ŞAN VE ŞEREFLE DOLU 30.
YAŞ GÜNÜMÜZÜ KUTLADIK

Konfederasyonumuzun kuruluşunun 30. yılı
kutlamaları büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi.

ATA’NIN HUZURUNA ÇIKTIK

Kuruluş tarihimiz olan 24 Haziran Cuma günü
ise ilk olarak Anıtkabir’de Ata’nın huzuruna
çıkan Kamu-Sen heyeti, bir kez daha kurulduğu günden beri olduğu gibi milli değerleri
sahip çıkacağına dair ant içti. 7-13’te

YIL: 19 SAYI: 135 TEMMUZ 2022

Türkiye Kamu-Sen Youtube kanalına abone olunuz

www.kamusen.org.tr

BÜYÜK BİR SEVDANIN ADI...

Türkiye Kamu-Sen Yayın Organıdır

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci:

EK GÖSTERGE DÜZENLEMESİ
OLUMLUDUR AMA TAZMİNAT
YANSITMA ORANLARI DA
YÜKSELTİLMELİDİR
Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, 3600 ek gösterge düzenlemesine ilişkin, “Bütün memurların ek gösterge rakamlarının 600
puan artırılacağı ve hali hazırda ek göstergesi 3000 olan tüm kamu
çalışanlarının 3600’e yükseltileceği, hiyerarşik dengenin korunacağı,
yardımcı hizmetlilere de ek gösterge verileceği ve idareci konumundaki

GİRİŞİMLERİMİZ
SONUCUNDA EK GÖSTERGENİN
KAPSAMI GENİŞLETİLDİ

3600 ek gösterge
konusunda konfederasyonumuzun TBMM’de
gösterdiği çabalar
neticesinde ciddi ilerlemeler sağlandı.
MHP Grup Başkanvekilleri Erkan Akçay, Levent
Bülbül, MHP Genel Başkan Yardımcıları İsmail
Faruk Aksu, Mustafa
Kalaycı ve Genel Sekreter Yardımcısı Tamer
Osmanağaoğlu ile görüşen Genel Başkanımız
ve heyetimiz beklenti
ve taleplerimizi iletti.
2’de

personelin ek gösterge rakamlarının düzenleneceği yönündeki açıklama
taleplerimizin karşılık bulduğunu göstermektedir. Memurların ek gösterge ve emeklilik sorunlarının tamamen çözülmesi için ek göstergesi
3600’ün altında kalan personelin tazminat yansıtma oranları mutlak surette yeniden ele alınmalı ve yükseltilmelidir” dedi. 3’te

EK GÖSTERGE İLE İLGİLİ TBMM’DE
GÖRÜŞMELER GERÇEKLEŞTİRDİK
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda
görüşülen ve ısrarlarımız sonucunda
verilen önergeyle birlikte kapsamı
daha da genişleyen 3600 ek gösterge
konusunda TBMM’de görüşmelerde
bulunduk. Komisyonun ardından

Genel Kurula gelen ek gösterge kanununda eksik kalan tarafların giderilmesi için yoğun çaba sarf eden
Genel Başkanımız Önder Kahveci ve
heyetimiz AK Parti Grup Başkanvekili
Mustafa Elitaş ile görüştü. 4’te
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GİRİŞİMLERİMİZ SONUCUNDA EK
GÖSTERGENİN KAPSAMI GENİŞLETİLDİ

3600 ek gösterge konusunda konfederasyonumuzun TBMM’de gösterdiği
çabalar neticesinde ciddi ilerlemeler
sağlandı.
MHP Grup Başkanvekilleri Erkan Akçay,
Levent Bülbül, MHP Genel Başkan
Yardımcıları İsmail Faruk Aksu, Mustafa
Kalaycı ve Genel Sekreter Yardımcısı
Tamer Osmanağaoğlu ile görüşen Genel
Başkanımız ve heyetimiz beklenti ve
taleplerimizi iletti.
Plan ve Bütçe Komisyonuna da katılan
ve heyete hitaben sorun ve talepleri dile
getiren Türkiye Kamu-Sen heyetinin dikkat çektiği hususlar üzerine verilen önerge neticesinde ek gösterge konusunda
olumlu sonuçlar elde edildi.

KAHVECİ: 3600 KONUSUNDAKİ
ÇABAMIZ DURMAKSIZIN SÜRECEK
TBMM’de gerçekleştirilen görüşmelere
ilişkin değerlendirme yapan Genel Başkanımız Önder Kahveci, “Girişimlerimiz
sonucunda MHP ve AK Parti milletvekillerinin sunduğu önerge ile ek göstergenin
kapsamı genişletilirken, Gelir Uzmanları,
İl İstihdam Uzmanları, Mali Hizmetler
Uzmanları, Defterdarlık Uzmanları, Vergi
İstihbarat Uzmanları, İçişleri Bakanlığı
Planlama Uzmanları, İl Göç Uzmanları,
Ürün Denetmenleri, Gümrük ve Ticaret
Denetmenleri, Sosyal Güvenlik Denetmenleri, Defterdarlık Uzmanları kadrosuna atanmış olanlar, Bölge müdür yardımcısı, İl müdür yardımcısı, ilçe müdürü,
daire başkan yardımcısı, başkan yardımcısı, şube müdürü, sayman, şube müdür
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EK GÖSTERGE DÜZENLEMESİ OLUMLUDUR AMA
TAZMİNAT YANSITMA ORANLARI DA YÜKSELTİLMELİDİR
Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Kabine toplantısı
sonrası detaylarını açıkladığı 3600 ek gösterge düzenlemesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
“Bütün memurların ek gösterge rakamlarının 600 puan artırılacağı ve hali hazırda ek göstergesi 3000 olan tüm kamu
çalışanlarının 3600’e yükseltileceği, hiyerarşik dengenin korunacağı, yardımcı
hizmetlilere de ek gösterge verileceği
ve idareci konumundaki personelin ek
gösterge rakamlarının düzenleneceği yönündeki açıklaması taleplerimizin karşılık
bulduğunu göstermektedir” diyen Genel
Başkan Kahveci, “Memurların ek gösterge ve emeklilik sorunlarının tamamen
çözülmesi için ek göstergesi 3600’ün
altında kalan personelin tazminat yansıtma oranları mutlak surette yeniden ele
alınmalı ve yükseltilmelidir” dedi.
Genel Başkan Önder Kahveci değerlendirmesinde şu satırlara yer verdi;

yardımcısı, müdür yardımcısı, sayman
yardımcısı, hazine sayman yardımcısı,
yüksekokul sekreteri, enstitü sekreteri,
merkez sekreteri, kurum sekreteri, birlik
sekreteri, savunma sekreteri, genel sek-

reter, genel sekreter yardımcısı, sivil savunma uzmanı kadrolarında bulunanlar,
Diğer müdür ve başkan unvanlı kadrolar
ile bunların yardımcılarının ek gösterge rakamları da 3600 olarak belirlendi.
Yaşanması muhtemel bir mağduriyetin
önlenmesinde başta milletvekillerimiz
olmak üzere emeği geçenlere teşekkür
ediyorum.
Ancak mücadelemiz bitmiş değil. 3600
ek gösterge uygulamasından faydalanamayan diğer bütün kamu görevlilerimizin
emekli maaşlarının yükseltilmesi için tazminat yansıtma oranlarının yükseltilmesi
gerekiyor.
Gerek tasarının Genel Kurul görüşmelerinde gerekse sonraki süreçte tazminat
yansıtma oranlarının da yükseltilerek ek
göstergesi 3600’ün altında kalan kamu
görevlilerimizin sorunlarını çözme gayretinde olacağız. Kamu çalışanlarımız
adına yürüttüğümüz çabamız her daim
durmaksızın sürecektir” dedi.

“Hatırlanacağı üzere 2018’de gerçekleştirilen seçimler öncesinde Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan öğretmen, polis,
hemşire ve imamların ek gösterge rakamlarının 3600’e yükseltileceğini ifade
etmişti. Türkiye Kamu-Sen olarak bizler şımla ele alınarak kapsamlı bir çalışma
de başından beri ek gösterge konusunun yapılması gerektiğini ifade etmiştik.
bütün memurların uzun yıllardan gelen
beklentisi olduğunu ve yalnızca belli meslek grupları için değil bütüncül bir yakla- Kamu görevlilerinin emeklilik sorunlarıTürkiye Kamu - Sen Adına Sahibi
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nın başında ek gösterge uygulamasının
eksikliğinden kaynaklı sorunların geldiğini özellikle vurguladık. Hazırladığımız kanun teklifi ile soruna bütüncül bir çözüm
sunduk.
Ek gösterge rakamlarının hiyerarşik düzene göre yeniden belirlenmesi, ek gösterge alamayan yardımcı hizmetli personelin de bu uygulamadan faydalanması,
emekli maaşları için son derece önemli
bir maaş unsuru olan ek gösterge rakamlarının bütün memurlar için 800 puan artırılması ve ek gösterge artışının genele
yayılması konularını ısrarla dile getirdik.
Gelinen noktada Sayın Cumhurbaşkanının bütün memurların ek gösterge rakamlarının 600 puan artırılacağı ve hali
hazırda ek göstergesi 3000 olan tüm
kamu çalışanlarının 3600’e yükseltileceği, hiyerarşik dengenin korunacağı, yardımcı hizmetlilere de ek gösterge verileceği ve idareci konumundaki personelin
ek gösterge rakamlarının düzenleneceği
yönündeki açıklaması taleplerimizin kar-

şılık bulduğunu göstermektedir.
Yapılacak düzenlemenin detayları tam
olarak belli olmasa da açıklamalardan,
ek göstergeye bağlı tazminat yansıtma
oranlarının değiştirilmeyeceği sonucu
çıkmaktadır. Bu durum, ek göstergesi
3000’den 3600’e yükselecek olan personelin sorunlarını çözse de ek gösterge rakamı 3600’ün altındaki memurlar aleyhine var olan dengesizliği azaltmayacaktır.
Memurların ek gösterge ve emeklilik
sorunlarının tamamen çözülmesi için ek
göstergesi 3600’ün altında kalan personelin tazminat yansıtma oranları mutlak
surette yeniden ele alınmalı ve yükseltilmelidir.
Ek gösterge konusunda ortaya koyduğumuz sorunun kamu çalışanlarının
gündeminden bütünüyle çıkması için
düzenleme TBMM gündemine geldiğinde
tazminat yansıtma oranlarının da düzeltilmesi konusunda girişimlerde bulunacağımız bilinmelidir”
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EK GÖSTERGE KONUSUNDA TBMM’DEKİ
ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülen ve ısrarlarımız sonucunda verilen önergeyle birlikte kapsamı daha da genişleyen 3600 ek gösterge konusunda bugün de TBMM’de görüşmelerde bulunduk.
Komisyonun ardından Genel Kurula gelen
ek gösterge kanununda eksik kalan tarafların giderilmesi için yoğun çaba sarf
eden Genel Başkanımız Önder Kahveci ve
heyetimiz bugün de AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ile görüştü.

sonra da ek gösterge konusunun takipçisi
olacağız. Düzenlemenin bütün kamu çalışanlarını mutlu edecek şekilde hayata
geçirilmesi için çalışacak, bu yolda her
türlü mücadeleyi vereceğiz” dedi.

Genel Başkanımız Önder Kahveci yapılan görüşmede, eksikliklerin giderilmesi
konusunda Mustafa Elitaş’a konfederasyonumuzun hazırladığı iki ayrı kanun
teklifini sundu.

Birinci teklifimizde Genel İdare Hizmetleri ve Teknik Hizmetler Sınıfında 1. dereceye yükselmiş bütün kamu görevlilerinin
ek göstergelerinin 3600’e çıkarılması ve
Yardımcı Hizmetler Sınıfı personelinin ek
gösterge rakamlarının 2200 olarak belirlenmesi yer alıyor. İkinci teklifimizde ise
ek göstergesi 3600’ün altında kalan tüm Türkiye Kamu-Sen olarak bugüne kadar
kamu görevlilerinin tazminat yansıtma olduğu gibi bundan sonra da ek gösteroranlarının 40 puan artırılması var.
ge konusunun takipçisi olacağız. DüzenHer iki teklifimiz de düzenlemenin son lemenin bütün kamu çalışanlarını mutlu
Ya da bu çalışanlarımızın tazminat yan- hali ile 3600 ek gösterge uygulamasın- edecek şekilde hayata geçirilmesi için
sıtma oranları yükseltilmeli ve emekli dan faydalanamayan ve yapılacak ek çalışacak, bu yolda her türlü mücadeleyi
maaşlarında artış sağlanmalı. Dün siyasi gösterge düzenlemesinde maaşlarında vereceğiz.

KAHVECİ: OCAK AYINDA TÜM
EKSİKLERİN GİDERİLDİĞİ BİR
UYGULAMA HAYATA GEÇECEKTİR
“Ocak 2023’te, eksiklik ve aksaklıkları
tamamlanmış, bütün kamu çalışanlarını
kapsayacak bir düzenlemenin hayata geçeceğine inanıyorum. Türkiye Kamu-Sen
olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan

Genel Başkan Kahveci açıklamasında şu
ifadelere yer verdi: Ek gösterge düzenlemesine ilişkin kanun değişikliği tasarısı
TBMM Genel Kurul gündemine geldi. Girişimlerimiz sonucunda 3600 ek gösterge
uygulamasının kapsamı çok sayıda unvan
için genişletilmiş olsa da şefler, programcı ve çözümleyiciler, yüksek tekniker ve
teknikerler, kontrolörler, VHKİ ve yükseköğrenim mezunu memurlar gibi pek çok
kamu görevlisinin de ek göstergelerinin
3600’e çıkarılması gerekiyor.

partilerin temsilcileri ile görüşmüştük.
Bugün ise Ak Parti Grup Başkan Vekili
Sayın Mustafa Elitaş’la bu konudaki görüşlerimizi paylaştık. Aksaklıkları gidermek için iki ayrı kanun teklifi hazırladık
ve alternatifli olarak kendilerine sunduk.
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KAMU ÇALIŞANLARINA

Teşekkürlerimizle...

sınırlı bir artış yaşanacak olan tüm personeli kapsayacak ve tatminkâr bir artış
sağlayacak şekilde hazırlandı.
Tasarı bu haliyle yasalaşsa bile yürürlük
tarihi Ocak 2023 olduğundan aksaklıkları düzeltmek için önümüzde 6 ay gibi bir
süre bulunuyor. Yapacağımız çalışmalarla Ocak 2023’te, eksiklik ve aksaklıkları
tamamlanmış, bütün kamu çalışanlarını
kapsayacak bir düzenlemenin hayata geçeceğine inanıyorum.

Memur sendika ve konfederasyonlarının üye sayılarının yer aldığı Tebliğ,
Resmi Gazetede yayımlandı. Buna göre
bütün sendikalarımız üyelerini bir önceki yıla göre artırırken Türkiye KamuSen 96 bin 501 üye artışıyla geçtiğimiz
yıllarda olduğu gibi bu yıl da en fazla
üye kaydeden konfederasyon oldu ve
toplamda 526 bin 684 üyeye ulaştı.

kuşkusuz ki; gücümüze güç katan,
mücadelemize omuz veren 526 bin
684 yürekli kamu görevlisinindir. Her
türlü zor şart altında, çalışmalarıyla
Konfederasyonumuzu bir aile ortamına dönüştüren, işyeri temsilcisi, şube
yönetim kurulu üyesi, şube başkanı, il
temsilcisi, genel merkez yönetim kurulu üyesi ve sendika başkanı olarak
Sarsılmaz bir inançla ve kararlılıkla görev yapan tüm yol arkadaşlarımıza,
Konfederasyonumuzun
başarısını yürüyüşümüzdeki en büyük pay hiç emeklerinden ve katkılarından dolayı
değerlendiren Genel Başkan Önder
Kahveci, “Her türlü zor şart altında,
çalışmalarıyla Konfederasyonumuzu
bir aile ortamına dönüştüren, işyeri
temsilcisi, şube yönetim kurulu üyesi,
şube başkanı, il temsilcisi, genel merkez yönetim kurulu üyesi ve sendika
başkanı olarak görev yapan tüm yol
arkadaşlarımıza, emeklerinden ve katkılarından dolayı teşekkür ediyorum”
diyen Genel Başkan Kahveci, “Ailemize
yeni katılan 96 bin 501 kamu görevlisi
kardeşime “Yuvanıza hoş geldiniz.” Diyorum” dedi.
Genel Başkanımız değerlendirmesinde

şu satırlara yer verdi;
“Ülkemizin içinden geçtiği zor dönemde, memurlarımıza umut ışığı olmayı
sürdürüyoruz. İnanıyoruz ki Türk memurunun gerçek temsilcisi olarak en
kısa sürede yetkiyi de alarak bu başarımızı, kamu çalışanlarına sağlayacağımız kazanımlarla perçinleyeceğiz.

teşekkür ediyorum.
Ailemize yeni katılan 96 bin 501 kamu
görevlisi kardeşime “Yuvanıza hoş
geldiniz.” diyorum. Bu hayati süreçte
kamu görevlilerimizden aldığımız bu
destek, Türk memurunun öncü sendikası olarak kamu çalışanlarımızın haklarını koruyup daha da ileri götürmek
ve ülkemiz sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak için bizlere bir kat daha
güç vermektedir.
Memurlarımızın mutlu, müreffeh
geleceği, milletimizin birliği için verdiğimiz mücadelede desteklerini bizlerden esirgemeyen “Yiğit mücadele
adamlarına selam olsun!” diyor; 526
bin 684 üyemize teşekkür ediyorum.
Gerçek anlamda sendikacılığın, doğrunun ve haklının yanında saf tutan
kahramanları bütün içtenliğimle tebrik
ediyorum. İnşallah en kısa sürede tüm
sendikalarımızla yetkiyi alacak ve sendikacılık bayrağını tüm kamu çalışanlarının sorunlarının çözülmesi noktasında en yükseklere taşıyacağız”
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MAAŞLARI ENFLASYONDAN KORUMAK İÇİN EK ZAM VERİLMELİ,

ENFLASYON FARKI MAAŞLARA AYLIK YANSITILMALIDIR
Açıklanan Haziran ayı enflasyon rakamlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan
Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder
Kahveci, “Ocak-Haziran arasında maaşlar
resmi olarak 34,9 puan yani, tam 2.382
TL erimiştir. Alım gücündeki bu azalma
cebimize daha yüksek oranlarda yansımaktadır” diyerek, “Memur ve emeklilerin alım gücünü korumak için bir an önce
ek tedbirler alınmalıdır” çağrısını bir kez
daha yineledi.

derlere açıklanan enflasyonun da üzerinde zam geldiği bu günlerde ailenin aylık
harcaması da normalin üzerinde artmaktadır.

enflasyon farkıyla telafi edilebilir olmaktan öteye geçmiş, daha farklı tedbirler
gerektiren bir sorun haline gelmiştir.
Zaten enflasyon farkı vermek gerçek anlamda sıfır zam anlamına gelmektedir.
Artık aylık enflasyon bile neredeyse me- Böyle yüksek enflasyon dönemlerinde
murlara yıllık olarak verilen zammın üze- ise maaşlarda aylık olarak yaşanan erime
rinde gerçekleşmektedir.
büyük miktarlara tekabül ettiğinden aile
Bu durum erimeden 6 ay sonra ödenecek bütçesini normalden daha fazla zorla-

Genel Başkan Kahveci; “Haziran ayı enflasyon rakamları açıklandı. Buna göre
Haziran ayında mal ve hizmet fiyatlarına
ortalama %4,95 zam geldi. Altı aylık enflasyon toplamda %42,35 oldu. Yılbaşında
memur ve emeklilerin maaşlarına 6 ay
için %7,5 zam yapılmıştı.

maktadır.
Memur ve emeklilerin alım gücünü korumak için bir an önce ek tedbirler alınmalıdır. Önce zararlar telafi edilmeli, sonra
erime durdurulmalı, daha sonra da alım
gücü yükseltilmelidir. Buna göre:
1. Memur ve emeklilere ek zam yapılarak
maaşlar yükseltilmelidir.
2. Refah payı uygulaması kalıcı hale getirilerek, maaşlar enflasyona karşı koruma
altına alınmalıdır.
3. Enflasyon farkı oluşması halinde ortaya çıkan fark maaşlara aylık olarak derhal yansıtılmalıdır.
Memur ve emeklilerimizin enflasyona
yenik düşmemesi için bu uygulamalar bir
an önce hayata geçirilmelidir. Aksi halde
yapılacak artışlar, önümüzdeki birkaç ay
içinde yine eriyecek, alım gücü düşecek,
memur ve emekli geçim acziyeti yaşayacaktır”

Ocak-Haziran arasında maaşlar resmi
olarak 34,9 puan yani, tam 2.382 TL erimiştir. Alım gücündeki bu azalma cebimize daha yüksek oranlarda yansımaktadır.
Gıda, akaryakıt, ulaşım, ısınma gibi gi-

TÜRKİYE KAMU-SEN HEYETİ ILO 110. GENEL KONFERANSINA KATILDI
COVİD SONRASI TOPARLANMA
110. Genel Konferansın teması bu yıl,
“Covid sonrası toparlanma” olarak belirlenirken,
- Az Gelişmiş ülkeler iş ve istihdam tedbirleri
- Yeşil ekonomi,
- Barışa katkı gibi alt başlıklarda Genel
Konferansın gündeminde yer bulan diğer
konular olarak belirlendi.

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanımız Önder Kahveci İsviçre’de
gerçekleştirilen Uluslararası
Çalışma Örgütü ILO’nun 110. Genel
Konferansına katıldı.

GENEL KONFERANS 11 HAZİRAN’A
KADAR DEVAM EDECEK
27 Mayıs tarihinde başlayan ve 11
Haziran’a kadar devam edecek olan Genel Konferans 5 Haziran tarihine kadar
çevrimiçi toplantılarla yürütülürken, 5
Haziran sonrasında ise toplantılar hibrit
şeklinde yarısı yüz yüze yarısı ise çevrimiçi olarak gerçekleştiriliyor.

Sen Genel Sekreteri Türk Eğitim-Sen
Genel Başkanı Talip Geylan ve Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Türk Tarım Orman-Sen Genel Başkanı
Ahmet Demirci, ILO 110. Genel Kurulu
oturumlarına iştirak ederek, genel kurul- Türkiye Kamu-Sen heyetimiz ise, 7-10 Hada görüş ve düşüncelerini dile getirdiler. ziran arasındaki toplantılara teknik daGenel Başkanımız Önder Kahveci ile birnışman olarak yüz yüze katılım sağlıyor.
likte heyetimizde yer alan Türkiye Kamu- ILO GENEL KONFERANSI TEMASI:

ŞAN VE ŞEREFLE YÜRÜTTÜĞÜMÜZ KUTLU

MÜCADELEMİZİN 30. YILINDAYIZ
Konfederasyonumuzun kuruluşunun 30. yılı kutlamaları büyük
bir coşkuyla gerçekleştirildi. 23
Haziran Perşembe akşamı #KamuSen30Yaşında etiketi ile Twitter’da
atılan on binlerce tweet ile ülke
gündeminde 1.sıraya yerleşen
konfederasyonumuz gündeme
damgasını vurdu.

ATA’NIN HUZURUNA ÇIKTIK
Kuruluş tarihimiz olan 24 Haziran Cuma
günü ise ilk olarak Anıtkabir’de Ata’nın
huzuruna çıkan Kamu-Sen heyeti, bir kez
daha kurulduğu günden beri olduğu gibi
milli değerleri sahip çıkacağına dair ant
içti.
Aslanlı yolda yoğun bir kalabalıkla gerçekleştirilen yürüyüşün ardından, Anıtkabir’deki törende mozoleye çelenk
koyan Genel Başkanımız Önder Kahveci

ve heyetimiz saygı duruşunun ardından Yıldırım, Genel Başkanımız Önder KahMisak-ı Milli kulesine geçerek Anıtkabir veci, Milliyetçi Hareket Partisi Genel
özel defterini imzaladı.
Sekreter Yardımcısı Dr. Bahadır Bumin
Özarslan, Milliyetçi Hareket Partisi Ankara İl Başkanı Turgay Baştuğ, TÜRKAV GePANELİMİZ YOĞUN
nel Başkanı Ebubekir Korkmaz, İLKSAN
KATILIMLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Öğleden sonra düzenlenen “Türk Me- Yönetim Kurulu Başkanı Tuncer Yılmaz,
murunun Dünü, Bugünü, Yarını” konulu HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkan
panelimize ise başta Çalışma ve Sosyal Yardımcısı Dr. Osman Yıldız, Ülkü Ocakları
Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Bilgin, Ankara İl Başkanı Abdullah Yüksel, KKTC
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Memur-Sen Genel Başkanı Akın Manga,
Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Yaşar sendikalarımızın genel başkanları,genel
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Sen’in ruh bulduğu davanın neferleri
olarak kuruluş felsefesine sımsıkı bağlı
bir şekilde, beslendiğimiz ana damarın
kıymetinin bilinci içinde sendikal faaliyetlerimizi kararlılıkla yürütüyoruz.

olağan sayıldığı, menfaate göre renk ve
saf değiştirmenin zamanın ruhu olarak
adlandırıldığı bir sendikal ortamda Türkiye Kamu-Sen, 30 yıldır ortaya koyduğu
erdemleri ve ilkeleri ile tam bir delikanlı
duruş sergilemektedir. Konfederasyonumuzun, değerleri menfaatlerden önde
tutan bu tavrı, memurlarımızın sendikamıza gösterdiği teveccühle taçlanmaktadır. Türkiye Kamu-Sen, Türk milletinin
değerleriyle asla ters düşmeyen duruşu,
kamu görevlilerinin hak ve menfaatlerinin korunması noktasındaki kararlılığı,
eylem ve söylem birlikteliği ile geleceğe
emin adımlarla yürüyor, sendikacılığın
kutup yıldızı olmayı sürdürüyor.

Bu vesileyle Türkiye Kamu-Sen Genel
Başkanı olarak, kuruluşundan bugüne
kadar, başta Kurucu Genel Başkanımız
Ali Işıklar olmak üzere, Türkiye KamuSen camiası içinde yer almış, yönetim
kademesinde görev yapmış, üye olmuş,
destek vermiş herkese tek tek teşekkür
ediyor; ailemize kattıkları değerden dolayı minnetlerimi ifade ediyorum. Hayatta
olmayan tüm dava arkadaşlarıma da
Cenab-ı Allah’tan rahmet diliyorum. Denge adına tavır almanın alabildiğine arttı- Her gün memurlarımız tercihlerini sendiğı, dün söylediğini bugün inkâr etmenin kalarımızdan yana kullanıyor. Allah’a çok

merkez yöneticilerimiz, siyasi parti ve
sivil toplum kuruluşlarının temsilci ve
yöneticileri, Türkiye Kamu-Sen il temsilcileri, şube başkanları ve teşkilat yöneticilerimiz katıldı.
ÖNDER KAHVECİ: KONFEDERASYONUMUZU GELECEĞE TAŞIMAK BİZİM İÇİN
MİLLİ BİR GÖREVDİR
Protokol konuşmaları çerçevesinde açılış
konuşmasını yapan Türkiye Kamu-Sen
Genel Başkanımız Önder Kahveci; “Bizim
mücadelemiz 1980’li yılların ortasında,
memurların ilk sendika taleplerinin yükselmesi ile fikrî bir kıvılcım olarak başladı. 1989’da TÜRKAV’ın kurulmasıyla ete
kemiğe büründü. 1992 yılının 24 Haziran’ında bir avuç dava adamının insanüstü gayretleriyle, “İlkemiz önce ülkemiz”
düsturuyla, kutlu bir yolculuk başladı.
Türkiye Kamu-Sen; Türk milletinin ebediyen hür ve bağımsız yaşamasını esas
alan, Türk Devletinin ülkesi ve milleti ile
bölünmez bir bütün olduğu ilkesini şiar

edinen anlayışla şekillendi.
Çalışanların hak ve menfaatlerinin korunması ve geliştirilmesini merkeze alan,
sendikal hareketi temel hedefinden saptıracak hiçbir suiistimale taviz vermeyen
bir sendika anlayışı ile yükseldi. Çıktığımız bu yolculuğun 30. yılında, inanmışlığın, davaya adanmışlığın, vatan ve millet
sevgisinin yıkılmaz kalesi, Türk memurunun güçlü ve gür sesi, yılmaz savunucusu
olarak Türk sendika hareketinde mümtaz
bir yer edinmiş olmanın mutluluğunu
ve gururunu yaşıyorum. Türkiye Kamu-
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şükür ki bu yıl da rakiplerimiz arasında
en fazla üye artışı sağlayan konfederasyon olmayı başardık ve 530 bin üyeye
ulaştık. Üstün gayretleriyle yalnızca sendikal alanda değil hayatının her anında
Türkiye Kamu-Sen ruhunu yaşatarak
yurdumuzun her köşesinde bayrağımızı şerefle dalgalandıran bütün teşkilat
mensuplarımıza ve üyelerimize teşekkür
ediyorum. Türkiye Kamu-Sen 30 yıldır,
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haklarını içeren sendikal hakların kazanılması ve insanca yaşama yetecek düzeyde refah ücretine kavuşması yolunda
verdiğimiz mücadeleyi yükselteceğiz.
Bu mücadeleyi verirken milli ve manevi
değerlerimizden asla vazgeçmeyecek,
ayrımcılara, bölücülere, gizli açık terör
destekçilerine asla prim tanımayacağız. Küçük menfaatler uğruna büyük
ülkümüzden, ana gayemizden asla vaz
geçmeyeceğiz. Birliğimizden, beraberliğimizden ve kardeşliğimizden asla taviz
vermeyeceğiz. Ecdadımızın en büyük
eseri Devletimize her daim sahip çıkacak,
vatanımızda huzur ve güven içinde yaşamamızı sağlayan gazi ve şehitlerimizi
asla unutmayacak, emanetlerine daima
sahip çıkacağız. Geldiğimiz nokta neresi
olursa olsun bununla yetinmeyecek hep
daha iyiyi, daha güzeli isteyeceğiz.

durmaksızın çalışıyor. Milli ve manevi
değerlerimize sahip çıkarak, milletimizin
yüreğinde kurduğumuz gönül köprüsüyle
milletimiz ve çalışanlarımız arasındaki
birlikteliğimizi pekiştiriyor, dostluğumuzu, kardeşliğimizi ebedî kılıyoruz. Herkes
bilir ki; Türkiye Kamu-Sen, memur ve
emeklilerimizin hak ve menfaatlerinin
korunup geliştirilmesi için kıyasıya mücadele verir. Kurumlarımızın daha verimli
olması, kaynaklarımızın etkin bir şekilde
kullanılması için çalışır. Türkiye KamuSen, vatanımızı savunurken can veren,
kan döken şehit ve gazilerimizin emanetlerine sahip çıkar.

rımcılığın yok edilmesi ve hakkaniyetli bir
yapının kurulması için mücadele eden tek
sivil toplum kuruluşuyuz. Kamu görevlilerinin haklarının geriletilmesinin önüne
geçmek için mücadele eden tek sendika
biziz. Başka sendikalara üye de olsa bütün memurlar bizden medet umuyor, bizi
destekliyor. Memur, devletin ete kemiğe
bürünmüş halidir. Memur olmazsa devlet; devlet olmazsa memur olmaz. Bu
nedenle Devletimize, milletimize bağlı,
vatanımıza aşığız. Bugün üzerinde huzur
ve güven içinde yaşadığımız bu topraklar,
en ağır bedeller ödenerek elde edilmiş,
dünyanın en kıymetli vatanıdır. Bugün de
bir ateş çemberinin içinde topraklarımızı
30 yıldır, çalışma hayatında her türlü ay- ve etki alanımızdaki masumları korumak
üzere çetin bir mücadelenin içindeyiz.
Bu nedenle sayısız şehit vererek elde
ettiğimiz istiklâl ve bağımsızlığımızı korumak, milletimizin bir yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalmaması için
her türlü tedbiri almak ve uyanık olmak
zorundayız. Sahip olduğumuz değerlerimizi, istiklâlimizi, cumhuriyetimizi, devletimizi, vatanımızı korumak zorundayız.
İşte bu yüzden Türkiye Kamu-Sen, “Önce
vatan” diyenlerin sendikasıdır. Güvenlik

güçlerimizin maddi, manevi sonuna kadar arkasındayız. Bu ülkenin daha adil,
daha yaşanabilir bir yer olması için hepimizin işini en iyi şekilde yapması gerekiyor.
30 yıldır olduğu gibi bundan sonra da
Kamu görevlilerinin grevli, toplu sözleşmeli, siyaset ve yönetime katılma
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gönlünde 30 yıldır dillenen bir türküdür.
30 yıl önce dikilen fidan emekle, alın
teriyle, mücadeleyle serpilip boy verdi. Bugün Türkiye Kamu-Sen, kökleri,
büyük Türk milletinin manevi değerlerinden beslenen, dalları ve yaprakları,
Türk milletinin sevgi yağmurunda gelişip
büyüyen, başı yükseklerde, yüzü Türk
memuruna dönük, gözü aydınlık gelecekte, kolları bütün Türk coğrafyasını sımsıkı
saran bir ulu çınar olmuştur.
Bu ulu çınar, ay yıldızlı al bayrağın gölgesinde serpildi.
Nice ömürler hak yolunda bu davaya
adandı.
Gelip geçenler oldu.
Konup göçenler oldu.
Gölgesinden faydalanıp,
Bir tas su içenler oldu.
Zaman geçti, konan göçtü.
Ama bu ulu çınar, hep aynı toprağa bağlandı.
Hep aynı davaya sarıldı.
Akıp giden zaman içinde, daha nice 30
yıllar gelip geçecek, çok şeyler değişecektir.

Atatürk, “Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden rahat yaşamak isteyen toplumlar
evvela haysiyetlerini sonra hürriyetlerini
daha sonra da istiklal ve istikballerini
kaybetmeye mahkûmdurlar.” diyor. Öyle
ise, her zamankinden daha fazla çalışmak, birlik ve beraberlik içinde hareket
etmek, mücadelemizin kalesi Türkiye Şundan eminim ki, üstte mavi gök çökKamu-Sen’i geleceğe en başarılı şekilde medikçe, altta yağız yer delinmedikçe,
taşımak bizler için milli bir görevdir.
bu devlet var oldukça, sizin gibi kendisini
davasına adamış yol arkadaşlarım oldukHiçbir engelden yılmadan, bıkmadan, ça, Türkiye Kamu-Sen de var olacak, daha
usanmadan çalışarak yarınlara emin nice yıllarda Türk memurunun güçlü sesi
adımlarla yürümek en büyük vazifemiz- olmaya devam edecektir.
dir. Türkiye Kamu-Sen, her memurun

Dünya durdukça bayrağımızın göklerde dalgalanması, Türkiye Kamu-Sen’in
baki kalması dualarımla, teşriflerinizden
dolayı hepinize teşekkürlerimi sunuyor,
Konfederasyonumuz ve bağlı sendikalarımızın kuruluşunun 30. yılını kutluyorum”
dedi.
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rilirken, kurucu Genel Başkanımız Ali
Işıklar’da sağlık sorunları nedeniyle
katılamadığı etkinliğimize bir mesaj gönderdi. Işıklar, “Sağlığım münasebetiyle
Ankara dışındayım. Bu güzel günümüzde
sizinle olamadığım için üzgünüm. Yolunuz ve bahtınız açık olsun. Allah yar ve
yardımcınız olsun” dedi.
Bilgin, Türkiye Kamu-Sen’in başarılarla TÜRK MEMURUNUN DÜNÜ, BUGÜNÜ,
dolu bir tarih yazmasını temenni etti.
YARINI PANELİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Protokol konuşmalarının ardından “Türk
KURUCU GENEL BAŞKANIMIZ ALİ
Memurunun Dünü, Bugünü, Yarını” konulu panelemiz gerçekleştirildi. Panelimizin
IŞIKLAR’DAN MESAJ
Konfederasyonumuzun bu anlamlı gü- Oturum Başkanlığını, Gazi Üniversitesi
nüne yüzlerce kutlama telgrafı gönde- Öğretim Üyesi Prof.Dr. Yılmaz Yeşil ya-

Ankara Milletvekili Yaşar Yıldırım’da
Türkiye Kamu-Sen’in Türkiye’nin en etkili sivil toplum kuruluşu olduğuna vurgu
yaparak, “30 yıl önce kurulan ve bugün
530 bin üyesi ile Türk memurunun hak
ve menfaati için mücadele eden KamuSen’in 30. yılını yürekten kutluyorum.
Başarılarınız daim olsun” dedi.
VEDAT BİLGİN: KAMU GÖREVLİLERİMİZE ENFLASYONUN ÜSTÜNDE
SOSYAL BİR İLAVE KORUMA ZAMMI
YAPACAĞIZ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof.
Dr. Vedat Bilgin ise “Türkiye Kamu-Sen’in
30. Yılını kutlama toplantısında bir aradayız. Bir sivil toplum kuruluşu için 30 yıl
kısa bir süre değil. Bu mücadelede emeği
geçenleri kutluyorum” dedi.
Bakan Bilgin, kamu çalışanlarının merakla beklediği Temmuz ayına ilişkin olarak
önemli mesajlarda verdi. “Temmuz’da yapacağımız düzenlemelerle birlikte kamu
çalışanlarımıza enflasyon karşısında bir
nefes aldıracağız. Enflasyon diyelim ki
yüzde 37, yüzde 40, ne gerçekleşirse,
gerçekleşen enflasyonun üzerinde kamu
çalışanlarımızı koruyan bir oran, onlara
sosyal bir koruma ilave zammı yapacaYAŞAR YILDIRIM: 30. YILINIZI
ğız. Dolayısıyla Türkiye’nin emekçileri,
Türkiye’nin çalışanları endişe etmesinYÜREKTEN KUTLUYORUM
Genel başkanımızın ardından kürsüye ler, Türk Devleti onların yanındadır. Türk
gelen MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Devleti sosyal bir devlettir ve sosyal

devlet çalışanlarını koruyan, gözeten bir
devlettir. Türkiye bu Temmuz’dan itibaren sadece çalışan memurlarının, kamu
çalışanlarının değil, aynı zamanda emekli
olan kamu çalışanlarını 3600 ek göstergeyle koruduğumuz gibi, onlara ilave

haklar verdiğimiz gibi, bu defa da enflasyona karşı aynı oranlarda koruyucu
sosyal düzenlemeyi onları da kapsayacak
şekilde gerçekleştireceğiz” dedi.
Sözlerini, Türkiye Kamu-Sen ailesinin 30.
yılını kutlayarak noktalayan Bakan Vedat

parken, Akdeniz Üniversitesi Öğretim
Üyesi ve MHP MYK üyesi Dr. Turhan Şener
Aksaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç.
Dr. Mehmet Halit Yıldırım
Türk Tarım Orman-Sen Genel Başkanımız
Ahmet Demirci ve Türkiye Kamu-Sen ArGe Koordinatörü Ercan Han kendi konu
başlıkları ile birlikte, Türkiye Kamu-Sen’in
30 yıldır yürüttüğü mücadele ve detaylarına ilişkin değerlendirmelerde bulundular.
“ZAFERİN MAYASINDA
ALIN TERİMİZ VAR” SAHNELENDİ
Panelin ardından düzenlenen “Zafer’in
Mayasında Alın Terimiz Var” konulu İs-
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tiklal savaşımızın seyrini anlatan müzikli
belgesel, sanatçı Cevdet Cantürk tarafından sahnelenirken katılımcılar coşku ve
duygu dolu anlar yaşadı.
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Sorunlu ve Şiddeti Körükleyecek
Anketten Vazgeçilmesi İçin Başvurduk
Sağlık Bakanlığı tarafından illere
gönderilen ve sağlık çalışanlarının bizzat yapması talimatı verilen sağlıkta şiddet anketlerinden
hasta ve hasta yakınlarına anket
uygulamasından vazgeçilmesi
için Sağlık Bakanlığı’na başvurduk.
Başvurumuzda söz konusu anketin içerdiği soruların muhteviyatına bakıldığında; çalışanı zor
durumda bırakacak, hizmet alan
vatandaşı şiddete teşvik edecek
kısacası sağlıkta şiddeti körükleyecek nitelikte olduğuna dikkat
vazgeçilmesi gerektiği vurgulançekildi.
dı.
Çalışanla vatandaşı karşı karşıya
getiren her haliyle çalışanın mo- Başvurumuzda ayrıca anketi sağral ve motivasyonunu olumsuz lık çalışanlarının yapması talimatı
yönde etkileyen bu uygulamadan ile ilgili olarakta idarenin takdir
yetkisi sınırsız olmayıp kamu ya-

açtığımız dava ile iptal
ettirdik

Şube Başkanları İstişare
Toplantımızı Gerçekleştirdik
Türk Sağlık-Sen 41. Şube Başkanları İstişare Toplantısı bugün Türk Sağlık-Sen Genel Merkezinde interaktif ortamda gerçekleştirildi. Toplantıda sendikal gelişmeler, 3600 ek gösterge, sağlık çalışanlarının hakları, sendikamızın
önümüzdeki süreçte yapacağı çalışmalar değerlendirildi. Toplantıda bir konuşma yapan Genel Başkanımız Önder
Kahveci son dönemde 3600 ek gösterge ve sağlık çalışanları ile ilgili düzenlemeler başta olmak üzere yaşanan
gelişmeler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

rarı ve hizmet gerekleriyle sınırlı altına alınan “Angarya Yasağına
olduğuna dikkat çekildi.
da “ ters düştüğü belirtildi.
İdarenin çalışma ortamında iş Bu uygulamadan vazgeçilmesi
barışı ve huzurunu sağlamak ve adına 81 İl Valiliğine talimat gönkorumak zorunda olduğuna vur- derilmesi istendi.
gu yapılarak Anayasa ile güvence

Uzman Doktor Üyemizin Boşanma Nedeniyle
Tayin Talebinin Reddini Mahkemede İptal Ettirdik

Uzman doktor üyemizin
boşanma nedeniyle
anne babasının ikamet
ettiği ile tayin talebinin
reddedilmesi işlemini
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tayin talebinin reddedilmesi üzerine sendikamız tarafından dava
açılmıştı.

Sinop’ta görev yapan uzman dok- Davayı görüşen Samsun 3. İdare
tor üyemizin boşanma nedeniyle Mahkemesi verdiği kararda mevailesine yaşadığı samsun iline zuat hükümleri ile idareye her ne

kadar takdir yetkisi tanınsa da
takdir yetkisinin mutlak ve sınırsız olmadığı kamu yararı ve kamu
hizmetinin gerekleri ile sınırlı olduğuna vurgu yapıldı.
Mahkeme kararında, mevzuat
hükümleri incelendiğinde boşanma tarihinden itibaren bir yıl
içerisinde ve standardın uygun
olması kaydıyla anne, baba, kardeş veya çocukların boşanma tarihinden önce ikamet ettikleri ile
atanabileceği yönünde ki atama
kriterine dikkat çekildi.
Üyemiz uzman doktorun başvurusunda söz konusu kriterlerin
mevcut olduğu belirtilerek tayin
talebinin red işleminin hukuka
uygun olmadığına hükmetti. Dava
konusu işlemin iptaline karar verildi.

Genel Başkanımız 30. Kuruluş yıldönümümüzde %20’nin üzerinde bir
üye artışı gerçekleştirdiğimize dikkat
çekerek “ Bu anlamlı zamanda üye
sayımızı %20 arttırdık. Bu artışın gerçekleştirilmesinde gecesini gündüzüne katarak ve bir mücadele ortaya
koyan tüm teşkilat mensuplarımıza,
gerçek sendikacılığın adresini seçerek
büyük ailemizde yer alan üyelerimize
teşekkür ediyorum. Emin adımlarla
yetkiye yürümeye devam ediyoruz.”
dedi.
Çalışanların sorunlarının çözüm noktasında mücadeleyi sürdürdüklerini
kaydeden Genel Başkanımız Önder
Kahveci “ Memur paketi meselesinde hassasiyetle durmaya devam edi-

yoruz. Orada ek zam ve refah payı
var. Enflasyon farkının aylık olarak
verilmesi var. 3600 var. Hizmetlilere memurluk, sözleşmelilere kadro,
bayram ikramiyesi gibi hususlar var.
Sağlık çalışanlarının sorunlarına çözüm üretmek için mücadele ediyoruz.
Bu konuda güçlü bir irade ortaya koyuyoruz” şeklinde konuştu.
Çalışanların haklarının yanı sıra sosyal sendikacılık alanında da çalışmalar yaptıklarını kaydeden Genel Başkanımız Önder Kahveci sözlerini şöyle
sürdürdü: Sosyal sendikacılık alanında da üyelerimize hizmet ediyoruz.
Yeni projelerimizi hayata geçirerek
onlara katkı sunmaya devam ediyoruz. Ankara’daki misafirhanelerimiz-

den sonra Türkiye Kamu-Sen İstanbul
misafirhanemizde kısa zaman içerisinde hizmet vermeye başlayacak.
Tss akademi yayın hayatına başladı.
Artık üyelerimiz kurum sınavlarına on
line olarak buradan hazırlanacaklar.
Tamamlayıcı sigorta ve diğer çeşitli
anlaşmalarla üyelerimize avantajlar
sunmaya devam edeceğiz.
Genel Başkanımızın konuşmasının

ardından şube başkanlarımız söz alarak değerlendirmelerde bulundular.
Soru-cevap şeklinde konular değerlendirildi. Genel Başkan Yardımcılarımızın sekretaryaları ile ilgili bilgilendirme yapmasının ardından Genel
Başkanımız Önder Kahveci şube başkanlarımıza ve teşkilatımıza sendikal
çalışmalarında başarı ve kolaylıklar
dileyerek toplantıyı sona erdirdi.

Türk Sağlık-Sen Akademi Yayına Başladı
Türk Sağlık-Sen üyeleri bu uzaktan eğitim
sistemi ile; hem kendilerini geliştirme ve
mesleki gelişimlerine katkı sunma, hem
de kurumları tarafından yapılan görevde
yükselme ve unvan değişikliği sınavlarına
daha iyi hazırlanma imkânına kavuşacak.
Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Türkiye Kamu-Sen ve Türk Sağlık-Sen Genel
Başkanı Önder Kahveci şu ifadelere yer
verdi: “Uzun süredir hazırlıklarını yaptığımız Türk Sağlık-Sen Akademi’yi, 30.
yıl coşkusunu yaşadığımız bu günlerde
yayın hayatına başlatmanın mutluluğunu
yaşıyoruz.

Sendikacılıkta ilkleri başaran,
projeleri ile üyelerinin takdirini
kazanan Türk Sağlık-Sen, “Türk
Sağlık-Sen Akademi” adıyla https://

tssakademi.com/ adresi ile üyelerine uzaktan eğitim hizmeti sunmaya
başladı.

Türk Sağlık-Sen Akademi, üyelerimize
güvenilir e-içerikler sunacaktır. Şu an
Türk Sağlık-Sen Akademi’de Üniversite
Hastaneleri Görevde Yükselme Sınavı ile

ilgili 30 konu başlığını kapsayan mevzuat, mevzuat özetleri ve hazırlık soruları
yer almaktadır. Üyelerimiz istedikleri
yerden bilgisayar, tablet ve cep telefonu
ile eğitim platformumuza bağlanarak
eğitim içeriklerinden yararlanabileceklerdir. Akademi sayfamızı her geçen gün
güncellemeye ve yenilemeye devam
edeceğiz. Türk Sağlık-Sen Akademi, üyelerimizin özellikle sınavlara hazırlıkta
faydalanacağı en önemli adres olacaktır.
Üyelerimize hayırlı olsun!”
Üyelerimiz; Türk Sağlık-Sen Akademi sayfasına https://tssakademi.com/ adresinde bulunan kayıt formu ile giriş yaparak,
kendi belirleyecekleri kullanıcı adı ve şifreleriyle ücretsiz olarak erişim sağlayabileceklerdir.
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Sendikamızdan İş Sağlığı ve Uzmanı Olarak
Görevlendirilenler İçin Önemli Hukuki Kazanım

www.turksagliksen.org.tr
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Açtığımız dava sonucunda kurumunda İş sağlığı
ve güvenliği uzmanı
olarak görevlendirilen
üyemize bu görevlendirme karşılığında ilave
ödeme yapılmaması
işlemini iptal ettirdik.
Ankara’da görev yaptığı kurumda
A sınıfı İş sağlığı ve güvenliği uzmanı olarak görevlendirilen üyemize bu görevlendirme karşılığında ilave ödeme yapılması için
yaptığı başvurunun reddedilmesi
üzerine sendikamız tarafından
dava açılmıştı.
Davayı görüşen Ankara 11. İdare

TÜRKİYE KAMU-SEN GAZETESİ

İl İçi Tayinde Usulsüzlüğe Dur Dedik
Vali Yardımcısı onayıyla üyemizin il içinde
tayininin yapılması nedeniyle açtığımız
davada mahkeme il içi tayinlerin vali onayıyla yapılabileceğini belirterek atamayı
iptal etti.
Aydın’da görev yapan üyemizin İl Sağlık Müdürlüğü tarafından vali yardımcısı onayıyla
Çine İlçesine atanması işlemine sendikamız
tarafından dava açılmıştı. Davayı görüşen
Aydın 2. İdare Mahkemesi verdiği kararda
mevzuata göre il memurlarının yerlerinin

Mahkemesi verdiği kararda 2004
yılından itibaren iş sağlığı ve güvenliği uzmanı olarak görevlendirilen üyemizin asli görevinin
yanı sıra belirlenen çalışma süresine de riayet ederek iş sağlığı
ve güvenliği uzmanı olarak görev
yaptığının açık olduğu vurguladı.
Mahkeme kanunda sadece iş yeri

hekimi ve iş sağlığı ve güvenliği
çalıştırma zorunluluğunun ertelendiği, idareler tarafından iş
sağlığı ve güvenliği uzmanı olarak görevlendirilenlere kanunca
ek ödeme yapılması gerektiği
belirtildi.
Mahkeme iş sağlığı ve güvenliği
uzmanı üyemize ilave ödeme ya-

değiştirilmesinde valinin yetkili olduğu vurguladı. Yasa ve yasaların öngördüğü düzenleyici işlemlerin tanımadığı hiçbir yetkinin
devredilemeyeceğine dikkat çekilen kararda Vali onayı gerekirken Vali adına vali
yardımcısı onayıyla yapılan işlemde yetki
aşımı olduğu belirtildi. Vali yardımcılarının
sadece valiye vekâlet ettiği dönemde bu tür
onayları verebileceğinin vurgulandığı kararda söz konusu atama işleminin mevzuatta öngörülen usulü aykırı olduğuna hükmedildi. Söz konu nedenlerle yapılan işlemin
iptaline mahkeme tarafından karar verildi.

pılması gerekirken aksi yöndeki
işlemin hukuka uygun olmadığına hükmederek, dava konusu işlemin iptaline karar verdi.
Üyemizin iş sağılığı ve güvenliği
uzmanı olarak yerine getirdiği
görev karşılığı yoksun kaldığı
ücretlerin ödenmesine hükmetti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nda
görev yapan Öğretmenlerimiz İçin
Sendikamızdan Önemli Kazanım
Sendikamızın açtığı dava sonrasında mahkeme Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nda öğretmen olarak
görev yapan üyemize öğretim
yılına hazırlık ödeneği verilmemesi
işlemini iptal etti.

Ücretsiz Ulaşımın Sürekli Olması İçin
Cumhurbaşkanlığı’na Başvurduk
Sağlık çalışanlarının ücretsiz ulaşım
hizmetinden sürekli

olarak yararlandırılmaları için sendikamız tarafından

Cumhurbaşkanlığı’na
bir başvuru yapıldı.

gereği 30.06.2022 tarihine kadar Belediyeler tarafından karar
alınmak suretiyle ücretsiz ulaşım
hakkından faydalanabildiklerine
Başvuruda sağlık çalışanlarının dikkat çekildi.
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Kamu kurum ve kuruluşlarında
çalışan asker, polis, öğretmen
gibi bazı personellerin sürekli
olarak ücretsiz/indirimli olarak
bu hizmetten yararlandıklarına
dikkat çekilerek 7/24 esasına dayalı olarak hizmet veren sağlık
çalışanları için ücretsiz ulaşımın
iller bazında da sürekli hale getirilmesi birçok açından gerekli
ve önemli olduğu belirtildi. Başvuruda kamu mali bütçesine herhangi bir mali yük getirmeksizin
ülke çapında görev yapan tüm
sağlık çalışanlarının ücretsiz ulaşım hizmetinden sürekli olarak
yararlanmaları yönünde hukuki
çalışmaların yapılarak hayata geçirilmesi istendi.
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Bilecik Şubemiz 1. Olağan
Genel Kurulunu Gerçekleştirdi,
Teşkilatımıza Hayırlı Olsun
Bilecik Şubemizin 1. Genel kurulunu büyük bir
coşkuyla gerçekleştirildi.
Genel Kurula Genel Başkan Yardımcılarımız Ümit Turhan, Kenan Karaçam, Mücahit
Gökhan Şahin ve Mustafa Köse ile Eskişehir Şube Başkanımız Niyazi Ömür Yüce ve
önceki dönem Eskişehir şube Başkanımız
Hüseyin Kararman’da katıldı.

Divan Başkanlığını Genel Başkan Yardımcımız Mücahit Gökhan Şahin’in yaptığı
kongrede Genel Başkan Yardımcımız Ümit
Turhan’da bir konuşma yaparak Bilecik Şubemizin kurulmasını sağlayan teşkilat mensuplarımıza teşekkür etti. Yapılan genel kurulda şube başkanlığına Ozan Genç seçildi.
Yönetim Kurulu ise şu isimlerden oluştu:
Ahmet Kuyucu, Ahmet Volkan Söylemez,
Mustafa Çelik, Hüseyin Yılmaz, Hacer Bilgiç,
Aslı Odabaşı
Teşkilatımıza hayırlı olsun.

2021-2022 Eğitim-Öğretim dönemi
için Ankara’da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nda öğretmen olarak
görev yapan üyemizin MEB’de görevli öğretmenlerimize verilen Eğitim
yılına hazırlık ödeneği için yaptığı
başvurunun Aile ve Sosyal Hizmetler
Bakanlığı tarafından reddedilmesi
üzerine sendikamız tarafından dava
açılmıştı.
Davayı görüşen Ankara 6. İdare Mahkemesi verdiği kararda Aile ve Sosyal
Hizmetler Bakanlığı’nda öğretmen
kadrosunda olup anılan kadro için

öngörülen iş tanımına uygun olarak
görev yapanların, o görevleri yürüttükleri sürece fiilen öğretmenlik yaptıklarının kabulü gerektiğine dikkat
çekildi.
Mahkeme kararında; Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanlığına bağlı kurumlarda “öğretmen” kadrosunda ve
bu kadro için öngörülen iş tanımına
uygun olarak görev yaptığı anlaşılan
üyemizin, 657 sayılı kanunun ek 32.
maddesinde öngörülen öğretim yılına hazırlık ödeneğinden yararlandırılması gerekirken aksi yönde tesis
edilen işlemde hukuka uyarlık bulunmadığına hükmetti. Dava konusu
işlemi iptal ederek 2021-2022 eğitimöğretim dönemi öğretim yılına hazırlık ödeneğinin üyemize ödenmesine
hükmetti.

www.turksagliksen.org.tr
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30. KURULUŞ
YILDÖNÜMÜMÜZ
KUTLU OLSUN
30 yıl önce bir avuç inanmış insanla “Türkiye sevdamız, ekmek için kavgamız”
diyerek çıktığımız yolda bugün çok şükür ki 122 bin cesur yüreğiz.
Ne bir güneşle açtık ne de bir fırtınayla yıkıldık. Tüm zorluklara
rağmen 30 yıldır dimdik ayaktayız. Gücümüzü inandığımız değerlerden, verdiğimiz mücadeleden
ve bize gönül bağı ile bağlanmış
üyelerimizden aldık.
Geride bıraktığımız 30 yılda çizgisinden şaşmadan, davasına ve
sendikasına bağlı tüm teşkilat
mensuplarımıza gösterdikleri duruş, verdikleri emsalsiz mücadele
için teşekkür ediyoruz.
Bu kutlu mücadelede yer alırken
ebediyete irtihal eden tüm teşkilat mensuplarımızı rahmet ve
minnetle yâd ediyoruz. Yıllarca “
Benim Sendikam Türk Sağlık-Sen”
diyerek çalışma hayatına nokta
koyup emekli olan teşkilat mensuplarımıza ve üyelerimize katkıları için şükranlarımızı sunuyor,
huzur ve mutluluk diliyoruz.
Onlar duruşları ile tarihe not
düştüler. Yürekleri ve inanmışlıkları ile hafızalara kazındılar. Asla
unutulmayacaklar; var olsunlar.
Kurulduğumuz günden bugüne
haklı mücadelemize omuz verip
gücümüze güç katan bütün üyelerimize teşekkür ediyoruz.

Onlar kararları ile tavır koydular.
Cesaretleri ile kamu sendikacılığında tarih yazdılar. Hak davasında haktan yana taraf oldular; var
olsunlar. Her daim vurguladığımız
gibi, Türkiye Kamu-Sen’e omuz

vermek, Türk Sağlık-Sen’e omuz
vermek Türk Milletinin geleceğine
omuz vermektir.
Onun için diyoruz ki:
Var olsun teşkilat, Daim olsun
birliğimiz, Yaşasın Haklı Mücade-

lemiz
Nice 30 yıllara…
Önder KAHVECİ
Genel Başkan

TEŞEKKÜRLER…
Türk Sağlık-Sen geçen sene olduğu gibi bu senede hizmet kolunda en fazla üyesini arttıran sendika oldu.
2022 yılında %20 büyüyerek üye sayımızı 101 Bin 714’ten 122 Bin 610’ye yükselttik.
20 Bin 906 üye artışı ile tamamladığımız yetki döneminde sendikal
mücadelemize omuz veren tüm
teşkilat mensuplarımıza ve tercihlerini sendikamızdan yana kullanarak
bize güç veren tüm üyelerimize teşekkür ediyoruz.
Hiçbir

zorluktan

fedakârlıkta bulunan ve gerçek sendikacılığın adresinde bir araya gelerek 30. yılımızda sendikamızın adını
tarihe bir kez daha yazanlara selam
olsun.

ve hukuk mücadelesinin yapıldığı
sendikal hareketimiz için gecesini
gündüzüne katan tüm teşkilat mensuplarımız var olsun.

Biz gücümüzü inandığımız değerlerden, verdiğimiz mücadeleden,
büyük teşkilatımızdan ve bize gönül
bağı ile bağlanmış üyelerimizden
alıyoruz. Bu güçle inanıyoruz ki yetHaklı bir davanın peşinde verilen kiye de kavuşacağız.
Her zerresinde alın teri ve şanlı bir şanlı bir mücadele ile sarsılmaz bir
mücadelenin olduğu, doğrudan ve birliktelik içerisinde inandığımız Önder KAHVECİ
yılmayan, haklıdan yana tavrın alındığı, hak yolda yürümeye devam edeceğiz.
Genel Başkan
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Devletimizin, Milletimizin, Ülkemizin
Ne Zaman ve Nerede Sesimize, Omzumuza,

www.turkegitimsen.org.tr
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Gücümüze İhtiyacı Var İse Oradayız!

Genel Başkan Talip Geylan, 15.06.2022 tarihinde Kütahya’da bir dizi temaslarda bulundu.
Ziyaretler kapsamında Geylan’a, Genel Başkan
Yardımcısı Seyit Ali Kaplan eşlik etti.
Kütahya’daki temasları kapsamında Genel Başkan ve beraberindeki heyet ilk olarak Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Kazım Uysal’ı ziyaret ederek, görüş alışverişinde bulundu.
Daha sonra Genel Başkan Talip Geylan, Türk
Eğitim-Sen Dumlupınar Üniversitesi İşyeri
Temsilcilik Bürosunun açılışını gerçekleştirerek bir konuşma yaptı. Genel Başkan, Türk
Eğitim Sen’i üniversitede yetkili sendika kılan
üyelerimize teşekkürlerini sundu.
Ardından Genel Başkan Talip Geylan, Kütahya
Valisi Ali Çelik ile bir görüşme gerçekleştirdi.
Geylan, başarılı hizmetlerinden dolayı Sayın
Çelik’e teşekkürlerini ifade etti. Genel Başkan
ve beraberindeki heyet Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık’ı makamında ziyaret
ederek, güncel konular hakkında görüş alışverişinde bulundu. Son olarak Kütahya İl Milli
Eğitim Müdürü Sayın Hasan Başyiğit’i ziyaret
eden Genel Başkan Talip Geylan, eğitimin ve
eğitim çalışanlarının gündemi üzerine değerlendirmelerde bulundu.
Duamız ve desteğimiz
Mehmetçiğimizledir
Ziyaret kapsamında bir konuşma yapan Genel
Başkan Talip Geylan, Türkiye Kamu-Sen olarak
devletimizin terörle mücadelesinde sonuna
kadar destekçi olduklarını kaydetti. Geylan,
“Malum olduğu üzere devletimiz bir süredir
terörün kaynağını kurutmak için ‘Pençe Kilit’
operasyonunu yürütüyor. Operasyonda şehit
olan Mehmetçiklerimiz var. Şehit ailelerine ve
aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Şehit ailelerinin önünde saygı ile eğiliyorum. Çünkü,

onların aziz evlatları canlarını feda etme cesareti gösterdiği için bugün huzurla bir aradayız.
Allah onların da sabırlarını artırsın. Bu vesile
ile devletimizi yönetenlere çağrıda bulunuyorum: Türkiye Kamu-Sen olarak devletimizin
terörle mücadelesinde sonuna kadar destekçiyiz. Hem yurt içinde hem de sınır ötesinde
devletimizin bekası, milletimizin selametine
kast eden son terör unsuru ortadan kaldırılıncaya kadar bu operasyonlar devam etmelidir.
Duamız ve desteğimiz Mehmetçiğimizledir.”
dedi.
Bizim derdimiz her zaman üzüm yemek olmuştur. Biz bağcının kim olduğu ile ilgilenmeyiz.
Doğruyu kim yapıyorsa onun yanında yer aldıklarını bildiren Genel Başkan, nerede bir ihtiyaç var ise Türkiye Kamu-Sen olarak orada yer
aldıklarını söyledi. Geylan, “Biz hiçbir zaman
kamunun yetkilerini kullanmak arzusunda değiliz, hatta bunu hadsizlik olarak görmekteyiz.
Biz her zaman kendimizi kamu yönetimin bir
paydaşı, bir partneri olarak görüyoruz. Kurumlarımızın daha iyi hizmet üretmesi için
daha nasıl faydalı oluruz? Ya da sorunların çözümüne nasıl katkıda bulunuruz? gayesi içinde
olduk.
Tüm kamu çalışanları bilmelidir ki; üyelerimizin her sorununda onların yanında, yamacındayız. Ülkemiz için kim hayırlı bir iş yapıyorsa, kim güzel bir iş ortaya çıkartıyorsa, onun
yanında dururuz. Nerede ihtiyaç var ise biz
oradayız. Bizim derdimiz her zaman üzüm
yemek olmuştur. Biz bağcının kim olduğu ile
ilgilenmeyiz.” ifadelerine yer verdi.
Türk milletinin güvenine, itibarına
mazhar olmuş milli bir sivil toplum
kuruluşuyuz.
Türkiye varsa sendikacılığın bir anlamı olduğunu ifade eden Geylan, “Bizim öncelikli sloganımız her zaman ‘Türkiye sevdamız, ekmek
için kavgamız.’ anlayışı olmuştur. Biz ekmek
kavgamızın önüne Türkiye sevdamızı koyduk.
Kamu çalışanları üyemiz olsun olmasın sendikacılığın doğru ve gerçek adresinin Türkiye Kamu-Sen olduğunu biliyor ve bizi takdir
ediyor. Ama sadece bir sendika değiliz. Aynı
zamanda mensubu olmaktan şeref duyduğumuz büyük Türk milletinin güvenine, sevgisine

mazhar olmuş milli bir sivil toplum kuruluşuyuz. Devletimizin, milletimizin, ülkemizin ne
zaman ve nerede bizim sesimize, bizim omzumuza, gücümüze ihtiyacı var ise oradayız.”
dedi.
Eğitime yapılacak öncelikli yatırım
ve alınacak öncelikli tedbir, öğretmen
açığını gidermek olmalıdır.
Eğitimde tasarrufun olmayacağına bir kez
daha dikkat çeken Genel Başkan Geylan,
eğitime yapılan yatırım ve ayırılan kaynağın
doğrudan ülkemizin geleceğini inşa ettiğini
söyledi. Eğitimin asli unsuru ve taşıyıcı kolonunun öğretmen olduğunu söyleyen Genel
Başkan, “Sınıfta öğretmeniniz yoksa eğitime
yapacağınız diğer yatırımların pek bir anlamı
kalmayacaktır. Dolayısıyla eğitime yapılacak
öncelikli yatırım ve alınacak tedbir, öğretmen
açığını gidermek olmalıdır. Öğretmen açığı ise
ücretli ya da sözleşmeli öğretmenler eliyle değil, sadece kadrolu atamalarla giderilmelidir.”
ifadelerini kullandı.
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Ösym’nin Yaptığı Sınavlarda Görev Alan
Meslektaşlarımızın Ücretleri Güncellenmelidir
Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, ÖSYM’nin
düzenlediği sınavlardaki
görevli ücretleri hakkında
açıklamalarda bulundu.

açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
“ÖSYM’nin yaptığı sınavlarda görev
alan meslektaşlarımızın ücretleri
mutlaka güncellenmelidir. Neredey-

se yakıt masrafına ancak denk gelen
mevcut ücretlerin, harcanan zaman
ve emeğin karşılığı olduğunu kim
söyleyebilir? YÖK ve ÖSYM ivedilikle

mevzuatı güncelleyerek katsayıları
değiştirmelidir. Aksi halde bu gidişle
sınavlarda görev alacak personel bile
bulunamayacaktır!”

ÖSYM’nin yaptığı sınavlarda görev
alanların ücretlerinin mutlaka güncellenmesini talep eden Genel Başkan, mevcut ücretlerin harcanan zaman ve emeğin karşılığı olmadığını
söyledi. YÖK ve ÖSYM’nin ivedilikle
mevzuatı güncelleyerek katsayıların değiştirilmesini de talep eden
Geylan, “Aksi halde bu gidişle sınavlarda görev alacak personel bile bulunamayacaktır!” dedi. Genel Başkan

Yargı Yurt Müdürü Olarak Görev Yapan
Üyemizin Geçici Görevlendirilmesine Dur Dedi
Yurt Müdürü olarak görev yapan üyemiz tarafından, geçici
görevlendirilmesinin iptaline ilişkin açılan davada, idare
mahkemesi; kendisinin yerine yurt müdürü olarak üniversite bünyesinde çalışan koruma ve güvenlik görevlisi kadrosunda bulunan kişinin görevlendirilmesini kamu yararı
ve hizmet gerekleri yönünden hukuka aykırı buldu.
İdare Mahkemesi iptal ettiği işlemin gerekçesi olarak; geçici görevlendirme işleminin, kamu görevlilerinin işgal ettiği
kadrodan fiilen uzaklaştırma amacını taşımaması gerektiğine, kamu hizmetlerinin verimli bir şekilde yürütülmesinin
amaç edinilmesi ilkesine ve hizmet gereklerine ters düşen
bir sonuca sebebiyet vermemesi gerektiğine vurgu yaptı.
İdarenin süreklilik gösteren hizmetlerinin yerine getirilmesindeki kamu görevlisi ihtiyacının ise naklen atama yoluyla
giderilebileceği belirtildi. Böylelikle personelin görev
yerlerini değiştirmekle görevli amirlerinin görev yeri belirleme yetkisinin, kamu hizmetlerinin gerektirdiği hallerde
kullanılması gerektiği yargı tarafından hatırlatılmış oldu.
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O masada kamu çalışanlarını hakkıyla
temsil etme hüviyetindeki sendikalara
ihtiyaç vardır” diye konuştu. Genel Başkan, 7. Toplu Sözleşme masasına yetkili
sendika olarak oturmak için 14 Mayıs
2023 mesai bitimine kadar gayret ortaya
konulmasını da istedi.

Türkiye Kamu-Sen’in 30’uncu kuruluş yıl dönümü
yetkili olacağımız yeni dönemin Bismillahı olacaktır

www.turkegitimsen.org.tr
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sendikalar yetkili olmalıdır.
Bir konuşma yapan Genel Başkan Talip Geylan, Kırşehir’in sendikamızın yetkili olduğu
altı ilden biri olduğuna vurgu yaparak, “Bu,
tüm teşkilatımızın ortak gayretiyle elde edilen bir başarıdır. Hepinizle gurur duyuyoruz.
Allah razı olsun” dedi. Türkiye Kamu-Sen ve
Türk Eğitim-Sen’in, 1 Ağustos 2023 tarihinde
gerçekleştirilecek 7. Dönem Toplu Sözleşme
Geride bıraktığımız süreçlere baktığımızda, masasına yetkili sendika olarak oturacağına
kamu çalışanlarının daha fazla kaybetmeme- yürekten inandığını belirten Geylan, “Türkisi için Türkiye Kamu-Sen ve bağlı sendikalar ye Kamu-Sen’in 30’uncu kuruluş yıl dönümü
yetkili olmalıdır.
yetkili olacağımız yeni dönemin Bismillahı
olacaktır” dedi.
Türkiye Kamu-Sen ve bağlı sendikaların neden yetkili olması gerektiğini açıklayan Geylan, geride bıraktığımız 6 toplu sözleşmenin
sonuçlarına dikkat çekti. Yetkili konfederasyonun geçen yıl toplu sözleşme mutabakatına
attığı imzanın mürekkebi kurumadan ‘ek zam’
ve ‘refah payı’ demeye başladığını bildiren
Geylan, “Oysa Türkiye Kamu-Sen, toplu sözleşme başlamadan önce kırmızı çizgilerini ilan
etmişti. Kırmızı çizgilerimiz; bir yılda ortaya
Türkiye Kamu-Sen’in 30’uncu kuruluş yıl dö- çıkan kayıpların telafisi için 600 TL ek zam ve
nümü yetkili olacağımız yeni dönemin Bismil- refah payı uygulamasının geri getirilmesiydi.
lahı olacaktır. Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı
Talip Geylan, 23.06.2022 tarihinde Adana ve
Kırşehir’de bir dizi ziyaretlerde bulundu. Genel Başkan’a, Genel Başkan Yardımcısı Cengiz
Kocakaplan eşlik etti.
Genel Başkan ilk olarak Adana şubelerimizi ziyaret etti. Daha sonra Kırşehir’e geçen Genel
Başkan Geylan, Kırşehir Şube yönetim kurulu
üyeleri ile bir araya geldi, Kırşehir Şubenin
düzenlediği istişare toplantısına katıldı. Toplantıda Kırşehir Şube Yönetim Kurulu Üyeleri,
ilçe temsilcileri, şube kadın komisyon üyeleri,
üniversite ve işyeri temsilcileri ile üyelerimiz
hazır bulundu. Geride bıraktığımız süreçlere
baktığımızda, kamu çalışanlarının daha fazla
kaybetmemesi için Türkiye Kamu-Sen ve bağlı

Çünkü refah payı olmadan yapılan hiçbir artış
gerçek anlamda artış değildir. Enflasyon kadar zam sıfır zam demektir.
Peki ne oldu? Türkiye Kamu-Sen, son geceye
kadar direndi ama yetkili konfederasyon talimatla imza attığı ve kamu çalışanlarının yanında saf tutmadığı için kamu çalışanlarına 6.
kez kaybettirdi. Bu nedenle kamu çalışanları
aldıkları zammın üç, üç buçuk katı enflasyon
farkı almak durumunda kaldı. Temmuz’da da
maaş artış oranının birkaç katı enflasyon farkı almak durumunda kalacağız.
Dolayısıyla geride bıraktığımız süreçlere baktığımızda, kamu çalışanlarının daha fazla kaybetmemesi için Türkiye Kamu-Sen ve Türkiye
Kamu-Sen’e bağlı sendikalar yetkili olmalıdır.

Tazminat yansıtma
oranları yükseltilmelidir
Ek gösterge ile ilgili kanun teklifinin önümüzdeki haftalarda TBMM’ye sunulacağını söyleyen Geylan, tazminat yansıtma
oranlarının yükseltilmesini istedi. Türkiye
Kamu-Sen’in, tüm kamu çalışanlarının ek
göstergelerinin 800’er puan artırılması
ve yardımcı hizmetler sınıfının ek göstergeden yararlandırılması taleplerinin
kısmen dikkate alındığını bildiren Geylan,
“Ancak bir eksik daha var: Ek göstergesi
3600’ün altında kalan çalışanların maaşlarına ya da emekli ikramiyesine kayda
değer bir yansıma olmayacak. Bu nedenle tazminat yansıtma oranlarının yükseltilmesini talep ediyoruz. Bu hususta
Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder
Kahveci konuyla ilgili bir raporu Çalışma
ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’e
sundu. Kamu çalışanları rahat olsun ki,
hem bakanlık nezdinde hem de komisyon
ve genel kurul aşamasında tüm kamu çalışanlarının yüreğini mutmain edecek bir
düzenlemenin yapılması için gayret orta- ücretlisi, sözleşmelisi olmaz. Tüm öğretya koyacağız” dedi.
menler sadece kadrolu olarak atanmalıdır. Ancak ne yazık ki meslek kanunuyla
Kanun çıktı ancak maç bitmedi. Bundan sözleşmeli ve kadrolu öğretmenler arasonra sendikamızın en önemli gayretle- sındaki ayrıma son verilmedi.
rinden birisi bu kanunun adına yaraşır
şekilde içinin doldurulması olacaktır. Öte yandan kanunda kariyer planlaması
Öğretmenlik Meslek Kanunu ile ilgili sınav şartına bağlı olarak gerçekleştirildi.
açıklama yapan Geylan, “Sözleşmeli öğ- Oysa herhangi bir şarta bağlı kalmadan
retmenlerin kadroya alınması en önemli 10 yılını dolduran her öğretmen uzman,
taleplerimizdendir. Çünkü öğretmenliğin

20 yılını dolduran her öğretmen başöğretmen olmalıdır. Nitekim Türk EğitimSen olarak kanuna dayalı olarak hazırlanan yönetmeliği başta sınav şartı olmak
üzere birçok hususta yargıya taşıdık.
Umuyoruz ki yargı, öğretmenlerin beklentileri doğrultusunda karar verir.

retlerinden birisi bu kanunun adına yaraşır şekilde içinin doldurulması olacaktır.
Hem MEB, hem de yasa koyucu nezdinde
kanunun içeriğinin zenginleştirilmesi yönünde gayret ortaya konulmalıdır. Bize
göre öğretmenlerin muhatap olduğu tüm
süreçler meslek kanununda yerini bulmalıdır. Ödüller, izinler, tayin ve nakiller,
Tabi kanun çıktı ancak maç bitmedi. Bun- yönetici atama süreci de kanunda mutladan sonra sendikamızın en önemli gay- ka yer almalıdır” dedi.
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UAESEB, Türk Dünyası İdealinin
Vücut Bulmuş Halidir
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Türk dünyası kendi kaderini ilgilendiren konularda, birlik iradesini ortaya koyduğunda küresel ya da bölgesel çapta güce sahip
olan devletlerin bizim sınırlarımızı çizmesi mümkün değildir.

Türk Eğitim-Sen ve Uluslararası Avrasya Eğitim
Sendikaları Birliği Genel Başkanı Talip Geylan
ve Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri, UAESEB 14. Temsilciler Kurulu Toplantısı kapsamında 27-30 Haziran 2022 tarihleri arasında
Azerbaycan’ın başkenti Bakü’deydi.
Genel Başkan Talip Geylan ve beraberindeki
heyet, 27 Haziran tarihinde Azerbaycan Büyükelçisi Cahit Bağcı ile bir araya geldi. Genel
Başkan Geylan, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin tarihi bir döneminde başarıyla görev ifa
eden Azerbaycan Büyükelçisi Bağcı’ya teşekkürlerini sundu.

rını hem de salgın sonrası eğitimin geleceğini
masaya yatırdı.
Toplantıya, Türk Eğitim-Sen ve Uluslararası
Avrasya Eğitim Sendikaları Birliği (UAESEB)
Genel Başkanı Talip Geylan, Azerbaycan Hemkarlar İttifakları Konfederasyonu Genel BaşkanıSettar Möhbalıyev, Azerbaycan Eğitim
Bakanlığı Bakan Yardımcısı Firudin Qurbanov,
Kazakistan Eğitim ve Bilim Çalışanları Sendikası Genel Başkanı Aygül Mukaşeva, Kırgızistan
Cumhuriyeti İlim ve Eğitim Çalışanları Sendikası Genel Başkanı Asilbek Toktoqulov, Kıbrıs
Türk Memur-Sen Genel Başkanı Akın Manga,
Kuzey Makedonya Ufuk Derneği Genel Başkanı
Elvin Hasan, Romanya Türk Tatar Kökenli Öğretmenler Derneği Başkan Vekili Vildan Bormambet, Özbekistan Eğitim ve İlim Çalışanları
Sendikası Genel Başkanı Ravşan Bedilov, Türk
Eğitim-Sen Genel Merkez Yöneticileri ve üye
kuruluşların temsilcileri de katıldı.

UAESEB 14. Temsilciler Kurulu Toplantısı, 28
Haziran tarihinde şehitlik ve merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev’in kabrinin ziyaretiyle başladı. Geylan, bu vesileyle Kafkas İslam
Ordusu, 1. Karabağ Savaşı, Hocalı, 20 Yanvar
ve 2. Karabağ şehitlerini de rahmetle andığını
bildirdi. Daha sonra 14. Temsilciler Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi. Türkiye, Azerbaycan, Asli misyonumuz, Türk dünyasında
Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Romanya, eğitim çalışanlarının sorunlarına kalıcı
Makedonya ve KKTC’den gelen eğitim sendikası temsilcileri hem Türk Dünyası’nın sorunla- çözümler üretmektir.
Toplantıda bir konuşma yapan Türk EğitimSen ve UAESEB Genel Başkanı Talip Geylan,
Türk devletleri arasında eğitim, kültür ve bilimsel işbirliğinin geliştirilmesine katkı sağlamayı amaçlayan UAESEB’in, Türk Dünyası’nın
kültürde, dilde, işte birliğinin tesis edilmesi
hedefi doğrultusunda değerli bir sorumluluğu
üstlendiğinin farkında olduğunu kaydetti.
Geylan, eğitim çalışanlarının ortak sorunlarının, uluslararası kuruluşlar nezdinde siyasi
platformlarda savunulması misyonunu, ku-

ruldukları günden itibaren üstlendiklerini belirten “Bu yönüyle, ortak projeler ve iş birliği
imkânları arayan bir kültür teşkilatı olduğumuz gibi, asli misyonumuzun, Türk dünyasında eğitim çalışanlarının sorunlarına kalıcı
çözümler üretmek olduğunun şuurundayız”
dedi.
Türk dünyası kendi kaderini ilgilendiren konularda, birlik iradesini ortaya
koyduğunda küresel ya da bölgesel
çapta güce sahip olan devletlerin bizim
sınırlarımızı çizmesi mümkün değildir.
Genel Başkan konuşmasında, Türk devletleri-
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nin kimsenin toprağında gözü olmadığını,
ancak Türk cumhuriyetlerinden herhangi
birisinin toprak bütünlüğü ya da güvenliğine ilişkin bir tehdit veya saldırının da
asla karşılıksız bırakılmayacağını söyledi.
Bu kararlı tavrın en güzel ve son örneğinin, Azerbaycan’ımızın Karabağ savaşı sırasında vücuda geldiğini kaydeden
Geylan, “Karabağ zaferi göstermiştir ki,
Türk dünyası kendi kaderini ilgilendiren
konularda, birlik iradesini ortaya koyduğunda küresel ya da bölgesel çapta güce
sahip olan devletlerin bizim sınırlarımızı
çizmesi mümkün değildir.” dedi.Geylan
bu tarihi zaferin, 20. Yüzyılın başında
meydana gelen, Türklere yönelik katliam,
zorla göç ettirme ve zulüm politikalarının
yüz yıl sonra Türkler tarafından değiştirildiği yeni bir jeopolitiği doğurduğunu da ten Geylan, “Akdeniz’deki enerji varlığı
bölgenin jeopolitik ehemmiyeti, Türk
kaydetti.
dünyasının ortak geleceği bakımından da
ülkelerimiz açısından ortak bir diplomaDil ve eğitim alanında atılacak
sinin ortaya çıkmasını zorunluluk haline
adımlar çok önemlidir.
getirmiştir” dedi.
Latin alfabesine geçiş sürecinin hızlanma- Kırım Türk’lerine yönelik insan hakları
sının; Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızis- ihlallerine şiddetle karşı çıkılması gerektan, Türkmenistan, Özbekistan ve bütün tiğini bildiren Geylan, Suriye’de yapılanan
Türk dünyası arasında iletişimi güçlendi- terör örgütlerine karşı, ortak hareket zererek, gönül köprülerini sağlamlaştıraca- mini geliştirilmesinin de önemine dikkat
ğını bildiren Geylan, “Türk Dünyası’nın çekti.
dört bir tarafında, Hoca Ahmet Yesevi’yi, Rusya-Ukrayna savaşına değinen Geylan,

Mahdumkulu’nu, Yahya Kemal’i, Cengiz
Aytmatov’u, Zeki Velidi Togan’ı, İsmail
Gaspralı’yı, Cemil Kırımlıoğlu’nu, Abay
Kunanbayev’i, Abdullah Tukay’ı, Ahmet
Cevat’ı, Necdet Koçak’ı, Dr. Sadık Ahmet’i;
Velhasıl daha birçok zirve şahsiyeti ortak
bir değer olarak görmek ve onların fikirlerine sahip olmak ancak dil ve eğitim
alanında atılacak adımlarla sağlanabilecektir” diye konuştu.
Doğu Akdeniz’deki gelişmeler ve Kuzey
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin bağımsızlığı ve geleceğinin bölge barışı açısından
belirleyici bir faktör halini aldığını belir-

Ukrayna’nın toprak bütünlüğü çerçevesinde, kalıcı bir barışın tesisinin bütün
Türk Dünyası açısından hayati bir öneme
sahip olduğunu bildirdi.
Doğu Türkistan’da yaşanan insanlık dramının Türk dünyasının ortak yarası ve
gelişmiş dünyanın utancı olduğunu söyleyen Genel Başkan, “Daha fazla vakit
kaybetmeden, vicdanları ekonomik ve
diplomatik önceliklere kurban etmeden
yaşanan insan hakları ihlallerine karşı
uluslararası kuruluşlar ve devletler açık
tavır geliştirmelidir” diye konuştu.
Geylan, Batı Trakya’da, Romanya’da,
Kosova’da,
Bulgaristan’da
ve
Makedonya’da Türkçe’nin ve Türk kültürünün yaşatılabileceği gerçek bir demokrasi zeminine ihtiyaç duyulduğunu
vurgulayarak, Balkanlar’da Türk kültür
varlığının korunmasının UAESEB’in öncelikli hassasiyetleri olduğunu söyledi.
Türk dünyası ile ilgili önerilerini de sıralayan Geylan, şunları bildirdi:
-“Türk Dünyası Üniversiteler Birliği” kurularak, ortak bir yükseköğretim politikasının temelleri atılmalıdır.
-Bilim ve teknoloji politikalarında ortaklık
sağlanabilmesi için, “Türk Bilim Kentleri”
kurulmalıdır.-“Türk Dünyası Öğrenci ve
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Bilim İnsanı Değişim Programları” hayata
geçirilmelidir.
-Ortak tarih ve kültür politikaları, hükümetlerimiz tarafından desteklenmelidir.
-Türk Devletleri Teşkilatı bünyesinde,
“Eğitim ve Teknoloji İşbirliği Platformları” kurulmalıdır.”
Ziyaretler dahilinde Genel Başkan Talip
Geylan ve beraberinde heyet Azerbaycan
Hemkarlar İttifakları Konfederasyonu
Genel Başkanı Sayın Settar Möhbalıyev’i
sendika merkezinde ziyaret ederek görüş
alışverişinde bulundu.
30.06.2022 tarihinde ise Azerbaycan Eğitim Bakanlığı’nı ziyaret ederek, Bakan
Yardımcısı Sayın Firudin Qurbanov ile
görüş alışverişinde bulundu. Genel Başkan Geylan, Uluslararası Avrasya Eğitim
Sendikaları Birliği (UAESEB) heyeti adına,
nezaketi dolayısıyla Sayın Bakan Yardımcısına teşekkürlerini ifade etti.
Öte yandan, Uluslararası Avrasya Eğitim
Sendikaları Birliği (UAESEB) 14. Temsilciler Kurulu Toplantısının bir güzelliğe
daha vesile olduğunu bildiren Geylan,
Özbekistan Eğitim ve İlim Çalışanları Sendikasının UAESEB üyesi olduğunu söyledi. Genel Başkan Geylan, “Sayın Ravşan
Bedilov’un şahsında gücümüze güç katan
Özbekistan’lı meslektaşlarımıza teşekkür
ediyorum. Her zaman söylediğimiz gibi;
UAESEB, Türk Dünyası birliği idealinin
vücut bulmuş halidir” dedi.
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Hükümet açıklanacak enflasyon oranlarının üzerinde
bir ücret güncellemesini hayata geçirmelidir

4/C’DEN 4/B’YE GEÇEN PERSONELE KIDEM ÜCRETİ
ÖDENMESİNİN YOLU DANIŞTAY KARARIYLA AÇILMIŞTIR

KANSER HASTASI OLAN ÜYEMİZİN İLAÇ BEDELİNİ SGK’DAN
GERİ ALABİLMESİ İLE İLGİLİ İDARİ YARGIDAN OLUMLU KARAR
lerinin de Sosyal Güvenlik Kurumunca ödenebilir hale geldiğini belirtmiştir.
İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Sekizinci İdari
Dava Dairesi; Perjeta (Pertuzumab) isimli kanser ilacının da bu koşulları sağlayarak, “Bedeli
Ödenecek İlaçlar Listesi”nde yer alması nedeniyle ilaç bedelinin Sosyal Güvenlik Kurumu
Başkanlığı tarafından ödenmemesini hukuka
aykırı bulunarak, ilacın bedelinin ödenmesine
karar vermiştir.

Kanser hastası olan üyemiz, hastalığı nedeniyle kullandığı 5 doz Perjeta (Pertuzumab)
isimli kanser ilacı için ödediği bedelin geri
ödenmesi talebiyle Sosyal Güvenlik Kurumu
Başkanlığına yaptığı başvurunun reddedilmesi üzerine açtığı davada; İstanbul Bölge İdare
Mahkemesi, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları
Evrensel Beyannamesi ve Türkiye Cumhuriye-

ti Anayasası’ndaki Yaşama Hakkına değinerek;
hastalıkların tedavisinde kullanılacak ilaçların
öncelikle ilgili endikasyonlarda etkinlik ve güvenilirliğinin bilimsel veriler ile kanıtlanması
gerektiği, mevzuatında belirlenen diğer şartlarla birlikte etkinlik ve güvenilirlik koşullarını
sağlayan ilaçların Sağlık Bakanlığı tarafından
ruhsatlandırıldığı ve bunun üzerine ilaç bedel-
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Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan,
yarın ilk altı aylık enflasyonun açıklanacağını,
buna göre memur ve emeklilere enflasyon
farklarının ödeneceğini hatırlatarak, “Bu itibarla Hükümet, açıklanacak enflasyon oranlarının üzerinde ve memurumuzun alım gücünü
artıracak bir ücret güncellemesini hayata ge-

Türkiye Kamu Sen’in Toplu Sözleşme sürecinçirmelidir” dedi.
den beri söylediği gibi, formül bellidir:
1-Alım gücünü artırmak için seyyanen zam
Genel Başkan açıklamasında şu ifadelere yer 2-Refah payı uygulaması
verdi: “İlk altı aylık enflasyon yarın açıkla- 3-Enflasyon farkının aylık olarak maaşlara
nacak. Buna göre de memur ve emeklimize yansıtılması,
enflasyon farkları ödenecek. Son bir yılda
gider kalemlerindeki fahiş artışların, sabit ge- OLMAZSA OLMAZDIR!”

Bilindiği üzere 20/11/2017 tarihli 696 sayılı
KHK ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa
eklenen geçici 43. Madde ile anılan kanunun
4 üncü maddesinin mülga (C) fıkrası kapsamında tahsis edilmiş geçici personel pozisyonlarında çalışmakta olanlar bu Kanunun
4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında
ihdas edilecek sözleşmeli personel pozisyonlarına geçirilmiştir.

TÜRK ENERJİ-SEN

www.turkegitimsen.org.tr

TÜRK EĞİTİM-SEN

lirlilerin alım güçlerini tahrip ettiği artık üstü
örtülemez bir gerçektir. Memur ve emeklinin
yaşam koşulları dayanılmaz noktaya gelmiştir.
Nitekim -bir ilk olarak- asgari ücrete yapılan
ARA ZAM, mevcut sıkıntılı durumun Hükümet
nezdinde de kabulü anlamına gelmektedir.
Bu itibarla Hükümet, yarın açıklanacak enflasyon oranlarının üzerinde ve memurumuzun
alım gücünü artıracak bir ücret güncellemesini hayata geçirmelidir. Hep söylüyoruz; enflasyon kadar zam, aslında SIFIR ZAM demektir.
Dolayısıyla sadece enflasyon farkı ödendiğinde “Memuru enflasyona ezdirmeyeceğiz” söyleminin altı doldurulmuş olmayacaktır!
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Ancak “geçici personel” olarak çalışmakta
iken, yasal değişiklik uyarınca “sözleşmeli
personel” olarak görev yapmaya başlayan
personele geçici personel olarak çalışmış
olduğu sürelerin hizmet süresine eklenerek
maaşının belirlenmesi gerekirken bir kıdem
hesabı yapılmamıştır. Çalıştığı kurumlara müracaat eden personele, Sözleşmeli Personel
Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 1. maddesi
uyarınca, “sözleşme ile çalışacak personele
sözleşme ücreti dışında herhangi bir ad altında ödeme yapılamaz ve sözleşmelere bu yolla
hüküm konulamaz” hükmü gerekçe gösterilmek suretiyle kıdem ücretleri ödenmemiştir.
Konu ile ilgili olarak İdare Mahkemelerine
davalar açılmış fakat mahkemeler tarafından birbirine zıt kararlar verilmiştir. Bunun
üzerine İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Başkanlar Kurulunun aykırılığın giderilmesi için
Danıştay İdari Dava Daireleri Kuruluna yaptığı başvuruya istinaden konu görüşülerek hizmet süresinin, ücret tespiti sırasında dikkate
alınması gerektiği kararına varılmıştır.

tespitinde dikkate alınmasını isteyenlerin
kurumlarına bireysel olarak müracaatları
gerekmektedir. Sendikamız tarafından örnek
dilekçe hazırlanmış olup talep eden üyelerimize iletilecektir.
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun
2022/18E-2022/18K sayılı kararının sonuç bölümüne aşağıda yer verilmiştir:
“657 sayılı Kanun’un 4. Maddesinin mülga
(C) fıkrası kapsamında “geçici personel” olarak istihdam edilen davacılar, yine anılan
Kanun’a eklenen Geçici 43. madde uyarınca
“sözleşmeli personel” statüsüne geçirilmiş
ve istihdam şekillerinin değişmesi üzerine
ücretlerinin tespitinde aynı pozisyonda “geçici personel” statüsünde görev yaptıkları hizmet sürelerinin de dikkate alınması gerektiği
yönünde idareye yaptıkları başvurular, ücret
tespitinin Maliye Bakanlığı tarafından yapıldığı gerekçesiyle reddedilmiştir.

Öte yandan, her ne kadar aykırılığın giderilmesi istemine konu edilen dosyalardaki idari
işlemlerin tesis edildiği tarihlerde, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 14.maddesi uyarınca Maliye Bakanlığı
ücret tespit etme konusunda yetkiliyse de
04/01/2022 tarih ve sayılı Resmi gazete‘de
yayımlanan değişiklik ile anılan madde yürürlükten kaldırılmıştır. Ayrıca, Sözleşmeli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Karar’da
belirtilen oranlar ücret tespiti ile ilgili olmayıp ücrete ilave olarak yapılacak ek ödemelerin belirlenmesi ile ilgilidir.

Bu itibarla; aykırılığın giderilmesi istemine
konu uyuşmazlıklarda davacıların, “geçici
personel” olarak istihdam edildikleri dönemde aynı görevi yerine getirdikleri hizmet süresinin, ücret tespiti sırasında dikkate alınması
gerektiği sonucuna varılmış olup, yoksun kaldıkları parasal hakların idareye başvuru tariUyuşmazlıklardaki davacılar, 657 sayılı hinden itibaren hesaplanacak yasal faiziyle
Kanun’un 4/C maddesi kapsamında geçici birlikte ödenmesi gerekmektedir.
personel olarak çalışmakta iken, kanuni değişiklik uyarınca “sözleşmeli personel” sta- SONUÇ:
tüsünde geçirilmiş olmakla birlikte anılan Açıklanan nedenlerle; bölge idare mahkemestatüde de aynı görevi aynı şekilde yerine si kararları arasındaki aykırılığın, yukarıda
getirmeye devam etmektedirler. Dolayısıyla, yer alan gerekçe ile dava konusu işlemin ip657 sayılı Kanun’un Geçici 43. maddesi ve tali ile yoksun kalınan parasal hakların idareSözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin ye başvuru tarihinden itibaren yasal faiziyle
Esasların ücret tespitine ilişkin 3. maddesi birlikte ödenmesi gerektiği doğrultusunda
birlikte dikkate alındığında, ücret tespitinde giderilmesine, 27/04/2022 tarihinde oybirliği
aynı pozisyonda görev yaptıkları hizmet süre- ile karar verildi.”
Karar doğrultusunda hizmet süresinin ücret sinin dikkate alınması gerektiği açıktır.
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GENEL BAŞKANIMIZIN 30. YIL KUTLAMASI
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TÜRK ENERJİ-SEN

Genel Başkanımız Şuayip Deniz DEMİR, bu
yıl Türk Enerji-Sen’in Kuruluşunun 30. Yılı
olması münasebetiyle bir mesaj yayınlayarak, Sendikamızın 30. yılında kamu çalışanları için bir güven kapısı haline geldiğini
ifade etti.

“Ülkemizde kamu çalışanları sendikacılığının
kutup yıldızı olan Türkiye Kamu-Sen’e bağlı
Türk Enerji Sendikamız kuruluşunun 30. yılında da büyüyen gücü ve yükselen iradesiyle
çalışanların hizmetinde olmaya devam etmektedir.
Enerji, sanayi ve madencilik alanlarında teşkilatlandığımız 81 ilde temsilcilerimizden başkanlarımıza değin her kademesinde, üyelerimizin yaşadıkları mağduriyetlerin çözülmesi,
sosyal ve ekonomik sorunların dile getirilmesi
için 30 yıldır mücadele etmekteyiz. Ve bize
güvenerek, üye olarak, verdiğimiz hak mücadelesinde çalışanların hak ve menfaatlerinin
yanında saf tutan değerli üyelerimize teşekkür ederim.
Verdiğimiz bu kutlu mücadelede kuruluşundan bugüne değin sendikamızın her kademe-

DOĞU KARADENİZ ŞUBEMİZİ ZİYARET ETTİK
Genel Başkanımız Şuayip Deniz Demir, Genel Başkan Yardımcılarımız
Ahmet Çağlaroğlu ve Celal Burak
Oğuzhan ile Doğu Karadeniz Şubemizdeki işyerleri ziyaret edildi.

BARAJLAR ŞUBESİNİ ZİYARET ETTİK
Genel Başkanımız Şuayip Deniz Demir ve Genel
Başkan Yardımcımız Celal Burak Oğuzhan ile Barajlar Şubemiz ziyaret edilerek, kamu çalışma hayatındaki sorunlar ve Sendikamızın vermiş olduğu
mücadele hakkında üyelerimiz ve çalışanlar bilgilendirildi.

DSİ, TEİAŞ ve MTA Trabzon Bölge
Müdürlükleri, Sanayi Teknoloji Müdürlükleri, KOSGEB ve ÇAYKUR’a
bağlı bazı işyerleri ziyaret edilerek
ek gösterge, memurun enflasyon
kayıpları gibi gelişmeler çalışanlarla paylaşıldı, toplu sözleşme ile
ilgili yaşanan sıkıntılar görüşüldü.
Çalışmalarımıza Doğu Karadeniz
Şube Başkanımız Sezgin Kalay ve
Yönetim Kurulu Üyeleri Halil İbrahim Mert, Mustafa Yamiç ve İsmail
Karagül de katıldılar.

sinde hizmet vermiş Temsilcilerimize ve Başkanlarımıza teşekkür etmek istiyorum.
Geçtiğimiz 30 yılda bu mücadelede emek
vermiş, alınteri dökmüş ve bugün aramızda
olmayan arkadaşlarımıza da Cenab-ı Allah’tan
rahmet diliyorum.

Bizler Genel Merkezimizden Şubelerimize ve
İşyeri Temsilciliklerimize dek duruşumuzla,
özgüvenimizle ve “İlkemiz Önce Ülkemiz” diyen mücadele anlayışımızla çalışanların güven kapısı olmaya devam edeceğiz. “

EK GÖSTERGE VE MAAŞ ZAMMI
Gündem olduğu üzere 2022 yılının ilk 6 aylık
enflasyonu geçtiğimiz günlerde açıklandı ve
bildiğiniz üzere ek gösterge düzenlemesi konusunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ilgili sendika ile yürüttükleri çalışma da
sonuçlandı.
Ek gösterge konusunda görüşmelere katılan
sendikanın sunduğu katkıları bilmemekle
beraber; hizmet kolumuzda bulunan idari ve
teknik personel açısından bir hayal kırıklığı
yaşanmaktadır. Çünkü bazı istisnalar dışında
hiçbir arkadaşımız bir üst kademeye çıkamamıştır.
Dört meslek grubu dışındaki çalışanlara, bizim
talep ettiğimiz 800 puan ek gösterge yerine
600 puan eklenmiş olmasına karşın, yansıtma
oranlarında artış olmamış ve açıklanan dört
meslek grubunda iki yıllık yüksekokul mezunlarının da 3600 ek göstergeye dahil edilmesi
ile işin şekli değişmiştir.
Kıyaslamak gerekirse; hizmet kolumuzdaki
üniversite mezunu memurlar, şefler ve iki yıllık yüksekokul mezunu teknikerler 2200’den
2800’e gelmiş, herhangi bir mali hak elde
edememişlerdir.
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Bu manada yaşanan eşitsizliğin bundan sonra
bizce iki şekilde çözümü vardır. Ya 1. Dereceye
düşebilen her devlet memuru 3600 ek gösterge hakkına kavuşmalı, ya da 3600 ek gösterge
altındaki kademelerde özel hizmet tazminatı
yansıtma oranı 40’ar puan artırılmalıdır. Ki
hakkaniyet bir nebze sağlanmış olsun.
Aksi halde; devletin aynı ünvanlı, benzer nitelikte okullardan mezun olan çalışanlarının
farklı mali statülere tabi tutulması, çalışan-

Bölge Müdürlükleri, İl Müdürlükleri ve İşletme
Müdürlüklerinden müteşekkil işyeri ziyaretlerine
Barajlar Şubesi Başkanı Burhan Turan ile Şube
Yöneticileri Ahmet Keskinbalta, Emrah Alay, Salih
Dağ ve İşyeri Temsilcilerimiz eşlik ettiler.

larda mağduriyet yaratacağından dolayı motivasyonu ve iş barışını bozacak bir durum da
yaratabilecektir.
Bizler Türk Enerji-Sen olarak ek gösterge
noktasında bir artı değer kazanabilmek umuduyla sahada talep ve çalışmalarımıza devam
etmekteyiz.
Son günlerde Gazetelerde TV’lerde reklam
edilen yüzde 40’lık zamma gelirsek; bildiğiniz
üzere Temmuz zammı yüzde 7’dir. Bunun dışında; açıklanan 6 aylık enflasyon yüzde 42,35
olmuş, Ocak ayında verilen yüzde 7 buçuk zam
haricindeki enflasyon farkı memura verilecektir. Rakamları kıyasladığınızda çalışanların
Ocak-Haziran aylarında yaşadıkları ciddi rakamsal maaş kaybı ortadadır.
Öncelikle bu kayıpların yaşanmaması için
aylık enflasyon artışlarına göre mahsuplaşma olmalı, verilen yüzdelik zamma ek olarak
enflasyon üzerinde bir oransal yada seyyanen
refah payı artışı muhakkak verilmelidir.
Sendika olarak yaşanan haksızlıklara karşı her
platformda sesimizi yükseltiyoruz, sesimizi
yükseltmeye de devam edeceğiz.

ENERJİ BAKANLIĞI ZİYARETİ

Genel Başkanımız ve Başkan Yar- Genel Müdürü İbrahim İnan’ı maka- bağlı kurumlarımızın ve çalışanladımcılarımız Enerji ve Tabii Kaynak- mında ziyaret ettiler.
rın sorunları hakkında görüş alışvelar Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Ziyarette Bakanlık ve Bakanlığa rişinde bulunulmuştur.

MHP GRUP BAŞKANVEKİLİ VE SAKARYA
MİLLETVEKİLİ BÜLBÜL ZİYARET EDİLDİ
Genel Başkanımız Şuayip Deniz Demir ve
Genel Başkan Yardımcımız Ahmet Çağlaroğlu , MHP TBMM Grup Başkanvekili, Sakarya
milletvekili Sn. Muhammed Levent Bülbül ‘ü
ziyaret ederek, TSE çalışanlarının yeşil pasaport temini sorunları ve 3600 ek gösterge
düzenlemesine ilişkin düşüncelerini ilettiler.
Sayın Başkanımıza nazik kabullerinden
dolayı teşekkür ediyoruz.
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Sendikamızın Bayrağını
Daha Yükseklere Çıkaracağız
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KOSGEB BAŞKANI Sn. HASAN
BASRİ KURT ZİYARET EDİLDİ

Genel Başkanımız Şuayip Deniz
Demir, Genel Başkan Yardımcılarımız Ahmet Çağlaroğlu,
Celal Burak Oğuzhan ve Ankara-3 Nolu Şube Yöneticimiz
Yunus Doğan, KOSGEB Başkanı
Sn. Hasan Basri Kurt’u ziyaret
ederek, kurumsal meseleler,
666 sayılı KHK’ya tabi personel
ve koruyucu giyim yardımı
sorunlarını görüştüler.
Nezaketinden ve konukseverliğinden ötürü Sn. Başkana
teşekkür ediyoruz.
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TÜRK ENERJİ-SEN

Her yıl 15 Mayıs’ta gerçekleştirilen üye sayıları tespit toplantıları bu yıl da geride kaldı. Genel Başkanımız Şuayip Deniz DEMİR bu süreçte mücadele veren,
emek sarf eden ve üye olarak hakkın yanında yer alan arkadaşlarımıza teşekkür
ederek bir mesaj yayınladı.
“Değerli Arkadaşlarım,
Sendikaların üye sayılarının tespit edilip tutanak altına alındığı bir süreci daha geride bıraktık. Bu süreçte çalışanlarımızın ve Sendikamızın hakkını hukukunu korumak adına sahada
çalışan arkadaşlarımız ile şahsının ve ailesinin
ekmeğine-hakkına sahip çıkabilmek adına duruş göstererek Sendikamıza üye olmuş arkadaşlarımızı selamlıyorum. Biz Türk Enerji-Sen

olarak nasıl refah payında ısrarcıysak, nasıl ki
sözleşmeli istihdamın karşısındaysak, nasıl ki
kurum içi mülakat uygulamalarının hakkaniyetsizlik aracı olduğunu söylüyorsak, nasıl ki
3600 ek gösterge çalışmasının mühendisinden memuruna bizim hizmet kolundaki arkadaşları kapsaması gerektiğini söylüyorsak,
nasıl ki atama ve terfilerde liyakatsizliğin karşısındaysak, çalışanlarımızın hak ve menfaat-

leri doğrultusunda aynı eksende tavır ve duruş
sergilemeye devam edeceğiz. Geçtiğimiz yıl 15
Mayıs dönemine göre 2022 yılında Sendikamız
kamuda onca engelleme ve zorluklara karşın
üye sayısını yaklaşık yüzde 12 artırarak 6044
üye sayısına ulaşmıştır. Sizlerin desteği ve güveni ile Türk Enerji-Sen ailesini daha ileri noktalara hep birlikte taşıyacağız; Türk Enerji-Sen
bayrağını daha yükseklere çıkaracağız.”
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TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ZİYARETİ

KAÇKAR ŞUBEMİZ ZİYARET EDİLDİ

Genel Başkanımız Şuayip Deniz
Demir ve Genel Başkan Yardımcımız Ahmet Çağlaroğlu ile Kaçkar
Şubemiz ziyaret edildi.
Kaçkar Şubesine bağlı ÇAYKUR
Genel Müdürlüğü, DSİ Artvin Bölge Müdürlüğü ve Sanayi Teknoloji
Bakanlığına bağlı bazı işyerlerimiz
ziyaret edilerek, tertip edilen toplantılar ve görüşmelerle sendikal
gelişmeleri çalışanlarla paylaştık.
Çalışmalara Şube Başkanımız Kahraman Uzunali , Şube Başkan Yardımcımız Ömer Demirci ve Artvin
İl Temsilcimiz Ebutalip Bilgili de
eşlik ettiler.

Genel Başkan ve Genel Başkan Yardımcılarımız ile TEDAŞ
Genel Müdürlüğü Yönetimi
ziyaret edildi. Yapılan görüşmede TEDAŞ’ta çalışanlara
verilemeyen koruyucu giyim
yardımının tüm çalışanlara
verilmesi ile ilgili talebimiz
Genel müdür ve Genel müdür
yardımcılarına iletildi.

TÜRKAV GENEL BAŞKANI SN.
EBUBEKİR KORKMAZ’I ZİYARET

Genel Başkanımız ve Yönetim Kurulumuz, düzenlenen 11. Genel Kurulunda yeniden göreve seçilen TÜRKAV Genel Başkanı Sn. Ebubekir Korkmaz’ı ziyaret ederek,
TÜRKAV Genel Kurulu sonrası üstlendikleri görevde şahsı ve yönetimine başarı
dileklerini ilettiler.

TÜRK ŞEKER’E HAYIRLI
OLSUN ZİYARETİ
Genel Başkanımız ve Genel Başkan
Yardımcılarımız, Ankara 3 Nolu Şube
Başkan Yardımcılarımız ile TÜRKŞEKER
Genel Müdürü olarak atanan Sn. Muhiddin ŞAHİN’e hayırlı olsun ziyaretinde

bulundular.
Ziyarette şeker sektörünün ve çalışanların durumları ile ilgili görüş alışverişinde
bulunuldu.
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3600 EK GÖSTERGE İLE İLGİLİ
KANUN TEKLİFİMİZ

TÜM İLLERDE 3600
EK GÖSTERGE İÇİN
ALANLARDAYDIK

Açıklanan 3600 ek gösterge taslağı; 3600 ek Kanun teklifimiz, ek gösterge konusunda yaşagöstergenin altında kalan memurlarımız açı- nan mağduriyetleri çözecek ve memurlarımısından büyük bir mağduriyet oluşturmuştur.
zın taleplerini karşılayacaktır.

Bilindiği
üzere
Sendikamız
29.06.2022 tarihinde Ankara Ulus
Atatürk Heykeli önünde ve aynı zamanda tüm illerde eşzamanlı olarak
3600 Ek Gösterge düzenlemesine
Büro Hizmet Kolu çalışanlarının da

TÜRK BÜRO-SEN

Özel hizmet tazminatı yansıtma oranında adil
bir düzenleme yapılmadan, ek gösterge sorununun tam olarak çözümü mümkün değildir.
Ek gösterge düzenlemesine ilişkin taslak metinle, ek göstergeleri 3600’e yükseltilen memurların emekli maaşlarında net 1.234 TL
artış öngörülmüştür. Türkiye Kamu-Sen ek
göstergesi 3600’ün altında memurlar için brüt
1.036 TL’lik bir artış talep etmektedir.

dahil edilmesi için yoğun katılımla
basın açıklamaları gerçekleştirdi.
Edirne’den Kars’a kadar, Türkiye’nin
her ilinde basın açıklamaları gerçekleştiren Şubelerimiz, basında da
geniş yer buldu.

3600 EK GÖSTERGE BÜTÜN HİZMET GRUPLARINDA YÜKSEKOKUL MEZUNU

OLANLARA VERİLMEDEN, BU SORUNUN ÇÖZÜMÜ MÜMKÜN DEĞİLDİR

3600 EK GÖSTERGEDE AKLIN YOLU; TÜRKİYE KAMU-SEN
2018 yılından bugüne, memurlarımızın gündemini meşgul
eden 3600 Ek Gösterge olarak bilinen, Devlet Memurlarına
ek gösterge artışını öngören çalışmaya ait taslaktan kısmen
yapılan açıklama ile 4 meslek grubuna 3600 ek gösterge
artışı sağlandığı, diğer hizmet gruplarına 600 puan ek gösterge artışı ilave edildiği ifade edilmiştir.
Öncelikle şunun bilinmesini
isteriz ki; “Kamu hizmeti bir
bütündür.” Her meslek grubunun yaptığı görev ve işlevi
kendi içinde ayrı ayrı önem arz
etmektedir.
Bu nedenle, 4 meslek grubunun dışında yer alan, özellikle
iş kolumuzda görev yapan memurlarımızın, 3600 ek gösterge dışında tutulması mağduriyet yaratmıştır.
Ek gösterge artışını öngören
çalışma, henüz taslak aşamasında olup, bu aşamada Büro
Hizmet Kolunda yer alan unvanların mağduriyetinin giderilmesi için imkan vardır.

Bu konuda yapılacak en doğru
iş, hizmet gruplarını ayırmadan, hakkaniyet ve adalet ölçüleri içinde ek gösterge artışının
Konfederasyonumuz Türkiye
Kamu-Sen’in kanun teklifinde
yer aldığı şekilde, bu çalışma
ile eş zamanlı olarak özel hizmet tazminat oranlarının artırılması halinde ek gösterge
konusu memurlarımızın gündeminden çıkmış olacaktır.
Sendikamız Türk Büro-Sen, bu
konuda Anayasa ve yasalarda
Sendikalara tanınan haklar dahilinde, bütün yasal haklarını
yeri ve zamanı geldiğinde kullanacaktır.

Ek gösterge düzenlemesine ilişkin kanun değişikliği tasarısı
TBMM Genel Kurul gündemine
geldi. Girişimlerimiz sonucunda
3600 ek gösterge uygulamasının
kapsamı çok sayıda unvan için
genişletilmiş olsa da şefler, programcı ve çözümleyiciler, yüksek
tekniker ve teknikerler, kontrolörler, VHKİ ve yükseköğrenim
mezunu memurlar gibi pek çok
kamu görevlisinin de ek göstergelerinin 3600’e çıkarılması gerekiyor.
Ya da bu çalışanlarımızın tazminat yansıtma oranları yükseltilmeli ve emekli maaşlarında artış
sağlanmalı. Dün siyasi partilerin
temsilcileri ile görüşmüştük.
Bugün ise Ak Parti Grup Başkan
Vekili Sayın Mustafa Elitaş’la bu
konudaki görüşlerimizi paylaştık.
Aksaklıkları gidermek için iki ayrı
kanun teklifi hazırladık ve alternatifli olarak kendilerine sunduk.
Birinci teklifimizde Genel İdare
Hizmetleri ve Teknik Hizmetler
Sınıfında 1. dereceye yükselmiş
bütün kamu görevlilerinin ek
göstergelerinin 3600’e çıkarılması ve Yardımcı Hizmetler Sınıfı
personelinin ek gösterge rakamlarının 2200 olarak belirlenmesi

yer alıyor. İkinci teklifimizde ise
ek göstergesi 3600’ün altında
kalan tüm kamu görevlilerinin
tazminat yansıtma oranlarının
40 puan artırılması var.
Her iki teklifimiz de düzenlemenin son hali ile 3600 ek gösterge
uygulamasından faydalanamayan ve yapılacak ek gösterge düzenlemesinde maaşlarında sınırlı
bir artış yaşanacak olan tüm personeli kapsayacak ve tatminkâr
bir artış sağlayacak şekilde hazırlandı.
Tasarı bu haliyle yasalaşsa bile
yürürlük tarihi Ocak 2023 olduğundan aksaklıkları düzeltmek
için önümüzde 6 ay gibi bir süre
bulunuyor. Yapacağımız çalışmalarla Ocak 2023’te, eksiklik ve
aksaklıkları tamamlanmış, bütün
kamu çalışanlarını kapsayacak
bir düzenlemenin hayata geçeceğine inanıyorum.
Türkiye Kamu-Sen olarak bugüne
kadar olduğu gibi bundan sonra
da ek gösterge konusunun takipçisi olacağız. Düzenlemenin
bütün kamu çalışanlarını mutlu
edecek şekilde hayata geçirilmesi için çalışacak, bu yolda her
türlü mücadeleyi vereceğiz.
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ÖNCE ALANLARDA, SONRA TBMM’DE 3600 EK GÖSTERGE SADECE 4 MESLEK GRUBUNA VERİLEMEZ DEDİK, İŞİN YARISINI ÇÖZDÜK, KALAN YARISI İÇİN MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİZ

3600 EK GÖSTERGE DÜZENLEMESİNE BÜRO HİZMET KOLU
ÇALIŞANLARININ DAHİL EDİLMESİ İÇİN ULUS MEYDANDAYDIK

TÜRK BÜRO-SEN

Sendikamız 29.06.2022 tarihinde Ankara
Ulus Atatürk Heykeli önünde 3600 Ek
Gösterge düzenlemesine Büro Hizmet Kolu
çalışanlarının da dahil edilmesi için yoğun
katılımla basın açıklaması gerçekleştirdi.
Basın açıklamasına Genel Başkanımız Türkeş
Güney, Türk İmar Sen Genel Başkanı Zafer
Çelik, Türk Enerji Sen Genel Başkanı Şuayip
Deniz Demir, Konfederasyonumuza bağlı
Sendikaların Genel Başkan Yardımcıları, Genel Başkan Yardımcılarımız Vedat Ulu, Nebi
Yay, Özkan Ulupınar, Emrah Karakurt, Sami
Çam, Ankara Şube Başkan ve Yöneticilerimiz
ile çok sayıda memur katıldı.
Genel Başkanımız Türkeş Güney açıklamasında; “Bilindiği üzere 2018’de öğretmen,
polis, hemşire ve din görevlilerinin ek gösterge rakamlarının 3600’e yükseltileceğinin
ifade edilmesiyle birlikte devlet memurlarının gündemine girmişti. Türk Büro-Sen
olarak 3600 ek gösterge denilen, devlet memurlarına ek gösterge artışı düzenlemesinin
yalnızca belli meslek grupları için öngörülmesinin ve dar bir kapsamda ele alınmasının
var olan sorunları çözemeyeceğini kamuoyu
ile paylaştık.
Ek gösterge konusunun bütün memurların
uzun yıllardan gelen beklentisi olduğunu
ve yalnızca belli meslek grupları için değil,
bütün memurlar için ele alınarak kapsamlı
bir çalışma yapılması gerektiğini ifade ettik.
Kamu görevlilerinin emeklilik sorunlarının
başında ek gösterge uygulamasının eksikliğinden kaynaklı sorunların geldiğini özellikle vurguladık.

içinde mesleğe yarışma sınavı ile başlayan
ve yeterliliğe tabi olan 4 yıllık lisans mezunu
kariyer uzmanlarının, görevde yükselme sınavına göre müdür, müdür yardımcısı ile şef,
VHKİ, Bilgisayar işletmeni, zabıt katibi, mübaşir, tahsildar, İcra Memuru gibi unvanlardaki 4 yıllık lisans mezunları unutulmasın”
dedik.

mesinin bu itirazlarımız göz önüne alınarak
tekrar değerlendirilmesi gerektiğini ifade
ediyoruz. Genel İdari Hizmetler sınıfının ek
gösterge rakamının 600 puan artırılması
beklentileri karşılamaktan uzaktır. Bu çalışmanın bütün unvanlar ve öğrenim durumları
dikkate alınarak gözden geçirilmesi gerekmektedir.

TBMM’ye sunulan düzenlemeye göre dört
meslek grubunda bulunan kamu görevlilerinin lisans ve önlisans mezunlarının ek
göstergelerinin 3600’e yükseltileceği, diğer
kamu görevlilerinin bu haktan mahrum bırakılacağı görülmüştür. Bu durumda 4 yıllık
üniversite mezunu olsalar bile çalışanlarımız 2800; müdürler 3000 ek göstergede
kalırken, adı geçen 4 meslek grubunda yer
alan önlisans mezunları dahil çalışanların ek
gösterge rakamlarının 3600’e yükseltileceği
görülmektedir. Böyle bir uygulamanın adalet ve hakkaniyetle bağdaşmadığı açıktır.

Ek gösterge artışı ile birlikte; Kamu görevlilerinin emekli maaşı ve emekli ikramiyesi
hesaplamasında en önemli unsurların başında ek gösterge rakamlarına endeksli olarak
belirlenen özel hizmet tazminatı yansıtma
oranı gelmektedir. Ek göstergeye bağlı özel

Hazırladığımız kanun teklifi ile soruna bütüncül bir çözüm sunduk. “Yapılacak düzenlemenin anılan 4 meslek grubu yanında; Türk Büro-Sen olarak, ek gösterge düzenle-

hizmet tazminatı yansıtma oranları arasındaki fark üst gruplarda 20 ile 40 puan
arasında değişmekteyken ek göstergesi
3600’ün altında kalan kamu görevlilerinin diğer gruplarla arasında 60 ile 90
puan fark bulunmaktadır. Bundan dolayı
tüm memurlar, emekli maaşı düşmesin
diye 3600 ek gösterge talep etmektedir.

emekli maaşlarının yükseltilmesi gerekmektedir.

Karar vericilerin bu uyarı ve taleplerimizi
dikkate alacağına inanıyoruz. Aksi halde
yalnızca belli meslek grupları ve yalnızca
3600 ek göstergeye endeksli bir düzenleme, ek gösterge konusunu memurlarımızın gündeminden çıkarmayacak, yeni
Bu bakımdan ek gösterge sorununun tartışmaları da beraberinde getirecektir.
çözümü tek başına ek gösterge düzenlemesiyle mümkün değildir. Ek gösterge Türk Büro-Sen olarak, Devletimize güuygulamasına ek olarak tazminat yansıt- veniyor, ek gösterge konusunda gerekli
ma oranlarının da Konfederasyonumuz düzeltmelerin yapılacağına inanıyoruz”
Türkiye Kamu-Sen’in talep ettiği oranlar- diyerek sözlerini noktaladı.
da düzenlenmesi ve kamu çalışanlarının

GİRİŞİMLERİMİZ SONUCUNDA EK
GÖSTERGENİN KAPSAMI GENİŞLETİLDİ
Türkiye Kamu-Sen heyeti olarak
gün boyunca TBMM Plan ve Bütçe
Komisyonu üyeleriyle gerçekleştirdiğimiz görüşmelerden “Ek gösterge” düzenlemesine ilişkin olarak
kısmen olumlu sonuç aldık.
Girişimlerimiz sonucunda MHP ve
AK Parti milletvekillerinin sunduğu
önerge ile ek göstergenin kapsamı
genişletildi. Gelir Uzmanları, İl İstihdam Uzmanları, Mali Hizmetler
Uzmanları, Defterdarlık Uzmanları,
Vergi İstihbarat Uzmanları, İçişleri Bakanlığı Planlama Uzmanları, İl
Göç Uzmanları, Ürün Denetmenleri,
Gümrük ve Ticaret Denetmenleri,
Sosyal Güvenlik Denetmenleri, Defterdarlık Uzmanları kadrosuna atanmış olanlar, Bölge müdür yardımcısı,
İl müdür yardımcısı, ilçe müdürü,
daire başkan yardımcısı, başkan yardımcısı, şube müdürü, sayman, şube
müdür yardımcısı, müdür yardımcısı,
sayman yardımcısı, hazine sayman
yardımcısı, yüksekokul sekreteri,
enstitü sekreteri, merkez sekreteri,
kurum sekreteri, birlik sekreteri, savunma sekreteri, genel sekreter, genel sekreter yardımcısı, sivil savunma uzmanı kadrolarında bulunanlar,
Diğer müdür ve başkan unvanlı kad-

rolar ile bunların yardımcılarının ek
gösterge rakamları da 3600 olarak
belirlendi. Yaşanması muhtemel bir
mağduriyetin önlenmesinde başta
milletvekillerimiz olmak üzere emeği
geçenlere teşekkür ediyorum.

oranlarının yükseltilmesi gerekiyor.
Gerek tasarının Genel Kurul görüşmelerinde gerekse sonraki süreçte
tazminat yansıtma oranlarının da
yükseltilerek ek göstergesi 3600’ün
altında kalan kamu görevlilerimizin
sorunlarını çözme gayretinde olacaAncak mücadelemiz bitmiş değil. ğız.
3600 ek gösterge uygulamasından
faydalanamayan diğer bütün kamu Kamu çalışanlarımız adına yürüttügörevlilerimizin emekli maaşlarının ğümüz çabamız her daim durmaksıyükseltilmesi için tazminat yansıtma zın sürecektir.
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AMACI AYNI OLAN MEMURLARIN,
SENDİKALARI DA BİR OLMALIDIR

DANIŞMA KURULUMUZUN İKİNCİ
TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Bilindiği üzere, memur sendikalarının kuruluş amacı; kamu görevlilerinin ortak ekonomik, sosyal
ve mesleki hak ve menfaatlerinin korunması ve geliştirilmesi olarak tarif edilmiştir.

da toplanmaktır. Hizmet kolumuzdaki tüm memur kardeşlerimi, gerçekleri görmeye ve hep
birlikte Türk Büro-Sen’i yetkili sendika yapmaya davet ediyorum.

Türkeş GÜNEY
Bahse konu ortak ekonomik ve sosyal hak ve Bunun çaresi, Büro hizmet kolunda yetkiye en Türk Büro-Sen Genel Başkanı
menfaatlerin konuşulduğu, karara bağlandığı yakın sendika olan Türk Büro-Sen çatısı altınyasal ve meşru zemin ise, iki yılda
bir yapılan toplu sözleşme masasıdır.
Ülkemizde son 6 (12 yıl) dönem
toplu sözleşme sürecine katılan
yetkili sendikanın, bu süreçte
kamu görevlilerini mutlu edecek,
refah seviyesini artıran bir sonuç
elde etmediği bir gerçektir.
Bu durum bir yandan kamu görevlilerinin geleceğe ait umutlarını kırmış, sendikalara ve sendikacılığa da bakışlarını olumsuz
yönde etkilemiştir.

www.turkhabersen.org.tr

sendikaların, özellikle meslek ve İşyeri bazlı
sendikaların varlığı, toplu sözleşme masasında memurun 12 yılını hoyratça kullanan yetkili
ancak etkisiz sendikanın bir iki dönem daha
yetkili olmasına hizmet eder.

Türk Haber-Sen Danışma Kurulumuz ikinci istişare toplantısını,
Genel Başkan Yücel KAZANCOĞLU
katılımıyla gerçekleştirildi.

TÜRK HABER-SEN

TÜRK BÜRO-SEN

Kamu görevlilerinin ortak ekonomik ve sosyal
hak ve menfaatleri denilince, öncelikle sarf ettiği emeğin karşılığı maaş ve diğer ücretler ile
özlük hakları; yani kadro, görevde yükselme
vs. olarak öne çıkmaktadır.

Danışma Kurulu Başkanı Mehmet TANRIKULU başkanlığında toplanan Danışma Kurulu
görüşmeleri hafta sonuna kadar devam etti.
Türk Haber-Sen faaliyet sahasında bulunan
Kurumlarda yaşanan sorunlar ve karşılaşılan
sıkıntılar hakkında yol haritasının belirleneceği toplantıda , kurumsal talep ve istekler,
yeni İHS Yönetmeliği ve son yetki dönemine
dair değerlendirmelerde bulunuldu.

AÇIKLANACAK ENFLASYON RAKAMI
İLE İLGİLİ KAMUOYU AÇIKLAMAMIZ
üzerinde memur ve emekliyi rahatlatacak dü4 Temmuz 2022 - Pazartesi günü ilk altı ay- zeyde bir ücret artışı sağlanmalıdır.
lık enflasyon rakamı açıklanacak, memur ve
emeklimize enflasyon farkları açıklanacak ra- Türkiye Kamu-Sen’in, Türk Haber-Sen’in Türk
kama göre ödenecektir.
memurunun hakkını savunduğu ve her daim
hakkını savunmaya devam edeceği gerçeğini
Son bir yıldaki enflasyondaki aşırı artışların, kimse unutmamalıdır.
sabit gelirlilerin alım güçlerini her geçen gün
erittiği ortadadır.

Başka bir olumsuz sonucu ise, hak
aramanın ve sendikacılığın önündeki en büyük tehlike olarak gördüğümüz “meslek ve İşyeri esaslı”
sendikaların varlık bulması, diğer
yandan sendikacılığı “promosyon” “eşantiyon” dağıtan kurumlar seviyesine indirmesidir.

Asgari ücrete ilk kez yapılan ara zam durumun vehametini ortaya koymaktadır.

Görünen husus şudur; memur
sendikacılığında bir sıkışma, bir
sıkıntı mevcut olup, bunu aşacak
olan da yine kamu görevlilerinin
azmi ve kararı olacaktır.
Türk Büro-Sen olarak diyoruz ki;
toplu sözleşme masasında bir değişiklik yapmanın vakti gelmiştir,
kamu görevlilerinin kaybedecek
bir yılı daha yoktur. Büro hizmet
kolunda yetkiye en yakın sendika
Türk Büro-Sen’dir.
Türk Büro-Sen haricinde diğer
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Türkiye Kamu-Sen olarak hep ifade ettiğimiz
gibi enflasyon oranı kadar zam, sıfır zam demektir.
Türkiye Kamu-Sen’in Toplu Sözleşme sürecinden beri söylediği gibi:

Türkiye Kamu-Sen’in, Türk HaberSen’in Türk memurunun hakkını
savunduğu ve her daim hakkını
savunmaya devam edeceği gerçeğini
kimse unutmamalıdır.

1-Seyyanen zam yapılmalı,
2-Refah payı uygulaması gerçekleştirilmeli,
3-Enflasyon farkı aylık olarak maaşlara yansıtılmalıdır.
Hükümet, açıklanacak enflasyon oranlarının
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AY YILDIZIN GÖLGESİNDE,
HAKKIMIZIN PEŞİNDE 30 YIL!

www.turkhabersen.org.tr

TÜRK HABER-SEN

Genel Başkan Yücel KAZANCIOĞLU, Sendikamızın kuruluşunun 30. yıl münasebetiyle bir
kutlama mesajı yayınladı
Hür İrâde, Millî Tercih parolasıyla 18 Haziran
1992 tarihinde başlattığımız sendikal mücadelenin, bugün 30. kuruluş yıl dönümünü
kutluyoruz. Türk memur sendikacılığının
tarihini yazan bir Sendikal Hareket olmanın
gururunu yaşıyoruz.
Çalışan hak ve hürriyeti üzerine tesis ettiğimiz sendikal felsefemiz gereği; çalışan hak
ve hukukunu korumak, kurumsal hassasiyeti
gözetmek ve mücadele azmimizi her zaman
canlı tutmak temel ilkelerimizdir
Krizlerden beslenmedik, kavgalardan medet
ummadık. Devletimizin ve milletimizin sarsılTürk Memur Sendikacılığının öncüsü olan maz irâdesinin teminatı olduk. Sarsılana güç
Türk Haber-Sen, 30 yıllık tecrübesi ve üyele- verdik, düşenin yanında olduk. Üyelerimize,
rinden aldığı güçle yeni bir sendikal çabanın onurlu bir mücadeleye omuz vermelerinin
da temellerini atmaktadır. Proje Sendikacılığı gururunu yaşattık.
ve Bilimsel Sendikacılık anlayışıyla profesyonel ve çağdaş sendikacılığın önünü açacak Sendikacılığımızın Devletimize ve bayrağıolan Türk Haber-Sen, algıları ve önyargıları mıza sadakati, kucaklayıcı ve samimi tavrı,
yıkan duruşu ile sahadaki varlığını ve vazge- ahlâkî önceliği, vicdan ve adalet anlayışı kuçilmezliğini bir kez daha perçinlemektedir.
ruluş felsefemizden bizlere mirastır.
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ÇABA VE GAYRETİMİZ SONUCUNDA EK
GÖSTERGENİN KAPSAMI GENİŞLETİLDİ
Türkiye Kamu-Sen heyeti olarak
gün boyunca TBMM Plan ve Bütçe
Komisyonu üyeleriyle gerçekleştirdiğimiz görüşmelerden “Ek gösterge” düzenlemesine ilişkin olarak
kısmen olumlu sonuç alınmıştır.
Yaşanması muhtemel bir mağduriyetin
önlenmesinde başta milletvekillerimiz
olmak üzere emeği geçenlere teşekkür
ediyoruz.

Sevincimiz Türkiye’nin sevincini ifâde eder;
üzüntümüz Türkiye kadar büyük olur. Çünkü
biz Türkiye’yiz. Türkiye’nin sendikasıyız.
Ay yıldızın gölgesinde, hakkımızın peşinde,
bir ülkü uğruna, bir ülkünün peşinde 30 yıla
gönül verenlere selamla, saygıyla, hürmetle...

Mücadelemiz bitmiş değildir. 3600 ek
göstergeden faydalanamayan diğer tüm
kamu görevlilerimizin emekli maaşlarının yükseltilmesi için tazminat yansıtma
oranlarının yükseltilmesi gerekmektedir.
Tasarının TBMM Genel Kurul görüşmelerinde ve sonraki süreçte tazminat yansıtma oranlarının da yükseltilerek ek
göstergesi 3600’ün altında kalan kamu
görevlilerimizin sorunlarını çözme gayre-

günden bu yana umut ışığı olmayı sürdürüyoruz. Tarihimizin
temiz sayfalarına bakınız. İnanıyoruz ki Türk memurunun gerçek
temsilcisi olarak en kısa sürede
yetkiyi de alarak bu başarımızı,
kamu çalışanlarına sağlayacağımız kazanımlarla perçinleyeceğiz.

tinde olacağız. Türk Memuru müsterih olsun, her şart altında hakkı haykıracağız,
gün boyu TBMM’deydik biz Türkiye KamuSen ve Türk Haber-Sen olarak ne dediysek ne söz verdiysek yerine getirmek için
var gücümüzle mücadele edeceğiz.

için de teklif ve önerimizi sunduk, takip
etmekteyiz.

Türk memuru Türkiye Kamu-Sen ve Türk
Haber-Sen’e güvensin, müsterih olsun.
Yanınızdayız!
Çaba ve gayretlerimiz sonucunda MHP
TRT’de yaşanan mağduriyetin giderilmesi ve AK Parti milletvekillerinin sunduğu

önerge ile ek göstergenin kapsamı genişletildi. Bu sonuca göre listeye eklenenler
şunlardır:
Gelir Uzmanları, İl İstihdam Uzmanları,
Mali Hizmetler Uzmanları, Defterdarlık
Uzmanları, Vergi İstihbarat Uzmanları,
İçişleri Bakanlığı Planlama Uzmanları,
İl Göç Uzmanları, Ürün Denetmenleri,
Gümrük ve Ticaret Denetmenleri, Sosyal Güvenlik Denetmenleri, Defterdarlık
Uzmanları kadrosuna atanmış olanlar,
Bölge müdür yardımcısı, İl müdür yardımcısı, ilçe müdürü, daire başkan yardımcısı, başkan yardımcısı, şube müdürü,
sayman, şube müdür yardımcısı, müdür
yardımcısı, sayman yardımcısı, hazine
sayman yardımcısı, yüksekokul sekreteri,
enstitü sekreteri, merkez sekreteri, kurum sekreteri, birlik sekreteri, savunma
sekreteri, genel sekreter, genel sekreter
yardımcısı, sivil savunma uzmanı kadrolarında bulunanlar, diğer müdür ve başkan unvanlı kadrolar ile bunların yardımcıları.

30. yılımız kutlu olsun.

MEMUR VE EMEKLİLERİN ALIM GÜCÜNÜ KORUMAK İÇİN EK TEDBİRLER ALINMALIDIR
derhal zararlar telafi edilmeli, erime durdurulmalı
ve alım gücü yükseltilmelidir.

GENEL BAŞKANIMIZIN AÇIKLAMASI
Memur sendika-konfederasyonlarının üye sayılarının yer aldığı
tebliğ, Resmi Gazetede yayımlandı. Tüm sendikalarımız üye
sayılarını artırırken, 96 bin 501
üye artışıyla bu yıl da en fazla
üye kaydeden konfederasyon olduk ve 526 bin 684 üyeye ulaştık.
Hedefimiz 2023’de genel yetkidir.
Haber İş Kolumuz kurumlarında
da başarı sağlayarak güvenin
adresi olduğumuzu bir kez daha
kanıtladık. Türk Haber-Sen’imizin
7 bin 665 üyesine teşekkürlerimi
iletiyorum.
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na dönüştüren, işyeri temsilcisi,
şube başkan ve yönetim kurulu
üyesi, il temsilcisi, genel merkez
yöneticisi ve sendika başkanı
olarak görev yapan tüm dava
arkadaşlarımıza, emeklerinden
dolayı teşekkür ediyorum.

Ailemize yeni katılan 96 bin 501
kamu görevlisi aile üyelerimize
İnançla, azimle, kararlılık ve “evinize hoş geldiniz” diyorum.
inanmışlıkla yürüyüşümüzdeki
en büyük pay; gücümüze güç ka- Gerçek anlamda sendikacılığın,
tan, mücadelemize omuz veren, doğrunun, haklının yanında saf
dertleriyle dertlendiğimiz 526 tutan kahramanları tüm içtenbin 684 yürekli kamu görevli- liğimle tebrik ediyorum. İnşalTeşkilatlarımız hazırlıklarını bu sinindir. Zor şartlar ve baskılar lah en kısa sürede çok güçlü
doğrultuda yapmaktadır. Türk altındaki çalışmalarıyla Konfe- bir teşkilatlanma yapısıyla tüm
memurlarımıza kurulduğumuz derasyonumuzu bir aile ortamı- sendikalarımızla yetkiyi alacak,

sendikacılık bayrağını tüm kamu
çalışanlarının sorunlarının çözülmesi noktasında en yükseklere
taşıyacağız.

rilmeli, maaşlar enflasyona karşı koruma
altına alınmalı,
3- Enflasyon farkı oluşması halinde ortaya çıkan fark maaşlara aylık olarak yansıtılmalıdır.

ivedilikle hayata geçirilmelidir. Aksi halde
yapılan artışlar da, 1-2 ay içerisinde eriyecek, alım gücü düşüp memur ve emeklimiz geçim sıkıntısı çekecektir.

Hükümetten beklentimiz hep söylediğiEnflasyona yenik düşmememiz adına bu miz bu 3 maddenin hayata geçirilmesidir.
Enflasyon neredeyse memurlara yıllık çözüm önerilerimiz yerine getirilmeli,
olarak verilen zammın üzerinde seyretmektedir. Durum 6 ay sonra ödenecek
enflasyon farkıyla telafi edilebilir olmaktan çıkmıştır, daha farklı tedbirler almak
gereklidir. Memur ve emeklilerimizin
alım gücünü korumak için ek tedbirler
alınmalı ve derhal zararlar telafi edilmeli,
erime durdurulmalı ve alım gücü yükseltilmelidir.

Memur ve emeklilerimizin
alım gücünü korumak için
ek tedbirler alınmalı ve

Önerilerimiz şunlardır;

1- Memur ve emeklilere ek zam yapılarak
maaşlar yükseltilmeli,
2- Refah payı uygulaması kalıcı hale geti-
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HAKLI TERCİH MİLLİ GURUR TEBRİK
VE TEŞEKKÜR LİYAKAT VE SADAKAT

PTT A.Ş. banka promosyon
süreci tamamlanmıştır
T.C. Ziraat Bankası ile 15.250 TL üzerin- muz 2022 günü yapılacaktır. Sayın PTT
den tek seferde ödenecek şekilde 3 yıllık Genel Müdürümüz ve katkı sağlayanlara
sözleşme imzalanmıştır. Ödeme 15 Tem- çalışanlarımız adına teşekkür ederiz.

www.turkhabersen.org.tr

TÜRK HABER-SEN

Genel Başkan Yücel KAZANCIOĞLU , 15
Mayıs 2022 yetki dönemi sonucuyla ilgili
teşekkür mesajı yayınladı.

TÜRK HABER-SEN’DEN FUTBOL TURNUVASI

Bir yetki dönemini daha tamamlamış bulunuyoruz. Zorlu bir süreç olarak ifade edilebilecek bu süreç bize göstermiş ki; hür iradenin
ve milli tercihin yegane adresi Türk HaberSen’dir. Hepimiz; hür iradenin, devlete sadakat, millete hizmet noktasında duruşu ile
milletimizin gönlünde yer etmiş, Türk HaberSen’li olmakla iftihar ediyoruz.
Sendikal faaliyet sahamızda yer alan PTT,
TRT, BTK, RTÜK ve Cumhurbaşkanlığı İletişim
Başkanlığı çalışanı arkadaşlarımızı bir bütün
olarak görmek, ihtiyaçlarına ve önceliklerine
duyarlı olmak, çalışma hayatının gelişimine
katkı sağlamak ve karşılaşılabilecek sorunlara etkili çözümler üretmek felsefesiyle kurum
ve çalışan arasında kurduğumuz yürek bağı
ve samimiyet her şeyden önemlidir. Bu sa-
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mimiyet her biri birbirinden değerli kurumlarımızın çalışanlarının teveccühü ile karşılık bulmuş, sendika adına ilkeli dik duruşun
yegane adresinin Türk Haber-Sen olduğu bir
kez daha tescillenmiştir.

raber geçen yıla göre üye sayımızı %9,55 oranında arttırarak, iman ve hakikat birliği ile
yolumuza devam ediyoruz. Görevde liyakati
ve devlete sadakati esas alan, 7.665 üyemizi
selamlamaktan onur duyuyoruz.

Bu inançla; 15 Mayıs 2022 tarihi itibariyle al- Kurumumuzun tüm dinamikleriyle uzlaşdığımız neticeye göre 668 yeni üyemizle be- madan ve diyalogdan yana olmakla beraber
yönetimde katılımcılığı ve şeffaflığı benimsiyoruz. Bozguncu değiliz, kırıcı olmadık.
Sorunlar ve sıkıntılar karşısında çözümü kolaylaştıracak yaklaşımlarla konulara müdahil
olmak tercihimizdir; tüm sahada dürüst, ilkeli
ve kararlı davranmak şiarımızdır.
Bir kez daha vurgulamak isteriz ki; Millî ve
manevî değerlere bağlı kalmakla birlikte gelecek nesillere olan; milli ahlakî, vicdanî ve
meslekî sorumluluklarımızın bilincindeyiz.
Bu temel ilke ve prensip çerçevesinde kamu
çalışanlarının sorunlarının tespiti ve çözümü noktasında mücadele etmekteyiz. İnsanı
odak alan bu mücadelemizde; bölücülüğe,
her türlü ayrımcılığa, ötekileştirmeye tüm
gücümüzle karşıyız. Her türlü makam, mevkii ve statü baskılarına, gayriahlâkî tekliflere,
telkinlere ve önerilere rağmen sendikal tercihini Türk memurunun en sağlam kalesi olan
Türk Haber-Sen’den yana kullanan, samimiyetle bu kararının arkasında duran bütün
arkadaşlarımızı tebrik ediyor, kutlu sendikal
mücadelemizde özveri ile görev yapan tüm
teşkilatlarımızı, gönlü Türk Haber-Sen sevgisi
ile çarpan ve bu yolda emek sarf eden gönül
erlerine ayrı ayrı teşekkür ediyorum.
Hür İrâde, Millî Tercih… Yaşasın Türk HaberSen!

Bursa Türk Haber-Sen Şubesi
olarak, çalışanlar arasındaki
birlik ve beraberlik duygularının
güçlendirilmesi, yorucu iş hayatındaki stresten uzaklaşmak
ve kurumsal aidiyet için sosyal

4 Temmuz PTT
Bank kurban
bayramı
çalışması

faaliyetler kapsamında tüm
merkezleri kapsayacak şekilde,
bir futbol turnuvası düzenleme
kararı aldılar.
Şube Başkanımız İdris Köseoğlu düzenlenen turnava ile ilgili açıklamalarda bulundu; ” Etkinliğe yüksek katılım
olması bizleri mutlu etmiş olup katılan tüm takımlara başarılar dileyerek
04/06/2022 tarihi itibariyle turnuvamız
başlamıştır. Öncellikle saha konusunda
bizlere destek veren Bursa Büyükşehir
Belediye Başkanı sayın Alinur Aktaş’a,
Spor Dairesinden Necmi Serbest beye,
saha görevlilerine teşekkür ederiz. Katılım ve desteklerinden dolayı Başmüdürümüz Hüseyin Salman’a, Başmüdür
Yardımcısı Muzaffer Sara ‘ya , Başmüdür Yardımcısı Çiğdem Çakır’a, ihtisas
ve merkez müdürlerimize, bizleri onure eden tüm misafirlerimize teşekkür
ediyoruz. Ayrıca organizasyonda emeği
geçen tüm arkadaşlarımıza ayrı ayrı
teşekkür ederiz. Turnuvamız, 5-11-12-1819 Haziran günleri saat 19.30’da başlayacak maçlarla devam edecek olup, 19
Haziran Pazar günü Final Müsabakası
ile sonlanacaktır.” dedi. Bursa Türk
Haber-Sen Şubesi olarak, çalışanlar

arasındaki birlik ve beraberlik duygularının güçlendirilmesi, yorucu iş hayatındaki stresten uzaklaşmak ve kurumsal
aidiyet için sosyal faaliyetler kapsamında tüm merkezleri kapsayacak şekilde, bir futbol turnuvası düzenleme
kararı aldık. Etkinliğe yüksek katılım
olması bizleri mutlu etmiş olup katılan tüm takımlara başarılar dileyerek
04/06/2022 tarihi itibariyle turnuvamız
başlamıştır. Öncellikle saha konusunda
bizlere destek veren Bursa Büyükşehir
Belediye Başkanı Sayın Alinur Aktaş’a,
Spor Dairesinden Necmi Serbest beye,
saha görevlilerine teşekkür ederiz. Katılım ve desteklerinden dolayı Başmüdürümüz Hüseyin Salman’a, Başmüdür
Yardımcısı Muzaffer Sara ‘ya , Başmüdür Yardımcısı Çiğdem Çakır’a, ihtisas
ve merkez müdürlerimize, bizleri onure eden tüm misafirlerimize teşekkür
ediyoruz. Ayrıca organizasyonda emeği
geçen tüm arkadaşlarımıza ayrı ayrı
teşekkür ederiz. Turnuvamız, 5-11-12-1819 Haziran günleri saat 19.30’da başlayacak maçlarla devam edecek olup, 19
Haziran Pazar günü Final Müsabakası
ile sonlanacaktır.” dedi.
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DOĞU ANADOLU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİNDE

ŞIRNAK

MUŞ
SİİRT

Yardımcımız Ahmet Önder KAZANCI, çalışanlarımızla bir araya gelerek istek ve sorunları
dinleyerek, çalışma hayatına dair değerlendirmelerde bulundular.

BATMAN

Gerçekleştirilen ziyaretlerde, Batman, Bitlis, Diyarbakır, Mardin, Muş, Siirt, Şırnak PTT
Başmüdürlükleri ve Merkez Müdürlükleri ve
Diyarbakır TRT Müdürlüğü ziyaret edilerek,
Başmüdürlerimiz ve Merkez Müdürlerimiz
ile istişarelerde bulunuldu. Genel Başkan

BİTLİS
DİYARBAKIR

www.turkhabersen.org.tr

TÜRK HABER-SEN

Genel Başkan Yardımcımız Ahmet Önder
KAZANCI, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde teşkilat ziyaretleri gerçekleştirdi.
Teşkilat çalışmalarına Doğu ve Güneydoğu
Anadolu Bölge Koordinatörümüz Mahmut
Bayhan’da eşlik etti.

MARDİN

TEŞKİLAT ÇALIŞMALARI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

TÜRKİYE KAMU-SEN GAZETESİ

TEMMUZ 2022

44

3600 EK GÖSTERGE DÜZENLEMESİ TBMM’DE

www.turkdiyanetvakifsen.org.tr

TÜRK DİYANET VAKIF-SEN

Kamu çalışanlarının ek gösterge düzenlemesi ile ilgili Kanun Teklifi 28.06.2022 tarihi
itibariyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na sunuldu.
Ercan Han katılarak gerekli görüş ve önerilerimizi iletmektedirler. Türkiye Kamu-Sen
Genel Başkanımız Önder Kahveci ile birlikte
MHP Grup Başkan Vekilleri sayın Erkan Akçay,
Muhammed Levent Bülbül ve Plan ve Bütçe
Komisyonu Üyesi sayın İsmail Faruk Aksu ile
görüşerek hazırladığımız dosyayı kendilerine

takdim ettik. 3600 ek göstergeden faydalanamayan bütün kamu çalışanları için, Özel
Hizmet Tazminatı Yansıtma Oranlarında değişiklik yapılarak artırılması için çalışmalarımızı
sürdürmekteyiz.
Üyelerimize, kamu çalışanlarına ve emeklilerimize duyurulur.

“Ek Gösterge” düzenlemesinin olduğu Torba
Yasa, 29.06.2022 tarihinde TBMM Plan ve
Bütçe Komisyonu Başkanlığında görüşülmeye başlanmıştır.
3600 Ek Göstergeden faydalanamayan Diyanet ve Vakıflar çalışanlarımız ve bütün kamu
çalışanlarımız ile emeklilerimiz için, TBMM
Plan ve Bütçe Komisyonuna Türkiye KamuSen adına Türk Büro-Sen Genel Başkanı Türkeş Güney, Türk İmar-Sen Genel Başkanı Zafer
Çelik ve Türkiye Kamu-Sen Ar-Ge sorumlumuz

GENEL BAŞKANIMIZ ANKARA-3 NOLU ŞUBE ÜYELERİMİZLE BULUŞTU
dir. Diyanet İşleri Başkanlığı ve Vakıflar Genel
Müdürlüğü’nde etkili olan Sendikamızın yetkili olabilmesi için, çalışmalarımızı biraz daha
artırmamız gerekmektedir. Her arkadaşımız
üstlendiği görevi layıkıyla yerine getirmenin
çabası içerisinde olmalıdır.

Genel Başkanımız Nuri Ünal, Türkiye KamuSen Genel Merkezi’mizde, Ankara 3 Nolu
Şubemizin düzenlemiş olduğu kahvaltılı
istişare toplantısına katıldı. Toplantıya
Genel Başkanımız Nuri Ünal, Genel Başkan
Yardımcılarımız Hakan Paş, Kadir Şahin,
Nadir Baylar, Ankara-3 Nolu Şube Başkanımız Ali Tuna ve Yönetim Kurulu üyelerimiz
katıldı.
Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan istişare
toplantısında; Ankara-3 Nolu Şube Başkanımız Ali Tuna açılış konuşması yaparak şube
çalışmaları hakkında bilgi verdi. Ardından
İstişare toplantısında konuşan Genel Başkanımız Nuri Ünal şunları söyledi; “Sendikamız
kuruluşundan itibaren ilkeli, kararlı, sorumlu
ve ahlaklı anlayışıyla yoluna devam etmekte-

Diyanet Vakıf-Sen ve Türkiye Kamu-Sen olarak, bizim ilkemiz önce ülkemiz anlayışıyla,
Devletimizin daim, ülkemizin güçlü, milletimizin huzurlu, çalışanlarımızın mutlu olması için
mücadeleye sizlerle birlikte devam edeceğiz.
Katılımlarınızdan ve katkılarınızdan dolayı
hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.
Banka promosyon anlaşması, 3600 ek göster- Toplantının ardından İlçe temsilcilerimiz ve
ge ve 4/B sözleşmeli çalışanlarımızın kadroya üyelerimiz de görüş ve önerilerini dile getirgeçişleri hakkında bilgiler veren Genel Başka- diler.
nımız, Çalışanlarımızın problemlerinin çözümü yine Türk Diyanet Vakıf-Sen’in ve Türkiye Var olsun Türk Diyanet Vakıf-Sen,
Kamu-Sen’in yetkili olması ile olacaktır. Türk Var olsun Türkiye Kamu-Sen.”
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ANTALYA KAŞ`TA TEMSİLCİLERİMİZ VE ÜYELERİMİZLE BULUŞTUK
Program Kaş Gökseki Camii İmam Hatibi
Murat Sarıtaş’ın Kur’an-ı Kerim tilavetiyle
başladı. Kaş İlçe Müftüsü Turgut Topaloğlu ve Türk Diyanet Vakıf-Sen Antalya
Şube Başkan Yardımcısı İsmail Kılavuz’un
konuşmalarından sonra söz alan Genel
Başkanımız Ünal;“Toplantımızın hayırlara vesile olmasını ve sonuçları itibariyle
Sendikamıza, Türkiye Kamu-Sen’imize,
Diyanet ve Vakıflar camiasına ve ülkemize hayırlar getirmesini Yüce Allah’tan
niyaz ediyorum.
Genel Başkanımız Nuri Ünal, Türk Kıymetli Arkadaşlar,
Sevgili Peygamberimizin (sas) “Hayra
Diyanet Vakıf-Sen Kaş Temsilciliği vesile olan, hayrı yapan gibidir” emri
gereğince, hep hayra vesile olmanın hep
tarafından Kaş İnceboğaz Sosyal
Tesislerinde organize edilen istişa- hayırlı işler yapmanın gayreti içerisinde
olduk. Ülkemizin geleceği için; insanlare toplantısına katıldı.
rımızın birlik, beraberlik içerisinde, hu-

ülke bizim ve gidecek başka yerimiz yoktur. Şanlı ecdadımızdan emanet bu vatan
topraklarını bizlerden sonra gelecek nesillere, emin bir şekilde taşımak hepimizin tarihi sorumluluğudur. Bunun aksine
davrananlar vebalden kurtulamazlar. Çalışanlarımızın görevde yükselmesi ve değerlendirilmesinde; adaletli bir şekilde,
tecrübe, liyakat, bilgi ve birikimine önem
verilmesi gereklidir. Hiç kimse çalışanları
görüşünden, anlayışından ve sendikasından dolayı ötekileştiremez.

Her türlü zorluğa göğüs geren cefakâr
üyelerimiz;
Hiçbir çalışanımız işinin olması için siyasetçilerin, hatırlı kişilerin, sendikaların
veya başka unsurların kapılarında beklememelidir. Bu insanlık onuruna da aykırıdır. En şerefli varlık olan insanın, başka
birinin karşısında ezilmesine asla müsaade edilmemelidir. Sendikacılığımızın
ana temeli ve bizleri diğer sendikalardan
ayıran en önemli özellikte bu anlayıştır.
Çünkü biz çalışanlarımızı bizlere bir emanet görüyoruz. Emanete emin bir şekilde
davranıyoruz. Emanete ihanet etmiyoruz.
Şunu da haykırarak söylüyoruz; EMANETİ
EHLİNE VERİN…
Hz Ali (ra) Efendimizin “Çalışanlar, kötülük düşünmeye vakit bulamazlar Çalışmayanlar ise, kendilerini kötülükten kurtaramazlar” sözünde olduğu gibi; bizler;
adaletli, ölçülü bir sistem kurulana dek
Gerçekleştirilen istişare toplantısına Kaş zurlu, mutlu bir anlayışla kucaklaşması, yılmadan, yorulmadan, usanmadan hep
Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, Kaş Be- birbirine güvenmesi ve inanması bizler birlikte çalışacağız. Çünkü kamu çalışanlediye Başkan Yardımcısı Salih Usta, Kaş için önemlidir. Unutulmaması gereken bu larının gerçek sesi Türkiye Kamu-Sen ve
İlçe Müftüsü Turgut Topaloğlu, Kaş Müftülüğü Şube Müdürü Halil Başarı, Türk
Diyanet Vakıf-Sen Antalya Şube Başkanımız Nuray Kaplan, Türk Diyanet Vakıf-Sen
Antalya Şube Başkan Yardımcılarımız
İsmail Kılavuz, Ali Karaardıç, Halil İbrahim Uğur, Türk Diyanet Vakıf-Sen Antalya
Şubesi Kadın Kolları Başkanımız Selma
Yılmaz, Türk Diyanet Vakıf-Sen Kaş İlçe
Temsilcimiz Harun Abukan, Ak Parti Kaş
İlçe Başkanı Okay Bilgin, Milliyetçi Hareket Partisi Kaş İlçe Başkanı Cemil Kolak,
Sosyal Yardımlaşma Vakfı Müdürü Ayhan
Yıldırım, Belediye Meclis Üyeleri, Ülkü
Ocakları Kaş İlçe Başkanı Bekir Baynurlar, Türkav ve Türk Sağlık-Sen Kaş İlçe
Temsilcisi Kaş Devlet Hastanesi Müdür
Yardımcısı Adem Çiçek, Türk Eğitim-Sen
Kaş İlçe Temsilcileri Halil İbrahim Göçen
ve Miraç Akbulut, daire çalışanları ve çok
sayıda din görevlimiz katıldı.

Türk Diyanet Vakıf-Sen çalışanlarımızın
katkıları ve dualarıyla Diyanet ve Vakıflar
çalışanlarının tek ümididir.
Bizler, sendikal mücadelemizi; insan onuruna yaraşır bir hayat için, ailesiyle kimseye muhtaç olmayacak kadar bir ücret
verilmesi için yapıyoruz.
Bizler, mutlu, huzurlu ve güvenli bir hayat istiyoruz. Bizler, adam kayırmacılığının son bulmasını istiyoruz.
Bizler, en şerefli varlık olarak yaratılan
insanları şekline, görüşüne, sendikasına
göre değil, liyakat ve başarısına, becerisine göre değerlendirilmesini istiyoruz.
Bizler, geleceğimizi birilerinin tayin etmesini değil, kendi geleceğimize sahip
çıkmak istiyoruz.
Bizler, hakça bir paylaşım, adil bir gelir
dağılımı istiyoruz. Sendikacılığı yani bu
kutlu mücadeleyi bunun için yapıyoruz.
Bu kutlu harekete destek veren, katkı
sağlayan bütün üyelerimize, katılımlarından dolayı Kaş Kaymakamımız Şaban
Arda Yazıcı, Belediye Başkan Yardımcısı
Salih Usta, İlçe Müftüsü Turgut Topaloğlu, siyasi parti temsilcileri ve haziruna,
organizasyonun hazırlanmasında emeği
geçen arkadaşlara teşekkür ediyorum”
dedi.
Türk Diyanet Vakıf-Sen Antalya Şube Başkan Yardımcımız İsmail Kılavuz tarafından Genel Başkanımız Nuri Ünal’a Plaket
takdim edildi.
Program Türk Diyanet Vakıf-Sen Antalya
Şube Başkan Yardımcımız Halil İbrahim
Uğur’un duasının ardından karşılıklı görüş, öneri ve temenniler ile son buldu.
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TÜRK DİYANET VAKIF-SEN DOĞRU
SENDİKACILIĞIN ADRESİDİR

İSTANBUL İL MÜFTÜSÜ ZİYARET EDİLDİ
Genel Başkanımız Nuri Ünal, İstanbul Programı
kapsamında İstanbul İl Müftülüğünü ziyaret etti.

www.turkdiyanetvakifsen.org.tr

TÜRK DİYANET VAKIF-SEN

Genel Başkanımız Nuri Ünal, Ankara 1 Nolu Şubemizin düzenlediği ve Diyanet İşleri Başkanlığı
Merkez Teşkilatı üyelerimizin ve çalışanlarımızın katıldığı istişare toplantısına katıldı.
lik hukuku içerisinde geliştirmeye gayret ediyoruz. İlkeli, kararlı, sorumlu ancak hepsinden
önemli olan ahlaklı bir sendikacılığı önceleyerek ve örnek olarak yerine getiriyoruz.

Başkanlık 15 Temmuz Milli İrade Şehit Ali Alıtkan Konferans Salonunda düzenlenen toplantıya Genel Başkanımız Nuri Ünal’ın yanı sıra
Genel Başkan Yardımcılarımız Kadir Şahin,
Nadir Baylar, Genel Merkez Denetleme Kurulu
Başkanı ve Kastamonu Şube Başkanımız Sadık
Aktaş, Ankara 1 Nolu Şube Başkanımız Hamza
Alaçam, Şube Yönetim Kurulu üyelerimiz ve
çalışanlarımız katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal
Marşı’nın okunmasının ardından Kur’an-ı Kerim okunarak şehitlerimize dua edildi. Ankara 1 Nolu Şube Başkanımız Hamza Alaçam’ın
açılış konuşmasından sonra Genel Başkanımız
Nuri Ünal; “Türk Diyanet Vakıf-Sen kurulduğu
günden itibaren, önce ülkem anlayışıyla, Diyanet İşleri Başkanlığı 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,
yanlışları ve hataları net bir şekilde, usul ve
üslubunca bütün muhataplarımıza iletiyoruz.
Bunu yaparken kırmadan, dökmeden, yakmadan ve yıkmadan bize yakışan bir şekilde dile
getiriyoruz.
Türk Diyanet Vakıf-Sen olarak, hizmette yarış
olarak gördüğümüz sendikal hareketi, kardeş-

niden ele alınmalı ve yükseltilmelidir. Ek gösterge konusunda ortaya koyduğumuz sorunun
kamu çalışanlarının gündeminden bütünüyle
çıkması için düzenleme TBMM gündemine geldiğinde girişimlerde bulunacağımız bilinmeliÜlkemize, milletimize, İslam alemine ve bütün dir” dedi.
insanlığa yapılacak güzel ve hayırlı işlerde kurumumuz Diyanet İşleri Başkanlığımızın her Banka Promosyon anlaşmasından da bahsedaim yanında ve destekçisi olduğumuzu bir den Genel Başkanımız; “Bilindiği gibi, Diyanet
kez daha ifade ediyorum. Yanlış gördüğümüz İşleri Başkanlığı merkez ve taşra teşkilatının
iş ve işlemleri de üyelerimiz ve bütün çalışan- maaş ödemelerinin sadece katılım bankalarıylarımız adına, şeffaf ve net bir şekilde dün ol- la yapılmasına ilişkin 21 Mart 2022 tarihinde
duğu gibi bundan sonra da söylemeye devam ihale yapmıştı. İhaleyi kazanan Ziraat Katılım
edeceğiz”
ve Kuveyt Türk Katılım Finans Kurumları, personele 3 yıllığına toplam 2.880.-TL. promos“Hatırlanacağı üzere 2018’de gerçekleştirilen yon vermeyi taahhüt etmişlerdi.
seçimler öncesinde sayın Cumhurbaşkanımız
öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerinin Türk Diyanet Vakıf-Sen olarak yapılan ihalede
ek gösterge rakamlarının 3600’e yükseltilece- verilen rakamları kabul etmediğimiz, hizmet
ğini ifade etmişti. Kamu görevlilerinin emek- noktasında da eksiklikler yaşanacağını belirlilik sorunlarının başında ek gösterge uygu- terek 12.04.2022 tarihinde Diyanet İşleri Başlamasının eksikliğinden kaynaklı sorunların kanlığının 21.03.2022 tarihinde yapılan merkez
geldiğini özellikle vurguladık. Hazırladığımız ve taşra teşkilatı “Maaş Anlaşma İhalesi İşine”,
çalışma Ekim 2018 tarihinde kanun teklifi ola- 12.04.2022 tarihinde Ankara İdare Mahkemerak TBMM’ne sunuldu.
sine “Yürütmeyi Durdurma ve İşlemin İptali”
davası açtık ve açtığımız dava sonucu AnkaŞu anda 3600 Ek Gösterge düzenlemesinin ra 4. İdare Mahkemesi İŞLEMİN İPTALİNE
detayları tam olarak belli olmasa da çalışmaya karar verdi. Diyanet İşleri Başkanlığı Davayı
olumlu olarak bakıyor, eksikliklerin giderilme- Danıştay’a götürmüştür. Süreci yakinen takip
si için çalışmalarımız sürecektir. Özellikle ek ediyoruz. Önceliğimiz çalışanlarımızın mengöstergesi 3600’ün altında kalan personelin faatidir. DİYANET merkez teşkilatımızda artık
tazminat yansıtma oranları mutlak surette ye- YETKİ hakkımızdır ve mutlaka alacağız”
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DİN-BİR-SEN’DEN
SENDİKAMIZA ZİYARET
Din-Bir-Sen Genel Başkanı Yusuf Özdemir ve Genel
Başkan Yardımcısı Menderes Ateş, Sendikamızın 7.
Olağan Genel Kurulu sonrası Genel Başkanımız Nuri
Ünal’ı ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundular. Ziyaretlerde Genel Başkanımız ile birlikte
Yönetim Kurulumuz da hazır bulundu.

Genel Başkanımız Nuri Ünal’a, Genel Başkan Yardımcılarımız Hilmi Şanlı ve Kadir Şahin eşlik ettiler. Ziyarette; İstanbul İl Müftüsü sayın Prof. Dr. Safi Arpaguş
makamında ziyaret edildi. Genel Başkanımız Ünal
şunları ifade etti; “Diyanet çalışanlarının yaklaşık 13
bine yakınının bulunduğu İstanbul’da sunulan din hizmetlerinde başarılar diliyorum. Türk Diyanet Vakıf-Sen
olarak, yapılan hizmetlere dün olduğu gibi bugün de
katkı sunmaya devam edeceğiz. Önce ülkem anlayışı
ve Diyanet İşleri Başkanlığı’nın kurumsal yapısını zedelemeden, çalışanlarımızın huzurlu, mutlu ve başarılı
bir çalışma içerisinde olması için çaba sarf ediyoruz.
Devletimize sadakat, milletimize hizmet anlayışıyla,
Diyanet personeli olması aidiyetinin en yüksek oranda olması, kurum yöneticilerimiz, çalışanlarımız ve
hepimizin görevidir.” İstanbul İl Müftüsü sayın Safi
Arpaguş’da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile ge-

tirerek, çalışmalar hakkında bilgi verdi. Genel Başkanımız Ünal; İl Müftülüğü personellerini de odalarında
ziyaret ederek, 3600 ek gösterge, İLİTAM, rotasyon,
lojmanlar, amir-memur ilişkisi, sendikalar arası ilişkiler, MBSTS, hac ve umre görevlendirmeleri, 4/B
sözleşmeli personelin durumu, vekil imam-hatip, müezzin-kayyım ve fahri öğreticilerin durumu ve genel
konular hakkında bilgiler verdi.

SENDİKAMIZA KATILIMLAR DEVAM EDİYOR

İSTANBUL 1 NO`LU ŞUBE İLÇE TEMSİLCİLERİMİZLE BULUŞTUK

İSTANBUL VAKIFLAR BÖLGE
MÜDÜRLÜĞÜ ZİYARET EDİLDİ
Genel Başkanımız Nuri Ünal, İstanbul
Vakıflar 1. Bölge Müdürü Hayrullah Çelebi’yi makamında ziyarette
bulundu.
Ünal, şunları söyledi; “Türk Diyanet
Vakıf-Sen kurumlarımızın var olması,
yarınlara daha güçlü olması için üzerine düşeni yapmaktadır. Vakıflar da,
aynı Diyanet İşleri Başkanlığı gibi ülkemizin güzide kurumlarından birisidir.
İdarecilerimizden beklentimiz çalışanlara eşit, adil ve şefkatli davranmalarıdır. Özellikle de sendikal tercihlerle ilgili ayrım ve ayrıştırma yapılmamasıdır.
Bütün iş ve işlemlerde liyakat, ehliyet,
bilgi ve tecrübeye öncelik verilmelidir.
Sadakat ise Türk Devletine, milletimize hizmet anlayışıdır. Ecdat yadigârı
eserleri koruyan ve yarınlara iletilmesini sağlayan kurum yöneticilerine ve
çalışanlarına ayrı ayrı teşekkür ediyor,

tekrar başarılar diliyorum” dedi. İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürü Hayrullah
Çelebi’de “Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, birlikte çalışarak milletimize hizmet etmeye devam
edeceğiz” dedi. Genel Başkanımız Nuri
Ünal, Genel Başkan Yardımcılarımız
Hilmi Şanlı, Kadir Şahin, Nadir Baylar,
Ahmet Öksüztepe, Vakıflar Şube Başkanımız Ercan Odabaşı, Vakıflar Şube
Başkan Yardımcımız Şefik Çalışıcı ve
Temsilcilerimiz ile birlikte Bölge Müdürlüğü çalışanlarını ziyaret ederek,
görüş ve önerilerini dinlediler ve çalışmalar hakkında bilgi verdiler.

Genel Başkanımız Nuri Ünal ve Genel
Başkan Yardımcılarımız Hilmi Şanlı,
Kadir Şahin, Nadir Baylar, Arif Gürsoy
ve Ahmet Öksüztepe İstanbul 1 No’lu
Şubemizin Üsküdar’da düzenlenen ilce
temsilcileri istişare toplantısına katıldı.
İstişare toplantısına; Türkiye Kamu-Sen
Temsilcimiz Remzi Özmen, İstanbul 1
No’lu Şube Başkanımız Muzaffer Erikoğlu,
İstanbul 2 No’lu Şube Başkanımız Ekrem
Taşçı, Vakıflar Şube Başkanımız Ercan
Odabaşı, Vakıflar Şube Başkan Yardımcımız Şefik Çalışıcı, şube yönetim kurulu
üyelerimiz ve ilçe temsilcilerimiz katıldı.
Açılış konuşmasını İstanbul 1 No’lu Şube
Başkanımız Muzaffer Erikoğlu yaptı. Şube
ile ilgili bilgiler verdi. Ardından Genel Başkanımız Nuri Ünal katılımcılara hitap etti.
Ünal; “Türkiye Kamu-Sen, Türk Diyanet
Vakıf-Sen ve üye Sendikalarımız ülkemize
ve çalışanlarımıza kalıcı hizmetler etmek
için çalıştıklarını” dile getirdi. Ünal, “Devletimizin birliği, dirliği, ülkemizin bütünlüğü, şehit kanlarıyla sulanan ay yıldızlı
al bayrağımızın nazlı nazlı dalgalanması, ezanlarımızın beş vakit minarelerden
okunması ve Diyanet İşleri Başkanlığı
ve Vakıflar Genel Müdürlüğü gibi güzide iki kurumumuzun ve çalışanlarımızın
her alanda en üst seviyeye çıkması için

sendikal faaliyetler içerisindeyiz. Araç
olarak gördüğümüz sendikacılığı güzele, kardeşliğe, bütünlüğe ve hayra vesile
olacak şekilde çaba sarf ediyoruz. İlkeli,
kararlı ve hepsinden önemlisi ahlaklı bir
sendikacılık yapıyoruz. Kimsenin hakkını
yemiyoruz, kimsenin de hakkımızı yemesine müsaade etmeyiz. Çalışanlarımızın
haklarının korunması ve yeni hakların
alınması için gece gündüz çalışıyoruz”
dedi. Daha sonra katılımcılar görüş ve
önerilerini dile getirdiler.
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SENDİKAMIZA KATILIMLAR DEVAM EDİYOR

İSTANBUL 2 NOLU ŞUBE İLÇE TEMSİLCİLERİMİZLE BULUŞTUK

www.turkdiyanetvakifsen.org.tr

TÜRK DİYANET VAKIF-SEN

Genel Başkanımız Nuri Ünal ve Genel Başkan Yardımcılarımız Hilmi Şanlı, Kadir Şahin, Nadir Baylar, Arif Gürsoy ve Ahmet
Öksüztepe İstanbul 2 Nolu Şubemizin Beyoğlu’nda düzenlenen ilce temsilcileri istişare toplantısına katıldı.
tünlüğü, huzuru, ay yıldızla al bayrağımızın
hür bir şekilde dalgalanması ve ezanlarımızın beş vakit minarelerden sizler tarafından
okunması bizim için olmazsa olmazımızdır.
Aynı zamanda ülkemizin en güzide kurumlarından olan Diyanet İşleri Başkanlığı’mız
ve Vakıflar Genel Müdürlüğü’müz bizim için
önem arz etmektedir. Hak arama mücadelesi
olan sendikacılığı yaparken bu anlayışı unutmadan yapmaktayız. Üreten, yol gösteren ve
İstişare toplantısına; İstanbul 2 No’lu Şube hak ettiğini mutlaka alan bir anlayışın sahibiBaşkanımız Ekrem Taşçı, İstanbul 1 Nolu yiz. Sendikacılığı ilkeli, kararlı ve hepsinden
Şube Başkanımız Muzaffer Erikoğlu, Vakıflar Şube Başkanımız Ercan Odabaşı, Vakıflar
Şube Başkan Yardımcımız Şefik Çalışıcı, şube
yönetim kurulu üyelerimiz ve ilçe temsilcilerimiz katıldı. Toplantı; İstanbul 2 No’lu Şube
Başkanımız Ekrem Taşçı’nın açılış konuşması
ile başladı ve İstanbul’da sendikal faaliyetler
hakkında bilgiler verdi.

önemlisi ahlaklı bir şekilde yapmaya devam
edeceğiz. Hak edenin hak ettiği yere kendi
hakkı, bilgisi ve liyakati ile gelebileceği bir
sistemin oluşmasını istemekteyiz. 3600 ek
gösterge, 4/B sözleşmeli çalışanlarının 4/A
kadrolu olmaları, MBSTS’nın kaldırılması,
hac ve umre görevlendirilmelerinin sınavsız olması, lojmanı olmayan cami ve Kur’an
kurslarına lojman yapılması gibi birçok konularda çalışmalarımız sürmektedir. Etkili olan
Sendikamızın ve Konfederasyonumuzun artık
yetkili olma zamanı gelmiştir”.

Daha sonra Genel Başkanımız Nuri Ünal, sendikal çalışmalar hakkında ve güncel konularla ilgili bilgilendirme yaptı. Özetle şunları
söyledi; “Devletimizin birliği, milletimizin bü-

GENEL BAŞKANIMIZ KAŞ VE ELMALI İLÇELERİNİ ZİYARET ETTİ
Türk Diyanet Vakıf-Sen olarak, Diyanet İşleri
Başkanlığı ve çalışanlarının her alanda en üst
seviyeye ulaşması için çalıştıklarını belirtti.
Kaş İlçe Müftüsü Turgut Topaloğlu’da müftülük çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Müftülük çalışanları ziyaret edilerek görüş alışverişinde bulunuldu. Genel Başkanımız Ünal’ın
Kaş ve Elmalı’da üyelerimiz ve çalışanlarımızla bir araya geldiği ziyaretlerde Din Görevlilerimizin sorunları ve çözüm yolları hakkında
istişarede bulunuldu. Sendikamızın faaliyetleri ve çalışmaları hakkında bilgi verildi.
Ziyaretlerde; çalışmalar hakkında da bilgi
Genel Başkanımız Nuri Ünal, Antalya
programı kapsamında Antalya Kaş ve Elmalı
İlçelerine bir dizi ziyaretlerde bulundu.
Ziyaretlerde Antalya Şube Yönetim Kurulumuz ve İlçe temsilcilerimiz hazır bulundu.
Kaş İlçe Müftüsü Turgut Topaloğlu’nu da makamında ziyaret eden Genel Başkan Ünal;

alan Genel Başkan Ünal, “Kaş ve Elmalı İlçe
Temsilcilerimize çalışmalarında başarılar
dileyerek, hep birlikte ve Yüce Allah’ın izni,
üyelerimizin destekleri ile kamu çalışanlarının bütün problemlerinin çözümünü sağlayacağız.” dedi.
Genel Başkanımız Ünal, Kaş ve Elmalı’da üye
ve çalışanları ziyaret ettikten sonra Elmalı
İlçe Temsilcimiz Ahmet Yavuz’u görev yapmış olduğu camide ziyaret ederek başarılar
diledi.
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GENEL BAŞKANIMIZ KONYA’DA TEMSİLCİLERİMİZLE BULUŞTU

TÜRK DİYANET VAKIF-SEN KONYA ŞUBESİ TARAFINDAN
İLÇE TEMSİLCİLERİ İSTİŞARE TOPLANTISI DÜZENLENDİ
Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Nuri Ünal ile Genel Başkan Yardımcıları Kadir Şahin ve Nadir Baylar’ın
da katıldığı toplantıya Konya Şube Yönetimi, kadın komisyonu, ilçe ve işyeri temsilcileri katıldılar.
- Kur’an Kursu Öğreticilerimizin unvanı
şartları tutanların Kur’an Kursu Öğretmeni olarak değiştirilmelidir.
- MBSTS kaldırılmalıdır.
- Lojmanı olmayan camilere TOKİ tarafından lojman yapılmalıdır.
Gibi konuların çözümü için Türk Diyanet Vakıf-Sen olarak yılmadan, yorul-

İstişare toplantısında açılış konuşmasını Konya Şube Başkanı Hüsamettin İğdi
yaptı. Hüsamettin İğdi, Genel Başkan
Nuri Ünal ve bütün katılımcılara ayrı
ayrı teşekkür ederek, Konya Şubesinin
faaliyetlerini anlattı. Geçen yıla göre
üye sayılarını artırdıklarını dile getirdi. Sadece üyelerinin değil, Konya’da
çalışan bütün personelin dertleriyle
imkanlar ölçüsünde ilgilendiklerini
dile getirdi. Türk Diyanet Vakıf-Sen’in
çalışmalarını anlatarak, desteklerini
istediklerini belirtti. En kısa sürede
Konya’da yetkili sendika olmak için çalışmalarını yaptıklarını dile getirdi.
Ardından Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel
Başkanı Nuri ÜNAL söz alarak şunları
söyledi; “Kıymetli Genel Başkan Yardımcılarımız, Genel Merkez Denetleme Kurulu Üyemiz, Konya Şubemizin
değerli Şube Başkanı, Yönetim Kurulu
Üyeleri, ilçe, işyeri ve sendika temsilcilerimiz, kıymetli hanımefendiler ve
beyefendiler bu güzide heyetinizi sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum.
Sendikamıza emeği geçmiş bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyor, vefat
edenlere Yüce Allah’tan rahmet niyaz
ediyorum.

Kamu-Sen önce ülkem anlayışıyla kurulmuş, ilkeli, kararlı, sorumlu ve ahlaklı bir sendikal anlayışın öncülüğünü
yapmaktadır. Sendikal hareketi bir
araç olarak görerek, Sevgili Peygamberimizin (sas) “Hayra vesile olan, hayrı yapan gibidir” sözü gereğince yapmaktayız. Atama, nakil, yer değişikliği
gibi konularda liyakatin esas alındığı,
hak edenin, hak ettiği yere kendi hakkıyla gelebileceği bir sistemin oluşmasına katkı sunmak istiyoruz. Diyanet
çalışanlarının önder, öncü ve örnek
anlayışı unutulmadan, hak ve menfaatlerinin korunması için gerekli işleri
yapmaktayız. Bizim için kurumların
yapısı önemlidir. Kurum yöneticilerinin
eksiklikleri dile getirilirken, kırmadan,
yıkmadan, yakmadan bize yakışan usul
ve üslupla dile getiriyoruz.
Her ortamda üyelerimizin ve çalışanlarımızın haklarını koruyoruz. Yetkili
sendika olamasak ta ETKİLİ bir sendikayız. Bize emanet edilen üyelikleri
ve üyelerimizi zora sokacak, yüzlerini
yere eğdirecek hiçbir yanlış işin içerisinde olmadık, Allah’ın izni sizlerin dua
ve destekleriyle de yanlışların içerisinde olamayacağız.

Türk Diyanet Vakıf-Sen ve Türkiye - 3600 ek gösterge ile ilgili Türkiye

Kamu-Sen olarak gerekli hazırlıkları yıllar öncesinden yaparak ilgilileri
sunduk. Bir an önce bütün kamu çalışanlarının memnun olacağı düzenleme
yapılmalıdır.
- 4/B Sözleşmeli çalışanlar bir an önce
kadroya alınmalıdır. Çalışanlar mahkeme kapılarına gönderilmemelidir.
- Banka promosyonu ile ilgili Sendikamızın açtığı davanın kazanılması
sonucunda çalışanlarımızın alacakları
promosyon miktarları artmıştır.
- Amir memur ilişkileri mobing olmadan, insanlık onuru korunarak yerine
getirilmedir.

madan çalışıyoruz ve çalışmaya devam
edeceğiz. Konya Şubemize gayretli çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Daha sonra üye sayılarını artıran
ilçe temsilcilerine plaketleri verildi.
Genel Başkan Nuri Ünal ve Genel Başkan Yardımcıları temsilcilerin görüş ve
önerilerini dinledi.
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www.turkdiyanetvakifsen.org.tr

TÜRK DİYANET VAKIF-SEN

PROMOSYON İHALESİNİN İPTALİNE KARAR VERİLDİ

Türk Diyanet Vakıf-Sen olarak, Diyanet İşleri
Başkanlığı tarafından 21.03.2022 tarihinde
yapılan banka maaş anlaşması ihalesinin
iptali ile ilgili 12.04.2022 tarihinde açtığımız dava lehimize sonuçlandı.

Mart 2022 tarihinde ihale yapmıştı. İhaleyi
kazanan Ziraat Katılım ve Kuveyt Türk Katılım
Finans Kurumları, personele 3 yıllığına toplam
2.880.-TL. promosyon vermeyi taahhüt etmişlerdi.

Türk Diyanet Vakıf-Sen olarak yapılan ihaleBilindiği gibi, Diyanet İşleri Başkanlığı merkez de verilen rakamları kabul etmediğimiz, hizve taşra teşkilatının maaş ödemelerinin sade- met noktasında da eksiklikler yaşanacağını
ce katılım bankalarıyla yapılmasına ilişkin 21 belirterek 12.04.2022 tarihinde 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 açmıştık.
Açtığımız dava sonucu Ankara 4. İdare Mahkemesi İŞLEMİN İPTALİNE karar vermiştir.
Süreci yakinen takip ediyoruz.
Kıymetli üyelerimize ve Diyanet İşleri Başkanlığının bütün çalışanlarına saygı ile duyurulur.

SİNCAN MÜFTÜLÜĞÜ ZİYARET EDİLDİ
Sincan İlçe Müftüsü Mevlüt Topçu, ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek,
müftülük çalışanları ile ilgili bilgiler verdi.
İlçe Müftüsü Mevlüt Topçu, Genel Başkanımız
Nuri Ünal ve Genel Başkan Yardımcımız Kadir
Şahin’e kendisinin kaleme aldığı “Kur’an’da
Aile Örnekleri” isimli kitabını hediye etti.
Genel Başkanımız ve Genel Başkan Yardımcımız Müftülük çalışanlarını odalarında ziyaret
ederek, istişarelerde bulundular.

Genel Başkanımız Nuri Ünal, Ankara Sincan
İlçe Müftüsü Sayın Mevlüt Topçu’yu ziyaret
etti. Ziyarette Genel Başkan Yardımcımız
Kadir Şahin ile Ankara 2 Nolu Şube Başkan
Yardımcımız Güven Demirci’de hazır bulundu.

Sendikal faaliyetler ile güncel konular ile ilgili görüşlerini anlatan Genel Başkanımız Nuri
Ünal, Sincan İlçe Müftüsü sn. Mevlüt Topçu’ya
çalışmalarında başarılar dileyerek, “Sendika olarak güzide kurumumuz Diyanet İşleri
Başkanlığı ve çalışanlarımızın hizmetindeyiz”
dedi.

TÜRK DİYANET VAKIF-SEN HELAL
ÜYELERİYLE BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Vakıflar Genel
Müdürlüğü çalışanlarının gerçek dostu
Türk Diyanet Vakıf-Sen
yılmadan, yıkılmadan,
yorulmadan ilkeli,
kararlı, sorumlu hepsinden önemlisi ahlaklı
mücadelesini sürdürmektedir.

Diyanet ve Vakıf hizmet kolunda
bulunan Sendikaların 2022 yılı
üye sayılarının tespiti yapılarak Diyanet İşleri Başkanlığı ve
Vakıflar Genel Müdürlüğü’nde

tutanakların birleştirilmesiyle
imza altına alındı.
Genel Başkanımız Nuri Ünal,
2022 yılı üye sayılarının belirlenmesi ile ilgili olarak şunları
söyledi;

Bu vesileyle bütün üyelerimize,
Teşkilatımızın kıymetli temsilcilerine, emek verenlere ayrı ayrı
teşekkürlerimi iletiyorum.
Her türlü engellemelere, ahlak dışı anlayışlara karşı, dik
duruşuyla, ilkesi ve ahlakıyla
gece gündüz demeden çalışan
cefakar Şube Başkanlarımızı,
İl, İlçe, İş yeri, Sendika Temsilcilerimizi, görev alan bütün
kıymetli arkadaşlarımı kutluyorum.
Çalışmamız ve inancımız odur
ki, etkili olan Sendikamız Türk
Diyanet Vakıf-Sen 2023 yılında
yetkili olacaktır.

“2022 yılı üye sayılarının tespiti
15 Mayıs 2022 tarihi itibariyle
imza altına alınmıştır. 2021 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü
üye sayımız 258 iken, 2022 yılında 172 yeni üyemizin katılımıyla 430’a yükselmiştir. 2021
yılında Diyanet İşleri Başkanlığı
üye sayımız 13.787 iken, 2.314
yeni üyemizin katılımıyla 2022
yılında 16.101’e yükselmiştir.
Son bir yılda 2.486 çalışanımızın Sendikamızı tercih etmesiy- Var olsun Türk Diyanet Vakıfle üye sayımız toplam 16.531’e Sen,
yükselmiştir.
Var olsun Türkiye Kamu-Sen.

TÜRKAV GENEL BAŞKANI
SAYIN EBUBEKİR KORKMAZ’I
MAKAMINDA ZİYARET ETTİK
Genel Başkanımız Nuri Ünal,
Türkiye Kamu Çalışanları Vakfı (TÜRKAV) Genel Başkanı
Ebubekir Korkmaz ve Yönetim
Kuruluna hayırlı olsun ziyare-

tinde bulundu.
Genel Başkanımıza Genel Başkan Yardımcılarımız Hakan Paş
ve Kadir Şahin eşlik ettiler.
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VAR OLSUN TEŞKİLAT!
Türk Tarım Orman Sen Genel Merkez
ttosgm
turk.tarim.orman.sen

www.tos.org.tr

TÜRK TARIM ORMAN-SEN

Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu çerçevesinde, 15 Mayıs sürecinde yürütülen üyelik
tespit çalışmalarının sonucu resmi gazetede
yayımlandı.
Sendikamız bu yetki döneminde de yürütmüş
olduğu kararlı ve yoğun sendikal mücadeleyi;
üye sayısını bir önceki yıla göre sayısal olarak
yaklaşık 5 bin civarında, oransal olarak ise
% 34 oranında arttırarak tamamladı. Sendikamızda yaşanan bu olumlu gelişme konfederasyon bazında tüm sendikalarda da görüldü.
Konfederasyon bazında üye artışımız sayısal
olarak 100 bine, oransal olarak ise % 24’lere
yaklaştı.
Bu rakam ile sendikamız hizmet kolumuzda
oransal olarak üye sayısını en fazla arttıran
sendika olarak akıllarda yeniden yer edinmiş,
dosta güven, düşmana korku verme özelliğini
bir defa daha ispat etmiştir.
Geçmiş iki yıl içerisinde yaşanan pandemi
süreci, geçen yıl Ekim ayında başlayan ve bu
yılın Şubat ayı sonlarına kadar devam eden
7. Olağan Kongre süreçlerimiz, yetki dönemi
öncesine denk gelen mübarek Ramazan Ayı
gibi, sendikal faaliyetlerimizi kısıtlayan bazı
faktörlere rağmen üye sayımızda ortaya çıkan bahse konu artış, yetki mücadelemizde
önümüzdeki yılların çok daha fazla şekilde
lehimize gelişeceğini ve sendikamızın hak
ettiği yetkiyi en kısa zamanda devralacağının
bir işareti oldu.
Bu yılki yetki dönemindeki çalışmalarımızı kısıtlayan ve yukarıda ifade edilen bazı faktörler yanında hala pek çok kurumda hissedilen
sendikal baskı, ayrımcılık ve çalışanların sendikal tercihlerine bazı makam sahiplerince
konulmaya çalışılan ipotek çabaları, kamu
sendikacılığının kirletildiği her türlü ahlaksız yapılanmalar ve sarı sendikalara rağmen
Sendikamızdaki bu yılki üye artışı, kuruluşumuzun 30 yılında hizmet kolumuzdaki kamu
çalışanlarının yine en güçlü umudu olduğu
gerçeğini ortaya çıkarmıştır.
Bahse konu üye artışımız; Teşkilat Yöneticilerimizin ve Temsilcilerimizin bire bir mücadelesi, alınteri ile teşkilat anlamındaki dik
duruşumuzu eseridir. Son 6 yıldır sendikamız
üye sayısındaki hormonsuz ancak, istikrarlı
ve kalıcı artış, hizmet kolumuzdaki tüm çalı-

şanların umudu olan sendikamıza yeni mücadele azmi ve sorumlulukları yüklediği de
tarafımızca en derinden hissedilmektedir.
Bu yıl yürütmüş olduğumuz sendikacılık ve
yetki mücadelesinde yoğun olarak katılım
gösteren, alınteri döken, Genel Merkez Yönetim Kurulumuz, Şube ve İl Başkanlıklarımız,
Kadın Komisyonu Üyelerimiz ve İşyeri Temsilcilerimize, sendikal gücümüze geçmişten bu
güne desteğini esirgemeyen kadim üyelerimize ve son yetki döneminde aramıza katılarak gücümüze güç katan yeni üyelerimize
şükranlarımızı arz ederiz.
Var Olsun Türkiye Kamu Sen !
Var Olsun Türk Tarım Orman-Sen !
Türkiye Kamu Sen ve Türk Tarım Orman-Sen
olarak hak ve hakikatten yana olan duruşumuzdan, kararlı mücadelemizden, kutlu yolumuzdan ve inançlı yürüyüşümüzden asla
vazgeçmeyeceğiz.

yılımızı kutladığımız bu yıl da geçmiş yıllarda
olduğu gibi;
-Milli ve Manevi Değerimize bağlı,
-”Bizim İlkemiz, Önce Ülkemiz” anlayışı ve
“Ebed müddet, Devlet” düsturu ile,
-”Gücünü üyesinden alan, şeffaf ve hesap verir teşkilat yapısı” içinde,
-”Çalışan, Üreten, Yol Gösteren, Hakettiğini
Mutlaka Alan” sendikal mücadele anlayışı ile
Hak mücadelemiz kesintisiz olarak devam
edecektir.

Bu vesile ile 30. Yılımızı da kutladığımız bu
yetki döneminde azim ve kararlılıkla başarı çıtamızı yukarı çeken tüm dava arkadaşlarımıza, katkı sunan herkese tekrar şükranlarımızı
sunar, yetkinin alındığı ve kamu çalışanların
gerçek yetkili ve etkili sendikası olma yolunda, birlik ve beraberlik içinde Yüce Allah’tan
nice 30 yıllar dileriz.
Türkiye Kamu-Sen ve Türk Tarım Orman Sen Saygılarımızla.
olarak, üyelerimizden aldığımız güçle, yine
üyelerimizin ve tüm kamu çalışanlarının ya- Ahmet Demirci
nında olmaktan, mazlumun ve mağdurun ya- Türk Tarım Orman Sen Genel Başkanı
nında saf tutmaktan asla geri durmayacağız. Yönetim Kurulu Adına
“Haklı Dava, Güçlü Sendika” anlayışı ile 30.
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PALİYATİF TEDBİRLER YERİNE KALICI ÇÖZÜMLER İSTİYORUZ
Haziran ayı için TÜİK resmi enflasyon rakamı %4,95 olarak açıklandı.
Böylece 6 aylık enflasyon rakamı
%42,35’e ulaştı.
Memur ve memur emeklisine yılbaşında yapılan zam %7,5 oldu. Memurların ve kamuoyunun da malumu
olduğu üzere, hükümet ile yetkili
konfederasyon arasında geçen yıl
imzalanan 2022-2023 toplu sözleşme mutabakat metnine göre 2022
Ocak ayı memur maaş artışı %5 iken
Cumhurbaşkanınca sözü edilen ve o
günlerde adına refah payı denilen
ilave %2.5’luk artış da eklenince
rakam %7.5 olmuştu.
İlk 6 ayda memur ve memur emeklisi maaşları
resmi enflasyon rakamı karşısında %34,9 puan
geriledi. Yani enflasyon farkından dolayı memur bu rakam kadar alacaklı hale geldi. Diğer
bir anlatımla ortalama memur maaşı ilk altı
ayda reel olarak yaklaşık 2.500 TL eridi. Yine
farklı bir yaklaşım ile, memurun alım gücü
bu miktar kadar zayıfladı. 2022 yılı ikinci altı
ayı için imza altına alınan %7 artış, enflasyon
farkına eklenmeden Temmuz ayında memura
uygulanacak gerçek ücret artışı sadece %7
olup, enflasyon kaybı da bu rakama eklendiğinde artış meblağı %41.9 olacaktır. Altını
yeniden çizmemiz gereken konu; burada bahsedilin %41,9’luk rakamın sadece %7’si reel
ücret artışıdır. Bu rakamın üzerine Sayın Cumhurbaşkanımızın bir ilave yapıp yapmayacağı
henüz belli değildir. Gerçi geçen yılbaşında
sayın Cumhurbaşkanımızın takdiri ile verilen
ve refah payı denilen %2.5’luk ilave artışın,
Temmuz ayı enflasyon farkı ödemesinde doğrudan mahsup edilmesi, bu rakamın refah payı
tanımı ile alakalı olmadığını ortaya koydu.
Gıda, akaryakıt, ulaşım, ısınma, barınma gibi
en temel ihtiyaçların bu denli fahiş artış gösterdiği son 6 aylık dönem dikkate alındığında,
toplumda gelişen, gelecek 6 aylık dönemin çok
daha vahim sonuçlara gebe olabileceği endişesini doğrulamaktadır. Ülkemizde uzun yıllardır ücret artış politikası olarak dillendirilen
ve yetkili sendika tarafından itiraz edilmeyen
“çalışanları enflasyona ezdirmedik” tezi Türkiye Kamu-Sen tarafından hep karşı çıkılan
bir söylemdi. Çünkü, “enflasyon kadar zam,
sıfır zam” demektir. Büyüme rakamlarının
yansıtılmadığı, çalışanın refahtan rölatif payını
alamadığı bir ücret politikasının dünyada uy-

gulama karşılığı yoktur. Son 1,5-2 yıllık süreçte
ekonomik anlamda yaşanan gerçekler ışığında
ücret artışları noktasındaki siyasi söylemin realiteden ne kadar uzak olduğunu ve bu uygulamaya karşı durarak, Türkiye Kamu-Sen olarak
yapmış olduğumuz itirazlarımızın ne kadar
haklı olduğunu tekrar göz önüne sermiştir.
Gerçek hayatın manzarası şudur; öngörü enflasyonuna göre önerilen ve yetkili sendika
tarafından kabul edilen 6 aylık ücret artışları,
henüz ilk aydan sıfırlanırken, kalan 5 aylık süredeki enflasyon mağduriyeti tamamen çalışanın ve emeklinin cebini yakmaktadır Tüm bu
gelişmeler dikkate alınarak; memur ve emeklilerin alım gücünü korumak için bir an önce ek
tedbirler alınmalıdır.
Buna göre:

- Memur ve emeklilerinin taban maaşlarına
ilk altı ayda kaybedilen memur gelir kaybı ortalaması kadar (2.500 TL) ek zam yapılması,
geçmiş aylık enflasyon kaybını mahsup etmek
adına gerekmektedir.
- Her 6 ayda verilmesini talep ettiğimiz ve
enflasyon farkı uygulamasından mahsup edilmeyecek gerçek REFAH PAYI uygulaması kalıcı
hale getirilmelidir.
- 2003 yılına kadar uzun yıllar ülkemizde uygulanma tecrübesi olan; Enflasyon farkının oluştuğu aydan geçerli olmak üzere çalışanlara aylık ödenmesi (eşel mobil sistem) uygulaması,
bir an önce yeniden hayata geçirilmelidir.
Sonuç olarak, piyasanın hareketlenebilmesi,
reel sektörün ayakta durması, ekonominin
canlılığının korunması için en önemli tedbir-

lerden biri, piyasaya sıcak para sürebilmekten
geçmektedir. Bunun yolu ise, tüm dünyada uygulanan; ücretlilerin hakkedişlerini korumak
ve onlar üzerinden piyasaya para sürebilmektir.
Ülkemizin ekonomik anlamda darboğazdan
geçtiği bu günlerde, çalışanların alınterinin
hakkınca ödenmesi, özellikle kamu çalışanlarının beklentisidir.
Umarız ki, Ülkemizde alınacak ekonomik tedbirlerle en kısa zamanda enflasyon belasından
kurtulup, yine gerçek sendikaların yetkili hale
gelip, gerçek refah ücretlerinin konuşulduğu
günlere ulaşabilelim.
Ahmet Demirci
Türk Tarım Orman Sen Genel Başkanı
Yönetim Kurulu Adına
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Kongreye katıldık

ILO 110, GENEL KONFERANSINA KATILDIK

ttosgm

Türk Tarım Orman Sen Genel Merkez

Emek, Özveri ve Mücadelenin karşılık
bulduğu Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünde üyesinden, işyeri temsilcisine kadar
büyük bir teveccüh göstererek bizlerin
YETKİLİ SENDİKA olmasını sağlayan tüm
meslektaşlarımıza teşekkür ederiz.

Bartın ziyaretimiz
Bartın İlimizde yaşanan sel felaketinde, zarar gören Bartın
Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüz çalışanı meslektaşlarımızı
sendikamız Genel Başkan Yardımcısı Sayın Gürkan Bozkurt,
İl Başkanımız Okan Alay ve İl Başkan Yardımcımız Şahin Tay
beraberliğinde ziyaret ettiler. Bartın Tarım ve Orman İl Müdürümüz Sayın Yasin Önder’e ve tüm mesai arkadaşlarımıza
geçmiş olsun dileklerimiz iletildi. Tüm olumsuzluklara rağmen üreticilerimizin yaralarını sarmak için canla başla mücadele eden meslektaşlarımıza teşekkür ediyoruz.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma
ve Milli Parklar Genel
Müdürlüğü ile Van
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaban Hayvanları
Koruma Rehabilitasyon
Uygulama ve Araştırma
Merkezi işbirliğinde
gerçekleştirilen II. Ulusal Yaban Hayvanları
Kongresi’ne Sendikamız Genel Başkan Yardımcıları Sayın Hasan
Nuri Akça ve Sayın
Gürkan Bozkurt katılım
gösterdiler.

TAGEM GENEL MÜDÜRÜNE ZİYARET
Sendika Genel Merkez Yönetim Kurulumuzca Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü’ne (TAGEM)
atanan Değerli Meslektaşımız Dr. Metin Türker ‘e
hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. Samimi bir ortamda geçen görüşmede TAGEM Merkez ve Taşra
Teşkilatlarına yönelik genel değerlendirmeler yaptık. Teşkilatın daha etkin hale getirilmesi, çalışanların hak ve hukukunun geliştirilmesine yönelik
istişarelerde bulunduk.

turk.tarim.orman.sen
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TİGEM’DE YETKİLİ SENDİKAYIZ
Ahmet Demirci
Türk Tarım Orman Sen
Genel Başkanı
HAK, HAKLININ OLUNCAYA KADAR MÜCADELEMİZE DEVAM EDECEĞİZ !
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Van ziyaretimiz
“Covid Sonrası Toparlanma” temasıyla gerçekleştirilen ILO 110. Genel Konferansına, Konfederasyonumuz Genel
Başkanı Önder Kahveci, Türk EğitimSen Genel Başkanı Talip Geylan ve Dış
İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan
Yardımcımız Türk Tarım Orman-Sen
Genel Başkanımız Ahmet Demirci ile
katılım sağlayarak çalışanlarımızın
beklentilerini dile getirdik.

Sendikamız Genel Başkan Yardımcıları Sayın Gürkan Bozkurt
ve Sayın Hasan Nuri Akça, Van İl Başkan Yardımcımız Burhan
Arvas ile beraber Van Orman İşletme Müdürlüğünü ve Van İl
Tarım ve Orman Müdürlüğünü ziyaret ettiler. Misafirperverlikleri için Van İl Müdürü Sayın ibrahim Görentaş’a ve Orman
İşletme Müdürlüğü çalışanı üyelerimize teşekkürlerimizi sunuyoruz.

TİGEM GENEL MÜDÜRÜ’NE HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ
Tarım İşletmeleri Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı
Sayın Dr. Hasan GEZGİNÇ makamında ziyaret edildi.
Genel Başkanımız Sayın Ahmet
Demirci başkanlığında, Genel
Başkan Yardımcılarımız Mustafa Buyruk, Erdal Polat, Gürkan
Bozkurt ve Hasan Nuri Akça’nın
katılımıyla Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’ne atanan Sayın
Dr. Hasan GEZGİNÇ’e hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk.
Gerçekleşen ziyarette Genel
Başkanımız Sayın Ahmet Demirci, hayırlı olsun dileklerini ilettikten sonra Tarım İşletmeleri
Genel Müdürlüğü’nün tarımsal
ve hayvansal üretim konusunda
ki önderliğine ve önemine vur-

gu yaparak, bu alanlarda ki konular ile ilgili fikir alışverişinde
bulundu. Kurumsal ve sektörel
bu alan içerisinde Devletimize
düşen büyük görevde sendikamızın da üstüne düşen görevi
memnuniyetle gerçekleştireceğini ifade etti.
Sendikamızca tespit edilen hiz-

met kolumuz Tarım İşletmeleri
Genel Müdürlüğü, merkez ve
taşra teşkilatlarında ki sorunlar
ile ilgili değerlendirilmede bulunuldu.
Sayın Genel Müdürümüze misafirperverliği için teşekkürlerimizi sunar, yeni görevinde
üstün başarılar dileriz.
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Türk Tarım Orman Sen Genel Merkez
ttosgm

7. Olağan Genel Kurulumuzun ardından MHP Ankara
İl Başkanı Sayın Turgay
Baştuğ ve Yönetim Kurulu
üyeleri sendikamıza hayırlı
olsun ziyaretinde bulundular.
Nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum.
Ahmet Demirci
Genel Başkan
Yönetim Kurulun Adına

Genel Başkan Yardımcılarımız Gürkan Bozkurt ve Hasan Nuri
Akça Orman Genel Müdürlüğü Ağaçlandırma Daire Başkanlığı’na
atanan Sayın Mutlu Turan’a hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk.
Sayın Daire Başkanımıza misafirperverliği için teşekkürlerimizi
sunar, yeni görevinde üstün başarılar dileriz.

BAŞKAN SAYIN RECEP SEMİZ’E
HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ
Genel Başkanımız Sayın Ahmet Demirci beraberliğinde Genel Başkan Yardımcılarımız Sayın Erdal Polat, Sayın Gürkan Bozkurt ve Sayın Hasan Nuri Akça Tarım ve
Orman Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkan’ı olarak atanan Sayın Recep Semiz’e
hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. Sayın Başkanımıza misafirperverliği için teşekkürlerimizi sunar, yeni görevinde üstün başarılar dileriz.

DAİRE BAŞKANI SAYIN OĞUZ
DÖNER’E HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ

Daire Başkanı Sayın Mustafa
Songür’e Hayırlı Olsun Ziyareti
Genel Başkanımız Ahmet Demirci
başkanlığında Genel Başkan Yardımcılarımız Mustafa Buyruk, Erdal
Polat, Gürkan Bozkurt ve Hasan Nuri
Akça’nın katılımıyla Orman Genel
Müdürlüğü’nün Orman Yangınlarıyla
Mücadele Dairesi Başkanlığı’na ata-

nan Sayın Mustafa Songür’e hayırlı
olsun ziyaretinde bulunduk.
Sayın Daire Başkanımıza misafirperverliği için teşekkürlerimizi sunar,
yeni görevinde üstün başarılar diliyoruz.

Genel Başkanımız Sayın Ahmet Demirci beraberliğinde Genel Başkan Yardımcılarımız Sayın Erdal Polat, Sayın Gürkan Bozkurt ve
Sayın Hasan Nuri Akça Orman Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme
Daire Başkanlığı’na atanan Sayın Oğuz Döner’e hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. Sayın Daire Başkanımıza misafirperverliği için
teşekkürlerimizi sunar, yeni görevinde üstün başarılar dileriz.

GENEL MÜDÜR YARDIMCISI
SAYIN İBRAHİM YÜZER’E
HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ

www.tos.org.tr
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MHP İL BAŞKANI TURGAY BAŞTUĞ’YA ZİYARET

DAİRE BAŞKANI SAYIN
MUTLU TURAN’A
HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ
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ÇANKAYA KAYMAKAMI SAYIN MURAT
DURU’YA HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ

Genel Başkanımız Ahmet Demirci başkanlığında Genel Başkan
Yardımcılarımız Mustafa Buyruk ve Gürkan Bozkurt’un katılımıyla Çankaya Kaymakam’ı olarak atanan Sayın Murat Duru’ya
hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk.
Sayın Kaymakam’ımıza misafirperverliği için teşekkürlerimizi
sunuyor, yeni görevinde üstün başarılar diliyoruz.

Genel Başkan Yardımcılarımız Gürkan Bozkurt ve
Hasan Nuri Akça Orman Genel Müdürlüğü Genel Müdür
Yardımcılığı’na atanan Sayın
İbrahim Yüzer’e hayırlı
olsun ziyaretinde bulunduk.
Sayın Genel Müdür Yardımcımıza misafirperverliği için
teşekkürlerimizi sunar, yeni
görevinde üstün başarılar
diliyoruz.

HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ

Orman Genel Müdürlüğü’ne Genel Müdür
Yardımcısı olarak atanan Sayın Zekeriya

GENEL MÜDÜR SAYIN DR. DURALİ
KOÇAK’A
HAYIRLI
OLSUN
ZİYARETİ
Genel Başkanımız Ahmet Demirci başkanlığında Ge- denetim hizmetleri ile ilgili fikir alış verişinde bunel Başkan Yardımcılarımız Mustafa Buyruk, Erdal
Polat, Gürkan Bozkurt ve Hasan Nuri Akça’nın katılımıyla Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü’ne atanan
Sayın Dr. Durali Koçak’a hayırlı olsun ziyaretinde
bulunduk.
Gerçekleşen ziyarette Genel Başkan Demirci, hayırlı
olsun dileklerini ilettikten sonra Bitki, Hayvan, Gıda,
Yem güvenilirliğin ve halk sağlığının önemine vurgu
yaparak, sektörel alanlarda ki konularda ve kontrol,

lundu. Bahse konu sektörel alanlarda ki Devletimize
düşen büyük görevde sendikamızın da üstüne düşen
görevi memnuniyetle gerçekleştireceğini ifade etti.
Sendikamızca tespit edilen hizmet kolumuz Gıda ve
Kontrol Genel Müdürlüğü bünyesindeki personelin
talep ve istekleri Sayın Genel Müdür’e ilettik.
Sayın Genel Müdürümüze misafirperverliği için teşekkürlerimizi sunar, yeni görevinde üstün başarılar
diliyoruz.

Nane’ye hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak yeni görevlerinde başarılar diledik.
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EDİRNE ZİYARETİMİZ
Türk Kültür Sanat-Sen olarak ülke genelinde
yaptığımız kurum ziyaretlerimiz hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda, Edirne İl
Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk’ü ziyaret ettik. İl müdürümüzün samimi ve sıcak

Tarım ve Orman Bakan Yardımcılığına atanan Sayın Dr. Veysel
TİRYAKİ’ye hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk.

mirci, Sayın Bakan Yardımcımıza hayırlı olsun
dileklerini iletti.
Görüşmenin devamında öncelikle Sendikamız
ve Konfederasyonumuz hakkında bilgiler verdikten sonra, hizmet kolumuz kapsamında yer
alan Tarım ve Orman Bakanlığımızın Tarım ve
Ormancılık merkez ve taşra birimleri ile bağlı
kuruluşların merkez ve taşra birimlerindeki
bakanlık personelinin yaşadığı problemler ayrıntılı olarak Sayın Bakan Yardımcısına iletildi.
Sayın Tiryaki, Sendikamızın hayırlı olsun zi-

yaretinden çok memnun olduğu ifade ederek,
Bakanlık personelinin problemlerinin çözümüne yönelik çalışmaların başlatılacağını,
problemlerinin ortadan kaldırılması noktasında Sendikamız ile bilgi alışverişinde bulunulacağını belirtti.
Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette,
Bakan Yardımcımız Sayın Dr. Veysel Tiryaki’ye
misafirperverliği ve hoş sohbeti için teşekkürlerimizi sunarız.

HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ

www.tos.org.tr

Ülkü Ocakları Ankara İl Başkanı Sayın Abdullah Yüksel Başkanımız ve
Yönetim Kurulu, Sendikamız 7. Olağan Genel Kurulu sonrası hayırlı
olsun ziyaretine geldiler. Abdullah Başkanımıza ve Değerli Yönetim
Kurulu Üyelerine teşekkür ederiz.

EMİN ÖZALP’E HAYIRLI
OLSUN ZİYARETİ

Orman Genel Müdürlüğü Personel Daire Başkanı olarak atanan
Sayın Emin Özalp’e hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak yeni
görevlerinde başarılar diledik

www.tkss.org.tr

25 Mayıs 2022 tarihinde gerçekleşen ziyaret,
Genel Başkanımız Ahmet Demirci Başkanlığında Genel Başkan Yardımcılarımız Mustafa
Buyruk ve Erdal Polat’ın katılımları ile gerçekleştirildi.
Yapılan ziyarette Genel Başkanımız Ahmet De-

TÜRK KÜLTÜR SANAT-SEN

Türk Tarım Orman Sen Genel Merkez
ttosgm
turk.tarim.orman.sen
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SAYIN BAKAN YARDIMCISI DR. VEYSEL
TİRYAKİ’YE HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ

59

ilgisine çok teşekkür ediyoruz.
Çalışanlarımızın derdini dinlemek ve ortak
çözüm yolunda istişare etmek için Tekirdağ
ve Kırklareli’de de ziyaretlerimiz devam etti.
Yoğun ilgiye ve alakaya minnettarız.

İSTİŞARE TOPLANTISI
Türk Kültür Sanat-Sen 2-3
Temmuz 2022 tarihlerinde
Ankara’da istişare toplantısı düzenledi. Türk Kültür
Sanat-Sen Genişletilmiş
Başkanlar Kurulu toplantısını Genel Başkanımız Önder
Kahveci de katıldı. Sendikal
çalışmalara ilişkin teşkilat
yöneticilerimizle değerlendirmenin yapıldığı toplantıya
katılan teşkilat mensuplarımıza teşekkür ederiz.
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Üreten Türkiye’nin Yıldızları
Ödül Töreni’ne katıldık
Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanımız Sayın Önder Kahveci ve Türk
İmar-Sen Genel Başkanımız Zafer
Çelik Üreten Türkiye’nin Yıldızları
Ödül Töreni’ne katılarak, Türkiyemize katkıda bulunan ve ödüllere layık
görülen iş dünyasından insanlarla
bir araya geldi. Katılımcılara ödülleri
Sosyal Güvenlik Haftası nedeniyle takdim edildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği
Bakanlığı Personel Genel Müdürü Mustafa
Kemal Müderrisoğlu’nu Ziyaret Ettik
Türk İmar-Sen Genel Başkanımız Zafer Çelik, Şube
Başkanımız Turgay Çakır ile Çevre, Şehircilik ve İklim
Değişikliği Bakanlığı Personel Genel Müdürü Mustafa
Kemal Müderrisoğlu’nu ziyaret edip, kurum ve kamu
çalışanları hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Orman Yangınları Müdehale
Tatbikatına Türk İmar-Sen
olarak destek verdik

Yetki dönemini başarıyla tamamladık.

En çok üye kaydeden sendika olduk.
alan, 9452 üyemizi selamlamaktan onur duyuyoruz. Sendikalar arasında genel yetkili sendika dahil
olmak üzere üye artışı bakımından iki katı fark atmaktan onur duyuyoruz.

Ülke genelinde Antalya merkezli olarak tertiplenen AFAD
Orman Yangınları Müdehale Tatbikatına katıldık.

www.turkimarsen.org.tr

TÜRK İMAR-SEN

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanımız
Sayın Önder Kahveci ve Türk İmarSen Genel Başkanımız Zafer Çelik,
sendikalarımızın Genel Başkanları ile beraberindeki heyet Üreten
Türkiye’nin Yıldızları Ödül Törenine
katıldı.
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Türk İmar-Sen Genel Merkezimiz, Ülke genelinde Antalya
merkezli, Muğla, Mersin ve Adana’da eş zamanlı olarak
tertiplenen Orman Yangınları Müdehale Tatbikatına Genel
Başkan Yardımcımız Özgür Süzgün ve İzmir, Manisa, Aydın
Denizli ve Uşak illerinden gelen üyelerimizle katıldık.

Devletin Asil Evlatları TÜRKAV’ın 11.
Olağan Kongresi Çoşkusuna Ortak Olduk!
Büyük emek ve zahmetlerle 33 yıl önce
kurulan Türkiye Kamu Çalışanları Vakfımız
TÜRKAV’ın 11. Olağan Kongresine katıldık.
Genel Başkanımız Zafer Çelik ve Yönetim Kurulu Üyelerimiz TÜRKAV’ın 11. Olağan Kongresine katıldı. Kongre sonucunda yeniden Genel Başkan seçilen Ebubekir
Korkmaz ve yönetimine tebriklerimizi iletiyoruz.

Bozguncu değiliz, kırıcı olmadık. Sorunlar ve sıkıntılar karşısında çözümü kolaylaştıracak yaklaşımlarla konulara müdahil olmak tercihimizdir; tüm
sahada dürüst, ilkeli ve kararlı davranmak şiarımızdır.

Tatbikata katılan tüm mesai arkadaşlarımıza ve sivil toplum kuruluşlarına yaptıkları özverili çalışmalarından dolayı teşekkürlerimizi sunarız.

Turgay Baştuğ’dan
Hayırlı Olsun Ziyareti

Türk İmar-Sen Genel Başkanımız
Zafer Çelik’e 7. Olağan Kongremiz
sonrasında hayırlı olsun ziyareti
gerçekleştiren MHP Ankara İl Başkanı Turgay Baştuğ ve yönetimine
teşekkürlerimizi iletiyoruz.

Her türlü makam, mevkii ve statü baskılarına,
gayriahlâkî tekliflere, telkinlere ve önerilere rağmen sendikal tercihini Türk memurunun en sağlam kalesi olan Türk İmar-Sen’den yana kullanan,
samimiyetle bu kararının arkasında duran bütün
Şube Başkanlarımızı, Temsilcilerimizi, üye arkadaşlarımızı tebrik ediyor, kutlu sendikal mücadelemizde özveri ile görev yapan tüm teşkilatlarımızı,
gönlü Türk İmar-Sen sevgisi ile çarpan ve bu yolda
emek sarf eden gönül erlerine ayrı ayrı teşekkür
ediyorum.

Bir yetki dönemini daha tamamladık. Zorlu bir
süreç olan yetki dönemi bize göstermiştir ki; hür
iradenin ve milli tercihin yegane adresi Türk İmarSen’dir. Hepimiz; hür iradenin, devlete sadakat,
millete hizmet noktasında duruşu ile milletimizin
gönlünde yer etmiş, Türk İmar-Sen’li olmakla iftihar etmekteyiz.
Hür İrade, Millî Tercih… Yaşasın Türk İmar-Sen!
Sendikal faaliyet sahamızda yer alan kurum çalışanı arkadaşlarımızı bir bütün olarak görmek, ihtiyaçlarına ve önceliklerine duyarlı olmak, çalışma
hayatının gelişimine katkı sağlamak ve karşılaşılabilecek sorunlara etkili çözümler üretmek felsefesiyle kurum ve çalışan arasında kurduğumuz
yürek bağı ve samimiyet her şeyden önemlidir. Bu
samimiyet her biri birbirinden değerli kurumlarımızın çalışanlarının teveccühü ile karşılık bulmuş,
sendika adına ilkeli dik duruşun yegane adresinin
Türk İmar-Sen olduğu bir kez daha tescillenmiştir.
Bu inançla; 15 Mayıs 2022 tarihi itibariyle aldığımız
neticeye göre 2885 yeni üyemizle beraber geçen
yıla göre üye sayımızı %43,93 oranında arttırarak,
iman ve hakikat birliği ile yolumuza devam ediyoruz. Görevde liyakati ve devlete sadakati esas
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Çevre, Şehircilik ve İklim
Değişikliği Bakanlığı’nın
düzenlemiş olduğu Atatürk Havalimanı Millet
Bahçesi fidan dikme
türenine katılarak,
görevli arkadaşlarımızı
ziyaret edip her zaman
yanlarında olduğumuzu
ifade ettik.

www.turkimarsen.org.tr
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Genel Başkan Çelik’ten Van Ziyaretleri

Sayın Bakanımız Murat Kurum’un Daveti
Üzerine Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi
Fidan Dikme Törenine Katıldık

Van İlimizde Tapu Müdürlüklerimizi Afet ve Acil Durum
Müdürlüğü ile Arama Kurtarma
Birlik Müdürlüğümüzü ve İl
Bank Bölge Müdürlüğü, Karayolları Bölge Müdürlüğümüzü
ve kurum çalışanı arkadaşlarımızı ziyaret ettik.

5 Haziran Çevre
Gününü Çeşitli
İllerimizde Kutladık
İklim Değişikliği ve Çevre Kirliliği gibi sorunlarımızı ön plana çıkartarak farkındalık
yaratmak amacıyla 5 Haziran Çevre Gününü çeşitli ilerimizde kutlayarak halkımızı
ve kamu çalışanlarımızı konu hakkında
bilgilendirdik.

TÜRKİYE KAMU-SEN GAZETESİ

Tunceli Valimizi, Tunceli İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü
ve İl Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğünü,
Tunceli Tapu Kadastro Müdürlüğü Ziyaret Ettik
Türk İmar-Sen Genel Merkezi olarak Genel Başkanımız ve Genel Başkan
Yardımcılarımız Tunceli
Valimiz Sayın Mehmet Ali
Özkan’ı Tunceli İl Afet ve
Acil Durum Müdürlüğü ve
İl Çevre, Şehircilik ve İklim
Değişikliği Müdürlüğünü ziyaret edip, sorunlarını dinleyip, sendika çalışmalarımız hakkında bilgi verdik.

Genel Başkan Çelik’ten
Elazığ Ziyaretleri

Elazığ Tapu Müdürlüğü, İl Afet Afet ve Acil
Durum Müdürlüğü ile
Arama Kurtarma Birlik Müdürlüğümüzü
ve İl Bank Bölge Müdürlüğü, Karayolları
Bölge Müdürlüğümüzü ve kurum çalışanı
arkadaşlarımızı
ziyaret edip, sendikal
faaliyetlerimiz hakkında bilgi verdik.

Türk İmar-Sen Genel Başkanımız ve Genel Başkan
Yardımcılarımız, Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet
Yiğit Yıldırım’ı ziyaret etti.

Türkiye’nin
Yapıcı Gücü
İl Bank’ın
kuruluşunun
89. Yıl
Dönümünü
kutladık.
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Türk İmar-Sen’den Kahvaltı Programı
Türk İmar Sen’in 30. Yılı ve
geleneksel hale getirdiğimiz
kahvaltı programı, İller
Bankası Sosyal Tesislerinde
düzenlendi.

www.turkimarsen.org.tr
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Düzenlenen programa Türk İmar
Sen Genel Başkan Sayın Zafer
ÇELİK, Destek Hizmetleri Dairesi
Başkanı Sayın Nihat ERDOĞAN,
Taşınmaz Değerleme Dairesi Başkanı Sayın Mustafa AKKUL, Anka-

ra Kadastro Müdürü Sayın Tonguç
GENÇ, Etimesgut Tapu Müdürü
Sayın Levent TEKİN, Çankırı Eldivan Tapu Müdürü Sayın Emine
Ayancık , bir önceki dönem Türk
İmar sen Genel Başkan Yardımcılığı yapan Sayın Etem Yaşar
YILMAZ, Türk-İmar Sen Ankara
4 Nolu Şube Başkanı Sayın İlhami BAKIRCI, Onursal Başkanımız
Sayın İkram AYDEMİR, Türk İmar
Sen üyeleri ve aileleri katıldı.

mişsek, yine aynı kararlılıkla mücadele etmeye devam ediyoruz.
Bu mücadelemizi daha güçlü yapabilmek için Toplu Sözleşme Masasında yetkili sendika olmamız
gerekmektedir. Bunun içinde sizlerin desteğinize ihtiyacımız var.
Bu vesile ile Türk İmar-Sen 1 Nolu
Şube Başkanı olarak sizlerden talebim sendikamıza üye olmayan
arkadaşlarımızı TÜRK İMAR-SEN
ailesine davet etmenizi rica ediyorum.” dedi.

Tapu Müdürlüğünde Yaşanan Elim Olay
İçin Destek Ziyareti Gerçekleştirildi

ŞİDDETE DUR DİYORUZ!
Sakarya’nın Sapanca ilçesinde
mesai saatleri dışında gittikleri
tapuda işlem yaptıramayan şahıslar, ikisi kadın olmak üzere 3 Tapu
Kadastro memurunu darp etti.

Türk İmar-Sen Genel Merkezinden
Afyonkarahisar Ziyareti
Genel Başkanımız Zafer
Çelik’ten Sendikamızın
30. Yıl Kuruluş Dönümü
Kutlama Paylaşımı

Programda konuşan Türk İmar
Sen Ankara 1 Nolu Şube Başkanı
Mustafa TEK,
“Türk İmar-Sen ailesi olarak 30.
Yılımızı kutlamaya hazırlandığımız şu günlerde, dün olduğu gibi
bugünde sizlerin ve tüm kamu
çalışanlarının haklarını korumaya
ve savunmaya devam edeceğiz.
Biz her şeyden önce büyük bir
aile, güçlü bir sendikayız. Geçmişte yetkili sendika olduğumuz
dönemlerde nasıl mücadele et-

Sapanca Tapu Kadastro Müdürlüğünde gerçekleşen bu olay
üzerine Türk İmar-Sen Genel Başkanımız Zafer Çelik ve yönetimi
Sakarya İl Başkanı, İstanbul Şube
Yönetim Kurulu Üyesi ile olay

yerine intikal ederek Türk memurunun her şart ve hâl altında
yanında olduğunu vurgulayarak
konunun takipçisi olacağını söyledi. Günden güne artan şiddet
konusuna bir çözüm getirilmesi

gerektiğini söyleyen Çelik, bu
konuyu gerekli mercilere ileterek
sorunun çözümü için var gücüyle
çalışacaklarını belirtti. Darp edilen memurlarımıza geçmiş olsun
dileklerimizi iletiyoruz.

65

Türk İmar-Sen Genel Merkezimiz, Afyonkarahisar İl Afet ve Acil Durum
Müdürlüğü ve Afyonkarahisar Arama
ve Kurtarma Birlik Müdürlüğünün ev
sahipliğinde Isparta, Burdur, Denizli,
Uşak, Denizli, Konya, Karaman, Niğ-

de ve Aksaray İl Afet ve Acil Durum
Müdürlüğü personellerinin ortaklaşa
düzenlediği Dağ Arama ve Kurtarma
Tatbikatına katılıp, tatbikata katılan
mesai arkadaşlarımızla bir araya gele- zın yaptığı çalışmalar hakkında bilgirek istişarelerde bulunup sendikamı- lendirmede bulundu.

3600 Ek Gösterge
İle İlgili Türk BüroSen’in düzenlediği
Basın Açıklamasına
Katıldık

Türk İmar-Sen Genel
Merkezinden Kırşehir Ziyareti
Türk İmar-Sen Genel Başkan Yardımcılarımız, Kırşehir İl
Afet ve Acil Durum Müdürlüğümüzü, Kırşehir Çevre ve
Şehircilik İklim Değişikliği İl Müdürlüğümüzü ve kurum çalışanı arkadaşlarımızı ziyaret edip sendikal faaliyetlerimiz
hakkında bilgilendirmede bulundu

3600 Ek
Gösterge
İle İlgili
Gerekli
Yetkililere Başvurduk,
Sosyal
Medya’da
Konu
Hakkında
Çalışma
Yaptık
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Türkiye Kamu-Sen ve Türk İmar-Sen olarak biz hakkımızı her ortamda savunacak
ve sözlerimizi yerine getireceğiz!
Türk memuru Türkiye Kamu-Sen ve Türk
İmar-Sen’e güven!”

Genel Başkanımız Çelik’ten 3600 Ek
Gösterge TBMM Süreci Açıklaması
Türk İmar-Sen Genel Başkanımız
SAyın Zafer Çelik konuyla ilgili
yaptığı açıklamada; “Tüm gün
yaptığımız görüşmeler sonucunda hizmet kolumuzda görev
yapan bölge müdür yardımcıları,
şube müdürleri, müdür yardımcıları (tapu müdür yardımcıları)
ünvandaki meslektaşlarımızında
3600 ek göstergeden yararlanmasına yönelik çalışmamız ve taleplerimiz kabul edildi.

nı arkadaşlarımızın hakları icin
mücadelemize devam edeceğiz.
Önümüzdeki günlerde de hizmet
kolumuzdaki meslektaşlarımızın
3600 ek gösterge konusundaki
tüm hak ve talepleri konusunda
çalışma ve mücadelemiz devam
edecek. Tarlada izi olmayanın
harmanda yüzü olmaz derler
ama yalan yanlış bilgilerle tüm
iş kolumuzda Tufanlar yaratan
sadece gök gürültüsü yapanlara
sesleniyorum. GÖLGE ETMEYİN
Bazı sendikalar gibi lafta değil BAŞKA İHSAN İSTEMEZ.” dedi.
bizzat sahada tüm kamu çalışa-

www.tyhs.org.tr

“TBMM’de gerekeni yapacağız diyenleri gün boyu
TBMM’de olmamıza rağmen
bir türlü göremedik.

TÜRK YEREL HİZMET-SEN

3600 Ek Gösterge İle İlgili Genel
Başkanımız Çelik’in Açıklaması:

KÜTAHYA ŞUBEMİZDE
TEŞKİLAT ÇALIŞMASI
Türk Yerel Hizmet-Sen Ge- rına katıldı.
nel Merkezi Olarak Yapılan Türk Yerel Hizmet-Sen Genel Merkezi olarak Kütahya Belediye Başkanı
Teşkilat Çalışmalarında,
Alim IŞIK’ı makamında ziyaret
Genel Başkanımız Tuncay Sayın
ettik. Başkanımızailgi alakası ve miERDEN, Genel Başkan Yar- safirperverliginden dolayı teşekkür
dımcımız Mehmet DEMİR, ediyoruz.
Kütahya Şube Başkanımız Türk Yerel Hizmet-Sen Genel Merkezi olarak Kütahya Belediyesi Başkan
Behçet Kemal TÜRKKAN
Yardımcısı Sayın Ertuğrul CEVAHİR,
ve Kütahya Şube Yönetim Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü
Keziban ÇOLAK, Makina İkKurulu teşkilat çalışmala- Sayın
mal Bakım ve Onarım Müdürü Sayın

Mustafa ÖZAY’ı makamında ziyaret
ettik. ilgi alakası ve misafirperverliginden dolayı teşekkür ediyoruz.
Türk Yerel Hizmet-Sen Genel Merkezi olarak Kütahya-SeyitÖmer Belediye Başkanı Sayın Halil ÖZTÜRK’ü
makamında ziyaret ettik. Başkanımıza ilgi alakası ve misafirperverliginden dolayı teşekkür ediyoruz.
Türk Yerel Hizmet-Sen Genel Merkezi olarak Tavşanlı Belediye Belediye
Başkanı Sayın Mustafa GÜLER’i makamında ziyaret ettik. Başkanımıza
ilgi alakası ve misafirperverliginden
dolayı teşekkür ediyoruz.
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ESKİŞEHİR ŞUBEMİZDE TEŞKİLAT ÇALIŞMASI
KÜTAHYA’DA TEŞKİLAT
ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
Türk Yerel Hizmet-Sen Genel Merkezi Olarak Yapılan Teşkilat Çalışmalarında, Genel Başkanımız
Tuncay ERDEN, Genel Başkan Yardımcımız Mehmet DEMİR, Kütahya
Şube Başkanımız Behçet Kemal
TÜRKKAN ve Kütahya Şube Yönetim Kurulu teşkilat çalışmalarına
katıldı.
Türk Yerel Hizmet-Sen Genel Mer-

Türk Yerel Hizmet-Sen Genel Merkezi olarak Kütahya-Hisarcık Belediye Başkanı Sayın Fatih ÇALIŞAN’ı
makamında ziyaret ettik. İlgi alakası ve misafirperverliginden dolayı
teşekkür ediyoruz.
Türk Yerel Hizmet-Sen Genel Merkezi Olarak Kütahya-Simav-Güney
Belediyesindeki üyelerimizi ziyaret
ettik. İlgi alakası ve misafirperverkezi olarak Kütahya-Domaniç liginden dolayı teşekkür ediyoruz.
Belediye Başkanı Sayın Sahvet
ERTÜRK’ü makamında ziyaret et- Türk Yerel Hizmet-Sen Genel Mertik. İlgi alakası ve misafirperverlik- kezi olarak Kütahya-Şaphane Belelerinden dolayı teşekkür eder çalış- diye Başkanı Sayın Rasim DAŞHAN’ı
malarında kolaylıklar dileriz.
makamında ziyaret ettik. İlgi alakası ve misafirperverliginden dolayı
Türk Yerel Hizmet-Sen Genel Mer- teşekkür ediyoruz.
kezi olarak Kütahya-Tunçbilek Türk Yerel Hizmet-Sen Genel MerBelediye Başkanı Sayın Mustafa kezi olarak Kütahya-Eskigediz BeDÜZGÜN’ü makamında ziyaret et- lediyesindeki üyelerimizi ziyaret
tik. İlgi alakası ve misafirperverli- ettik. İlgi alakası ve misafirperverginden dolayı teşekkür ediyoruz.
liginden dolayı teşekkür ediyoruz.
Türk Yerel Hizmet-Sen Genel Mer- Türk Yerel Hizmet-Sen Genel Merkezi olarak Kütahya-Emet Beledi- kezi olarak Kütahya-Aslanapa Beyesindeki üyelerimizi ziyaret ettik. lediyesindeki üyelerimizi ziyaret
İlgi alakası ve misafirperverligin- ettik. İlgi alakası ve misafirperverden dolayı teşekkür ediyoruz.
liginden dolayı teşekkür ediyoruz.

Türk Yerel Hizmet-Sen Genel Merkezi olarak yapılan teşkilat çalışmalarında, Genel Başkanımız Tuncay
ERDEN, Genel Başkan Yardımcımız
Mehmet DEMİR, Eskişehir Şube
Başkanımız Selami KÜÇÜKOĞLU ve
Eskişehir Şube Yönetim Kurulu teşkilat çalışmalarına katıldı.
Eskişehir-Çifteler Belediye Başka-

nı Sayın Kadir BIYIK’ı makamında
ziyaret ettik. İlgi alakası ve misafirperverliginden dolayı teşekkür
ediyoruz.
Eskişehir-Mahmudiye
Belediye Belediye Başkanı Sayın İshak
GÜNDOĞAN’ı makamında ziyaret
ettik. İlgi alakası ve misafirperverliginden dolayı teşekkür ediyoruz.

BURSA ŞUBEMİZDE TEŞKİLAT ÇALIŞMASI

Türk Yerel Hizmet-Sen Genel Merkezi
olarak yapılan teşkilat çalışmalarında,
Genel Başkanımız Tuncay ERDEN, Genel Başkan Yardımcımız Mehmet DEMİR, Bursa Şube Başkanımız Muhammet YILMAZ ve Bursa Şube Yönetim
Kurulu teşkilat çalışmalarına katıldı.

Bursa şubemizi ziyaret ettik. Şube
Başkanımız Sayın Muhammet YILMAZ
ve Yönetim Kurulu üyelerine ilgi alakası ve misafirperverliğinden dolayı
teşekkür ediyoruz.

Bursa-Yenişehir Belediye Başkanı Sayın Davut AYDIN’ı makamında ziyaret
ettik. İlgilerinden dolayı teşekkür ederiz.
Bursa Türkiye Kamu-Sen İl Temsilcimiz Sayın İbrahim BULUT’u makamın-
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TÜRK YEREL HİZMET-SEN EMİN
ADIMLARLA YETKİYE DOĞRU
ÇANKIRI ŞUBEMİZDE
TEŞKİLAT ÇALIŞMASI
Türk Yerel Hizmet-Sen Genel Merkezi olarak yapılan teşkilat çalışmalarında, Genel
Başkanımız Tuncay ERDEN, Genel Başkan
Yardımcılarımız Mehmet DEMİR, Ömer YANKAŞ, Çankırı Şube Başkanımız Erol SELCİ ve
Çankırı Şube Yönetim Kurulu teşkilat çalışmalarına katıldı.

Türk Yerel Hizmet-Sen olarak
Türkiye Kamu-Sen’imizin 30. Yılında 81 İlimizde Teşkilatlanan 27
Şubemizle beraber 15 Mayıs üye
tespit toplantıları tamamlanmış
olup; Bugün toplantısına katıldığımız Çevre Şehircilik ve İklim
Değişikliği Bakanlığındaki toplantı sonucunda 2021 yılı üye tespit
tutanaklarına göre sendikamıza
2463 yeni üye katarak % 15 büyüme sağlanmıştır.

Türk Yerel Hizmet-Sen olarak
18727 üye ile sendikal mücadeleye devam edeceğiz. 2023 yılını
Türkiye Kamu Sen’imizin yetki yılı
olacağına inancımız tam olup; bu
doğrultuda teşkilatlarımızla birlikte çalışmalarımıza aynı azim ve
kararlılıkla devam edeceğiz.
Bu süreci başarı ile yürüten başta
Genel Başkanımız, Genel Başkan
Yardımcılarımız, Şube Başkanlarımız, Şube Yönetim Kurulu üyelerimiz İl ve İlçe Temsilcilerimizi

fedakârca çalışmalarından dolayı #turkyerelhizmet-Sen
yürekten kutluyor, varlıkları ile #türkiyekamu-Sen
sendikamıza güç veren üyelerimi- #birliktegüçlüyüz
ze teşekkür ediyoruz.
#bizbüyükbiraileyiz

Ankara Büyükşehir Belediyesi Bakım Ve Onarım Şube
Müdürü Sayın Yasin DANYILDIZ’ı Makamında Ziyaret Ettik
Ankara Büyükşehir
Belediyesi Makine
İkmal Bakım Ve
Onarım Dairesi
Başkanlığı, Bakım
Ve Onarım Şube
Müdürü Sayın Yasin
DANYILDIZ’ı makamında ziyaret ettik.
İlgilerinden dolayı
teşekkür ederiz.

Karabük-Eskipazar Belediye Başkanı Sayın
Hüseyin DÖNMEZ’i makamında ziyaret ettik.
Başkanımıza ilgi alakası ve misafirperverliginden dolayı teşekkür ediyoruz. Türk Yerel
Hizmet-Sen Genel Merkezi olarak Karabük
Belediye Başkanı Sayın Rafet VERGİLİ’yi makamında ziyaret ettik. Üyelerimiz ile güncel
konularda istişarede bulunduk. İlgi alakası
Türk Yerel Hizmet-Sen Genel Merkezi olarak ve misafirperverliginden dolayı teşekkür
Karabük-Yenice Belediye Başkanı Sayın Zeki ediyoruz.
ÇAYLI’yı makamında ziyaret ettik. Üyelerimizi ziyaret ederek güncel konular olan
3600 Ek Gösterge ve sözleşmeli memurların
kadroya geçirilmesi hakkında bilgilendirmeler yaptık. İlgi alakası ve misafirperverliginden dolayı teşekkür ediyoruz.
Türk Yerel Hizmet-Sen Genel Merkezi olarak

ANKARA ÜLKÜ OCAKLARI İL BAŞKANI SAYIN
ABDULLAH YÜKSEL’i MAKAMINDA ZİYARET ETTİK
Türk Yerel Hizmet-Sen Genel
Merkezi olarak, Genel Başkan
Yardımcılarımız Alpaslan GÜN,
Ramazan KARAKUŞ ve Ankara
Şube Başkanımız Ergün DEMİR ile birlikte Ankara Ülkü
Ocakları İl Başkanı Sayın Abdullah YÜKSEL’i makamında
ziyaret ettik. Başkanımıza ilgi
alakası ve misafirperverliginden dolayı teşekkür ediyoruz.

TÜRKAV Genel Başkanı Sayın Ebubekir
KORKMAZ’ı makamında ziyaret ettik
Türk Yerel Hizmet-Sen Genel
Merkezi olarak TÜRKAV Genel
Başkanlığına yeniden seçilen
Sayın Ebubekir KORKMAZ’a

hayırlı olsun ziyaretine gittik.
Başkanımıza ilgi alakası ve misafirperverliginden dolayı teşekkür ediyoruz.
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DENİZLİ’DE TEŞKİLAT ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
Mürsel ÖZATA ve Yönetim Kurulu üyelerine ilgilerinden dolayı teşekkür ediyoruz.
Türk Yerel Hizmet-Sen Genel Merkezi
olarak Denizli Türkiye Kamu-Sen İl Temsilciliğinı ve İl Temsilcimiz Sayın Emre
ERDOĞAN’ı ziyaret ettik. İlgi alakası ve
misafirperverliginden dolayı teşekkür
ediyoruz.
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Türk Yerel Hizmet-Sen Genel
Merkezi olarak yapılan teşkilat
çalışmalarında, Genel Başkanımız Tuncay ERDEN, Genel Başkan Yardımcılarımız Mehmet
DEMİR, Ramazan KARAKUŞ ,
Denizli Şube Başkanımız Osman KARAKOŞLU ve Denizli
Şube Yönetim Kurulu teşkilat
çalışmalarına katıldı.
Türk Yerel Hizmet-Sen Genel
Merkezi olarak Denizli-Çal Belediyesini ziyaret ettik. Başkan
Yardımcısı Sayın Adnan TATAR
ve üyelerimize ilgi alakası ve
misafirperverliginden dolayı

teşekkür ediyoruz.
Türk Yerel Hizmet-Sen Genel
Merkezi olarak Denizli-Bekilli
Belediye Başkanı Sayın Mustafa ÇOBAN ‘ı makamında ziyaret
ettik. Başkan ve üyelerimize ilgi
alakası ve misafirperverliginden dolayı teşekkür ediyoruz.
Türk Yerel Hizmet-Sen Genel
Merkezi olarak Denizli-Buldanlı Belediyesini ziyaret ettik.
Başkan Yardımcısı Sayın Musa
ÇETİNEL ve üyelerimize ilgi alakası ve misafirperverliginden
dolayı teşekkür ediyoruz.

Türk Yerel Hizmet-Sen Genel Merkezi
olarak yapılan teşkilat çalışmalarında,
Genel Başkanımız Tuncay ERDEN, Genel
Başkan Yardımcılarımız Mehmet DEMİR,
Ramazan KARAKUŞ , Denizli Şube Başkanımız Osman KARAKOŞLU ve Denizli
Şube Yönetim Kurulu teşkilat çalışmalarına katıldı.

Şevket AKSOY‘u makamında ziyaret ettik.
İlgi alakası ve misafirperverliginden dolayı teşekkür ediyoruz.
Türk Yerel Hizmet-Sen Genel Merkezi
olarak Marmaris Belediye Başkanı Sayın Mehmet OKTAY’ı makamında ziyaret
ettik. İlgilerinden dolayı Başkanımıza ve
üyelerimize teşekkür ediyoruz.

Türk Yerel Hizmet-Sen Genel Merkezi Türk Yerel Hizmet-Sen Genel Merkezi
olarak Marmaris Kaymakamı Sayın Ertuğ olarak Muğla Türkiye Kamu-Sen İl Temsilciliğinı ziyaret ettik. İl Temsilcimiz Sayın
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ULAŞTIRMA ALTYAPI BAKANLIĞI İLE SENDİKAMIZ
ARASINDA 2022/1 SAYILI KURUM İDARİ KURULU
TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

www.turkulasimsen.org.tr

TÜRK ULAŞIM-SEN

Yetkili olduğumuz Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Sendikamız arasında 2022/1 sayılı
KİK toplantısı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
Bakan Yardımcısı Sayın Selim DURSUN başkanlığında gerçekleştirildi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında görev yapan çalışanların yaşamış olduğu sorunlar sendikamız tarafından

75
SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2022/1
SAYILI KİK TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Sendikamız ile Sivil Havacılık Genel
Müdürlüğü arasında 2022 yılının birinci Kurum İdari Kurulu toplantısı
bugün gerçekleştirildi.
SHGM Genel Müdür Yrd. V. Sayın
Özcan BAŞOĞLU başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya sendikamızı
temsilen Genel Başkanımız Mustafa
Nurullah ALBAYRAK, Genel Başkan
Yardımcılarımız Ömer AĞCA ve
Mustafa ALCAN, Şube Başkanımız
Tuncay KIYICIER , Şube Yönetim
Kurulu Üyemiz Eyüp KAPAKLI, Temsilcilerimiz Özgül SÖKÜN ve Gökhan
KAHVECİOĞLU, Sivil Havacılık Genel
Müdürlüğünü temsilen ise Strateji

gündeme getirilmiş, çözümü konusunda istişarelerde bulunulmuştur. Gündeme getirilen
konuların çözümü için yapılacak çalışmalar
sendikamız tarafından yakından takip edilecektir.
Toplantıda görüşülen konular tutanak haline
getirilip imzalandıktan sonra yayımlanacaktır.

Başkanı Sayın Tayyar TURGUT, Personel Müdürü Sayın Yusuf KALMAZ,
Destek Hizmetleri Müdürü Sayın Filiz Yiğit AVCIBAŞ, 1.Hukuk Müşaviri
Sayın Berna KILINÇOĞLU ÖZKAN
katıldı.

Toplantıda, gündemde yer alan konularla ilgili karşılıklı görüş alışverişinde bulunulmuş olup, görüşülen
konularla ilgili yaşanacak gelişmeler sendikamız tarafından yakından
takip edilecektir.

DEÇEV’İN 10. OLAĞAN GENEL
KURULUNA KATILDIK
TCDD GENEL MÜDÜRÜ SAYIN METİN AKBAŞ’I ZİYARET ETTİK
Genel Başkanımız Mustafa Nurullah ALBAYRAK, Genel Başkan Yardımcılarımız Ömer AĞCA ve İlker ÇELİKUS ile Şube Başkanımız Aydın ŞEN ile birlikte, TCDD
Genel Müdürü Sayın Metin AKBAŞ’ı ziyaret ederek,
başta personel sorunları olmak üzere, gerçekleştirilen mülakatların, liyakat ve ehliyet kriterleri gözetilerek tarafsız bir şekilde yapılması talebimizi iletti.
Göstermiş olduğu ilgi ve alakadan dolayı kendisine
teşekkür ederiz.

SHGM GENEL MÜDÜR YARDIMCISI SAYIN
MURAT TOPÇU’YU ZİYARET ETTİK
Genel Başkanımız Mustafa Nurullah
ALBAYRAK, Genel Başkan Yardımcılarımız Ömer AĞCA, Mustafa ALCAN ve Şube
Başkanımız Tuncay KIYICIER ile birlikte,
SHGM Genel Müdür Yardımcısı Sayın
Murat TOPÇU’yu ziyaret ederek istişarelerde bulundu.
Göstermiş olduğu ilgi ve alakadan dolayı
kendisine teşekkür ederiz.

Genel Başkanımız Mustafa Nurullah
ALBAYRAK, Genel Başkan Yardımcılarımız Ömer AĞCA ve Muhsin
POLAT ile birlikte, TCDD Çalışanları
ve Emeklileri Sosyal Yardımlaşma
Vakfının 10. Olağan Genel Kuruluna
katıldı.
Genel Başkanımız Genel Kurulda
Sendikal Çalışmalarımız ve TCDD
Çalışanlarının sorunları ile ilgili

açıklamalarda bulundu.
Genel kurulun tüm TCDD Çalışanlarına hayırlı olmasını diler, Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Nurettin
GİRGİNER ve Sendikamızı temsilen
Yönetim Kurulunda yer alan Cengiz
TATAR ile İbrahim BAL’a nezdinde
tüm yönetim kuruluna çalışmalarında başarılar dileriz.

DHMİ HAVACILIK ACİL YARDIM VE
GÜVENLİK DAİRESİ BAŞKAN YARDIMCISI
SAYIN MUHSİN GÜRBÜZ’Ü ZİYARET ETTİK
Genel Başkanımız Mustafa Nurullah ALBAYRAK, Genel Başkan Yardımcılarımız Ömer
AĞCA, İlker ÇELİKUS, Mustafa ALCAN ve
Şube Başkanımız Orhan ÖZYANIK ile birlikte, DHMİ Havacılık Acil Yardım ve Güvenlik

Dairesi Başkan Yardımcısı olarak Sayın
Muhsin GÜRBÜZ’ü ziyaret ederek, hayırlı
olsun dileklerimizi iletti. Göstermiş olduğu
ilgi ve alakadan dolayı teşekkür eder, yeni
görevinin hayırlı olmasını dileriz.
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TCDD TAŞIMACILIK A.Ş.
PERSONEL VE EĞİTİM DAİRESİ
BAŞKANI SAYIN HÜSEYİN ARSLAN’I
ZİYARET ETTİK

www.turkulasimsen.org.tr

TÜRK ULAŞIM-SEN

Genel Başkanımız Mustafa Nurullah
ALBAYRAK, Genel Başkan Yardımcılarımız Ömer AĞCA, İlker ÇELİKUS,
Muhsin POLAT ve Şube Başkanımız
Aydın ŞEN ile birlikte, TCDD Taşımacılık A.Ş. Personel ve Eğitim Dairesi

TÜRKİYE KAMU-SEN GAZETESİ

ESENBOĞA HAVALİMANI
BAŞMÜDÜRÜ SAYIN HAMZA
DEMİR’İ ZİYARET ETTİK
Genel Başkanımız Mustafa Nurullah ALBAYRAK,
Genel Başkan Yardımcılarımız Ömer AĞCA, Muhsin POLAT, İlker ÇELİKUS, Mustafa ALCAN ve Şube
Başkanımız Bahattin GÜLAP ile birlikte, Esenboğa
Havalimanı Başmüdürü olarak atanan Sayın Hamza
DEMİR’i ziyaret ederek, hayırlı olsun dileklerini iletti. Göstermiş olduğu ilgi ve alakadan dolayı kendisine teşekkür ederiz.

Başkanı Sayın Hüseyin ARSLAN’ı ziyaret ederek, çalışanlarımızın sorun ve
talepleriyle ilgili istişarelerde bulundu. Göstermiş olduğu ilgi ve alakadan
dolayı kendisine teşekkür ederiz.

Genel Başkanımız Mustafa Nurullah
ALBAYRAK, Genel Başkan Yardımcılarımız Ömer AĞCA, İlker ÇELİKUS, Mustafa
ALCAN ve Şube Başkanımız Orhan
ÖZYANIK ile birlikte, DHMİ Havacılık Acil
Yardım ve Güvenlik Dairesi Başkanı olarak atanan Sayın Mahmut ARABOĞA’yı
ziyaret ederek, hayırlı olsun dileklerini
iletti. Göstermiş olduğu ilgi ve alakadan
dolayı kendisine teşekkür ederiz.

Genel Başkanımız Mustafa Nurullah ALBAYRAK,
Genel Başkan Yardımcılarımız Ömer AĞCA, İlker
ÇELİKUS, Mustafa ALCAN
ve Şube Başkanımız Orhan ÖZYANIK ile birlikte,
DHMİ Genel Müdürü
Sayın Hüseyin KESKİN’i
ziyaret ederek, üyelerimizin talep ve sorunlarıyla ilgili istişarelerde
bulundu.
Göstermiş olduğu ilgi ve
alakadan dolayı kendisine teşekkür ederiz.

DHMİ HAVACILIK EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANI SAYIN OSMAN SERDAR’I ZİYARET ETTİK
Genel Başkanımız Mustafa Nurullah ALBAYRAK,
Genel Başkan Yardımcılarımız Ömer AĞCA,
Muhsin POLAT, İlker ÇELİKUS, Mustafa ALCAN
ve Şube Başkanımız Bahattin GÜLAP ile birlikte,
DHMİ Havacılık Eğitim Dairesi Başkanı olarak
atanan Sayın Osman SERDAR’ı ziyaret ederek,
hayırlı olsun dileklerini iletti. Göstermiş olduğu
ilgi ve alakadan dolayı kendisine teşekkür ederiz.

DHMİ ADNAN MENDERES HAVALİMANI
BAŞMÜDÜRÜ SAYIN FATİH KOŞAK’I ZİYARET ETTİK
Genel Başkanımız Mustafa Nurullah larımız Ömer FIRTANA ve Gültekin Sayın Fatih KOŞAK’ı ziyaret etti.
ALBAYRAK, Genel Başkan Yardım- ÇELİK ile birlikte İzmir DHMİ Adnan Göstermiş olduğu ilgi ve alakadan
cımız Ömer AĞCA, Şube Başkan- Menderes Havalimanı Başmüdürü dolayı kendisine teşekkür ederiz.

DHMİ GENEL MÜDÜRÜ SAYIN HÜSEYİN
KESKİN’İ ZİYARET ETTİK
DHMİ HAVACILIK ACİL YARDIM
VE GÜVENLİK DAİRESİ BAŞKANI
SAYIN MAHMUT ARABOĞA’YI
ZİYARET ETTİK
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DHMİ ADNAN MENDERES HAVALİMANI
BAŞMÜDÜR YARDIMCISI SAYIN TURGUT
OKAY AKYOL’U ZİYARET ETTİK

DHMİ HAVA TRAFİK KONTROL
MERKEZİ BAŞMÜDÜRÜ SAYIN
SİNAN YILDIZ’I ZİYARET ETTİK

Genel Başkanımız Mustafa Nurullah ALBAYRAK,
Genel Başkan Yardımcımız Ömer AĞCA, Şube Başkanlarımız Ömer FIRTANA ve Gültekin ÇELİK ile
birlikte DHMİ İzmir Adnan Menderes Havalimanı
Başmüdür Yardımcılığı görevine atanan Sayın
Turgut Okay AKYOL’u ziyaret ederek hayırlı olsun
dileklerini iletti. Göstermiş olduğu ilgi ve alakadan
dolayı kendisine teşekkür ederiz.

TCDD İZMİR LİMAN İŞLETME MÜDÜRÜ
SAYIN SERDAR GÖRÜR’Ü ZİYARET ETTİK
Genel Başkanımız Mustafa Nurullah ALBAYRAK,
Genel Başkan Yardımcılarımız Ömer AĞCA, Muhsin
POLAT, İlker ÇELİKUS, Mustafa ALCAN ve Şube Başkanımız Bahattin GÜLAP ile birlikte, Türkiye Hava
Trafik Kontrol Merkezi Başmüdürü olarak atanan
Sayın Sinan YILDIZ’ı ziyaret ederek, hayırlı olsun
dileklerini iletti. Göstermiş olduğu ilgi ve alakadan
dolayı kendisine teşekkür ederiz.

Genel Başkanımız Mustafa Nurullah ALBAYRAK, Genel Başkan
Yardımcımız Ömer AĞCA, Şube
Başkanlarımız Ömer FIRTANA ve
Gültekin ÇELİK ile birlikte, TCDD
İzmir Liman İşletme Müdürü Sayın
Serdar GÖRÜR’ü ziyaret etti. Göstermiş olduğu ilgi ve alakadan dolayı
kendisine teşekkür ederiz.
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TCDD 3. BÖLGE MÜDÜR YARDIMCISI
SAYIN NACİ TUR’U ZİYARET ETTİK
Genel Başkanımız Mustafa Nurullah ALBAYRAK, Genel Başkan Yardımcımız Ömer AĞCA, Şube Başkanlarımız Ömer FIRTANA ve Gültekin ÇELİK
ile birlikte, TCDD 3.Bölge Müdür Yardımcılığı görevine atanan Sayın Naci
TUR’u ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti. Göstermiş olduğu ilgi
ve alakadan dolayı kendisine teşekkür ederiz.

www.turkulasimsen.org.tr
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TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRÜ SAYIN CEMAL
YAŞAR TANGÜL’Ü ZİYARET ETTİK
Genel Başkanımız Mustafa Nurullah
ALBAYRAK, Genel Başkan Yardımcımız Ömer AĞCA, Şube Başkanlarımız Ömer FIRTANA ve Gültekin
ÇELİK ile birlikte TCDD 3.Bölge

Müdürlüğü görevine atanan Sayın
Cemal Yaşar TANGÜL’ü ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti.
Göstermiş olduğu ilgi ve alakadan
dolayı kendisine teşekkür ederiz.

TCDD 3. BÖLGE MÜDÜR YARDIMCISI SAYIN
ZEKERİYA KARAKURT’U ZİYARET ETTİK
Genel Başkanımız Mustafa Nurullah ALBAYRAK, Genel Başkan
Yardımcımız Ömer AĞCA, Şube Başkanlarımız Ömer FIRTANA
ve Gültekin ÇELİK ile birlikte, TCDD 3.Bölge Müdür Yardımcılığı görevine atanan Sayın Zekeriya KARAKURT’u ziyaret ederek
hayırlı olsun dileklerini iletti. Göstermiş olduğu ilgi ve alakadan
dolayı kendisine teşekkür ederiz.

TCDD TAŞIMACILIK A.Ş. İZMİR BÖLGE MÜDÜRÜ
SAYIN BAYRAM ŞAHİN’İ ZİYARET ETTİK
Genel Başkanımız Mustafa Nurullah ALBAYRAK,
Genel Başkan Yardımcımız Ömer AĞCA, Şube
Başkanlarımız Ömer FIRTANA ve Gültekin ÇELİK
ile birlikte, TCDD Taşımacılık A.Ş. İzmir Bölge
Müdürlüğü görevine atanan Sayın Bayram ŞAHİN’i
ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti. Göstermiş olduğu ilgi ve alakadan dolayı kendisine
teşekkür ederiz.

2020 yılında Yetkili Sendika olduğumuz Sivil Havacılık
Genel Müdürlüğünde gerçekleştirdiğimiz tüm KİK toplantılarının birinci gündem maddesi olan, ve en son 9
Haziran 2022 tarihinde yapılan KİK toplantısında tekrar
görüştüğümüz SHGM çalışanlarına ödenen Havacılık
Tazminatı oranlarının yükseltilmesi talebimizi Sayın Bakanımız başta olmak üzere, gerek T.B.M.M gerekse SHGM
Yöneticilerine iletilmiş ve nihayetinde konu TBMM gündemine gelerek, SHGM Çalışanlarına ödenen Havacılık

Tazminatı oranlarının yükseltilmesiyle ilgili hazırlanan
Kanun Teklifi T.B.M.M. Genel Kurulunda kabul edilmiştir.
Buna göre SHGM Çalışanlarına, 233 Sayılı KHK’nın Bazı
Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair KHK’nin
Ek 2’nci maddesinde yer alan grup ve oranları aşmamak
kaydıyla maddede belirtilen usulle Havacılık Tazminatı
ödenebilecektir. SHGM çalışanlarının yaşamış olduğu bu
mağduriyetin giderilmesi için katkıda bulunan milletvekillerimize ve tüm emeği geçenlere teşekkür ederiz.

“Güçlü Türkiye, Lider Sendika” parolasıyla ulaşım çalışanlarının hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek
için sürdürdüğümüz mücadelemize, Yetkili olduğumuz
Kurumlarımızda fark yaratarak ulaşım hizmet kolunda
görev yapan çalışanlarımızın sorunlarını çözmeye devam ediyoruz.
SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞANLARINA
HAYIRLI OLSUN

