas olan iş ve işlemlerin, güncel iş
ve işlem verileriyle yeniden gözden geçirilmesi, Bireysel Performans Yönetim Sistemi
Prosedürü’nün 5. Maddesinin 3. Bendine
göre “Ödenecek Performans Ücreti, Temel
Ücret’in %30’unu aşamaz” hükmüyle performans ücretlerinin tavan ücret üzerinden
ödenmesi çalışan motivasyonu için elzemdir.
3. PTT AŞ gişe memuru olma şartlarına haiz
dağıtıcı personelin sınavsız gişe memuru yapılmasının önü açılmalıdır.
4. PTT AŞ İnsan Kaynakları Politikası günümüz şartlarına göre güncellenmelidir.
5. Kurumlarda, boş olan yönetici/idareci kadroların; vekaleten yürütülen yönetici/idareci

edilen Ücretsiz Servis ve Yol Yardımı uygulamasında yaşanılan aksaklıklar ve hak kaybının
giderilmesi için PTT AŞ Genel Müdürlüğü’ne
başvuruda bulunduk.

kadrolarının ücret yönünden işini yaptığı lidir.
kadroya göre ücret düzenlemesi mutlaka ya11. PTT A.Ş. Genel Müdürlüğü’nün vermediği
pılmalıdır.
yetkiyi (100 gönderi ısrarı, fazla mesai ke6. PTT AŞ güncel iş ve işlemleri dikkate alı- sintileri, süt izninin kullandırılmaması, dağınarak, Dağıtım/PİKDM Merkezlerinde Baş- tıcının dağıtımında olduğu esnadan üzerine
dağıtıcı normu arttırılıp Başdağıtıcı Görevde gönderi eklenmesi, geçici görevlendirme adı
altında başmüdürlüklere memur çekilmesi
Yükselme Sınavı yapılmalıdır.
vs); yasaların uygun gördüğü çerçevede be7. PTT AŞ Şeflik ve Müdürlük için Görevde lirtilen disiplin cezalarını sürekli çalışanların
Yükselme Sınavı takvimi ivedi açıklanmalıdır. aleyhine kullanan idareciler/yöneticiler ile
ilgili her türlü önlem alınacak; gayriahlâkî ve
8. PTT AŞ Online Eğitimler için Merkezlerde haksız uygulamalar karşısında mücadelemiz
online internete açık internet eğitim odaları- kararlılıkla devam edecektir.
nın kurulması işleyişi kolaylaştıracak, verim12. PTT AŞ şubelerinde hizmet veren persoliliği arttıracaktır.
nele verilen gişe tazminatı arttırılmadır.
9. PTT AŞ’nde müşteriler ile gönderi taşıma hizmet sözleşmelerinde birim maliyet 13. Küresel salgın neticesinde ekonomik denanalizine göre sözleşme yapılmasına dikkat gelerde ve ferdî/toplumsal psikolojilerde yaedilerek kamu/kurum zararına yol açabile- şanan bozulmalar, şubelerimizde ve dağıtım
cek gönderi taşıma hizmet sözleşmelerinin kanallarımızda güvenlik sorununu ayyuka
yapılmaması; banka kartı taşıma hizmet söz- çıkarmıştır. Şubelerimizde soygun girişimleri
leşmelerinde gönderilerin geç teslim/iade/ ve dağıtıcılarımıza yapılan saldırılar göz ardı
sevk edilmesi nedeniyle dağıtıcı/ayrım per- edilemez. Kurumsal aidiyet hissiyle beraber
soneline uygulanan (SLA vb) para cezalarının çalışanını aile bireyi olarak gören, gözeten
ve muhafaza eden kurum anlayışı güçlendikaldırılması sağlanmalıdır.
rilmelidir.
10. PTT AŞ’nde dağıtım hizmetinin günümüz
şartlarına uygun yeniden güncellenerek PTT Kamuoyuna duyurulur.
AŞ’nin imajına olumsuz etki eden torbayla
dağıtıma çıkma uygulamasına son verilme- TÜRK HABER-SEN DANIŞMA KURULU

PTT A.Ş’DE ÜCRETSİZ SERVİS VE YOL
YARDIMI İÇİN TALEBİMİZİ YİNELEDİK
“PTT A.Ş. Ücretsiz Servis ve Yol Yardımı Verilmesine İlişkin
Prosedür”ün 01.01.2022 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde 6.3.1.4.1 maddesinde geçen binde üç ifadesinin revize edilerek
binde dört olarak değiştirilmesi, 6.3.1.4.2 maddesinde geçen
binde iki ifadesinin revize edilerek binde üç olarak değiştirilmesi
hususunda talebimizi yineledik.
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Genel Başkan Yücel KAZANCIOĞLU, Bursa ilinde Türk Haber-Sen
şubemizin düzenlediği toplantıda
üyelerimizle bir araya geldi.

Genel Başkan Yücel
KAZANCIOĞLU, Aydın
ilinde teşkilat çalışması
gerçekleştirdi
Gerçekleştirilen ziyarette, Aydın PTT
Başmüdürlüğü ziyaret edilerek, Başmüdür Turan GÜR, Başmüdür Yardımcıları Serdar TEKELİOĞLU ve Baki
YAZGAN ile istişarelerde bulunuldu.
Söke Ptt Merkezinde çalışanlarımızla
bir araya gelerek değerlendirmelerde
bulunuldu. Kamu-Sen, Türkav ve MHP
İl Başkanlığı ziyaret edilerek Haluk
ALICIK’la birlikte ülke ve çalışma hayatımıza dair istişarelerde bulunuldu.

BURSA TEŞKİLAT
ZİYARETLERİ
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Genel Başkan Yücel KAZANCIOĞLU,
Bursa ilinde teşkilat çalışması gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen ziyarette
Genel Başkan Yücel KAZANCIOĞLU,
Bursa PTT merkezlerinde üyelerimizle bir araya gelerek değerlendirmeler
de bulundular.

du. Başarılı bir organizasyonla bizleri
üyelerimizle buluşturan Şube Başkanımız İdris KÖSEOĞLU’na ve yönetim
kurulumuza teşekkür ediyoruz.

Gerçekleştirilen toplantıda, Genel
Başkan Yücel KAZANCIOĞLU, Toplu
sözleşmeden, Kurum sorunlarıyla ilgili konulara, Sendikal mücadelemizden
, ilkelerimize , çalışma hayatıyla ilgili
bir çok konuda istişarelerde bulun-

Genel Başkan Yücel KAZANCIOĞLU, Manisa
ilinde teşkilat çalışması gerçekleştirdi
Gerçekleştirilen ziyarette, Manisa PTT Baş- YAMAN ve Mehmet GÜRBÜZ’le istişarelermüdürlüğü ziyaret edilerek, Başmüdür de bulundular
Bilal ÖZLÜ, Başmüdür Yardımcıları İlhan

Genel Başkan Yücel KAZANCIOĞLU, Muğla
ilinde teşkilat çalışması gerçekleştirdi
Gerçekleştirilen ziyarette, Muğla PTT Başmüdürlüğü ziyaret Fethiye PTT Merkezleri ziyaretlerinde çalışanlarımızın talep
edilerek, Başmüdür Banu BÜYÜK, Başmüdür Yardımcısı Kür- ve sorunları değerlendirildi.
şat GENCER ile istişarelerde bulunuldu. Seydikemer, Çine ve
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ANKARA 4 ŞUBE YÖNETİMİMİZLE
İSTİŞARE TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

www.turkhabersen.org.tr

TÜRK HABER-SEN

Genel Başkanımız Yücel KAZANCIOĞLU, Genel Başkan Yardımcımız Hakan İlhan KURT Genel Merkez Yönetimimiz, sendikal çalışAnkara 4 No’lu PTT Şube yönetimimizle bir malarımızı, üyelerimizin çalışma hayatında
yaşadığı sorunları ve talepleri değerlendiraraya geldiler.
diler.
Gerçekleştirilen program çerçevesinde
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YAŞAR YILDIRIM SENDİKAMIZI ZİYARET ETTİ
Türk Haber-Sen 7. Olağan Genel Kurulumuz
sonrası hayırlı olsun
ziyaretleriyle bizleri
onurlandıran, bizlere
desteğini hiç bir zaman
esirgemeyen MHP
Genel Başkan Yardımcımız Sayın Yaşar
Yıldırım Bey’e teşekkürlerimizi sunuyoruz.

KIRKLARELİ TEŞKİLAT ÇALIŞMAMIZ
Genel Başkanımız Yücel Kazancıoğlu, Kırklareli TÜRKAV BURSALI’yı makamında ziyaret ettiler. Lüleburgaz PTT
Başkanı Can DEMİREL ve Temsilcimiz Hakan KAHYAOĞ- Merkez Müdürlüğünde personelle bir araya geldiler.
LU, Volkan Barış GÖKÇE ile PTT Başmüdürümüz Serdar

KAYSERİ TEŞKİLAT ÇALIŞMASI
dürü Yaşar Serhat ÇALIŞKAN, Başmüdür
Yardımcısı Erdal YILDIRIM’ı ve çalışanları ziyaret ettiler. Personelin sorun ve
taleplerini dinlediler. İl Başkanımız Akın
BASIN ve yönetim kurulu arkadaşlarımıGerçekleştirilen ziyarette, PTT Başmü- za teşekkür ediyoruz.
Genel Başkan Yücel KAZANCIOĞLU ve
Genel Başkan Yardımcımız Hakan İlhan
KURT Kayseri ilinde teşkilat çalışması
gerçekleştirdiler

KIRŞEHİR TEŞKİLAT ÇALIŞMASI
Genel Başkan Yücel KAZANCIOĞLU ve
Genel Başkan Yardımcımız Hakan İlhan
KURT Kırşehir ilinde teşkilat çalışması
gerçekleştirdiler.
Kırşehir PTT çalışanlarımızla bir araya
gelen Genel Merkez Yönetimimiz, Sendi-

kal mücadelemizle ilgili, çalışanların sorunlarıyla ilgili istişarelerde bulundular.
Bu güzel organizasyon için İl Başkanımız
Süleyman ALTAY ve arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz.

EDİRNE TEŞKİLAT ÇALIŞMAMIZ
Genel Başkan Yücel KAZANCIOĞLU Edirne ilinde
teşkilat çalışması gerçekleştirdiler
Genel Başkanımız Yücel Kazancıoğlu, Edirne İl
Temsilcimiz Sercan VARLI ile PTT Başmüdürlü-

ğünü, Selimiye PTT Merkez Müdürlüğünü ziyaret
ederek, çalışanlarla bir araya geldiler. Sendikal
faaliyetlerimiz hakkında değerlendirmelerde bulundular.
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TEKİRDAĞ TEŞKİLAT ÇALIŞMAMIZ
Genel Başkan Yücel KAZANCIOĞLU
Tekirdağ ilinde teşkilat çalışması gerçekleştirdiler
Genel Başkanımız Yücel Kazancıoğlu,
Tekirdağ İl Temsilcimiz Akın ÖRTLEK ile
PTT Başmüdürü Ali ARMAĞAN’ı, Başmüdür
Yardımcısı Mustafa NALBANT’ı makamında ziyaret ettiler. Başmüdürlük, Süleymanpaşa DTM , Çerkezköy PTT Merkez
Müdürlüğü ve Çorlu Dağıtım Toplama Merkez Müdürlüğünde personelle bir araya
geldiler. Sendikal faaliyetlerimiz hakkında
değerlendirmelerde bulundular.
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TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE ÇALIŞAN VE KURUM
DENGESİ GÖZETİLEREK HİZMET KALİTESİNİN
YÜKSELTİLMESİ İÇİN TALEPLERDE BULUNDUK
TRT Genel Müdürlüğü’ne Çalışan ve Kurum Dengesi Gözetilerek Hizmet Kalitesinin
daha da artırılması İçin Taleplerde Bulunduk

www.turkhabersen.org.tr

TÜRK HABER-SEN

Taleplerimiz şu şekildedir;
1. Mühendislik Fakültesi mezunu olduğu
halde Mühendislik Unvan Değişikliği sınavı açılmadığı için yıllardır mağduriyet
yaşayan personel için ivedilikle Mühendislik Unvan Değişikliği sınavının açılması
ve periyodik (1,2 en geç 3 yılda bir) olarak
tekrarlanması,

Personel içme suyu hakkında

PTT’YE PAYE KART UYGULAMASI İÇİN TALEPLERİMİZ İLETTİK

PAYE KART uygulamasının tüm sahada daha aktif/yaygın ve kapsamına uygun bir şekilde
kullanımı; tespitlerimiz ışığında işleyiş aksaklıklarının giderilmesi ve PAYE KART uygulamasında karşılaşılan aksaklıkları ve çalışan tercihi teklifimizi içeren taleplerimizi PTT’ye
ilettik.

güncellenmesi ve
kurumda geçen
hizmet süresinin
esas alınarak değerlendirme yapılması,

ili olarak görev yapmak şartı
ile verilen “Başmühendis” ve
“Başmimar” unvanlarının yasal süre dolar dolmaz herhangi
bir Olura gerek duyulmaksızın
ilgili unvanın verilmesi,
8. Memur kadrosunda çalışıp
TRT Hizmet tanımlarında belirtilen süreleri tamamlayan çalışanlara herhangi bir işleme gerek
duyulmaksızın Takip Memurluğu
unvanının verilmesi

2. Teknikerlik Unvan Değişikliği sınavı
açılmadığı için yıllardır mağduriyet yaşayan personel için ivedilikle Teknikerlik
Unvan Değişikliği sınavının açılması ve
periyodik (1,2 en geç 3 yılda bir) olarak
9. Teknik Öğretmenlik mezutekrarlanması,
nu olan personele ya fiili olarak
3. TRT Genel Müdürlüğünde daha önce yaptıkları (Teknik Yönetmenlik)
uygulanmakta olan Şef ve Baş (Teknis- görevin unvanının verilmesi ya da
yen, Kameraman, Montajcı, Işıkçı, Sesçi özlük hakları ile ilgili bir çalışma başlatılvb.) unvanlarının tekrar uygulanmaya ması,
başlaması,
10. TRT Genel Müdürlüğü yerleşkesin4. Tekniker kadrosunda çalışan persone- de Engelli çalışanların kurum içindeki
lin özlük haklarında iyileştirme yapılarak erişimlerinin kolaylaştırılması adına EnMühendislik unvanı ile arasındaki özlük gelli Erişilebilirlik kapsamında yapılan
çalışmalardaki eksikliklerin giderilmesi
hakları farkının azaltılması,
ve aynı çalışmaların İl Müdürlüklerinde
5. Şehit ve Gazi yakını olarak çalışan per- ivedilikle başlatılması ayrıca kurum içi
sonel için daha önce uygulanan bitirdik- yapılan görevde yükselme ve unvan değileri öğrenim seviyesine uygun bir kadro- şikliği sınavlarında engelli çalışanlar için
ya atanmaları uygulamasının bir defaya %3 lük bir kontenjan ayrılması,
mahsus tekrar uygulanması,
11. 15 yıl ve daha uzun süredir fiili olarak
6. İş kazasına maruz kalan personelin Operatör, Stüdyo Şefi, Sesçi, Yayın Şefi,
kasıt ve kusuru olmadığı sürece iş kaza- Teknisyen, vb. kadrolarda çalışıp ön lisı sonucu ortaya çıkacak maddi rücunun sans veya lisans mezunu olan personele
kurum tarafından karşılanması ayrıca iş bir defaya mahsus Yapım ve Yayın Görevkazası sonucu ortaya çıkacak yasal yü- lisi unvanının verilmesi,
kümlülükler ile ilgili Kurum müfettişleri
tarafından inceleme yapılmadan adli ma- 12. Kurum içi görevlerde asli görevlerine
ilave olarak Araç Kullanma Yetkisi alıp
kamlara başvuru yapılmaması,
kurum araçlarını kullanan personele ila7. Mühendislik ve Mimarlık unvanında ve bir ödeme yapılması,
çalışan personel için uygulanan 6 yıl fi-

17. Kurum personel sayısının
fazla olduğu (İstanbul, İzmir) il
müdürlüklerinde
kreş hizmetlerinin karşılanması için Kurum
içinde uygun
alan belirlenip
1 3 . kurum tarafından kreş hizmeti verilmesi
GİH kadrosunda çalışan personelden un- veya özel kreşlerle anlaşma yapılarak bu
van değişikliği sınavına giremeyen veya hizmetin sağlanması,
çalışma süresi boyunca unvan değişikliği
sınavı yapılmayan personele bir defaya 18. Personel maaş skalasında ivedilikle
mahsus Araştırmacı ya da Uzman unva- çalışma başlatılarak maaşlar arasındaki
nının verilmesi,
yüksek farkların telafi edilmesi,
14. GİH kadrosunda çalışan personelin
kariyer olarak yükselmesinin önünün
açılması için birimlerde Şube Müdürlüğü
kadrosu tahsis edilerek, Şube Müdürlüğünün Görevde Yükselme sınavı ile yapılması,

19. Verici İşletmeleri Dairesine bağlı Ana
Verici istasyonlarında bakım, onarım ve
tadilat yapılması gereken Ana Verici İstasyonlarında gerekli çalışmaların başlatılarak, tüm Ana Verici istasyonlarında en
az iki Koruma Güvenlik Memuru ile nöbet
tutulmasının sağlanması,

15. Bekçi kadrosunda görev yapan personele bir defaya mahsus Takip Memuru 20. İstanbul yaşam şartlarındaki (Kira,
unvanının verilmesi,
Ulaşım, Ekonomik Pahalılık) ekonomik
zorluk göz önünde bulundurularak İstan16. TRT Genel Müdürlüğü bünyesinde bul da çalışan personel için Özel Hizmet
çalışan genç personel sayısındaki artış Tazminatı vb. ilave bir ücret ödenmesi ile
nedeni ile kreş hizmetine ilişkin talepte ilgili bir çalışma başlatılması,
artış olmuştur. Bunun sonucunda mevcut
kreş kapasitesi ihtiyaçları karşılayamadı- Yukarıda belirttiğimiz konular hakkında
ğından konuyla ilgili ortaya çıkan mağdu- ivedilikle çalışma başlatılarak gerekli
riyetin giderilmesi için kreş kapasitesinin bilgilendirmelerin yapılması hususunda
arttırılması gerekmektedir. Ayrıca perso- gereğini bilgilerinize arz ederiz.
nel çocuklarını kabul etme kriterlerinin
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AFYON ŞUBEMİZDE TEŞKİLAT ÇALIŞMASI
Yardımcısı Sayın Ahmet YILMAZ
makamında ziyaret edildi. İlgilerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz.

Afyonkarahisar İl Özel İdaresi
Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ali
SÜTSATAR , Hatice KESKİN ACUN
ve Mustafa OKUMUŞ makamlarında ziyaret edildi. İlgilerinden
22 Mart Salı günü Afyonkarahi- dolayı çok teşekkür ediyoruz.
sar - Iscehisar Belediye Başkan

Afyonkarahisar - Sandıklı Belediye Başkanı Sayın Mustafa
ÇÖL makamında ziyaret edildi.
İlgilerinden dolayı çok teşekkür
ediyoruz.
Afyonkarahisar - Başmakçı Belediye Başkanı Sayın Ayhan
GÖNÜLLÜ makamında ziyaret
edildi. İlgilerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz.

Afyonkarahisar - Dinar Belediye
Başkanı Sayın Nihat SARI makamında ziyaret edildi. Üyelerimiz
ile istişarede bulunduk. İlgilerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz.
Afyonkarahisar - İscehisar İlçe
Özel İdare Müdürü Sayın Kasım
YILDIRIM makamında ziyaret
edildi. İlgilerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz.

www.tyhs.org.tr

TÜRK YEREL HİZMET-SEN

Türk Yerel Hizmet-Sen Genel
Merkezi Olarak Yapılan Teşkilat
Çalışmalarında, Genel Başkanımız Tuncay ERDEN, Genel Başkan
Yardımcılarımız Alpaslan GÜN,
Mehmet DEMİR, Afyon Şube
Başkanımız Hakan TEMİZSOY ve
Afyon Şube Yönetimi teşkilat çalışmalarına katıldı.

ISPARTA ŞUBEMİZDE TEŞKİLAT ÇALIŞMASI
Türk Yerel Hizmet-Sen Genel Merkezi Mehmet DEMİR, Isparta Şube Başkanımız
Olarak Yapılan Teşkilat Çalışmalarında, Ahmet KAYA ve Isparta Şube Yönetimi
Genel Başkanımız Tuncay ERDEN, Genel teşkilat çalışmalarına katıldı.
Başkan Yardımcılarımız Alpaslan GÜN,

23 Mart Çarşamba günü Isparta İl Özel
İdaresi ziyaret edildi. Üyelerimiz ile istişarede bulunuldu. İlgilerinden dolayı çok
teşekkür ediyoruz.

Isparta Belediye Başkanı Sayın Şükrü
BAŞDEĞİRMEN makamında ziyaret edildi.
Üyelerimiz ile istişarede bulunuldu. İlgilerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz.
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GÖREVDE YÜKSELME ÜNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI İÇİN ÜYELERİMİZE

ÖZEL EĞİTİM PROGRAMI ÜCRETSİZ HİZMETİNİZE SUNULMUŞTUR
Koruma ve Güvenlik Görevlisi Amiri
4.GRUP - Müdür, Hukuk Müşaviri, Unvan
Değişikliği (Unvan Değişikliğine Tabi Unvanlar)
İtfaiye Şube Müdürü (3. Grup)
Zabıta Şube Müdürü (3. Grup)
İtfaiye Çavuşu (1. GRUP)
İtfaiye Amiri (2. GRUP)
Zabıta Komiseri (1. Grup)
1.GRUP - V.H.K.İ.
( 1. gruptaki kadroların hepsini kapsar ) Zabıta Amiri (2. Grup)
2.GRUP - Çözümleyici, Uzman, Sivil Sa- Başta olmak üzere sisteme üyelik ücretvunma Uzmanı, Şef ( 2.gruptaki bütün siz gerçekleştirebilirsiniz.
kadroları kapsar )
Üyelerimize hayırlı olmasını diliyoruz.
3.GRUP -

www.tyhs.org.tr
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Türk Yerel Hizmet-Sen Genel Merkezimiz
ile Memur Sınav Online Merkezi arasında
anlaşma yaparak 2022 Mahalli İdareler
Görevde Yükselme Ünvan Değişikliği Sınavı Sendikamız Üyelerine özel online
eğitimi ücretsiz olarak kullanıma açılmıştır.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı

Sayın Sadir DURMAZ’ı makamında ziyaret ettik

ANTALYA ŞUBEMİZDE TEŞKİLAT ÇALIŞMASI
Türk Yerel Hizmet-Sen Genel
Merkezi Olarak Yapılan Teşkilat
Çalışmalarında, Genel Başkanımız Tuncay ERDEN, Genel Başkan
Yardımcılarımız Alpaslan GÜN,
Mehmet DEMİR, Antalya Şube
Başkanımız İbrahim GÖRGÜN ve
Antalya Şube Yönetimi teşkilat
çalışmalarına katıldı.
24 Mart Perşembe günü Antalya – Korkuteli Belediyesi ziyaret
edildi. Üyelerimiz ile istişarede
bulunuldu. İlgilerinden dolayı çok
teşekkür ediyoruz.
24 Mart Perşembe günü Antal-

ya Büyükşehir Belediyesi ziyaret den dolayı çok teşekkür ediyoruz.
edildi. Üyelerimiz ile istişarede
bulunuldu. İlgilerinden dolayı çok 25 Mart Cuma günü Alanya Belediye Başkanı Sayın Adem Murat
teşekkür ediyoruz.
YÜCEL makamında ziyaret edildi.
Antalya’da teşkilat çalışmaları İlgilerinden dolayı çok teşekkür
kapsamında bir önceki dönem ediyoruz
Genel Başkan Yardımcısı Sayın Ali
Rıza KAYAR ve Denetleme Kurulu 25 Mart Cuma günü Alanya BeleÜyesi Sayın Naci ŞENTÜRK’le bir diyesi Zabıta Müdürlüğü ziyaret
araya gelindi. İlgilerinden dolayı edildi. Üyelerimiz ile istişarede
bulunuldu. İlgilerinden dolayı çok
çok teşekkür ediyoruz.
teşekkür ediyoruz.
25 Mart Cuma günü Alanya Belediyesi ziyaret edildi. Üyelerimiz 25 Mart Cuma günü Antalya – Seile istişarede bulunuldu. İlgilerin- rik Belediye Başkanı Sayın Enver

APUTKAN makamında ziyaret
edildi. İlgilerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz
25 Mart Cuma günü Antalya – Serik Belediyesi ziyaret edildi. Üyelerimiz ile istişarede bulunuldu.
İlgilerinden dolayı çok teşekkür
ediyoruz.
27 Mart Pazar günü Antalya da
gerçekleştirilen Belediye Başkanları toplantısında Belediye Başkanlarımızla görüşerek istişarede
bulunuldu.

Etimesgut Belediye
Başkanı Sayın Enver
DEMİREL’i makamında
ziyaret ettik
Türk Yerel Hizmet-Sen Genel Merkezi
olarak Etimesgut Belediye Başkanı Sayın
Enver DEMİREL’i makamında ziyaret ettik.
İlgilerinden dolayı çok teşekkür ederiz.

Türk Yerel
Hizmet-Sen
Genel Merkezi
olarak Milliyetçi Hareket
Partisi Genel
Başkan Yardımcısı Sayın Sadir
DURMAZ’ı
makamında
ziyaret ettik.
İlgilerinden
dolayı çok teşekkür ederiz.

TÜRKAV Genel Başkanı Sayın Ebubekir
KORKMAZ’ı makamında ziyaret ettik
Türk Yerel
Hizmet Sen
Genel Merkezi
olarak TÜRKAV
Genel Başkanı
Sayın Ebubekir
KORKMAZ’ı makamında ziyaret
ettik. İlgilerinden
dolayı çok teşekkür ediyoruz.
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TÜRK İMAR-SEN

GENEL BAŞKANIMIZDAN
KAHRAMANMARAŞ’A ZİYARET
Türk İmar-Sen Genel Başkanımız, Türkiye
Kamu-Sen Genel Başkan Yardımcısı Zafer
Çelik, Türkiye Kamu-Sen Kahramanmaraş
İl Başkanlığını ziyaret ederek, Ükü Ocakları
Kahramanmaraş İl Başkanı Dursun NAR,
konfederasyonumuza bağlı Şube Başkanları,
Yönetim Kurulu Üyeleri ve sendika üyelerimiz
ile bayramlaşarak, Başı rahmet, ortası mağfiret ve sonu cehennem azabından kurtuluş
olan mübarek Ramazan’ımızın kutlu bayram
gününde bayramlaşmaya katılarak bizleri sevindiren herkese çok teşekkür ediyoruz. Birlik
ve beraberliğimiz daim olsun.” dedi.
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KUZEY KIBRIS TÜRK
CUMHURİYETİ ZİYARETLERİ

GENEL BAŞKANIMIZDAN MHP GENEL BAŞKAN
YARDIMCISI YAŞAR YILDIRIM’A ZİYARET
Türk İmar-Sen Genel Başkanı, Türkiye Kamu-Sen Genel
Başkan Yardımcısı Zafer Çelik, MHP Genel Başkan Yardımcısı, Ankara Milletvekili Sayın Yaşar Yıldırım’ı, Türk İmar-Sen
Genel Başkan Yardımcıları ve Kırıkkale İl Özel İdaresi Özel
Kalemi Mustafa Kemal Gazioğlu, Konya Şube Başkanı Hamdi
Altunbaş ve Mersin Şubesi Başkanı Yunus Güler ile birlikte
makamında ziyaret etti.

GENEL BAŞKANIMIZDAN, ÖNDER
KAHVECİ’ye HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ
Türkiye Kamu-Sen’in 7.
Olağan Genel Kurulu
sonucu delegelerin
teveccühü ile yeniden
Türkiye Kamu-Sen
Genel Başkanı seçilen
Önder Kahveci’ye,
Türk İmar-Sen Genel
Başkanımız yönetim
kurulu üyeleri ile
beraber hayırlı olsun
ziyareti gerçekleştirip,
çalışmalarında başarılar diledi.

Türkiye Kamu-Sen 7. Olağan Genel
Kurulu sonrası Genel Başkanlar,
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde
ilk Başkanlar Kurulu toplantısını
gerçekleştirdi. KKTC’deki temasların
çerçevesinde KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy,
KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı
Zorlu Töre ve KKTC Cumhurbaşkanı
Ersin Tatar ziyaret edildi. Ardından

KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı merhum Rauf Raif Denktaş’ın kabrine
gidilerek dualarla yâd edildi. Genel
Başkanımız Çelik ziyaret sonrasında
şunları kaydetti; “Kıbrıs, bizim için
bir adadan daha ötesidir, Türk vatanıdır. Bir coğrafyadan daha fazlasıdır, milli davadır. Kıbrıs millî vicdanlara vatan olarak mühürlenmiştir.”

KORUYUCU GİYİM YARDIMI
İÇİN SENDİKAMIZDAN TALEP
Koruyucu giyim yardımı miktarının yüksek
enflasyon oranından dolayı daha fazla erimemesi adına Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü
tarafından yeniden revize edilmesi istendi.
Gönderilen talep metninde yazılan yazıya göre
“Yapılan çalışmadan bugüne kadar ülkemizde
yaşanan ekonomik gelişmeler neticesinde
piyasa fiyat araştırmalarındaki ortalama fiyat
koruyucu giyim malzemesi için düşük kalmıştır.
Bu çerçevede ortaya çıkabilecek mağduriyetleri önceden gidermek, maaşları eriyen
ve enflasyona yenik düşen arkadaşlarımızın
mali ve sosyal hakkı olan “Koruyucu Giyim
Malzemesi”’nin enflasyona yenilmemesi için
tekrardan piyasa fiyat araştırması yapılarak
ortalama fiyatın revize edilmesi hususunda;
Gereğini arz ve talep ederiz.” dendi.
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SENDİKAMIZIN YETKİLİ OLDUĞU ULAŞTIRMA VE
ALTYAPI BAKANLIĞINDA 3 YILLIK SÜRE İÇİN 12000
TL BANKA PROMOSYON SÖZLEŞMESİ İMZALANDI
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Sendikamızın Yetkili olduğu Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığında,
ihale komisyonu tarafından yapılan ve 6 bankanın katıldığı ihaleyi, 3 yıllık süre için tek seferde ödenmek üzere 12000TL veren
Vakıfbank kazandı.
UAB Çalışanlarına 12000TL Banka Promosyonu verilmesinde emeği geçen
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Sayın Adil
KARAİSMAİLOĞLU başta olmak üzere,
Bakan Yardımcısı Sayın Enver İSKURT’a,
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı Sayın
Eyüp Selman KORTEN’e, İhale Komisyonu
Başkanı Daire Başkanı Şakir ÜNVER’e,
Daire Başkanı Sayın Orhan KÜTÜK’e, Daire Başkanı Sayın Tayyar TURGUT’a, Şube

Müdürü Sayın Seydi KÜRKÇÜ’ye ve emeği geçen herkese teşekkür eder, tüm UAB
Çalışanlarına hayırlı olmasını dileriz.

Sendikamız ile TÜRASAŞ Genel Müdürlüğü
arasında gerçekleştirilen 2022/1 sayılı
Kurum İdari Kurulu Toplantı tutanağı yayınlandı.

kazanımız elde ettiğimiz Kurum İdari Kurulu
Toplantısının hayırlı olmasını dileriz. Genel
Başkanımız Mustafa Nurullah ALBAYRAK, Ankara-1 ve Ankara-2 Nolu Şubelerimizin Yönetim Kurulu Üyeleri ve İşyeri Temsilcilerimizle
TÜRASAŞ çalışanları için, Görevde Yüksel- bir araya gelerek, sendikal çalışmalarımız
me Yönetmeliği, Lojman Yönetmeliği, Ser- hakkında bilgiler verdi ve çalışanlarımızın sovis Hizmeti, Yemekhane Hizmeti gibi bir çok run ve talepleriyle ilgili istişarelerde bulundu.

Türk Ulaşım-Sen olarak 30 yıllık bilgi
birikimimiz ve tecrübemizle, çalışanlarımızın hak ve menfaatlerini korumaya
ve yeni kazanımlar elde etmeye devam
ediyoruz.

MEMUR KADROSUNA ATAMASI VE
MAĞDURİYETLERİNİN GİDERİLMESİNİ TALEP ETTİK
Sendikamız tarafından DHMİ Genel Müdürlüğüne
yazı yazılarak, Koruma Güvenlik Görevlisi ve ARFF
Memuru olarak görevlerini yürütürken, sağlık
şartlarını kaybetmeleri nedeniyle, Apron Memuru

TÜRASAŞ ÇALIŞANLARI İÇİN BİR ÇOK KAZANIM ELDE
ETTİĞİMİZ KURUM İDARİ KURULU TUTANAĞI YAYINLANDI

kadrosuna atanan ve halen bu görevi yürüten çalışanların, Koruma Güvenlik Görevlilerinde olduğu
gibi memur kadrosuna atanması ve mağduriyetlerinin giderilmesini talep ettik.

ÇALIŞANLAR İLE İSTİŞAREDE BULUNDUK
Genel Başkanımız Mustafa Nurullah ALBAYRAK, dikal çalışmalarımız hakkında bilgiler verdi ve
Ankara-3 Nolu Şube Yönetim Kurulu Üyelerimiz çalışanlarımızın sorun ve talepleriyle ilgili istişave İşyeri Temsilcilerimizle bir araya gelerek, sen- relerde bulundu.

ÇALIŞANLAR İLE BİR ARAYA GELDİK
Genel Başkanımız Mustafa Nurullah ALBAYRAK,
Ankara-4 ve Ankara-5
Nolu Şube Yönetim
Kurulu Üyelerimiz ve İşyeri
Temsilcilerimizle bir araya
gelerek sendikal çalışmalarımız hakkında bilgiler
verdi ve çalışanlarımızın
sorun ve talepleriyle ilgili
istişarelerde bulundu.

BAŞKANLAR KURULU TOPLANTISI
Başkanlar Kurulu
toplantımız, bugün
Şube Başkanlarımızın
katılımıyla Türkiye
Kamu-Sen Genel
Merkezinde bulunan
konferans salonunda
gerçekleştirildi.

Başkanlar
kurulumuzda kal çalışmalar ve yetki dö- yaşanan sorunlar ile ilgili
Genel Başkanımız Mustafa nemine ilişkin açıklamalar- Şube Başkanlarımızla görüş
Nurullah ALBAYRAK, Sendi- da bulunarak, işyerlerinde alışverişi gerçekleştirdi.
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RAMAZAN AYI BOYUNCA TAM 39 İLE GİDEREK,

ULAŞIM ÇALIŞANLARI İLE BULUŞTUK…
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Genel Başkanımız Mustafa Nurullah ALBAYRAK ve Genel Başkan
Yardımcılarımız, Ramazan ayında
da alanlardaydı. Bu kapsamda
Ramazan ayı boyunca tam 39 ilde
yer alan tüm işyerlerini ziyaret

ederek, ulaşım çalışanları ile bu- can, Erzurum, Ağrı, Iğdır, Kars,
Elazığ, Malatya, Muş, Bingöl, Hakluştular.
kari, Van, Bursa, Yalova, Kayseri,
Genel Başkanımız Mustafa Nurul- Nevşehir, Niğde, Konya, Gazianlah ALBAYRAK ve Genel Başkan tep, Adıyaman, Kahramanmaraş,
Yardımcılarımız, İstanbul, Erzin- Mardin, Osmaniye, Adana, Mer-

sin, Şanlıurfa, Uşak, Sivas, Manisa, Denizli, Aydın, Uşak, Eskişehir,
Kütahya, Afyon, Antalya, Muğla,
İzmir ve Balıkesir’de bulunan işyerlerinde görev yapan çalışanlar
ile istişarelerde bulundular.

