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Türkiye Kamu-Sen Youtube kanalına abone olunuz

Türkiye Kamu’sen’in ısrarlı mücadelesi sonucunda toplu sözleşme ile yüzde 8 zam, yüz-
de 8,48 enflasyon farkı olmak üzere toplamda yüzde 16,48 olması öngörülen birinci altı 
aylık zam oranı yüzde 30 olarak belirlendi. Ancak 2022 yılında gerçekleşen enflasyonun 
yüzde 65’ler düzeyine yükselmesiyle memur maaşlarının eridiği, alım gücünün düştüğü 
ortadadır. Bu nedenle ek zam ve ek gösterge talebimizi her platformda dile getirmeye 
devam edeceğiz.

EK ZAM İSTİYORUZ

EK ZAM TALEBİMİZ 
ÜLKE GÜNDEMİNE OTURDU
Geçtiğimiz hafta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
Prof. Dr. Vedat Bilgin ile görüşerek kamu görevlileri-
nin taleplerini ülke gündemine taşıyan konfederasyo-
numuz bu kez de sosyal medyada gündemi belirledi. 
Genel Başkanımız Önder Kahveci’nin ilk tweete #Ek-
ZamŞartOldu etiketiyle ile başlayan çalışmamız, kısa 
sürede atılan yüz binlerce tweet ile Trend Topic (TT) 
listesine girerek Türkiye gündeminde birinci sıraya 
yükselirken, Tagımız Twitter’ın Dünya Gündeminde de 
ilk sıraya çıkarak uzun süre zirvedeki yerini korudu

Genel Başkanımız Önder Kahveci 
ile Genel Sekreterimiz Talip Geylan, 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
Prof. Dr. Sn.Vedat Bilgin’i ziyaret 
ederek, memurlara verilen enflas-
yon farkı dâhil %30’luk zammın 
yeterli olmadığını, memur ve emek-
lilerimizin zararlarını karşılamak, 
alım gücünü artırmak için seyyanen 
ek zamma ihtiyaç duyulduğunu ifa-
de ettiler.  3’te

BAKAN BİLGİN’İ ZİYARET EDEREK EK ZAM
VE EK GÖSTERGE TALEBİMİZİ İLETTİK
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Bu gazete basın ahlak ilkelerine 
uymayı taahhüt eder

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı 
Önder Kahveci ve Yönetim Kuru-
lu üyelerimiz Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat 
Bilgin’i ziyaret etti.

Kamu görevlilerinin beklenti ve taleple-
rinin değerlendirildiği görüşmede Genel 
Başkanımız Önder Kahveci ek zam, 3600 
ek gösterge, vergi dilimleri, sözleşmelile-
re kadro, Yardımcı hizmetliler, gibi birçok 
konuda Türkiye Kamu-Sen’in beklentileri-
ni Bakan Bilgin’e iletti. Genel Başkanımız 
Önder Kahveci, toplantı çıkışında basın 
mensuplarına değerlendirmelerde bu-
lundu.

KAHVECİ: KAMU GÖREVLİLERİ VE 
EMEKLİLERİN MAAŞINA EKONOMİK 
GERÇEKLERE GÖRE EK ZAM
YAPILMALIDIR
Kamu görevlilerinin ekonomik sorunla-
rı konusuna değinen Türkiye Kamu-Sen 
Genel Başkanı Önder Kahveci, ek zam 
konusundaki ısrarımızı bir kez daha yine-
ledi. Kahveci, Son yaşadığımız ekonomik 
gelişmeler karşısında kamu çalışanları-
mızın gelir kayıplarını önlemek amacıy-
la bir ek zam yapılması talebimizi sayın 
Bakanla paylaştık. Ocak ayı itibarıyla çalı-
şanlarımıza ilave bir zam yapılması artık 
zaruri bir hal almıştır. Çalışanlarımızın 
alım gücünü artırabilmek adına ücret-
lerde refah payı uygulamasının yeniden 
hayata geçirilmesi gerekmektedir. Diğer 
bir husus enflasyonun yüksek seyrettiği 
dönemlerde enflasyon farkının mutlaka 
aylık olarak maaşlara yansıtmak gerekir 
ki çalışanlar hiç olmazsa maaş kayıpları-
nın önüne geçilmiş olsun. Bu konulardaki 

beklenti ve taleplerimizi sayın Bakan’a 
ifade ettik.

VERGİ DİLİMLERİ
“Vergi dilimleri konusu da masada gün-
demimizdeydi. Bu mesele çalışanlarımız 
açısından önemli bir konu. Geçen yıl 
itibarıyla örneğin asgari ücret gelirleri 
vergi dışında tutuldu ama enflasyonun 
yüksek olması münasebetiyle bu istenen 
yansımayı oluşturmadı. Şu anda bizim 
talebimiz çalışanların üzerindeki bu vergi 
yükünün hafifletilmesi ve kamu görevle-
rinin yüzde 15 vergi diliminde sabitlen-
mesi gerekliliğidir. Netice itibariyle az 
kazanandan az çok kazanandan çok vergi 
alınmalıdır ilkesini önemsiyoruz”

3600 EK GÖSTERGE
“3600 ek gösterge ile ilgili düzenlemeler 
parlamentoda geçtiğimiz aylarda gerçek-
leştirildi. Bu konuda önemli bir mesafe 
kat edildiğini sayın Bakan’a ifade ettik. 

Düzenleme dört meslek grubu ile sınırlı 
kalmadı. Kademeli ek gösterge artırımı 
söz konusu oldu. Eğitim durumlarına 
göre de gelişmeler yaşandı. Ancak şu 
an itibariyle geldiğimiz noktada birinci 
dereceye gelen kamu görevlilerinin de 
3600 ek göstergeye dahil olması bizim 
talebimizdir. Sayın Bakanda bu talebimizi 
makul karşıladı. Önümüzdeki süreçte de 
bu konuda gelişme sağlanacaktır diye 
düşünüyorum. Hakkaniyet, adalet ve 
çalışma barışının tesis edilmesi için bu 
düzenlemenin yapılmasına ihtiyaç vardır. 
Genel İdari Hizmetler sınıfında da birinci 
dereceye düşen kamu görevlilerinin sayı-
sı çok fazla değil, o nedenle bu konuda 
inşallah kısa zamanda düzenleme hayata 
geçecektir”

SÖZLEŞMELİLERE KADRO 
“Sözleşmelilere kadro konusunda da Tür-
kiye Kamu-Sen olarak görüşlerimizi sayın 
Bakanla paylaştık. Türkiye Kamu-Sen 
kuruluşundan bugüne kadar her daim 
güvenceli çalışmayı savunmuştur. Sözleş-
meli, kısmi, kısa süreli çalışma biçimlerini 
her zaman karşı durduk. Kamuda şu an 
itibarıyla 32 farklı statüde istihdam var, 
bu şekilde mevzuatı farklı, özlük hakkı 
sistemlerin çalışma barışına ve hayatına 
katacağı bir şey yoktur. Her zaman ifade 
ettiğimiz gibi tüm sözleşmeli çalışanların 
kadroya geçirilmesi konusundaki ısrarı-
mızın vücut bulacağına inanıyoruz. Bizim 

bu konudaki talebimiz hiç kimse dışarıda 
kalmadan bütün sözleşmeli arkadaşla-
rımızın bütünüyle kadroya geçirilme-
sidir. PTT’de görev yapan İdari Hizmet 
Sözleşmeliler, TRT’de çalışan sözleşmeli 
arkadaşlarımız, Vekil ebe, hemşire, vekil 
imam, Kamu Dışı Aile Sağlığı Çalışanları, 
Fahri Kur’an kursu öğreticileri gibi bu 
alanlarda görev yapan arkadaşlarımızın 
kadroya alınmasını talep ettik. Bütün 
bunlar kadroya alındıktan sonra sözleş-
meli istihdamı tamamen kamu çalışma 
hayatı gündeminden çıkarılması doğru 
olacaktır. 2011 ve 2013 yıllarında tüm söz-
leşmelere kadro verilmiştir. Önümüzdeki 
günlerde yapılacak düzenleme ile yine 
aynı uygulamanın yapılmasını ve tüm 
sözleşmelerin kadroya geçilmesini bek-
liyoruz”

YARDIMCI HİZMETLİLER
“Yardımcı Hizmetliler konusunda Türkiye 
Kamu-Sen olarak hassasiyetimizi bir kez 
daha ortaya koyduk. Toplu sözleşmede 
gösterdiğimiz iradeyi bir kez daha bugün 
masaya getirdik. Önümüzdeki süreçte 
Genel İdari Hizmetler sınıfına geçmek 
isteyen bu arkadaşlarımızın da beklenti-
lerinin karşılanması talebimizdir” 

YEMEK VE YOL YARDIMI YENİDEN 
GÜNCELLENMELİ, YENİ SOSYAL
YARDIMLAR GETİRİLMELİDİR
Memurlarımızı ödenen birkaç başlıkta 
yardımlar var. Giyim yardımı ve yiyecek 
yardımı bunlardan birkaç tanesi ama 
giyim yardımı ne yazık ki bugüne kadar 
güncellenmedi. Bu konuda günün şart-
larına göre güncellenmesi konusunu dile 
getirdik. Yemek ücretlerinin de yeniden 
düzenlenmesini kamu görevlerimiz için 
talep ettik. Türkiye Kamu-Sen olarak ay-
rıca ulaşım ve kira yardımının da kamu 
görevlilerine verilmesi noktasında fikri-
mizi sayın Bakanla paylaştık. Bu başlık-
larda sağlanabilecek ilerlemelerin kamu 
görevlerini memnun edeceğini Türkiye 
Kamu-Sen olarak çalışanlarımızın biraz 
daha rahat nefes alabilmeleri için çaba 
ve gayretlerimizin devam edeceğini ifade 
etmek istiyorum” dedi.

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 
VEDAT BİLGİN’İ ZİYARET ETTİK

21 ARALIK 2022
03 OCAK 2023

Buna göre enflasyon yalnızca Aralık ayın-
da %1,18 arttı ve 2022 yılının tamamı 
için %64,27 oldu. 2022 yılının ikinci altı 
ayında TÜFE %15,4 olarak hesaplandı. 
Temmuz ayında memur ve emeklilerin 
maaşlarına %7 zam yapılmıştı. Buna göre 

memur maaşları geçen altı ayda verilen 
%7 zam düşüldüğünde resmi olarak %8,4 
eridi. Böylece memur ve emeklilere ocak 
ayında %8,4 enflasyon farkı ortaya çıktı. 
Memur ve emekli maaşlarına ocak ayın-
da yapılacak %8 artışla birlikte enflasyon 

farkı da eklendiğinde yalnızca %16,4 zam 
yapılması söz konusu oldu.

Bilindiği üzere asgari ücrete %55; devle-
tin tahsil edeceği vergi, ceza ve harçlara 
%122 zam yapılmıştı. Memurlarımızın 
harcamaları ve ödediği vergiler bu oran-
da artarken memur maaşlarına altı ay 
için %8 zam yapılması hakkaniyetli ol-
maz. Enflasyon farkı memur ve emekli-
lerin 2022 yılında eriyen maaşlarının geç 
kalmış ve yetersiz bir telafisidir.
Tekraren ifade ediyorum ki, enflasyon 
farkı bir zam değildir. Yaşanan fiyat artış-
ları karşısında sıkıntı yaşayan memur ve 
emeklinin, eriyen maaşlarına 6 ay önce 
yapılması gereken zammın gecikmiş bir 
telafisidir. Enflasyon farkı sıfır zam de-
mektir.  Bu ekonomik şartlar altında bu 
maaşlar hakkaniyet, adalet ve ekonomik 

gerçeklerle bağdaşmıyor. Birçok kesim 
için destekler getirildi, memurlar da ken-
dileri için bir destek bekliyor. Bu nedenle 
memur maaşlarına ek zam yapılarak geç-
miş zararların telafi edilmesi, enflasyon 
farkının maaşlara aylık olarak yansıtıla-
rak yıl içinde reel olarak erimesinin önü-
ne geçilmesi ve refah payı verilerek ma-
aşların reel olarak artmasının sağlanması 
zorunlu hale gelmiştir.  
Yetkililer taleplerimizi görmezden gelirse 
2023, memur ve emekli için kayıp bir yıl 
olacak. Bu enflasyon rakamları karşısın-
da 2023 yılı zamlarının yeni ekonomik 
gerçekler ışığında belirlenmesi kaçınıl-
maz olmuştur. Bunu sağlamanın yolu 
memurlara ve emeklilere gerçek anlam-
da maaş artışı getirecek ek zam ve refah 
payı talebimizin hayat bulmasından geç-
mektedir”

ÖNDER KAHVECİ: ENFLASYON FARKI ZAM DEĞİLDİR, 
EK ZAM VE REFAH PAYI KAÇINILMAZDIR
“Kamu görevlileri ve emeklilerimize verilecek enflasyon farkı ile birlikte 2023’ün ilk 6 ayı için yapılacak topla zam 
oranı belli oldu. Rakamlar, memur ve emeklilerimizin zam oranlarının yetersiz olduğunu gösteriyor.

Açıklanan bu rakam % 122,93 olan yeni-
den değerleme oranı, asgari ücrete yapı-
lan % 55’lik artış ve ekonomik gerçeklerle 
karşılaştırıldığında memurların beklenti-
lerini karşılamaktan uzak kalmıştır. 

Yapılan ek zam yetersizdir. Ek olarak ve-
rilen zammın anlamlı hale gelmesi için 
enflasyon farkı hesabına dâhil edilme-
mesi gerekmektedir. Uzun zamandan beri 

gündeme getirdiğimiz ve ilk defa Türkiye 
Kamu-Sen’in dillendirdiği ek zam ve refah 
payı konusu tekrar değerlendirilmelidir.
Memur ve emeklilerimizin 2022 yılındaki 
kayıplarını karşılamak, 2023 yılında alım 
güçlerini artırmak noktasında, ek zammın 
miktarı gözden geçirilmeli,  memur ve 
emeklilerimizi rahatlatacak bir düzenle-
me yapılmalıdır.

ÖNDER KAHVECİ: YAPILAN EK ZAM YETERSİZDİR
Sn. Cumhurbaşkanımız 2023 Ocak-Haziran arası memur ve emekli maaş zam oran-
larının %16,4’den%25’e yükseltildiğini açıkladı. %25 olarak belirlenen Ocak zammı-
nın içerisinde %8,4 enflasyon farkının olduğu hesaba katıldığında altı aylık memur 
ve emekli zam oranının %16,6’da kaldığı, ek zammın ise %8,5 olduğu görülmektedir.
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Geçtiğimiz günlerde #EkZamŞartOldu 
diyerek sosyal medyada gündemi be-
lirleyen konfederasyonumuz bu kez ise 
#25Yetmez etiketiyle kamu görevlilerinin 
ve emeklilerin sesi oldu.

Dün akşam saat 20.00’de Genel Başkanı-
mız Önder Kahveci’nin ilk tweete #25Yet-
mez etiketiyle ile başlayan etkinliğimiz 
ilk dakikalarda Trend Topic (TT) listesine 
girdi. Sabahın ilk saatlerine kadar birinci 
sıradaki yerini koruyan #25Yetmez etike-
timize katılan kamu görevlileri ve emek-
lilerimiz attıkları tweetlerde,  açıklanan 
%25’lik oranın yükseltilmesini talep etti-
ler.

KAHVECİ: YAPILAN
EK ZAM YETERSİZDİR
Türkiye Kamu-Sen’in düzenlediği etkin-
liği değerlendiren Genel Başkanımız Ön-
der Kahveci; “2023 Ocak-Haziran arası 
memur ve emekli maaş zam oranlarının 

%16,4’den %25’e yükseltildiği yönünde-
ki açıklamanın ardından konfederasyon 
olarak Twitter’da gerçekleştirdiğimiz et-
kinlikle bu oranın yetersiz olduğunu ve 
yükseltilmesi gerektiğini belirttik. 
#25Yetmez etiketiyle başlattığımız bu ça-

lışma daha ilk dakikalarda sosyal medya 
gündeminde zirveye yerleşirken, sabaha 
dek zirvedeki yerini korumuştur.

Beklentimiz ve talebimiz açıklanan bu 
oranın yükseltilmesi yönündedir. Açık-

lanan bu rakam % 122,93 olan yeniden 
değerleme oranı, asgari ücrete yapılan % 
55’lik artış ve ekonomik gerçeklerle kar-
şılaştırıldığında memurların beklentileri-
ni karşılamaktan uzak kalmıştır. Yapılan 
ek zam yetersizdir. Ek olarak verilen zam-
mın anlamlı hale gelmesi için enflasyon 
farkı hesabına dâhil edilmemesi gerek-
mektedir. 

Bu bağlamda, sıklıkla gündeme getirdiği-
miz ek zam ve refah payı konusu tekrar 
değerlendirilmeli, memur ve emeklileri-
mizin 2022 yılındaki kayıplarını karşıla-
mak, 2023 yılında alım güçlerini artırmak 
noktasında, ek zammın miktarı gözden 
geçirilmeli,  memur ve emeklilerimizi 
rahatlatacak bir düzenleme yapılmalıdır.
Dün akşam gerçekleştirdiğimiz bu etkin-
liğe destek veren tüm kamu çalışanları 
ile emeklilerimize ve vatandaşlarımıza 
bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum” 
dedi.
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#25YETMEZ ETİKETİMİZ İLE 
TWİTTER’DA GÜNDEMİ BELİRLEDİK

Türkiye Kamu-Sen olarak, 
açıklandığı an itibariyle 
%25’lik zammın yetersiz 
olduğunu ve beklentileri 
karşılamadığını  kamuoyu ile 
paylaşmıştık.

Nitekim akşam bu amaçla gerçekleştirdi-
ğimiz Twitter etkinliğine kamu çalışanla-
rının vermiş olduğu desteğin sesi bugün 
yapılan açıklamayla yankı bulmuştur.

Bunun üzerine Türkiye Kamu-Sen Baş-
kanlar Kurulumuz acil toplanarak talep 
ve beklentiyi Cumhurbaşkanımıza iletme 
kararı almıştır. Bu sabah Cumhurbaşkan-

lığı makamı ile yapmış olduğumuz görüş-
me ile kamu çalışanlarının beklentisini 
Cumhurbaşkanlığı makamına da ilettik.

Sayın Cumhurbaşkanının bugün Grup 
toplantısında  yaptığı açıklamada, maaş 
artış oranının %30’a çıkarılmasıyla 

önemli bir adım atılmış ancak, kamu çalı-
şanlarının beklentilerini karşılamamıştır. 
Gelinen bu noktada, kamu çalışanlarına 
ve emeklilerimize seyyanen bir ücret ar-
tışı yapılması yaşanan ücret adaletsizliği-
nin ve gelir kaybının giderilmesi anlamın-
da en doğru yaklaşım olacaktır.

Bir kez daha görülmüştür ki, memurumu-
zun sendikal mücadeleye destek vermesi 
kazanımların asıl mimarıdır.

Bu vesileyle dün gerçekleştirmiş olduğu-
muz etkinliğe büyük katılım sağlayarak 
kamu çalışanlarının sesi olmamızı sağ-
layan kamu görevlilerimize ve emeklile-
rimize teşekkür ediyor, mücadelemizin 
kararlılıkla süreceğini bir kez daha ifade 
ediyoruz.

ÖNDER KAHVECİ: YÜZDE 5 İLAVE ARTIŞ 
BEKLENTİLERİ KARŞILAMAMIŞTIR

04 OCAK 2023

“Memur ve emeklilerin maaşlarına 
Ocak-Haziran 2023 döneminde enflas-
yon farkı ile birlikte %30 zam yapılma-
sına ilişkin kanun teklifi TBMM Plan ve 
Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi.

Toplu sözleşme hükümleri uygulansaydı,  
maaşlar %16,48 artacaktı. Ancak, eko-
nomik gerçekler ve yaşanan gelişmeleri 
dikkate alarak uzunca bir zaman boyunca 
toplu sözleşmede alınan kararların yeter-
li olmadığını, maaşlara ek zam yapılması 
gerektiğini ifade etmiş, yapılacak ek zam-
ma ilave olarak alım gücünün reel olarak 
artması için ayrıca refah payı verilmesi-
nin zorunlu olduğunu belirtmiştik.
Gelinen noktada %8,48 2022 ikinci yarı-
sından kaynaklı enflasyon farkı ve %8 ilk 
6 ay zammının üstüne yüzde 13,52 ekle-
nerek memur ve emeklilerin maaşlarına 

yapılacak zam %30 olarak belirlendi.
Zorunlu tüketim harcamaları başta ol-
mak üzere mal ve hizmet fiyatlarında 

yaşanan artışlar dikkate alındığında bu 
artışın yeterli olduğunu söylemek müm-
kün değildir. Bu nedenle maaşlara ilave 

bir seyyanen zam yapmak şart olmuştur.
Bunun yanında maaşlara yapılacak 
%13,52’lik ilave artışın enflasyon farkı 
hesabına dahil edilmeyecek olması olum-
lu bir uygulama olmuş, talep ettiğimiz 
refah payı uygulaması Ocak-Haziran dö-
nemi için hayata geçirilmiştir. Buna göre 
2023’ün ilk 6 ayında enflasyon %8’in üze-
rinde gerçekleşirse memur ve emeklilere 
enflasyon farkı ödenecektir.
Sonuç itibariyle 2022 enflasyon farkı 
dahil %30; enflasyon farkı hariç %21,52 
oranındaki zam kesinlikle ekonomik ger-
çeklerle bağdaşmamıştır. Her dönem için 
memur maaşlarına enflasyon artışının 
üzerinde bir refah payı ödenmesi kalıcı 
hale getirilmelidir.
Türkiye Kamu-Sen olarak memur ve 
emekli maaşlarına ek zam verilmesi ko-
nusundaki çalışmalarımız ve mücadele-
miz sonuç alıncaya kadar sürecektir”

ÖNDER KAHVECİ:  REFAH PAYI 
UYGULAMASI KALICI OLMALI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
Sayın Vedat Bilgin’i, Genel Sekre-
terimiz ve Türk Eğitim-Sen Genel 
Başkanımız Talip Geylan ile birlik-

te ziyaret ederek çalışma hayatı 
gündemindeki konular hakkında 
görüş alışverişinde bulunduk. 

Ziyaretimizde memurlara verilen enflas-

yon farkı dâhil %30’luk zammın yeterli 
olmadığını ve memur ve emeklilerimizin 
zararlarını karşılamak, alım gücünü ar-
tırmak için seyyanen ek zamma ihtiyaç 
duyulduğunu ifade ettik. Bu konudaki 
talebimizi yineledik. 

3600 ek göstergeye ilişkin olarak yaşa-
nan aksaklığın bir an önce çözülmesi ve 
1. dereceye gelmiş bütün kamu persone-
linin ek gösterge rakamının 3600 olarak 
belirlenmesi gerektiğini ifade ettik. Sayın 
Bakan da bu konudaki talebimizin yerin-
de olduğunu belirterek, çözüme kavuş-
turulması yönündeki görüşünü bizlerle 
paylaştı. 
Sayın Bakanla yaptığımız görüşmede 
sözleşmeli personelin kadroya geçirilme-
sine ilişkin çalışmalarda gelinen durumu 
da ele aldık. Yardımcı hizmetler sınıfı 
personelinin sorunlarına çözüm için müj-
de beklediğini hatırlattık. Sayın Bakanın 
konulara olan duyarlılığı ve sorunların 
çözümüne yönelik gayret ve iradesi için 
kendisine teşekkür ediyoruz.

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI VEDAT 
BİLGİN’İ ZİYARET ETTİK VE YÜZDE 30 ZAMMIN
YETERSİZ OLDUĞUNU BİR KERE DAHA BELİRTTİK

13 OCAK 2023
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Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip 
Erdoğan sözleşmeli personelin kadroya 
geçirilmesine ilişkin açıklamalarda bu-
lundu. Henüz hazırlanan mevzuat deği-
şikliğinin detayları tam olarak kamuo-
yuyla paylaşılmamış olsa da açıklamadan 
bazı sözleşmeli personelin kapsam dışın-
da kalacağı anlaşılmaktadır.

Sayıları 424 bini bulan personelin kad-
roya kavuşturulması önemli bir adımdır. 
Özellikle sözleşmeli olarak görev yapan 
çalışanlarımız açısından aile birliğinin 
sağlanacak olması, görevde yükselme 
sınavlarına girme imkânının oluşması, 
belediyelerdeki haksız işten çıkarmaların 
son bulacak olması tarafımızca da olumlu 
bulunmaktadır.
Bununla birlikte açıklamada kamu perso-
nel alımlarının 3+1 sözleşmeli statü esa-
sına göre yapılmaya devam edileceği de 
görülmektedir. Buna göre 3 yılını doldu-
ran sözleşmeli personel aday memurluk 

statüsüne geçirilecek ve 1 yıl daha aile 
birliğinden ve iş güvencesinden mahrum 
olarak çalışacaktır. 3 yılını doldurmamış 
sözleşmeli personel ise 3 yılını doldur-
duktan sonra 1 yıl daha aday memur ola-
rak bekleyecektir.

Dolayısıyla buradan anlaşılan, sözleş-

meli personelin kadroya geçirilmesi 
konusunun tam anlamıyla kadro uygu-
lamasından uzak bir biçimde çözülmek 
istendiğidir. Kaldı ki biz, “Tüm güvencesiz 
sözleşmeli personel kadroya geçirilmeli-
dir.” derken önerilen uygulama bundan 
sonra kamuda 3+1 sözleşmeli personel 
uygulamasının kalıcı hale getirilmesi yö-

nündedir.

Daima ifade ettiğimiz gibi bizim müca-
delemiz bütün güvencesiz personelin 
istisnasız ve şartsız bir biçimde kadroya 
geçirilmesi içindir. Her ne kadar kamuda 
süresiz sözleşmeli olarak görev yapan 
227 bin personelin sorunlarına çözüm 
getiriyor olsa da gerek kapsam dışında 
bırakılan personel gerekse 3+1 sistemini 
kalıcı hale getirmesi nedeniyle, bu çalış-
ma taleplerimizi tam olarak karşılama-
maktadır.

Bu şartlar altında bu çalışmanın TBMM 
sürecinde revize edilmesi ve tüm per-
sonelin şartsız bir biçimde doğrudan 
kadroya geçirilecek bir düzenlemenin 
yapılması yerinde olacaktır. Kamu per-
sonel sisteminin harfler ve rakamlarla 
bölünmüşlükten uzak bir biçimde tek bir 
kadrolu istihdam modeline dayanması 
için mücadelemiz kararlılıkla sürecektir.

MÜCADELEMİZ, BÜTÜN GÜVENCESİZ PERSONELİN İSTİSNASIZ
VE ŞARTSIZ BİÇİMDE KADROYA GEÇİRİLMESİ İÇİNDİR

28 KASIM 2022

Sözleşmeli personelin kadroya 
geçirilmesine ilişkin kanun tekli-
finin bugün TBMM’ye sunulması 
bekleniyor. 

Edindiğimiz bilgilere göre teklifle 3+1 dahil 4/B’li bütün 
sözleşmeli personel ile kamu dışı aile sağlığı çalışanla-
rı, vekil ebe-hemşireler, yerel yönetimlerde çalışanlar,  
vekil imam-hatip, vekil müezzin-kayyımlar, Kültür ve 
Turizm Bakanlığı, Devlet Opera ve Balesi ile Devlet Ti-
yatrolarında görev yapan sanatçılar gibi kurumlarında 
sözleşmeli personel statüsünde çalıştırılanların kadrolu 

istihdama geçirilmesi sağlanmaktadır. Teklifle ilgili ek-

siklik ve aksaklıkları metnin kamuoyu ile resmi olarak 

paylaşılmasının ardından en kısa sürede tespit edecek, 

Plan ve Bütçe Komisyonunda kapsama dâhil edilmeyen 

bütün sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi için her 

türlü girişimde bulunacağız.

BÜTÜN SÖZLEŞMELİ PERSONELİN KADROYA 
GEÇİRİLMESİ İÇİN GAYRET GÖSTERECEĞİZ

12 OCAK 2023

Sözleşmeli personelin kadroya 
geçirilmesine yönelik kanun 
teklifi TBMM´de komisyonda 
görüşülmeye başlıyor. Teklifle 
28 Kasım 2022 öncesinde 
görevde olan sözleşmeli per-
sonelin kadroya geçirilmesi 
öngörülüyor. Hali hazırda 
kamu kurum ve kuruluşlarında 
bu tarihten sonra çalışmaya 
başlayan çok sayıda personel 
bulunuyor. Bu nedenle kanu-
nun yürürlük tarihi, Meclis’te 
kabul edildiği tarih olarak 
düzenlenmelidir. 

Bütün bunların ötesinde sözleşmeli per-
sonel, eş durumu nedeniyle mazeret 
tayini hakkına sahip ancak teklifte kad-
roya geçecek personelin mazeret dahil 
tayin hakkından faydalanabilmesi için 
4 yılını doldurması öngörülmüş. Dolayı-
sıyla kadroya geçecek personelin sahip 
olduğu eş durumu tayini hakkı teklifle 4 
yıl öteleniyor. Aile birliğini sağlamasını 
umduğumuz kadro konusunun ailelerin 
birleşmesini daha da geriye götürmesi 
kabul edilemez. Bu teklifte aslolan aile 
birliğinin sağlanması olmalıdır. Bu yanlış-
tan mutlaka dönülmelidir.
Bununla birlikte daha önce sayın Çalışma 
Bakanının teklife dahil edildiğini ifade 
ettiği 50/d’ye tabi akademisyenlerimizin 
teklifte yer almamış olması başka bir ek-
siklik olarak karşımıza çıkmaktadır. 

PTT’deki İHS’liler, fahri Kuran kursu öğre-
ticileri ve sayıları 2800 dolayındaki Aile 
Bakanlığı’nda ek ders karşılığı çalışan 

kamu görevlilerinin de teklife dahil edil-
mesi gerekmektedir.

Görülüyor ki, teklifin bazı eksik ve aksa-
yan yönleri bulunmaktadır. Temennimiz 
komisyon görüşmelerinde bu eksiklik-
lerin giderilmesi ve kanunun tüm söz-

leşmeli personeli mutlu edecek şekilde 
yasalaşmasıdır. Türkiye Kamu-Sen ola-
rak biz komisyonda yerimizi alacak, bu 
aksaklıkları muhataplarına ilk ağızdan 
aktaracak ve tüm eksiklerin giderilmesi 
için görevimizi sonuna kadar yerine ge-
tireceğiz.

17 OCAK 2023

SÖZLEŞMELİLER KONUSUNDA, TBMM’DEKİ 
GÖRÜŞMELERDE EKSİKLİKLERİN
GİDERİLMESİ İÇİN GAYRET GÖSTERECEĞİZ

1 3

2



TÜRKİYE KAMU-SEN 8
HABER

TÜRKİYE KAMU-SEN 9OCAK 2023

HABER

SÖZLEŞMELİ PERSONELİMİZE 
HAYIRLI OLSUN
Türkiye Kamu-Sen Genel 
Başkanı Önder Kahveci, 
TBMM Genel Kurulu’nda 
kabul edilen sözleşmeli 
personele kadro teklifine 
ilişkin bir açıklama yaptı.
“Kadroya geçen çalışanlarımıza hayırlı 
olsun diyor, Kanunun bu aşamaya gelme-
sinde emeği geçenlere teşekkür ediyo-
ruz” diyen Genel Başkan Önder Kahveci, 
“Eksik kalan yönlerin tamamlanması 
noktasında mücadelemiz devam edecek” 
dedi. 

Genel Başkan Önder Kahveci açıklama-
sında; Yaklaşık 10 yıllık sözleşmeliye kad-
ro mücadelemizde büyük bir aşamayı ta-
mamlamış bulunuyoruz. Uzun ve yoğun 
çalışmalarımızın ardından 458 bin 615 
sözleşmeli personelin kadroya geçirilme-
sini sağlayacak kanun teklifi TBMM Genel 
Kurulu’nda kabul edildi. Konfederasyon 
olarak Komisyondan Genel Kurul süreci-
ne kadar teklifle ilgili eksiklik ve aksak-
lıkları dile getirerek, çözüm önerilerimizi 
yetkililere ilettik.

Sözleşmeli personelin kadroya geçiril-
mesi için hazırlanan kanun teklifinde 
kadroya geçen personelin 4 yılını doldu-
runcaya kadar nakil hakkından faydala-
namayacağı hükme bağlanmıştı. Bu da 
süresiz sözleşmeli statüde görev yapan 
personelin sahip olduğu haklarda bir ge-
riye gidiş, 3+1’e tabi personel için ise eş 
durumu tayin hakkının bir yıl ötelenmesi 
anlamına gelmekteydi. 

Bu durum mevcut hakları geriye götüren 
bir uygulama olmuş, Konfederasyonu-
muz, Plan ve Bütçe Komisyonunda bu 
aksaklığı ısrarla dile getirmişti. TBMM 
Genel Kurul’unda verilen önerge ile şu 
anda sözleşmeli olup da kadroya geçecek 
personelin sahip olduğu nakil haklarını 
koruyacak bir uygulama kabul edilmiştir.

Buna göre, kadroya geçecek personelin 
yer değiştirme hakları mevcut mevzuat-
taki haliyle korunacak yani halihazırda 
çalışan personelin sahip olduğu haklarda 
bir geriye gidiş yaşanmayacaktır. Aile bir-
liğinin korunması konusundaki hassasi-
yetlerimize kulak veren ve düzenlemeye 
katkısı olanlara teşekkür ediyoruz. 

Söz konusu düzenleme ile kapsam 

dâhilindeki personelin sorunları çözüme 
kavuşuyor ancak PTT’deki İHS’li perso-
nel, fahri Kuran kursu öğreticileri, Aile 
Bakanlığı’nda ek ders karşılığı çalışan 
personel ile vekil ebe, hemşire ve vekil 
imam-hatipler haricindeki diğer vekil 
memurlar gibi çalışanlarımızın kadro 

kapsamına alınmaması eksiklik olmuştur. 

4/C’li iken 4/B’ye geçen personelin eği-
tim durumları itibarı ile hak ettikleri un-
vanlara geçmelerine ilişkin bir hüküm 
kanunda yer almamıştır. Beklentimiz Sn. 
Cumhurbaşkanımızın bu yönde bir karar 
açıklamasıdır.

Bundan sonra kamuda 4/A’lı kadrolu ve 
güvenceli istihdamın esas alınması, es-
nek ve güvencesiz çalışma biçimlerinin 
tamamen sonlandırılması en büyük arzu-
muzdur. 

Kamudaki güvencesiz çalışma biçimle-
rinin kaldırılması yolunda gösterdiğimiz 
duruşla bu konuda önemli bir gelişme 
kaydettik. Bundan sonraki süreçte Ka-
nunun aksayan yönlerinin iyileştirilmesi 
ve kapsam dışında kalan personelin de 
güvenceli istihdama kavuşturulması için 
çalışmalarımıza hiç ara vermeden devam 
edeceğiz. Bu noktada kadroya geçen ça-
lışanlarımıza hayırlı olsun diyor, Kanunun 
bu aşamaya gelmesinde emeği geçenlere 
teşekkür ediyoruz.

Türkiye Kamu-Sen Genel 
Başkanı Önder Kahveci, yeni 
yıl münasebetiyle bir kutlama 
mesajı yayınladı.

Genel Başkan Önder Kahveci mesajında 
şu satırlara yer verdi;

“Acısıyla, tatlısıyla bir yılı geride bırakıp, 
yeni bir yıla giriyoruz. Her yeni yıl umut-
larımızı da tazeliyor, geleceğe dair olum-
lu beklentilerimizi artırıyor. Bu umut, 
2023 yılının daha hayırlı günler getirece-
ğine olan inancımızın taze kalmasına ve-
sile oluyor. Türkiye Kamu-Sen olarak yeni 

yılda daha sağlıklı bir dünya, daha mü-
reffeh bir Türkiye, daha mutlu bir kamu 

çalışanı görmek arzusundayız.

2023 yılı Cumhuriyetimizin kuruluşunun 
100. Yıl dönümü olması münasebetiyle 
bizler için çok daha büyük anlamlar içe-
riyor. Bir asrı tamamlayacağımız Dev-
letimizin ilelebet payidar olarak, ikinci 
yüzyılında dünyanın önde gelen ülkeleri 
arasındaki yerini alması için var gücü-
müzle çalışmaya devam edeceğiz.

Türkiye Kamu-Sen camiası olarak 2023’ün 
kamu çalışanlarının ve emeklilerimizin 
bütün sorunlarının çözüleceği, dünyadaki 
çatışma ve gerilimlerin sona ereceği, tüm 
zorluk ve sıkıntıların geride kalacağı bir 
yıl olması dileklerimizle milletimizin yeni 
yılını kutluyor, hayırlara vesile olmasını 
diliyoruz”

2023 YILININ GÜZELLİKLER GETİRMESİ DİLEKLERİMİZLE

YARDIMCI HİZMETLİLER GENEL İDARE 
HİZMETLERİ SINIFINA GEÇİRİLMELİDİR
Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Ön-
der Kahveci, Yardımcı Hizmetler sınıfı-
na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
“Yardımcı Hizmetler Sınıfına dâhil per-
sonel, yer değiştirme konusunda ciddi 
sorunlar yaşarken,  aileler parçalan-
makta, üvey evlat muamelesi görmek-
tedir” diyen Genel Başkan Kahveci, 
“Yardımcı Hizmetler Sınıfına dâhil olan 
personelin bir defaya mahsus olarak 
Genel İdare Hizmetleri Sınıfına geçiril-
mesi gerekmektedir. Kamu hizmetinin 
yardımcısı olmaz. Yardımcı hizmetler 
sınıfı da olmamalı, tüm yardımcı hiz-
metliler Genel İdare Hizmetleri Sınıfına 
geçirilmelidir “dedi. 

Genel Başkan Önder Kahveci;

Kamuda Yardımcı Hizmetler Sınıfına 
tabi personel olarak görev yapan me-
murlar 657 sayılı Kanun hükümlerine 
göre çalıştırıldıkları halde aynı kanun 
hükümlerine göre çalışan diğer me-
murlara nispetle büyük bir ayrımcılığa 
maruz bırakılmaktadır. 

Yardımcı Hizmetler Sınıfında görev 

yapan personel ek gösterge hakkın-
dan faydalanamamaktadır. Yardımcı 
Hizmetler Sınıfına dahil personelin 
eğitim seviyesi ne olursa olsun üst 
derecelerde bu sınıf için açılmış kad-
ro bulunmamakta, 657 sayılı Kanunun 
67. maddesi de kadro durumuna bağlı 

olarak derece yükselmesi yapılmasını 
öngördüğünden, öğrenim durumlarıy-
la eş değer derecelere yükselmeleri 
mümkün olamamaktadır. 

Yardımcı Hizmetler Sınıfına dâhil per-
sonel, Devlet Memurlarının Yer Değiş-
tirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin 
Yönetmelik hükümlerinin dışında tu-
tulmakta, bu nedenle yer değiştirme 
konusunda da büyük belirsizlikler ve 
sorunlar yaşanmakta, aileler parçalan-
makta, yardımcı hizmetliler üvey evlat 
muamelesi görmektedir.    

Bütün bu etkenler göz önünde bulun-
durulduğunda Yardımcı Hizmetler Sı-
nıfında yer alan personelin gerek mali 
haklarının gerekse özlük haklarının 
eşitlik ilkesi çerçevesinde düzenlen-
mesi gerekliliği ortaya çıkmaktadır. 
Bununla birlikte Yardımcı Hizmetler 
Sınıfına dâhil personelin büyük ço-
ğunluğu idari hizmetlerde, masa başı 
işlerde görevlendirilmektedir.  Fiili-
yatta zaten mevcut olan bu durumun 
yasal bir zemine taşınması, çalışma 
hayatında karşı karşıya kalınan bu hu-

kuki ayrımcılığın giderilmesi amacıyla 
Yardımcı Hizmetler Sınıfına dâhil olan 
personelin bir defaya mahsus olarak 
Genel İdare Hizmetleri Sınıfına geçiril-
mesi gerekmektedir. Kamu hizmetinin 
yardımcısı olmaz. Yardımcı hizmetler 
sınıfı da olmamalı, tüm yardımcı hiz-
metliler Genel İdare Hizmetleri Sınıfına 
geçirilmelidir. 

Görev tanımı olmadan, kendisine her 
türlü görevi başarıyla yürüten yardımcı 
hizmetliler GİH’e geçirilmeyi fazlasıyla 
hak etmektedir. Toplu Sözleşme ma-
sasına taşıdığımız ve kırmızıçizgimiz 
olarak ilan ettiğimiz hususlardan bir 
tanesi de yardımcı hizmetle sınıfında 
çalışan 110 bin meslektaşımızın GİH 
sınıfına geçirilmesi idi. Bu talebimizde 
ısrarcıyız.

Mücadelemiz sonucunda 6 Şubat 2019 
günü yayınlanan 31 sayılı Cumhurbaş-
kanlığı Kararnamesi ile YHS’de bulunan 
mübaşirler, GİH’e geçirilmişti. Aynı şe-
kilde büyün YHS personelinin GİH’e ge-
çirilmesi için mücadelemiz tüm hızıyla 
sürmektedir.
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Kadın Komisyonu Başkanımız ve Yöneti-
cilerimizin hazır bulunduğu eğitim prog-
ramına hizmet kollarımızda görev yapan 
bir çok kadın üyemiz ve davetliler katıldı.

LEYLA POLAT: KADINLARIN YAŞADIĞI 
ŞİDDETİ KİMSE GÖRMEZDEN
GELEMEZ
Programın açılışında konuşan Türkiye 
Kamu-Sen Kadın Komisyonu Başkanı 
Leyla Polat katılımcıları selamlayarak 
başladığı konuşmasında, kadının gerek 
toplumsal yaşam gerekse iş yaşamında 
karşılaştığı problemlere dikkat çekti. Po-
lat, “Çok değerli kadın arkadaşlarımız, 
Kadın Komisyonu olarak düzenlemiş 
olduğumuz İLO 190 sayılı Çalışma Yaşa-
mında Şiddet ve Taciz Sözleşmesi Eğitim 
Programına katılımlarınızdan dolayı ko-
misyonum adına çok teşekkür ediyor, hoş 
geldiniz diyorum.
25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle mü-
cadele günü. Dolayısıyla da ben yine 
önceliği kadına yönelik şiddete vererek 
konuşmama devam ediyorum. Şunu da 
öncelikle belirteyim ki şiddetin her tür-
lüsüne karşıyız. Şiddet, zarar vermekten 
öte insan haklarını, temel özgürlüklerini 
ihlal etmesinin yanı sıra, insan sağlığını 
olumsuz etkileyerek toplumların sağlık 
sistemleri üzerine ekstra bir yük getirir. 
Toplumları incelediğimizde şiddetle en 
çok karşılaşan ve maruz kalanların ka-
dınlar olduğunu görmekteyiz.

Bu şiddetin ilk görüldüğü yer olarak ka-
dının üyesi olduğu aile kurumu karşımıza 
çıkmaktadır. Kadınlar cinsiyetin belirlen-
diği andan itibaren erkek egemen toplum 
yasalarının geçerli olduğu bir dünyada, 
erkeklerin dayattıkları cinsiyetçi bir dü-
zen içinde özel yaşamlarında ya da ka-
musal alanda çeşitli şiddet olayları ile 
karşılaşmaktadır. Tarih boyunca kadına 
şiddet uygulama erkek otoritesinin dışa 

vurumunun yasal yollarından biri olarak 
görülmekte ve bu nedenledir ki yazılı ve 
yazısız toplumsal kurallarla kadına yöne-
lik şiddet hoş görülmekte hatta destek-
lenmektedir. 
Erkeğe güçlü ve yönetici imajı çizilir-
ken, kadın baskı altında tutulur ve kadın 
çevresindeki olumsuz giden her şeyden 
kendini sorumlu tutmaya başlar. Böylece 
kendi içinde huzuru ve uyumu yakalaya-
maz, hedefleri ve kendince önemliler için 
savaşacak gücü kendinde bulamaz ve her 
şeye evet der. Kadının çaresiz tavrı erke-
ğin şiddet uygulamasına katkıda bulunur. 
Buna tanık olan ailenin diğer küçük üye-
leri, ilk önce inanmama ve inkar, ardın-
dan kayıp ve kaygı yaşayarak ebeveynle-
rin davranışlarını model olarak alırlar ve 
bu kuşaklar arasında aktarılır ve ilerde 
şiddet uygulayan veya uygulanan birey-
ler olarak karşımıza çıkar.
Kız çocuklarının istenilmemesi, önem-
senmemesi erkek çocuk oluncaya kadar 
çocuk yapma şeklinde cinsiyet seçimi 
yapılarak başlatılan kadına yönelik şid-
det, kız çocuklarının okul çağında okula 

gönderilmeyerek eğitim hakkının elinden 
alınması, kendi fiziksel gelişimini tamam-
lamadan evlendirilmesi ve gebe kalma-
sı, evlendikten sonrada eş tarafından 
fiziksel, psikolojik, cinsel boyutta aile içi 
şiddet olarak da her yaş ve her dönemde 
farklı şekilde görülebilmektedir.
Daha okul döneminde kız çocuğu okur 
mu? Okuyup da ne olacak gibi ayırımcı 
anlayışlarla okula gönderilmeyip erkek 
çocuklarının okutulması ya da kız çocuk-
larının en fazla ilkokula kadar gönderilip 
sonra okuma hakkının elinden alınması 
ile kadınlar şiddete açık hale gelmektedir.

ŞİDDET, KADINLARIMIZIN CİDDİ
SAĞLIK SORUNLARI YAŞAMASINA 
NEDEN OLMAKTADIR
Çalışma hayatında da kadın çoğu kez ka-
dın işi denilen ve uzmanlık gerektirmeyen 
maddi gücü az olan işlerde çalıştırılmak-
tadır. İşe almada önceliğin erkeğe, işten 
çıkarılmada önceliğin kadına verilmesi, 
terfilerdeki eşitsizlikler kadının ekono-
mik olarak güçlenmesi engellenmeye 

KADIN KOMİSYONUMUZ, ILO’NUN ŞİDDET VE TACİZİN
ÖNLENMESİ SÖZLEŞMESİ EĞİTİM ÇALIŞMASINI GERÇEKLEŞTİRDİ
Türkiye Kamu-Sen Kadın Komisyonu tarafından düzenlenen Uluslararası Çalışma Örgütü ILO’nun 
190 sayılı Şiddet ve Tacizin Önlenmesi sözleşmesi konulu programımız gerçekleştirildi.

çalışarak yapılan şiddet tipleridir. Bu da 
kadının ekonomik olarak erkeğe bağımlı 
hale gelmesine neden olmuştur.
Her gün yaşanan binlercesinden sadece 
kadının ölümü ve sakatlanması ile sonuç-
lananlar basına yansımasına rağmen yine 
de medyada kadına yönelik şiddet haber-
lerinin yer almadığı gün yoktur. Medyada 
bu kadar çok yer almasına rağmen med-
yadaki haberlerin yer alma biçimi genel-
likle şiddeti körükleyecek ve kadınları 
bir kez daha mağdur edecek niteliktedir. 
Yine ülkemizde medya organları kadına 
yönelik şiddeti yansıtırken genellikle ta-
raflı davranmakta, şiddet olayını şiddet 
uygulayan kişilerin anlattıklarına göre 
yorumlamakta adeta şiddete uğrayan ka-
dını suçlu duruma sokmaktadır. 

Böylece medya şiddetin olumsuzluğunu 
ifade etmek yerine kadınların geleneksel 
bakış açısına uymayan davranışları karşı-
sında şiddete maruz kalmasının normal 
bir sonucu olduğu mesajı vermektedir. 
Her ne şekilde şiddet görürse görsün 
kadının yaşadığı bu şiddet onun zihinsel, 
cinsel, fiziksel, duygusal sağlık sorunları 
yaşamasına neden olmaktadır. Sağlıklı 
olmayan kadın sağlıklı nesiller yetiştire-
mez. Aynı zamanda çocukluk döneminde 
şiddete tanık olan ya da yaşayan çocuksa 
; bu şiddeti hayatının her alanında ümit-
sizlik, depresyon, suçluluk duygularıyla 
yaşamaya devam eder.
Şiddet, uygulanan mekana ve mağdura 
göre farklı farklı isimlendirilse de birbi-

rinden bağımsız değerlendirilemez. Aile 
içi şiddet, okulda şiddet, sağlıkta şiddet 
başlıkları bile şiddetin toplumsal hayatı-
mıza ne denli, dahil olduğunun en açık 
göstergesidir. Şiddeti ortaya çıkaran 
toplumsal, ekonomik, siyasi, kültürel, 
çevresel şartlar görmezden gelinerek her 
teşhis ve çözüm önerisi bir yönüyle eksik 
kalacaktır.

KADIN KOMİSYONU OLARAK
ŞİDDETİN ÖNÜNE GEÇİLMESİ İÇİN 
HER PLATFORMDA MÜCADELEMİZ 
SÜRÜYOR
Ülkemizin kalkınmasının erkeklerle ka-
dınların eşit şartlarda her alanda su-
nacağı katkıyla olacağına inanan kon-
federasyonumuz çalışma hayatının bir 
unsuru olan kadınların yaşadığı sorunları 
her platformda dile getirmekte ve çözüm 
önerileri sunmaktadır. Şiddet ve mobing 
konusunda Türkiye Kamu-Sen olarak 
üyelerimiz son 20 yılda çalıştıkları ku-
rumlarda birçok sıkıntılar yaşadı ve yaşa-
maya devam etmektedir.

Bazıları intihar etti, bazıları sağlık ve eği-
timde olduğu gibi darp edildi, bazılarının 
görev yeri değiştirildi, Bazılarının psiko-
lojileri bozuldu. Bu sıkıntılar göz önüne 
alınarak; Genel başkanlarımızın çalışma-
ları doğrultusunda bugün ki konumuz 
olan şiddet, mobing ve taciz konularında 
birçok çalıştaylar ve paneller düzenledik. 
Amacımız her ne kadar erkek ve kadın 
olarak farklı yaratılmış olsak da kişilere 

yüklenen görev ve rol olarak mümkün 
olduğunca eşitlikçi bir toplumsal kültür 
oluşturabilmektir. 

Bu da ancak cinsiyet eşitliğinin eğitim 
ve öğretimin her kademesinde verilerek 
mümkün olacaktır. Ülkemizde kadına yö-
nelik şiddetin önlenmesi için gerekli olan 
tedbirlerin alınması konusunda çözüm 
önerilerimizle birlikte katılım sağladığı-
mız Türkiye Büyük Millet Meclisi Kadın 
Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonlarında, 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında, 
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığında, 
Diyanet işleri Başkanlığındaki toplantı-
larda dile getirdik.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk “Bizim 
Sosyal toplumumuzun başarısızlığının 
sebebi kadınlarımıza karşı gösterdiğimiz 
ilgisizlikten ileri gelmektedir. Yaşamak 
demek faaliyet demektir.” Bundan dolayı 
bir sosyal toplumun bir organı faaliyette 
bulunurken, diğer bir organı işlemezse 
o sosyal toplum felçlidir diyerek kadının 
toplum içindeki önemini ortaya koy-
muştur. Sözlerime son verirken eğitim 
toplantımızın Türk kadınları ve çalışma 
hayatımız için hayırlara vesile olmasını 
diler, hepinize saygılar sunarım” dedi. 
Kadın Komisyonu Başkanımız Leyla 
Polat’ın konuşmasının ardından  Ulusla-
rarası Çalışma örgütü ILO’nun Toplumsal 
Cinsiyet ve Sosyal Diyalog Yöneticisi Sn. 
Ayşe Emel Akalın 190 sayılı Şiddet ve 
Tacizin Önlenmesi sözleşmesi ve içerik 

ve detaylarına ilişkin olarak katılımcıları 
bilgilendirdi.
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Danıştay 2. Dairesi söz konusu yönetmelikte 
yer alan  5 kez veya daha fazla ihtar puanı ve-
rilmesinde veya toplamda 150 ve üzerinde bir 
ihtar puanına ulaşılması halinde komisyonun 
toplanarak aile hekiminin sözleşmesini fesh 
edebileceğine dair hükmün bakanlık müfet-
tişlerince yapılacak inceleme ve soruşturma 
neticesine göre sözleşmenin yenilenmemesi 
kararı verilebilir hükmünün ve  söz konusu bu 
hükümlere sözleşmesi yenilenmeyenlerin bir 
yıl süreyle aile hekimi veya aile sağlığı çalışanı 
olmak üzere başvuruda bulunamayacaklarına 
dair düzenlemenin, Sözleşmenin feshi ile ilgili 
düzenleyen Madde 10’nun 4. Fıkrası hariç ta-
mamının ve Sözleşmenin ihtaren sona erdiril-
mesi hükümlerini içeren 11. Maddenin tama-
mının, Ayrıca aile hekimliği uygulamasında 
uygulanacak ek 3 sayılı ihtar puanı cetvelinin 

tamamın yürütmesinin durdurulmasına karar 
vermiştir. Danıştay 2. Dairesi sendikamızın aç-
tığı dava ile ilgili olarak verdiği kararda ekim 

ayında verdiği yürütmeyi durdurma kararına 
atıfta bulunarak yeni bir yürütmeyi durdurma 
kararı vermediğini belirtmiştir.

Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme 
Yönetmeliği İle İlgili Danıştay Kararı
Sendikamız tarafından Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği’nde çalışanları mağdur 
eden düzenlemeler ile ilgili olarak  Danıştay’da dava açılmıştı. 

Kamu çalışanlarının ekonomik 
sıkıntılarının çözümü için %30 
zammın üstüne mutlaka bir sey-
yanen zam yapılması gerektiğini 
her platformda dile getirmeye ve 
bunun mücadelesini sürdürmeye 
devam ediyoruz.

Bu temel talebimizin yanı sıra 
sağlık çalışanlarına yönelik temel 
beklentimizinde tek kalem maaş 
olduğunu vurguluyoruz. Mevcut 
durum üzerinden çalışanların 
beklentileri ise Sağlık Bakanlığı 

ve üniv. hastanelerinde taban ve 
teşvik ödemelerindeki mağduri-
yetlerin giderilmesidir.
1.Basamakta görev yapan sağlık 
çalışanlarının ücretler noktasında 
uğradıkları haksızlıkların çözül-
mesi, aile hekimliği çalışanlarının 
düşük ücretlerine çözüm üretil-
mesidir. 112 acil sağlık hizmetleri 
çalışanlarının teşvik ödemeleri-
nin çok düşük kaldığı ortadadır.
Riskli birimlerin dörtte biri kadar 
teşvik ödemeye mahkûm edilme-
leri kabul edilemezdir. Sözleşme 

yapılan aile hekimi ve aile sağlığı 
çalışanlarının brüt sözleşme üc-
retlerinin yeniden revize edilmesi 
şarttır.
Kanun gereği aile sağlığı çalışan-
ları için en yüksek sözleşme brüt 
ücretinin şu an için 1,5 katı olup 
bu oranın yükseltilmesi aile he-
kimliği sisteminde görev yapan 
sağlık çalışanlarını rahatlatacak-
tır. Bu konuda kanuni düzenleme 
yapılmalıdır.
Teşvik ödenmeyen Sağlık Bakan-
lığı çalışanlarının durumlarına bir 
çözüm üretilmelidir. Tavana ta-
kılmaları nedeniyle gerek taban 
ücreti, gerekse teşvik ödemesi 
alamayan Yardımcı Hizmetler ve 
Genel İdari Hiz. sınıfında görev 
yapan çalışanların mağduriyetle-
ri bir başka boyuttadır.
Bakanlığın bu ucube durumu 
ivedi bir düzenlemeyle ortadan 
kaldırması gerekmektedir. Ba-
kanlığın taban ve teşvik ödeme-
leri konusunda hareket alanı ol-
duğu açıktır. Bu durum mutlaka 
çalışanların lehine kullanmalıdır. 

Katsayılar tekrardan düzenlen-
meli, adaletsizlikler bitmelidir.
Taban ve teşvik ödemelerinin 
yanı sıra nöbet, giyim yardımı vb. 
ücretlerde günümüz ekonomik 
şartlarına göre uyarlanmalıdır. 
Taban ve teşvik ödemelerle ilgili 
hukuki süreci başlatmıştık, bu 
süreç devam ediyor. Bakanlığa 
başvurularımızı yaptık, görüşme-
lerimizi de sürdürüyoruz.
Düzenlemenin hayata geçtiği 
günden bugüne bazı düzeltme-
ler yapılsa da biz bunları yeterli 
görmüyoruz. Mücadelemiz sonuç 
alana kadar tüm platformlarda 
sürecektir. Sağlık çalışanları için 
kesintisiz olarak devam edecektir.
Yılmayacağız. Çalışanların kazan-
ması, onların hak ettikleri ücret-
lere kavuşması için mücadelemizi 
ve “Mutlu Çalışan Mutlu Türkiye” 
idealimizi hakim kılma çabamızı 
bir an bile geri durmadan sürdü-
receğiz.

Önder KAHVECİ
Genel Başkan

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ HAKLI BEKLENTİLERİ KARŞILANMALI

Sendikamız tarafından Sağlık 
Bakanlığı’na bir başvuru yapıla-
rak aile hekimlerinin cari gider 
ödemelerinin artırılarak günümüz 
şartlarına uygun hale getirilmesi 
istendi. 

Başvuruda Aile hekimlerine öde-
nen cari giderlerin günümüz şart-
larına uyarlanmasının zorunluluk 
haline geldiğine dikkat çekilerek, 
personel ödemeleri başta olmak 
üzere asgari ücrete yapılan zam 
oranı,  kira artışları, doğalgaz ve 

elektriğe gelen zamlar vb. husus-
lar dikkate alınarak belirlenmesi 
istendi.
 
Bu konuda gerekli çalışma ve dü-
zenlemelerin Sağlık Bakanlığı ta-
rafından yapılması istendi.

Aile Hekimlerinin Cari Gider Ödemelerinin 
Artırılması İçin Başvurduk

Sendikamız tarafından Sağlık 
Bakanlığı’na bir başvuru yapılarak 25 
Mart 2023 tarihinde yapılacak olan Sağ-
lık Bakanlığı Personeli Görevde Yüksel-
me Sınavı için ilan edilen münhal kadro 
sayısının az olması nedeniyle bu sayının 
arttırılması talep edildi. 
 Başvuruda 25.03.2023 tarihinde yapı-
lacak olan görevde yükselme sınavında 
görevde yükselmeye tabi kadrolar; 100 
adet Şef, 150 adet Veri Hazırlama ve 

Kontrol İşletmeni, 150 adet Memur ve 
100 adet Şoför olmak üzere toplam 500 
münhal kadro belirlendiği belirtilerek 
toplam çalışan sayısı düşünüldüğünde 
görevde yükselmeye tabi olarak belirle-
nen kadro sayısının az olduğu, sahadaki 
talebi karşılamayacağının açık olduğu 
vurgulandı. 
Bu nedenle belirlenen bu kadro sayısı-
nın sınav öncesi ivedilikle arttırılması 
talep edildi.

Görevde Yükselme Sınavında İlan Edilen
Kadroların Artırılması İçin Başvurumuzu Yaptık

Sendikamız tarafından Aile ve Sosyal 
Hizmetler Bakanlığı’na bir başvuru 
yapılarak 2022 yılı görevde yükselme 
ve unvan değişikliği sınavına ilişkin 
yayımlanan kılavuz sonrası tercih bil-
dirimleri hususunda münhal kadroların 
illere göre dağılımının ilgili kılavuzda 
yer almaması personelin mağdur oldu-
ğu ifade edildi. 

Başvuruda Sağlık Bakanlığı tarafından yayım-
lanan kılavuzlarda olduğu gibi sınav duyurusu 
ile birlikte görevde yükselme ve unvan değişik-
liği sınavına esas münhal kadroların illere göre 
dağılımını gösterir listenin Bakanlıkça yayın-
lanması istendi. Bu konuda gerekli çalışmaların 
yapılması talep edildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na Münhal Kadroların 
İllere Göre Dağılımının Yayınlanması İçin Başvurduk
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Uzman tabip ve tabipler ile ilgili 
olarak yayınlanan 4924’lü sözleş-
meli personel genelgesi ile kadro-
ların dağılımı başta olmak üzere 
iş yükü, görev yeri ve branşı gibi 
bazı temel belirleyici unsurların 
göz ardı edilerek yapılan düzen-
lemenin mevcut durumu daha da 
sorunlu bir hale dönüştürdüğü 
açıktır. 

Kadroların iptali ve yeni kadro 
tahsisinde yapılan değerlendir-
melerin makul bir çizgiye çeki-
lerek belirli ve kabul edilebilir 

kıstaslar çerçevesinde olması 
zorunludur.  Hali hazırda görev 

yapan doktorlarımızın sözleş-
melilerinin iptali, bazı branşların 

kısmi dahili, ilçe veya merkeze 
göre  kadro dağılımlarında tu-
tarsızlıklar olması ve bu kadro-
larda görev yapan ve yapmayan 
doktorlarımızın bu süreçte genel 
bir memnuniyetsizliğini ortaya 
çıkması genelgenin yeniden de-
ğerlendirilmesi zorunluluğunu 
ortaya koymaktadır. 

Sağlık Bakanlığı mutlaka ortaya 
konulan yapıcı eleştirileri de dik-
kate alarak yeniden bir değerlen-
dirme yapmalıdır.

4924’lü Sözleşmeli Personel 
Genelgesi Revize Edilmeli

Yozgat Saraykent ilçesinde 
4924’lü olarak görev yapan dok-
tor üyemizin, 1 ay süreyle Sorgun 
İlçe Devlet Hastanesine geçici 
olarak görevlendirilmesi işlemi-

ne sendikamız tarafından dava 
açılmıştı. Davayı görüşen Yozgat 
İdare Mahkemesi verdiği kararda 
söz konusu olayda 4924’lü perso-
nelin geçici görevlendirilmesi için 

gerekli olan deprem, su baskını, 
yer kayması, çığ ve benzeri fela-
ketler ile sıkıyönetim, olağanüstü 
hal, seferberlik ve savaş hali gibi 
şartların gerçekleşmediğine dik-

kat çekti. Mahkeme bu nedenle 
söz konusu geçici görevlendirme-
nin hukuka uygun bulunmadığına 
hükmederek dava konusu işlemin 
iptaline karar verdi.

Doktor Üyemizin Hukuksuz Geçici
Görevlendirmesini İptal Ettirdik

Sendikamız tarafından 
Sağlık Bakanlığı’na bir 
başvuru yapılarak ek 
ödemelerle ilgili döner 
sermaye komisyonu gibi 
bir komisyon kurulması 
istendi.
Sendikamızın yaptığı başvuruda 1 
Temmuz’da yürürlüğe giren  Sağlık Ba-
kanlığı Ek Ödeme Yönetmeliği’nde, yü-
rürlükten kaldırılan yönetmelikte yer 
alan döner sermaye komisyonu gibi bir 
komisyona  yer verilmediğine dikkat çe-
kildi.  Böyle bir komisyonun yeniden oluş-
turulmasının, komisyonda çalışanların 
temsilcilerinin yer alması nedeniyle ça-
lışanların bilgi sahibi olması, taleplerini 

dile getirmesi  ve şeffaflık ilkesi açısından 
önemli olduğu belirtildi.  

Başvuruda Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme 
Yönetmeliği’nde böyle bir komisyona yer 
verilmesi ve bu komisyonda çalışanların 

temsilcilerinin de burada yer alması ge-
rektiğine vurgu yapılarak mevzuat gün-
cellenmesi yapılması istendi.

Ek Ödemelerle İlgili Komisyon 
Kurulsun Başvurusu Yaptık

Akademik Hareketlilik Projesi 
İle İlgili Sorunları YÖK’e İlettik
Yükseköğretim kurumlarınızdaki öğretim üyesi temininde güçlük çekilen programlara destek olmak, üniversi-
teleriniz arasında hareketliliği arttırmak ve öğrencilerin farklı üniversitelerin öğretim üyeleriyle buluşturmak 
amacıyla  başlatılan YÖK hareketlilik projesi ile ilgili Tıp ve Diş hekimliği fakültelerinde ve hastanelerinde 
görev yapan akademisyenlerimizin karşılaştıkları sorunlarla ilgili YÖK’e başvurduk.

Yapılan başvuruda YÖK ya-
zısına rağmen gönüllülük 
esasına göre değil zorunlu 
görevlendirmelerin yapılmak 
istendiği, gitmedikleri takdir-
de istifa etmiş sayılacakları 
gibi söylemlerin kullanıldığı 
belirtildi. 

Başvuruda mevcut durum-
da öğretim üyesi eksiğini 

tamamlamış fakültelere ve 
hatta öğrencisi olmayan fa-
kültelere de öğretim üyesi 
görevlendirmeleri yapıldığı 
belirtildi.  Diş hekimliği ve 
tıp fakültelerinden görevlen-
dirilmesi planlanan öğretim 
üyelerinin sağlık hizmetin-
de görev alıp almayacağı ve 
mevcut kurumlarında devam 
eden ek ders ücretleri, taban, 

teşvik ödemeleri ve mesai 
dışı özel hasta muayene ve 
işlemlerinden elde ettikleri 
gelirlerin görevlendirilecek-
leri kurumlarda nasıl yerine 
konacağı da net olmadığına 
dikkat çekildi. 

Başvuruda “ Mevcut yazı ve 
uygulama hizmet sunumu 
gerçekleştirmeyen fakülteler 

için yeterli görülmüş olsa bile 
gelirinin büyük kısmını sağlık 
hizmetinde gösterdikleri per-
formans ile kazanan öğretim 
üyeleri için düzenlemeler son 
derece yetersizdir. Ayrıca öğ-
rencisi olmayan fakültelere 
görevlendirilecek öğretim 
üyelerinin sadece ek ders üc-
reti alamayacak olması bile 
ciddi ekonomik kayıplara ne-

den olmaktadır.” denildi. 

YÖK hareketlilik projesi kap-
samında öğretim üyesi temi-
ninde zorluk çekilen başka 
üniversitelere yapılacak öğ-
retim elemanı görevlendir-
melerinin gönüllülük esasına 
göre yapılmasının sağlanma-
sı ve çalışanların mağduriyet-
lerinin giderilmesi istendi. 
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tr İşyeri Temsilcileri Eğitim ve Değer-

lendirme Toplantılarımızı Tamam-
ladık. 
29 ilden şube başkanlarımız, şube 
başkan yardımcılarımız ve işyeri 
temsilcilerimizin katıldığı “Yetki Yo-
lunda Büyük Buluşma“ toplantımı-
zın üçüncüsünü de gerçekleştirerek 
eğitim ve değerlendirme toplantı-
larımızı tamamladık. Açılışını Genel 
Başkan Yardımcımız Ümit Turhan’ın 
yaptığı toplantıda İlk olarak Genel 
Başkanımız Önder Kahveci teşkilatı-
mıza seslendi. 

Kadın Cinayetleri
Sözlerine eşleri tarafından canice 
katledilen Isparta’da görev yapan 
işyeri temsilcimiz Server Bulut ve 
Denizli’de görev yapan üyemiz Hül-
ya Er Tortop’u  anarak başlayan Ge-
nel Başkanımız Önder Kahveci “ Teş-
kilatımızdan iki kadın arkadaşımız 
eşleri tarafından canice katledildi-
ler. Hepimizin acısı tarifsiz geride 
çocuklarını bıraktılar onlara sabır-
lar diliyorum. Türk milletinin tarihi 
köklerinde, medeniyetinde böyle bir 
vahşet yok.  Bunu yapanlara ibretlik 
en ağır cezalar verilmelidir” dedi. 

Memur Paketimiz Hayata 
Geçmeli 
Memur paketi olarak sundukları 
kamu çalışanlarının mağduriyetle-
rini giderecek çözüm önerilerini de 
dile getiren Genel Başkanımız Önder 
Kahveci” Ek zam dışında, refah payı 
uygulaması,  Vergi diliminin %15’e 
sabitlenmesi, enflasyon farkının ay-
lık verilmesi ve bayram ikramiyesi 

gibi ekonomik açıdan kamu çalışan-
larına katkı verecek düzenlemele-
rinde hayata geçmesini istediklerini 
kaydetti.  3600 ek göstergede Tür-
kiye Kamu-Sen’in hazırladığı taslak 
ve önerileri ile önemli bir mesafe 
kat edildiğini kaydeden Genel Baş-
kanımız Önder Kahveci kapsam dışı 
bırakılan tüm kamu çalışanlarının 
da eklenmesi ile bu sorunun tama-
men çözüleceğini ifade etti. 4046 
Sayılı Kanun  ve 663 sayılı KHK ile 
Araştırmacı kadrosuna atanan ve 
kazanılmış özlük hakları  ellerinden 
alınan kamu çalışanlarının mağdu-
riyetlerinin giderilmesi gerektiğini 
kaydetti. 

Tüm Çalışanlara Kadro
Yardımcı hizmetler sınıfının talep-
lerinin çözüme kavuşturulması iste-
diklerini de kaydeden Genel Başka-
nımız Önder Kahveci “Yaptıkları işin 
karşılığı memurluk kadrosu kendile-
rine verilmelidir” dedi.  

Sağlık Çalışanlar
İçin Tek Kalem Maaş 
Sağlık çalışanlarının sorunları ile il-
gilide açıklamalarda bulunan Genel 
Başkanımız Önder Kahveci Sağlık 
çalışanlarının ücretleri konusunda 
tek kalem maaşın hayata geçme-
sini çalışanların böylelikle adil bir 
ücret politikasına kavuşacağına ve 
ekonomik mağduriyetlerin sonlana-
cağına dikkat çekti. Taban ve teşvik 
ödemelerinin sağlık çalışanları için 
çok düşük kaldığını GİH, TH ve YH 
sınıfında görevli çalışanların ala-

madığını belirten Genel Başkanımız 
Önder Kahveci bu ödemelerin iyi-
leştirilmesi ve kapsamının genişle-
tilmesi adına başvuru ve görüşme-
ler yaptıklarını, davalar açtıklarını 
ifade etti. Konuşmaların ardından 
Genel Başkan Yardımcımız Mücahit 
Gökhan Şahin tarafından Teşkilat-
landırma çalışmaları başlıklı bir 
sunum gerçekleştirildi. Sunumun 
tamamlanmasının ardından Gazi 
Üniversitesinden Prof. Dr. Yılmaz 
Yeşil tarafından “ Kurumsal İletişim 
ve sendikal motivasyon”  başlıklı bir 
eğitim gerçekleştirildi. 
 

Toplantımızın ikinci gününde Mil-
li Mücadele ve kurtuluş savaşının 
anlatıldığı ve destancı Cevdet Can-
türk tarafından sunulan “ Çılgın 
Türklerin Destanı/ Müzikli Anlatı” 
adlı gösteri teşkilat mensuplarımız 
tarafından ilgiyle izlendi.  Müzikli 
anlatının ardından Genel Başka-
nımız toplantımızın kapanış ko-
nuşmasını gerçekleştirdi. Genel 
Başkanımız kapanış konuşmasında 
3500 üstünde temsilci olmak üzere 
4 binden fazla teşkilat mensubu ile 
bir araya geldiklerini kaydederek “ 3 
haftalık yoğun bir toplantı gündemi 
ile 3500’den fazla işyeri temsilcimiz 
olmak üzeri 4 binden fazla teşkilat 

mensubumuz ile bir araya geldik. 
Cumhuriyetin 100. Yılında yetkiyi 
Türk Sağlık-Sen’e hep beraber geti-
receğiz.  Her işyeri temsilcimizden 
kendi kurumunda yetkiyi almasını 
istiyorum.” dedi. Genel Başkanı-

mız Önder Kahveci Türk Sağlık-Sen 
teşkilatının tüm gücüyle sahada ve 
çalışanın yanında olduğunu belirte-
rek yetki yolunda tüm teşkilat men-
suplarımıza kolaylıklar ve başarılar 
diledi.

CUMHURİYETİMİZİN 100. YILDA YETKİYİ
TÜRK SAĞLIK-SEN’E HEP BERABER GETİRECEĞİZ
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Türk Yerel Hizmet-Sen Genel Merkezi 
olarak yapılan teşkilat çalışmalarında, 
Genel Başkanımız Tuncay ERDEN, Ge-
nel Başkan Yardımcılarımız Mehmet 
DEMİR, Ramazan KARAKUŞ, Tokat 
Şube Başkanımız Osman ÜRER ve To-
kat Şube Yönetim Kurulu ziyarete ka-
tıldı.

Tokat - Erbaa Belediyesini ziyaret ettik. 
Başkanımız Sayın Ertuğrul KARAGÖL’e 
ilgi alakalarından ve misafirperverli-
ğinden dolayı teşekkür eder çalışmala-
rında kolaylıklar dileriz.

Türk Yerel Hizmet-Sen Genel Merkezi Olarak Tokat - Erbaa 
Belediye Başkanı Sayın Ertuğrul KARAGÖL’ü ziyaret ettik

Türk Yerel Hizmet-Sen Genel Merkezi, Tokat 
Şube Başkanımız Osman ÜRER ile beraber 
Amasya Belediye Başkanı Sayın Mehmet 
SARI’ya taziye ziyaretinde bulunduk. Sayın 

Başkanımızın kıymetli annesi Azize SARI’ya 
Allah’tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı 
ve sabır dileriz.

Amasya Belediye Başkanı Sayın Mehmet 
SARI’ya taziye ziyaretinde bulunduk

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

Tokat -  Pazar Belediyesindeki üyele-
rimizi ziyaret ettik, güncel konularda 
istişarede bulunduk. İlgi alakalarından 
ve misafirperverliğinden dolayı üyele-

rimize teşekkür eder, çalışmalarında 
kolaylıklar dileriz. Tokat Türkiye Kamu 
- Sen İl Temsilciliğini ziyaret ettik. Baş-
kanımız Nuri DERDİYOKOĞLU’na ilgi 
alakalarından ve misafirperverliğin-
den dolayı teşekkür eder, çalışmala-
rında kolaylıklar dileriz. Tokat - Almus 
Belediye Başkanı Sayın Bekir ÖZER’i 
makamında ziyaret ettik, güncel ko-
nularda istişarede bulunduk. Başkanı-
mıza ve üyelerimize ilgi alakalarından 
misafirperverliğinden dolayı teşekkür 
eder, çalışmalarında kolaylıklar dile-
riz. Tokat - Çat Belediye Başkanı Sayın 
Ramazan ALTUN’u makamında ziyaret 
ettik, güncel konularda istişarede bu-
lunduk. Başkanımıza ve üyelerimize ilgi 

alakalarından misafirperverliğinden 
dolayı teşekkür eder, çalışmalarında 
kolaylıklar dileriz. Tokat - Artova Bele-
diyesindeki üyelerimizi ziyaret ettik. İlgi 
alakalarından ve misafirperverliğinden 
dolayı üyelerimize teşekkür eder, çalış-
malarında kolaylıklar dileriz. 
Tokat -  Yeşilyurt Belediye Başkanı Sa-
yın Muhsin YILMAZ’ı makamında ziya-
ret ettik, güncel konularda istişarede 
bulunduk. Başkanımıza ve üyelerimize 
ilgi alakalarından misafirperverliğin-
den dolayı teşekkür eder, çalışmaların-
da kolaylıklar dileriz.
Tokat – Sulusaray Belediye Başkanı Sa-
yın Necmettin CORUK’u makamında zi-
yaret ettik, güncel konularda istişarede 
bulunduk. Başkanımıza ve üyelerimize 
ilgi alakalarından misafirperverliğin-
den dolayı teşekkür eder, çalışmaların-
da kolaylıklar dileriz.

TOKAT ŞUBEMİZDE TEŞKİLAT ÇALIŞMASI



TÜRKİYE KAMU-SEN GAZETESİ 18OCAK 2023
TÜRKİYE KAMU-SEN GAZETESİ 19

TÜ
RK

 Y
ER

EL
 H

İZ
M

ET
-S

EN
w

w
w

.ty
hs

.o
rg

.tr

Türk Yerel Hizmet-Sen Genel Merkezi olarak Etimesgut 
Belediyesi ile Bayram İkramiyesi Sözleşmesi imzaladık. 
Belediye Başkanı Sayın Enver DEMİREL’e Bayram öncesi 
memurların yüzünü güldürdüğü için teşekkür ediyoruz. 

Etimesgut Belediyesi ile Bayram 
İkramiyesi Sözleşmesi İmzalandı

Türk Yerel Hizmet - Sen Genel 
Merkezi olarak yapılan teşkilat 
çalışmalarında, Genel Başkanımız 
Tuncay ERDEN, Genel Başkan Yar-
dımcımız Mehmet DEMİR, Yozgat 
Şube Başkanımız Uğur SAĞLA-
MER ve Yozgat Şube Yönetim Ku-
rulu teşkilat çalışmalarına katıldı.
Çorum - Sungurlu Belediye Baş-

kanı Sayın Abdulkadir ŞAHİNER’i 
makamında ziyaret ettik, güncel 
konularda istişarede bulunduk. 
Başkanımıza ve üyelerimize ilgi 
alakalarından misafirperverliğin-
den dolayı teşekkür eder, çalış-
malarında kolaylıklar dileriz
Çorum - Alaca Belediye Başka-
nı Sayın Halil İbrahim ŞALTU’yu 
makamında ziyaret ettik, güncel 
konularda istişarede bulunduk. 

Başkanımıza ve üyelerimize ilgi 
alakalarından misafirperverliğin-
den dolayı teşekkür eder, çalış-
malarında kolaylıklar dileriz

Çorum -  Boğazkale Belediye 
Başkanı Sayın Mesut OCAKLI’yı 
makamında ziyaret ettik, güncel 
konularda istişarede bulunduk. 

Başkanımıza ve üyelerimize ilgi 
alakalarından misafirperverliğin-
den dolayı teşekkür eder, çalış-
malarında kolaylıklar dileriz

YOZGAT ŞUBEMİZDE TEŞKİLAT ÇALIŞMASI
Türk Yerel Hizmet - Sen Genel Merkezi 
olarak yapılan teşkilat çalışmalarında, 
Genel Başkanımız Tuncay ERDEN, Genel 
Başkan Yardımcımız Mehmet DEMİR, 
Yozgat Şube Başkanımız Uğur SAĞLAMER 
ve Yozgat Şube Yönetim Kurulu teşkilat 
çalışmalarına katıldı.

Yozgat – Yerköy Belediyesi İle Sosyal 
Denge Tazminat Sözleşmesi İmzalandı.
Sözleşmeyi Yerköy Belediyesi adına Bele-
diye Başkanı Sayın Ferhat YILMAZ, Türk 
Yerel Hizmet-Sen adına da  Genel Başka-
nımız Tuncay ERDEN imzaladı. 

Sayın YILMAZ, memurlarımıza bütçe im-

kanları ölçüsünde destek olmak, çalışan-
larımızın motivasyonlarını artmış görmek 
bizleri memnun eder şeklinde konuştu.

Genel Başkanımız Tuncay ERDEN’de, Sa-
yın Başkana çalışanlara vermiş olduğu 
değerden dolayı teşekkür ederek sözleş-
menin hayırlı olmasını diledi.

Yozgat – Şefaatli Belediye Başkanı Sayın 
Müjdat KARACA’yı makamında ziyaret 
ettik, güncel konularda istişarede bulun-
duk. Başkanımıza ve üyelerimize ilgi ala-
kalarından misafirperverliğinden dolayı 
teşekkür eder, çalışmalarında kolaylıklar 
dileriz.

Yozgat Belediye Başkanı Sayın Celal 
KÖSE’yi makamında ziyaret ettik, güncel 
konularda istişarede bulunduk. Başka-
nımıza ve üyelerimize ilgi alakalarından 
misafirperverliğinden dolayı teşekkür 
eder, çalışmalarında kolaylıklar dileriz.

YOZGAT ŞUBEMİZDE TEŞKİLAT ÇALIŞMASI

Türk Yerel Hizmet - Sen Genel Merkezi olarak 
yapılan teşkilat çalışmalarında, Genel Başkanı-
mız Tuncay ERDEN, Genel Başkan Yardımcımız 
Mehmet DEMİR, Konya Şube Başkanımız Şeref 
ALEMDAR ve Konya Şube Yönetim Kurulu teşki-
lat çalışmalarına katıldı. Konya – Çumra Belediye 
Başkanı Sayın Recep CANDAN’ı makamında ziya-
ret ettik, güncel konularda istişarede bulunduk. 
Başkanımıza ve üyelerimize ilgi alakalarından 
misafirperverliğinden dolayı teşekkür eder, 
çalışmalarında kolaylıklar dileriz. Karaman - 
Kazımkarabekir Belediye Başkanı Sayın Recep 
BOYACIOĞLU’nu makamında ziyaret ettik, güncel 
konularda istişarede bulunduk. Başkanımıza ve 

üyelerimize ilgi alakalarından misafirperver-
liğinden dolayı teşekkür eder, çalışmalarında 
kolaylıklar dileriz. Karaman - Sudurağı Belediye 
Başkanı Sayın D.Mehmet CEYHAN’ı makamında 
ziyaret ettik, güncel konularda istişarede bulun-
duk. Başkanımıza ve üyelerimize ilgi alakaların-
dan misafirperverliğinden dolayı teşekkür eder, 
çalışmalarında kolaylıklar dileriz. Karaman - Ak-
çaşehir Belediyesindeki üyelerimizi ziyaret ettik, 
güncel konularda istişarede bulunduk. Üyeleri-
mize ilgi alakalarından ve misafirperverliğinden 
dolayı teşekkür ederiz. Karaman - Ayrancı Bele-
diye Başkanı Sayın Yüksel BÜYÜKKARCI’yı maka-
mında ziyaret ettik, güncel konularda istişarede 
bulunduk. Başkanımıza ve üyelerimize ilgi alaka-
larından misafirperverliğinden dolayı teşekkür 
eder, çalışmalarında kolaylıklar dileriz.

KONYA ŞUBEMİZDE TEŞKİLAT ÇALIŞMASI
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Türk Yerel Hizmet - Sen 
Genel Merkezi olarak yapı-
lan teşkilat çalışmalarında, 
Genel Başkanımız Tuncay 
ERDEN, Genel Başkan Yar-
dımcımız Mehmet DEMİR, 
Konya Şube Başkanımız Şe-
ref ALEMDAR ve Konya Şube 
Yönetim Kurulu teşkilat ça-
lışmalarına katıldı.

Karaman - Başyayla Belediye 
Başkanı Sayın Ahmet İPEK’i 
makamında ziyaret ettik, 
güncel konularda istişarede 
bulunduk. Başkanımıza ve 
üyelerimize ilgi alakaların-
dan misafirperverliğinden 
dolayı teşekkür eder, çalış-
malarında kolaylıklar dileriz.
Karaman - Güneyyurt Bele-
diye Başkanı Sayın Ahmet 
ARI’yı makamında ziyaret 
ettik, güncel konularda is-
tişarede bulunduk. Başka-
nımıza ve üyelerimize ilgi 

alakalarından misafirper-
verliğinden dolayı teşekkür 
eder, çalışmalarında kolay-
lıklar dileriz.

Karaman - Ermenek Bele-
diye Başkanı Sayın Atilla 
ZORLU’yu makamında ziya-
ret ettik, güncel konularda 
istişarede bulunduk. Başka-
nımıza ve üyelerimize ilgi 
alakalarından misafirper-
verliğinden dolayı teşekkür 
eder, çalışmalarında kolay-
lıklar dileriz.

Karaman Belediye Başkan 
Vekili Sayın Fatih GÜLCAN’ı 
makamında ziyaret ettik, 
güncel konularda istişarede 
bulunduk. Başkanımıza ve 
üyelerimize ilgi alakaların-
dan misafirperverliğinden 
dolayı teşekkür eder, çalış-
malarında kolaylıklar dileriz.

KONYA ŞUBEMİZDE TEŞKİLAT ÇALIŞMASI

Türk Yerel Hizmet - Sen Genel Merkezi 
olarak yapılan teşkilat çalışmalarında, 
Genel Başkan Yardımcılarımız Alpaslan 
GÜN, Ramazan KARAKUŞ, Yozgat Şube 
Başkanımız Uğur SAĞLAMER, Yozgat 
Şube Yönetim Kurulu ve Nevşehir İl Tem-
silcimiz teşkilat çalışmalarına katıldı.

Nevşehir Belediyesi İtfaiye personeli 
kamu çalışanı üyelerimizi İtfaiye istasyo-
nunda ziyaret ettik. Üyelerimize çalışma-
larında kolaylıklar diliyoruz.

Nevşehir İl Özel İdare Genel Sekreteri 
Sayın Kamil DURU’yu makamında ziyaret 
ettik. İlgi alakası ve misafirperverliğin-
den dolayı teşekkür eder, çalışmalarında 
kolaylıklar dileriz.

Nevşehir İl Özel İdaresindeki kamu çalı-
şanı üyelerimizi ziyaret ettik. Güncel ko-
nular hakkında bilgilendirmeler yaptık. 
Çalışmalarında kolaylıklar dileriz

Nevşehir - Göreme Belediye Başkanı Sa-
yın Ömer EREN’i makamında ziyaret et-
tik. Sayın Başkanımıza ilgi alakası ve mi-
safirperverliğinden dolayı teşekkür eder, 

çalışmalarında kolaylıklar dileriz.

Nevşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü 
personeli kamu çalışanı üyelerimizi ziya-
ret ederek 3600 Ek gösterge, Sözleşmeli 
personelin kadroya geçirilmesi, yemek 
parası ve Banka promosyonu hakkında 
bilgilendirme yaptık. Üyelerimize çalış-
malarında kolaylıklar dileriz.

Nevşehir - Kaymaklı Belediye Başkanı 
Sayın Harun ÇEKİÇ’i makamında ziyaret 
ettik. Sayın Başkanımızla yapılan görüş-

mede kamu çalışanı üyelerimiz için Eylül 
ayında Sosyal Denge Sözleşmesinin im-
zalanması için karar verildi. Başkanımıza 
ilgi alakası, misafirperverliği ve kamu ça-
lışanı üyelerimize vermiş olduğu destek-
ten dolayı teşekkür eder, çalışmalarında 
kolaylıklar dileriz.

YOZGAT ŞUBEMİZDE TEŞKİLAT ÇALIŞMASI

Türk Yerel Hizmet - Sen Genel Merkezi 
olarak yapılan teşkilat çalışmalarında, 
Genel Başkanımız Tuncay ERDEN, Genel 

Başkan Yardımcılarımız Alpaslan GÜN, 
Mehmet DEMİR, Erzincan Şube Başkanı-
mız Şavaş AĞSU ve Erzincan Şube Yöne-
tim Kurulu teşkilat çalışmalarınakatıldı.

Sivas - Kangal Belediye Başkan Vekili Sa-
yın Serdal KELDAL’ı makamında ziyaret 
ettik, güncel konularda istişarede bulun-
duk. Başkanımıza ve üyelerimize ilgi ala-
kalarından misafirperverliğinden dolayı 
teşekkür eder, çalışmalarında kolaylıklar 
dileriz.
Sivas - Ulaş Belediye Başkanı Sayın Turan 
İLBEY’i makamında ziyaret ettik, güncel 
konularda istişarede bulunduk. Başka-
nımıza ve üyelerimize ilgi alakalarından 

misafirperverliğinden dolayı teşekkür 
eder, çalışmalarında kolaylıklar dileriz
Sivas - Koyulhisar Belediye Başkanı Sa-
yın Osman EPSİLDİ’yi makamında ziyaret 
ettik, güncel konularda istişarede bulun-
duk. Başkanımıza ilgi alakalarından mi-
safirperverliğinden dolayı teşekkür eder, 
çalışmalarında kolaylıklar dileriz.
Sivas -  Zara Belediye Başkanı Sayın Fatih 

ÇELİK’i makamında ziyaret ettik, güncel 
konularda istişarede bulunduk. Başkanı-
mıza ilgi alakalarından misafirperverli-
ğinden dolayı teşekkür eder, çalışmala-
rında kolaylıklar dileriz.

ERZİNCAN ŞUBEMİZDE TEŞKİLAT ÇALIŞMASI
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Sivas Belediye Başkanı Sayın 
Hilmi BILGİN’i makamında zi-
yaret ettik, güncel konularda 
istişarede bulunduk. Başkanı-

mıza ve üyelerimize ilgi alaka-
larından misafirperverliğinden 
dolayı teşekkür eder, çalışmala-
rında kolaylıklar dileriz.

Sivas İtfaiye Müdürü Sayın Ze-
keriya KAYALI’yı ziyaret ettik, 
güncel konularda istişarede bu-
lunduk. Müdürümüz ve üyeleri-

mize ilgi alakalarından misafir-
perverliğinden dolayı teşekkür 
eder, çalışmalarında kolaylıklar 
dileriz.

ERZİNCAN’DA TEŞKİLAT ÇALIŞMALARI 
DEVAM EDİYOR
Türk Yerel Hizmet - Sen Genel Merkezi olarak yapılan 
teşkilat çalışmalarında, Genel Başkanımız Tuncay ERDEN, 
Genel Başkan Yardımcılarımız Alpaslan GÜN, Mehmet DE-
MİR, Erzincan Şube Başkanımız Şavaş AĞSU ve Erzincan 
Şube Yönetim Kurulu teşkilat çalışmalarına katıldı.

Türk Yerel Hizmet-Sen Genel 
Merkezi olarak yapılan teşkilat 
çalışmalarında, Genel Başkanımız 
Tuncay ERDEN, Genel Başkan 
Yardımcımız Alpaslan GÜN, Çankırı 
Şube Başkanımız Erol SELCİ ve 
Çankırı Şube Yönetim Kurulu teşki-
lat çalışmalarına katıldı.

Düzce - Cumayeri Belediye Başkanı 
Sayın Mustafa KOLOĞLU’nu maka-

mında ziyaret ettik. Başkanımıza 
ve üyelerimize ilgi alakalarından 
misafirperverliğinden dolayı teşek-
kür eder, çalışmalarında kolaylıklar 
dileriz

Düzce İl Özel İdaresi Genel Sekreteri 
Sayın Mehmet Hayri ŞEN’i maka-
mında ziyaret ettik. Genel Sekrete-
rimize ilgi alakalarından ve misafir-
perverliğinden dolayı teşekkür eder, 
çalışmalarında kolaylıklar dileriz.
Düzce - Yığılca Belediye Başkanı Sa-
yın Rasim ÇAM’ı makamında ziyaret 
ettik. Başkanımıza ilgi alakaların-
dan ve misafirperverliğinden dolayı 
teşekkür eder, çalışmalarında kolay-
lıklar dileriz

Düzce - Akçakoca Belediye Başkan 
Vekili Sayın Yüksel YILMAZ’ı ma-
kamında ziyaret ettik. Başkanımıza 
ve üyelerimize ilgi alakalarından 
misafirperverliğinden dolayı teşek-
kür eder, çalışmalarında kolaylıklar 
dileriz.

ÇANKIRI ŞUBEMİZDE 
TEŞKİLAT ÇALIŞMASI
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Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrenci se-
çim sürecinin ikinci aşamasında genel yetenek 
alanı bireysel değerlendirme komisyonunda 
Anadolu Sak İntelligence Scale (ASİS) testini 
uygulamak üzere görevlendirilen öğretmen-
lerimize bazı kurumlarca bu görevlendirme-
lere istinaden hak ettikleri ek ders ücretleri 
ödenmemektedir. Sendikamız üyeleri adına 
açılan davalarda, Ankara 7. İdare Mahkemesi-
nin 2021/1964 E., 2022/2418 K. Sayılı kararı ve 
Ankara 10. İdare Mahkemesinin 2022/387 E., 
2022/1900 K. Sayılı kararı ile söz konusu gö-
revlere ilişkin ek ders ücretlerinin ödenmesi 
gerektiği yönünde karar verilmiştir.
Ayrıca, Ankara Bölge İdare Mahkemesi 7. İda-
ri Dava Dairesinin 2022/597 E., 2022/1067 K. 
Sayılı ve 27.04.2022 tarihli kararı ile davanın 
süre aşımından reddine dair yerel mahkeme 
kararı kaldırılmıştır. Kararın gerekçesinde ise, 
mevzuatta ve uygulamada Anadolu-Sak Intel-
ligence Scale (ASIS) testini uygulamak üzere 

görevlendirilenlere ek ders ücreti ödemesi 
için sabit bir tarih belirlenmediği, bu neden-
le idareye ek ders ücreti ödenmesi istemiyle 
yapılan başvurunun, 2577 sayılı Kanun’un 11. 
maddesi değil, 10. Maddesi çerçevesinde de-
ğerlendirilmesi gerektiği, bu başvuru üzerine 

açılan davanın süresinde olduğu belirtilmiştir. 
Mahkeme kararının gerekçesi uyarınca, geriye 
dönük beş yıl içinde yapılmış olan görevlen-
dirmelere ilişkin ek ders ücretlerinin öden-
mesi talebiyle idareye başvuruda bulunularak 
dava açma yoluna gidilebilecektir.

BİLSEM Öğrenci Tanımlama Sürecinde 
RAM Öğretmenlerinin Ücret
Mağduriyetine Mahkeme Dur Dedi

Türk Eğitim-Sen Genel Baş-
kanı Talip Geylan, Milli Eğitim 
Bakanlığı’nda görev yapan 
şube müdürleri, ilçe müdür-
leri, il müdür yardımcıları ve 
eğitim müfettişlerinin görev-
lerinin niteliği ile mütenasip 
bir aylık ücrete sahip olma-
dığına dikkat çekerek, bunun 
ivedilikle çözüme kavuşturul-
ması gereken bir sorun oldu-

ğunu söyledi.

Mensubiyete Göre Yönetici 
Atarsanız, Sadece Kendile-
rini Rezil Etmekle Kalmaz, 
Mesleğimizin Saygınlığını da 
Zedelerler. Bu sorunun, çö-
züme kavuşturulmadığında 
MEB’in teşkilatlarında bir 
süre sonra yönetici/denetçi 
sıkıntısı çekileceğini kayde-

den Genel Başkan açıklama-
sında şunları söyledi: “Bütün 
kamu çalışanları gibi eğitim 
yöneticileri de ciddi ekono-
mik sıkıntı içerisindeler. Milli 
Eğitim Bakanlığı’nda görev 
yapan şube müdürüleri, ilçe 
müdürleri,il müdür yardımcı-
ları ve eğitim müfettişlerinin 
aylık ücretleri, görevlerinin 
niteliğiyle mütenasip olmak-
tan çok uzak hale gelmiştir. 
Bu, ivedilikle çözüme kavuştu-
rulması gereken bir sorundur. 
Bu sorun giderilmezse, MEB 
teşkilatında bir süre sonra 
yönetici/denetçi sıkıntısı çe-
kileceği aşikardır. Milli Eğitim  
Bakanı Sayın Mahmut Özer ve 
Hükümetin, bu makul tespit 
doğrultusunda tez zamanda 
adım atacağına inanıyorum.”

Bütün Kamu Çalışanları Gibi Eğitim Yöneticileri de 
Ciddi Ekonomik Sıkıntı İçerisinde Ataması Yapılmayan Sınıf

Öğretmenleri Genel Başkan 
Talip Geylan’ı Ziyaret Etti
Sınıf öğretmenliği kontenjanın yetersiz ol-
duğuna vurgu yapan öğretmenler konten-
jan sayısının artırılmasını talep etti. Sınıf öğ-
retmenliğindeki boşluğun ücretli öğretmen 
eliyle doldurulduğuna dikkat çeken öğret-
menler 2023 yılında  ücretli öğretmen sayısı 
kadar atama yapılmasını da talep etti. Genel 
Başkan Talip Geylan’dan bu konuda destek 
isteyen öğretmenler  bir rapor da sundu.
Türk Eğitim-Sen olarak ataması yapılmayan 
öğretmenlerin  mücadelesinde her zaman 
onların yanında yer aldıklarını söyleyen Ge-
nel Başkan konuşmasında şunları kaydetti: 
“Özellikle Ocak ayından itibaren 3600’le 
birlikte emekli olacak öğretmenler ve köy 
okullarının açılması nedeniyle sınıf öğret-
meni ihtiyacının artacağı nedeniyle oluşa-
cak yeni ihtiyaca binaen atama sayılarının 
artırılmasını dile getirdiler. 

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip 
Geylan, 29.11.2022 tarihinde İstanbul 
5 No’lu Şube’nin düzenlediği “Ahde 
Vefa ve Öğretmenler Günü” programına 
katıldı. Programda, İstanbul Şube Baş-
kanları, şube yönetim kurulu üyeleri, 
ilçe ve işyeri temsilcileri, şube kadın 
komisyonu üyeleri ile üyelerimiz hazır 
bulundu.

Genel Başkan burada yaptığı konuşmada 
başta Devletimizin kurucusu ve Başöğ-
retmenimiz Mustafa Kemal Atatürk’ü 
minnet, özlem ve rahmetle anarak baş-
ladı. Genel Başkan; “Bölücü terör örgütü 
tarafından katledilen Neşe Alten, Aybüke 
Yalçın, Necmettin Yılmaz, Ayşenur Alkan 
ve daha nice şehit öğretmenimizi unut-
mayacağız, unutturmayacağız. Devleti-
mizin bekası, milletin selameti için canını 
feda etmiş tüm şehitlerimizi minnetle 
ve şükranla yâd ediyorum. Ruhları şad 
olsun.” diye konuştu. Programda ayrıca 
şehit ailelere ve emekli olan üyelere pla-
ket takdimi yapıldı. Genel Başkan Geylan 
sendikamıza yeni üye olan 496 meslek-
taşımızın da rozetlerini takarak hayırlı 

olsun dileklerini iletti.

İğneden ipliğe yapılan zamlar ile 
kamu çalışanları belini
doğrultamıyor
Türkiye Kamu-Sen olarak öncelikli ta-
leplerinin kamu çalışanlarının insanca 
yaşayabileceği bir ücrete kavuşturulması 
olduğunu kaydeden Geylan, Hükümeti, 
memurların sesine kulak vermeye ça-
ğırdı. Geylan, “Türk Eğitim-Sen olarak 

yaptığımız  “Ekonomiye, Mesleğe, Eği-
tim Yönetimine ve Öğretmenlik Meslek 
Kanunu’na Yönelik 24 Kasım Öğretmen-
ler Günü Raporu” konulu anket sonuçları-
na göre katılımcıların %59,30’u ekonomik 
durumunu ‘kötü’ olarak tanımlarken, bu 
durumun aile içi ilişkilerini etkilediğini 
söylüyor. Alım gücü giderek eriyor, iğne-
den ipliğe yapılan zamlar ile kamu çalı-
şanları belini doğrultamıyor.  Bu noktada 
yaşanan ekonomik koşullara paralel ola-
cak şekilde memurların ücretlerinde artış 

yapılması şarttır. Aileleriyle birlikte yak-
laşık 20 milyona tekabül eden memur-
larımız ve emeklilerimiz enflasyon kar-
şısında ezdirilmemelidir. Hükümet kamu 
çalışanlarının ekonomik sorunlarını aci-
len gündemine almalıdır. Seyyanen zam, 
enflasyon farkının aylık olarak maaşlara 
yansıtılması, refah payı uygulaması geti-
rilmesi öncelikle taleplerimizdir.” dedi.
Vergi politikalarının kamu çalışanlarının 
lehine düzenlenmesi gerektiğine dikkat 
çeken Genel Başkan Talip Geylan; “Yıllar-
dır kamu çalışanlarının üzerinde ağır bir 
yük olan gelir vergisi sorununun bir an 
önce çözülmesini istiyor ve bu konunun 
ülkemizi idare edenlerin yükümlülüğün-
de olduğunu bir kez daha hatırlatıyoruz. 
Bakınız, vergide esas olan çok kazanan-
dan çok, az kazanandan az vergi almak-
tır. Maalesef bu durum ülkemizde tam 
tersidir. Kamu çalışanlarının maaşı gelir 
vergisi nedeniyle Kasım-Aralık ayında bü-
yük düşüş yaşıyor.  Zaten kamu çalışan-
larının enflasyon karşısında kuşa dönen 
maaşları vergi dilimi  ile birlikte yok olu-
yor. Yapılması gereken bellidir: Gelir ver-
gisinin yüzde 15’e sabitlenmesini ısrarla 
talep ediyoruz.” diye konuştu.

Genel Başkan Geylan: “Yıllardır Kamu Çalışanlarının Üzerinde 
Ağır Bir Yük Olan Gelir Vergisi Sorunu Artık Çözülmelidir.”

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip 
Geylan Söz Hakkı programında yaptığı 
konuşmada bir siyasi partinin genel 
başkanının ‘Türkçeye ek olarak, eğitim 
ve öğretimde anadilinin kullanılması 

hakkı anayasal güvenceye kavuşturul-
malı’ şeklinde sözlerini değerlendirdi.

Anayasa’nın 42. maddesini ihlal eden 
bu söylemleri kınadığını bildiren Geylan 
sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu söylem-

ler Anayasal bir suçtur! Anayasa’nın 42. 
maddesinde ‘Türkçeden başka hiçbir dil, 
eğitim ve öğretim kurumlarında Türk va-
tandaşlarına ana dilleri olarak okutula-
maz ve öğretilemez…” hükmü yer alıyor. 
Herkesin bildiği gibi ana dilde eğitim saf-
satasını bu ülkede dile getiren, kalpleri, 
gönülleri fikirleri başka hülyalar peşinde 
koşan illegal mihraklar yıllardır var. On-
lara yorum yapmaya dahi gerek duymu-
yorum. Ama ‘Ben bu ülkeyi yönetmeye 
talibim’ diyen bir siyasal partinin genel 
başkanının Anayasa’nın 42. maddesinin 
ihlal eden bu söylemini kınıyorum”
Türkiye’de Türkçeden başka bir dille eği-
tim almaya zorlamanın en büyük ihanet 
olduğunu ifade eden Geylan, “ Vatan-
daşlarımızı Türkçeden başka dilde eği-
tim almaya zorlamak; onları eğitimde, 
bürokraside, akademide, sosyal yaşamın 
ve gelişmenin her alanından mahrum bı-
rakmak demektir” dedi.
Aynı siyasi partinin Anayasa’nın 66. Mad-

desine yönelik söylemlerini de eleştiren 
Geylan; “Anayasa’nın 66. Maddesi, ‘Türk 
devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan 
herkes Türk’tür.’ der. Bu siyasi partinin 
genel başkanı bundan mı rahatsız? İk-
tidara gelme iddiasında olan bir siya-
si parti genel başkanı Anayasa’nın 66. 
Maddesini değiştireceklerini ifade ediyor. 
Anayasamızın 66. maddesi devletimizin 
kurucusu Atatürk’ün ilkesel duruşunu 
yansıtmaktadır. Atatürk’ün, ‘Ne mutlu 
Türküm diyene’ sözü önemlidir. Atatürk, 
‘Ne mutlu Türk olana’ demiyor, ‘Ne mut-
lu Türküm diyene’ diyor! Yani Atatürk, 
‘Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Türkiye 
halkına Türk Milleti denir’ diyor. Dolayı-
sıyla Anayasamızın 66. Maddesi’nde bü-
yük Atatürk’ün ‘Ne mutlu Türküm diyene’ 
vecizesinin ruhu vardır. Bundan rahatsız 
olmak demek, Türkiye Cumhuriyeti’nin 
kurucu felsefesinden, Atatürk’ten, Ana-
dolu’daki ebedi Türk varlığından rahatsız 
olmak demektir.” şeklinde konuştu.  

Geylan: Ağzı Olan Konuşmasın, Eğitim Dili Türkçe’dir!
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YÖK’ün MEB işbirliğiyle, ülkenin 
öğretmen ihtiyacına dair orta ve 
uzun vadeli bir projeksiyon ortaya 
koyması ve eğitim fakültelerinin 
kontenjanlarının da buna göre 
belirlenmesi gerektiğini bildiren 
Geylan, bu yapıldığında ataması 
yapılmayan öğretmen problemi-
nin çözüme kavuşturulabileceğini 
kaydetti.

Geylan açıklamasında şu ifadelere 
yer verdi: “Öğretmen yetiştirme 
meselesi, orta öğretimden baş-
layarak adaylık dönemine kadar 
devam eden bir eğitim süreci ola-
rak bütün şekilde ele alınmalıdır. 
Kapatılma sebebini halen anlaya-
madığımız ve bizce izahı olmayan 
öğretmen liseleri yeniden açılma-

lı, öğrencilerimiz ‘öğretmen olma 
arzu ve hedefi’ ile liseden başlayıp 
fakülteyi bitirinceye kadar üst dü-
zey bir motivasyonla eğitim süre-
cini tamamlamalıdır. Unutulma-
malıdır ki, öğretmenlik, bir saha 

uygulama mesleğidir. Bu sebeple 
eğitim fakültesinin son sınıfı tam 
zamanlı olarak sahada tamam-
lanmalıdır. Öğretmen adaylarımız 
okulların içinde uygulamayla, 
öğrenciyle yoğrulmalıdır. Hiç 

şüphesiz, öğretmenlik mesleğine 
kaynaklık edecek, asıl yükseköğ-
retim programı eğitim fakülteleri-
dir. Hali hazırda öğretmenlerimiz, 
doksan civarında branşta eğitim 
vermektedir. Eğitim fakültele-
rimizde karşılığı bulunmayan 
branşlar için -pedagojik formas-
yonu almak kaydıyla- öğretmenlik 
sertifikası verilebilecektir. 

Öte yandan, YÖK-MEB işbirliğiyle, 
ülkenin öğretmen ihtiyacına dair 
orta ve uzun vadeli bir projeksi-
yon ortaya konulmalı ve eğitim 
fakültelerinin kontenjanları da 
buna göre belirlenmelidir. Ancak 
bu yapıldığında ‘ataması yapılma-
yan öğretmen’ problemi çözüme 
kavuşturulabilecektir.”

Öğretmen Yetiştirme, Çok Dikkat ve Titizlikle 

Yürütülmesi Gereken Bir Süreçtir
Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, Fen-Edebiyat Fakültesi öğrencilerine öğrenimlerinin son iki yı-
lında pedagojik formasyon eğitimi verilmesine yönelik açıklamalar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Türk Eğitim-Sen Genel 
Başkanı Talip Geylan, çakılı 
sözleşmeli öğretmenliğin 
tedavülden kaldırılmasını 
isteyerek, kamuda aynı işi 
yapan memurların farklı 
statülerde istihdam edileme-
yeceğini söyledi.

Mensubiyete Göre Yönetici Atar-
sanız, Sadece Kendilerini Rezil 
Etmekle Kalmaz, Mesleğimizin 
Saygınlığını da Zedelerler. Türk 
Eğitim-Sen olarak yıllardır zo-
runlu hizmet tazminatının öden-
mesi gerektiğini ifade ettiklerini 
söyleyen Geylan, “Mahrumiyet 
bölgelerinde öğretmen istikrarını 
sağlamanın yolu, esir etmek değil 
teşvik etmektir.” dedi.
Genel Başkan açıklamasında şu 
ifadelere yer verdi:
“Türk Eğitim Sen olarak yıllardır 

zorunlu hizmet tazminatı öden-
mesini talep ediyoruz.
Mahrumiyet bölgelerinde öğret-
men istikrarını sağlamanın yolu, 
ESİR etmek değil TEŞVİK etmektir.
Nitekim bu önerimiz, 2023 Eğitim 
Vizyon Belgesi ile Hükümetimiz 
tarafından da kabul edilmiştir. 

23 Ekim 2018 tarihinde Cumhur-
başkanlığı Külliyesi’nde yapılan 
toplantıda “Elverişsiz koşulların 
hakim olduğu bölgelerde görev 
yapan öğretmenlere TEŞVİK uy-
gulaması getireceğiz” söylemiyle 
sendikamızın önerisinin makul ve 
uygulanabilir olduğu tescil edil-

miştir.
Şimdi sıra bu taahhüdün bir an 
önce hayata geçirilmesi ve çakılı 
sözleşmeli öğretmenlik istihdamı-
nın tedavülden kaldırılmasıdır.
Kamuda aynı işi yapan memur-
larımız farklı statülerde istihdam 
edilemez.”

Sözleşmeli İstihdam Kökten Kaldırılmalıdır!

Türk Eğitim-Sen Genel Merkezi 
tarafından düzenlenen ve Ulusla-
rarası Avrasya Eğitim Sendikaları 
Birliği’nin katılımıyla gerçekleşen, 
Türk Dünyasında “Sosyal Hayat ve 
Çalışma Hayatında Kadın” Kurul-
tayı 15-18 Aralık 2022 tarihinde 
Antalya’da  gerçekleştirildi. 

Türk Eğitim Sen Genel Başkanı, Genel 
Merkez Yönetim kurulu, Merkez Kadın 
Komisyonu üyeleri, UAESEB yöneticileri 
ve temsilcileri, Türk Kadın Hareketi Der-
neği Başkanı ile yöneticilerinin katıldığı 
kurultayda “Türk Dünyasında; Sosyal 
Hayat Ve Çalışma Hayatında Kadın” pa-
neli de gerçekleştirildi.   Aşağıda ifade 
edeceğimiz;

1. Sendikal örgütlenmede kadının yeri, 
Sorunları ve Çözüm Önerileri

2. Kadın istihdamına yönelik çıkarılan 
yasaların eksiklikleri ve çözüm önerileri

3. Çalışma hayatında kadın hakları

4. Kadına Yönelik şiddet ve çözüm öne-
rileri

5. Çalışma hayatında kadınların maruz 
kaldığı mobbing

6. Toplumsal Cinsiyet Rolü Çalışma Ha-
yatında Kadın

7. Sosyal Medya ve Kitle iletişim araçla-
rında kadınlara yönelik duyarlılık

8. Kadın Erkek Fırsat Eşitliğinin Gelişti-

rilmesi için öneriler.

9. Geleceğin Türk Dünyasında kadının 
yeri

10. Geleceğin dünyasında kadına biçilen 
görev

10 başlık; 4 farklı oturumda, alanında 
uzman bilim insanlarının, araştırmacıla-
rın ve söz konusu konular dâhilinde ça-
lışmalar yapan sivil toplum kuruluşları 
ile eğitim çalışanlarının katkısı ile masa-
ya yatırılmıştır. Türk Dünyası’nda kadın 
farkındalığının geliştirilmesi, kadınlara 
sendikal örgütlenmede, istihdamda 
yeterince imkan tanınması, kadınlara 
yönelik şiddet ve mobbingin önlenmesi, 
sosyal medya ve kitle iletişim araçların-
da kadınlara yönelik duyarlılığın arttırıl-
ması, fırsat eşitliğinin sağlanması ve 21. 

Yüzyılın Türk asrı olacağı inancımızın 
ete kemiğe bürünmesi için kadınların 
hangi görevleri üstlenmesi ve inisiyatif 
kullanması, Türk Dünyası’nın çeşitli böl-
gelerinde savaş, göç, yokluk, asimilas-
yon politikasına maruz kalan Türklerin, 
Türk kadınlarının durumlarının dünya 
kamuoyuna duyurulmasına yönelik aşa-
ğıdaki kararlar alınarak kurultay sonuç 
toplantısında kıymetli katılımcılarının 
onayına sunulmak üzere hazırlanmıştır.

1-Küreselleşme olgusunun pek çok 
sorunu da beraberinde getirdiği bilin-
mektedir. Bu çerçevede millî kültürlerin 
de bu etkinin dışında kalmadığı açıktır. 
Sibirya’dan Avrupa’ya, Afrika’nın Kuze-
yinden Güney Türkistan’a kadar olduk-
ça geniş bir coğrafî alana yayılmış olan 
Türk kültür sahası da çeşitli boyutlarıyla 
birlikte aynı olumsuzluklarla karşı kar-

Türk Dünyasında “Sosyal Hayat ve Çalışma Hayatında 
Kadın” Kurultayının Sonuç Bildirgesi Açıklandı
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şıyadır. Türk kadının layık oldu-
ğu yere kavuşabilmesinde Türk 
kültürünü ana dinamiklerinden 
yola çıkarak geçmişimizden bu 
güne güçlü ve aktif Türk kadını 
imgesinin mevcut ve gelecek 
nesillere aktarılabilmesi konu-
sunda Türk Devletleri Teşkilatı, 
UAESEB, UNESCO başta olmak 
üzere, ilgili ve etkili uluslararası 
kuruluşlar nezdinde gerekli giri-
şimleri yapmalıdır.

2- Kadim bir geçmişe, köklü bir 
mirasa dayanan Türk kültürü-
nün ve medeniyet değerlerinin, 
bütün unsurlarıyla korunması-
nın en temel yolu Türk kızlarının, 
Türk kadınlarının ve annelerinin 
layık olduğu itibarı kazanma-
sı ile gerçekleşebilecektir. Bu 
bağlamda, Türk Kültür Coğraf-
yasının her bölgesinde özellikle 
de Bağımsız Türk Devletlerinde, 
toplumsal bilincin uyandırılma-
sı ve gereken hassasiyet resmî 
düzeyde ve bütün zeminlerde 
gösterilmelidir.

3- Azerbaycan’ın kırk dört 
günlük vatan muharebesi ile 
elde ettiği Karabağ Zaferi Türk 
dünyasının ortak gururudur. 
Karabağ’da kanlı Ermeni işgali, 
büyük tahribatlar yaratmış ve 
masum Azerbaycanlı sivillere 
yönelik katliamlar ile tarihin 
kara lekeleri arasına girmiş-
tir. Ermenistan’ın saldırılarına 
karşılık veren Kahraman Azer-
baycan ordusunun yiğit müca-
delesi ile Karabağ topraklarının 
önemli bir kısmı Ermeni işgal ve 
zulmünden kurtarılmıştır. Ge-
rek işgal sürecinde gerek mü-
cadele sırasında Ermenilerin bu 
bölgede yaptıkları tahribat ve 
düşmanca faaliyetler sürecinde 
mağdur olan kadın ve çocukla-
rın uğradığı katliam ve ermeni 
zulmü için uluslararası kamu-
oyu göreve davet edilmelidir. 
Ermenilerden suçluların ceza-
landırılması ve “işgal tazminatı” 
istenmeli bütün bu süreç dik-
katle takip edilmelidir.

4- Doğu Türkistan’da yaşanan 
insan hakları ihlalleri, Türk ka-
dınlarının gördüğü zulüm ve 
aile yapısına kast eden uygula-
malar Türk dünyasının ve insan-
lığın ortak yarası halini almıştır. 
Ekonomik ve siyasi gücüne rağ-
men, Çin devletine karşı gerekli 
çağrılar ve diplomatik uyarılar 
yapılmalı, uluslararası kuruluş-
lar nezdinde ortak bir tavır alın-
malıdır. Türk Dünyası’nın yerel 
ve küresel sorunları yanında 
ayrıca Kadın hakları ihlallerine 
yönelik kurulacak denetleme 
organı vasıtasıyla; bütün Türk 
bölgelerinde titizlikle takip edil-
meli gündem/kamuoyu oluştu-
rulmalıdır.

5- İnsan hakları ihlâllerine ve 
kültürel baskılara maruz kalan 
soydaşlarımız arasında kadın-
lar daha fazla mağdur olmak-
tadır. Özellikle Doğu Türkistan, 
Ahıska, Kırım, Karabağ, Irak 
ve Suriye başta olmak üzere 
Dünya’nın her bölgesinde ka-
dınlarımız başta olmak üzere 
soydaşlarımızın yaşadığı drama 
kayıtsız kalınmamalıdır. Temel 
insan hakları ihlâlleri karşısın-
da, uluslararası hukukun imkân 
tanıdığı bütün siyasî girişimler, 
eksiksiz olarak yerine getirilme-
li; bu hususlar, uluslararası yar-
gı organlarına taşınmalıdır. Bu 
çerçevede Türkiye Cumhuriyeti 
Devleti başta olmak üzere bü-
tün Türk Cumhuriyetleri, gere-
ken teknik desteği sağlamalıdır.

6- Rusya’nın Ukrayna’daki işga-
li, Kırım’ın yasa dışı ilhakı kadın 
ve çocuklar başta olmak üzere 
bütün soydaşlarımız açısından 
önemli insan hakları ihlallerini 
ortaya çıkartmıştır. Kırım Türk-
lerinin ana yurtlarında yaşa-
malarına imkân verilmemesi ve 
bu coğrafyada Türk nüfusunun 
azaltılması bölgesel bir sorun 
olarak ortada durmaktadır. 
Ukrayna’da yaşan Kırım Tatarla-
rı ve diğer Türk topluluklarının 
maruz kaldıkları baskılar dünya 
gündeminde tutulmalıdır.

7- Ahıska Türklerinin ana va-
tanları olan Gürcistan’a dönüş-
leri başta olmak üzere, dağınık 
olarak yaşadıkları ülkelerdeki 
vatandaşlık problemleri husu-
sunda Türk devletlerinin ortak 
bir karar ve tavır içerisinde ol-
ması, 78 yıldır devam eden bu 
insanlık ayıbının giderilmesinde 
tarihi bir öneme sahip olacaktır.

8- Suriye iç savaşı sonrasında, 
yüz yıldır işgal altında yaşayan, 
zulüm ve baskılara duçar olmuş 
Suriye Türkmenlerinin siyasi 
hakları, kültürel kimlik sorun-
ları, eğitim meseleleri, Türk 
devletleri tarafından desteklen-
melidir. Kalıcı bir barış sağlan-
ması şartıyla, Türkmenlerin bu 
ülkedeki geleceklerine ilişkin 
anayasal hak ve güvencelerin 
belirginleştirilmesi için bugün-
den çalışmaların yapılması ge-
rekmektedir.

9- Irak’ın yerleşik ve medeni 
topluluklarının başında gelen 
Irak Türkmenleri, küresel ve 
bölgesel güç mücadelelerinin 
arasında büyük acılar çekerek, 
katliamlara maruz kalmışlardır. 
Evlerini terk etmek zorunda 
bırakılmışlar, kültürel kimlikle-
rine yönelik yok etme siyaseti 
ile karşı karşıya kalmışlardır. 
Kerkük’ün statüsü başta olmak 
üzere, Türkmen nüfusunun yo-
ğun olarak yaşadığı bölgelerde; 
siyasi ve kültürel hakların ta-
nınması mücadelesi Türk dün-
yasının ortak sorumluklarının 
başında gelmektedir.

10- Taliban işgali sonrasında, 
Güney Türkistan’da ve Afganis-
tan genelinde Türklere yönelik 
siyasi baskı, tutuklama ve cina-
yetler büyük bir sorun olarak 
ortaya çıkmıştır. Afganistan’da-
ki Türkler ve mağdur diğer 
gruplar için, uluslararası camia 
bilinçlendirilmeli, Taliban yöne-
timine karşı diplomatik ve siyasi 
tedbirler alınmalıdır.

11- Türk Devletleri Teşkilatının 

kurulması tarihi öneme sahip 
bir adımdır. Türk Eğitim-Sen ve 
UAESEB; bu teşkilatı, Türk dün-
yasının geleceği bakımından 
fevkalade önemli bulmaktadır. 
Teşkilat bünyesinde kadın hak-
ları çalışma grubu kurulmalı ve 
uluslararası normlar dâhilinde 
kadınların mağduriyetleri, çö-
züm önerileri ve geleceğe iliş-
kin teşvik edici önerileri ortaya 
çıkarmak açısından faaliyetlere 
ivedilikle başlanmalıdır. Teşki-
latın kurucu belgeleri ve “2040 
Vizyon Belgesi”nde belirtilen 
amaçlar ve işbirliği alanları içi-
ne kadınlara yönelik başlıklar 
da eklenerek üye devletlerin 
resmî politikaları hâline getiril-
melidir.

12- Teşkilatın mevcut üyelerinin 
yanına gözlemci statüsünde yer 
alan Türkmenistan ve Macaris-
tan daimi olarak katılmalıdır.

13- Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti’nin gözlemci üye 
statüsünde birliğin içerisinde 
yer alması kıymetli bir siyasi 
gelişmedir. Türk devletleri teş-
kilatına üye ülkelerin, KKTC’nin 
siyasi bağımsızlığını tanıması 
yönündeki engeller adım adım 
ortadan kalkmaktadır. Bağım-
sız ve etkili bir KKTC, Doğu 
Akdeniz’de bütün Türk devlet-
leri için jeopolitik bir merkez 
olma özelliğini taşıyacaktır.

15- Türk Dünyası’nın birliği yo-
lunda atılacak adımların teme-
linde, geleceğin Türk kadınına 
yükleyeceği stratejik görevler 
üzerine çalışmalar yapılarak 
gerçekleştirecek proje ve faali-
yetler ivedilikle hayata geçiril-
melidir.

16- Türk cumhuriyetlerinin her 
seviyedeki eğitim-öğretim müf-
redatlarında, ortak ders kitap-
larının okutulması hayatî önem 
taşımaktadır. Ders kitaplarında 
toplumsal cinsiyet, Türk kadı-
nının statüsü ve önemi üzerine 
metin ve ünitelerin yer alması 

teklif edilmelidir. Tomris Hatun, Terken 
Hatun, İlbilge Hatun gibi olumlu örnek-
ler ders kitaplarında özellikle yer alma-
lıdır.

17- Üniversiteler ve lise ve ilköğretim 
düzeyinde, eğitim-öğretim alanındaki 
değişim programları, etkinleştirilmeli-
dir. Bilim adamı, öğretmen ve öğrenci 
değişim programları dâhilinde kadınla-
ra yönelik ortak projeler, kadın hakları, 
eşitlik ve toplumsal duyarlılık eksenin-
de programları geliştirilmelidir.

18- Türk Dünyası’nda, “Dilde, Fikirde, 
İşte Birlik” ilkesine uygun olarak sosyal, 
ekonomik, siyasal, kültürel, vb. alanlar-
da faaliyet gösteren sivil toplum kuru-
luşlarının kadınlara yönelik projelerine 
yönelik hatırı sayılır bir kota konularak 
bunun abadinde desteklenmelidir.

19- Sendikal örgütlenmede kadının 
daha aktif yer alabilmesi için sendikal 
izinlerin kadınlar için artırımlı olarak 
verilmesi gibi teşvik edici yasal düzen-
lemeler yapılmalıdır.

20-Kadın istihdamına yönelik çıkarılan 
yasaların ivedilikle gözden geçirilmesi 
gerekmektedir. Kadın çalışanlara yöne-
lik sigorta ve vergi indirimi gibi istisna-
lar getirilmelidir. Dünyanın bazı ülke-
lerinde olduğu gibi çalışma hayatında 
yer almaya çalışan kadınlara yönelik si-
gorta prim desteği, iş yeri açma desteği 
gibi teşvikler hayata geçirilmelidir. Sis-
tematik şiddete uğramış, yalnız başına 
hayata tutunmaya çalışan kadınlarımız 
için ise bu teşvikler durumların hassa-
siyetine, çocuk sayısına göre değişerek 
artırımlı olarak sunulmalıdır.

21- Türk dünyasının genelinde ve ülke-
mizde Çalışma hayatında kadın hakları 
konusunda çalışma örgütlerinden üç 
aylık dönemler halinde alınacak rapor 
ve öneriler doğrultusunda çalışma ha-
yatı izleme ajansları kurulmalıdır.

22- Kadına Yönelik şiddet katalog suç-
lar dâhiline alınmış olmasına rağmen 
uygulamada sair nedenlerden dolayı 
farklı mağduriyetler doğmaktadır. Bu 
konunun çözümü için ağırlaştırılmış 
cezalar yanında toplumsal duyarlılığın 
arttırılmasına yönelik çalışmalar yapıl-

malıdır.

23-Çalışma hayatında kadınların ma-
ruz kaldığı mobbinge ilişkin caydırıcı 
tedbirler alınmalı mobbinge uğrayanın 
yapması gereken bürokratik işlemler 
azaltılarak mobbing yapanın zorunlu 
olarak tedavi ve izleme gibi gerçekleş-
tirmesi gereken basamaklar artırılma-
lıdır.

24-Toplumsal Cinsiyet Rolü konusunda 
gerekli hassasiyet uyandırılarak yaşa-
nan mağduriyetlerin sonlanması sağ-
lanmalıdır.

Toplumsal cinsiyet eşitliğini ve kadınla-
rın güçlenmesini sağlamak tüm toplum-
lar için bir gerekliliktir. Bu süreçte dev-
let ve pek çok farklı şekilde ortaya çıkan 
kamu politikaları önemli bir rol oyna-
maktadır. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin, 
kamu politikaları ile sosyoekonomik 
yaşamın birçok alanında geliştirilmesi 
mümkündür. Toplumsal cinsiyet bakı-
mından işgücü piyasalarının kadınlara 
karşı daha ayrımcı uygulamalar içer-
diği bilinmektedir. Sözü edilen ayrımcı 
uygulamalar; işe alım sürecinden çalış-
ma koşullarına, mesleki yükselme ve 
kıdemden ücretlere, diğer bir ifade ile 
kadınlar, erkeklerden daha düşük üc-
retler karşılığında istihdam edilmekte, 
daha güvencesiz koşullarda çalışmakta, 
iş ve meslek yaşamında işgücü piyasa-
larının dışında kalmayı tercih etmeleri-
ne neden olan çeşitli ayrımcılıklara ma-
ruz kalmaktadırlar. Devletin bu alana 
dolaylı ve doğrudan kamu politikaları 
ile müdahale ederek kadınlar için istih-
dam artışı sağlayacak önlemler alması 
gerekmektedir. Böylelikle gerek ka-
dınlar ve gerekse işverenler açısından 
kadınların işgücü piyasalarına girişini 
ve çalışmaya devam etmelerini kolay-
laştıracak indirim, istisna, muafiyet gibi 
teşvikler önem arz etmektedir. Birtakım 
hizmetlerden yararlanmanın karşılığı 
olarak alınan harçlar, özellikle eğitim ve 
sağlık gibi alanlarda uygulandığında or-
taya çıkardığı toplumsal cinsiyet etkileri 
de göz ardı edilmemelidir. Çünkü hane 
içinde kaynaklar, büyük ölçüde kadınla-
rın ve kız çocukların dezavantajına da-
ğılmaktadır. Kaynakların kısıtlı olması 
durumunda kadınların ve kız çocukların 
sözü edilen hizmetlerden yararlanması 

çoğu zaman mümkün olmamaktadır. Bu 
bakımdan eğitim ve sağlık gibi toplum-
sal cinsiyet eşitliğine önemli katkılar 
yapan stratejik alanların harç kapsamı 
dışında tutulması gerekmektedir. Kamu 
harcamalarının ve vergilerin toplumsal 
cinsiyet eşitliği hedefine yönelik kulla-
nılmasında toplumsal cinsiyete duyarlı 
bütçeleme aracı önemli bir yere sahip-
tir,

25- Sosyal Medya ve Kitle iletişim araç-
larında kadınlara yönelik duyarlılık 
arttırılmalıdır. Kadınların olumlu ve 
başarılı çalışmaları kamu spotu olarak 
prime time saatlerinde yayınlanarak 
olumlu örneklemler üzerinden teşvik 
sağlanmalıdır. TV denetleme kurum-
larında kadınların suiistimal edildiği, 
aşağılandığı, haksız ithamlara maruz 
kaldığı yayınlara ilişkin ağır müeyyide-
ler getirilmelidir.

26-Kadın erkek kavramları yerine birey 
kavramı kullanılarak cinsiyetçi yaklaşı-
ma sebebiyet verebilecek söylemlerden 
kaçınılmalıdır. Kadın ve erkek fırsat 
eşitliğinin sağlanması için öncelikle; 
kadının çalışma hayatında istihdamı 
sağlanırken mesleklere cinsiyet kimliği 
biçilmemeli, istihdam sağlanırken, po-
zisyon ve özellikle terfi durumunda cin-
siyetin değil ehil liyakatin esas alınması 
gerekmektedir. Kısıtlı yükselmelerin 
cinsiyetçi tavırla, kotalarla sınırlanma-
dığı bir işleyişin hayata geçmesi gerek-
mektedir.

27- Ebeveynlerin özellikle de öğretmen-
lerin toplumun yapı taşı olan bireyleri 
yetiştirirken, toplumsal cinsiyet ay-
rımcılığından uzak (toplumsal cinsiyet 
eşitliğine duyarlı) bir anlayışla hareket 
etmeleri gerekmektedir. Toplumsal cin-
siyet ayrımcılığına dayalı kalıp yargıla-
rın değişmesi yolunda ders kitaplarını 
ve müfredat içeriklerini eşitlikçi anla-
yışla geliştirilerek, Okullarda çocuklara 
kadın-erkek eşitliğinin geliştirilmesi ve 
nefret söyleminin önlenmesi için dra-
ma eğitimleri verilmelidir. Eğitimcilerin 
özellikle de Akademisyenlerin toplum-
sal cinsiyet ayrımcılığını ortaya koyan 
araştırmalarını yazılı metinlerle kamu-
oyuna duyurması, toplumsal cinsiyet 
eşitliğine yönelik duyarlılık geliştirici 
eğitimler vermesi gerekmektedir.

28- Medyanın özellikle televizyondan 
sunulan programlarda toplumsal cin-
siyet eşitliğini vurgulayan mesajların 
üretilmesine ve şiddet içerikli senaryo-
ların dizi ve filmler olarak medyada yer 
almamasına özen gösterilmelidir.

29- Sosyal pratiklerde mevcut olan he-
gemonik erkeklik anlayışının erkekler 
ve kadınlar üzerindeki örseleyici sonuç-
larını önlemek için medya, sanat, kültür 
ve edebiyat eserlerindeki söylemlerin 
eşitlikçi anlayışla kaleme alınması ge-
rekmektedir.

30- Sivil toplum kuruluşlarının ka-
dınların ataerkil sistemindeki rolünü 
artırmak ve bu kapsamda farkındalık 
yaratmak amacıyla, halka bilgilendirici 
seminerler düzenlemeli, harekete geçi-
rici eylemlerin destekleyen eğitim çalış-
maları yapmalıdırlar.

31 - Geleceğin Türk Dünyasında ka-
dının yerinin belirlenmesinde Türk 
Dünyası’nın büyük önderi Gazi Mustafa 
Kemal ATATÜRK’ün “Ey kahraman Türk 
kadını! Sen yerde sürünmeye değil, 
omuzlar üzerinde göklere yükselmeye 
layıksın” sözlerinin parola olarak kabul 
edilmesi önerilerek Türklüğün yükse-
lişinin Türk kadınının hak ettiği yere 
yükselmesi ile özdeş olduğu Bütün Türk 
Devletleri tarafından benimsenmelidir.
Bu kurultayı düzenleyerek büyük bir 
organizasyonu gerçekleştiren Türk 
Eğitim-Sen ve UAESEB yöneticilerinin, 
emek veren koordinasyon kurulunun, 
ilgi göstererek büyük bir ciddiyetle ka-
tılım sağlayan Türk Kadın Hareketi Der-
neği ile temsilcilerine; Türk Eğitim Sen’i 
Cumhuriyet’in 100. Yılında yetki ma-
sasına taşımaya adanmış, 21. Yüzyıl’ın 
Türk Aslı olacağını bir kez daha bizlere 
göstermek suretiyle buradan Tüm Türk 
Dünyası’na haykıran Türk Eğitim Sen’in 
Peçeli Efesi, Nene Hatunu olan yiğit 
Türk kadınlarına teşekkürü zevkle yeri-
ne getirilmesi gereken bir vazife olarak 
görüyoruz.

Ne Mutlu Türküm Diyene….
Kurultayımızda oy birliği ile kabul edi-
len bu kararlar Türk ve Dünya Kamuo-
yuna saygıyla duyurulur.
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Türk Eğitim-Sen, 20-23 Ocak 2023 
tarihleri arasında Öğretmenlik Meslek 
Kanunu Çalıştayı düzenliyor. Türkiye’nin 
dört bir tarafından öğretmen, okul 
idarecisi, özel kurum temsilcisi, aka-
demisyenler, bürokratlar, bakanlık mü-
fettişleri, eğitim yöneticileri, uzmanlar 
gibi yaklaşık 200 katılımcı Ankara’ya 
gelerek, “öğretmenlik mesleği”ni masa-
ya yatıracak.

Öğretmenlik Meslek Kanunu
Çalıştayı Düzenliyor
Komisyonlarda; öğretmen yetiştirme, öğ-
retmenin seçilmesi atanması ve yer de-
ğiştirmesi, öğretmenin hizmet içi eğitimi 
ve gelişimi, okul yöneticisinin seçimi ve 
atanması, öğretmenin görevde yükselme 
ve eğitim yöneticiliğine geçişi, öğretme-
nin mali ve sosyal hakları, öğretmenin 
denetimi ile verilecek ödül ve cezalar, 
öğretmene şiddet ve mobbing, öğretme-
nin emekliliği gibi başlıklar mercek altına 
alınacak. Konuyla ilgili öneriler oluştu-
rularak; Milli Eğitim Bakanlığı, kanun 
koyucular ve siyasi parti temsilcileri ile 
paylaşılacak.

Türk Eğitim-Sen Genel Merkezi tarafından 
yapılan açıklamada şu ifadelere yer veril-
di: “Bir mesleğin mensuplarının hangi 
kaynaklardan nasıl yetiştirileceği, işe baş-
latılmaları sürecinde hangi yöntemlerle 
seçileceği, görev sürecinde yükselmeleri 
ve kariyer basamakları ile bu süreçlerin 
tarif edildiği hukuki metinler ile belirlen-
melidir. Bunun yanında söz konusu mes-
leği kamu veya özel çalışma hayatında ifa 
ederek aktif olarak bitiren mensupların 
emeklilik süreçleri ile haklarının da bu 
metinde yer almış olması çalışma hayatı-
nın “Efradını Cami Ağyarını Mani” şekilde 
ne bir eksik ne bir fazla olacak şekilde 
tamamlanmasına imkân verecektir. Bir 

gönül ve adanmışlık işi olan Öğretmenlik 
mesleğinin bütün tarafları; uzmanlık, ka-
riyer, gelişim ile yenilenme mesleği olan 
öğretme işinin özlük ve sosyal haklarının 
tamamıyla içine alan bir kanuna ihtiyaç 
olduğunu defeatle dile getirmekteydi. 
Konu özelinde akademik çalışma yapan, 
eğitim yönetimi ve denetimi üzerine alan 
yazına kaynaklık etmiş pek çok çalışması 
olan bilim insanları da dünya ve ülkemiz 
ölçeğinde yapmış olduğu değerlendir-
melerde böyle bir yönlendirici metinin 
eksikliğinden bahsetmektedir.
Türk Eğitim Sen çözüm eksenli sendikacı-
lık ilkesi doğrultusunda öğretmenliğin bir 
kariyer mesleği olması gerektiğini ve bu 
doğrultuda; tecrübe, çalışkanlık, eğitim, 
başarı gibi göstergelerle Türk milletinin 
geleceği olan öğrencilere verilen emeğin 
teşvik edilerek öğretmenlerin hem mes-
leki hem de manevi olarak taltif edilme-
sini her platformda dile getirmiştir. Niha-
yet bu talepler ve kamuoyunun oluşması 
sonucunda gerçekleşen çalışmalar neti-
cesinde Milli Eğitim Bakanlığı’nın “2023 
Eğitim Vizyonu” belgesinde; “Öğretmen 
ve okul yöneticilerimizin atanmaları, 
çalışma şartları, görevde yükselmeleri, 
özlük hakları ve benzeri diğer hususları 
dikkate alan öğretmenlik meslek kanunu 

çıkarılmasına ilişkin hazırlık çalışmaları 
yürütülecektir.” şeklinde açıklanan “Öğ-
retmenlik Meslek Kanunu” ile ilgili resmi 
muhatabımız tarafından bir adım atılaca-
ğı muştusu verilmiştir.

Bu kapsamda, kanunun meclis sürecinde 
eksikliklerinin olduğu, daha kapsayıcı ve 
bütün aşamaları içine alan bir düzen-
leme olması gerektiği gibi taleplerimizi 
hazırlamış olduğumuz raporlar ve kanun 
taslağına ilişkin belirlediğimiz eksiklikleri 
şablonları ile dile getirmiştik. Pek çok ik-
mal edilmesi gereken alanı bulunmasına 
karşın böyle bir kanunun çıkıyor olması 
bizleri gelecekte bu kanunun eksiklikle-
rini tamamlamaya dair umutlandırmıştır. 
Yasaların güncel duruma, ihtiyaçlara ve 
taleplere dayalı olarak güncellenmesi bu 
işin doğasında bulunmaktadır. Bu kap-
samda sadece yıkıcı bir eleştiri yapmak 
yerine nasıl daha iyi daha kapsayıcı bir 
kanun haline getirebiliriz kaygısı ile süre-
cin bütün taraflarını bir araya getireceği-
miz bir çalıştay düzenliyoruz. Türkiye’nin 
dört bir tarafından gelecek; öğretmen, 
okul idarecisi, özel kurum temsilcisi, aka-
demisyenler, bürokratlar, bakanlık müfet-
tişleri, eğitim yöneticileri, uzmanlar gibi 
yaklaşık 200 katılımcı tarafından “öğret-

menlik mesleği” komisyonlarda görüşüle-
rek öğretmen yetiştirmeden emeklilik öz-
lük haklarına kadar nelere ihtiyaç olduğu, 
öğretmenlerin maruz kaldığı psikolojik ve 
fiziksel şiddete karşı ne tür önlemlere ih-
tiyaç olduğu, bunların bir hukuki metin-
le nasıl güvence altına alınabileceğine 
ilişkin öneriler oluşturularak Milli Eğitim 
Bakanlığı, kanun koyucular ve siyasi parti 
temsilcileri ile paylaşılacaktır. 20-23 Ocak 
2023 tarihinde Ankara’da düzenleyece-
ğimiz; öğretmen yetiştirme, öğretmenin 
seçilmesi atanması ve yer değiştirmesi, 
öğretmenin hizmet içi eğitimi ve gelişimi, 
okul yöneticisinin seçimi ve atanması, 
öğretmenin görevde yükselme ve eğitim 
yöneticiliğine geçişi, öğretmenin mali 
ve sosyal hakları, öğretmenin denetimi 
ile verilecek ödül ve cezalar, öğretmene 
şiddet ve mobbing, öğretmenin emekli-
liği gibi başlıkların masaya yatırılacağı  
Öğretmenlik Meslek Kanunu Çalıştayı’nın 
Türkiye’nin en etkili sendikası Türk Eği-
tim Sen’in öncülüğünde sorunların nasıl 
ortalama akıl yerine ortak akıl ile çözüle-
ceğinin bir göstergesi olarak Türk eğitim 
tarihinde yerini alacağına inanıyor ve ha-
yırlı olmasını diliyoruz.”

Türk Eğitim Sen Genel Merkezi 
Öğretmenlik Meslek Kanunu
Çalıştayı Düzenliyor

Türk Eğitim Sen olarak Yükseköğ-
retim Kurulu Başkanlığına gön-
derdiğimiz yazıda, öğretim üyesi 
kadrolarına atama ve yükselme 
şartlarını sağlayan adaylar ara-
sından atama yapılabilmesi için 
gerekli kadro ilanlarının verilme-
si doğrultusunda yükseköğretim 
kurumlarına yazı gönderilmesini 

talep ettik.

Bilindiği üzere, “Yükseköğretim Kurulu Baş-
kanlığından Kadro Bekleyen Öğretim Üyesi 
Adayları İçin Önemli Bir Adım- 24 Mart 2022 
/ Ankara” başlıklı basın açıklaması metninde; 
“Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaş-
kanlığı Kararnamesinin 11 inci maddesi uya-
rınca alınan 2022/28 sayılı Cumhurbaşkanı 
Kararının 1 inci maddesinin (c) bendi uyarın-
ca yükseköğretim kurumlarının 2022 yılı için 
öğretim üyesi kadrolarına açıktan veya nakil 
suretiyle yapabilecekleri atama sayısı 6.000 
olarak belirlendi. Kurulumuzun teklifi ve sa-

yın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle alınan 
söz konusu karar uyarınca öğretim eleman-
ları arasından kadrosunun bulunduğu yükse-
köğretim kurumunun doktor öğretim üyesi, 
doçent ve profesör kadrolarına yapılacak ku-
rum içi atamalar istisna tutularak belirlenen 
atama sayısı (6000) sınırına dahil edilmedi.” 
açıklamasına yer verilmiştir. Ancak bu basın 
açıklamasına rağmen halen üniversiteleri-
mizde, üniversitelerin öğretim üyesi kadrola-
rına atama ve yükselme şartlarını sağlamala-
rına rağmen kadro ilanlarının verilmediği ve 
başvuru yapmak üzere bekleyen akademis-
yenlerimizin mağdur edildiği bilinmektedir.

YÖK’e Kadro Bekleyen Öğretim 
Üyeleri İçin Atama Talebimizi İlettik
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Genel Başkanımız Türkeş Güney 
26.10.2022 tarihinde MHP Merkez 
Disiplin Kurulu Başkanı ve Kırık-
kale Milletvekili Halil Öztürk’ü 
ziyaret ederek, “Adalet Hizmetleri 
Sınıfı oluşturulması ve Kurum İçi 
Uzman Katiplik kadrolarının ihdas 
edilmesine” yönelik Kanun Teklif-
lerimizi iletmişti.

Genel Başkan Yardımcılarımız 
Emrah Coşkun ve Özgür Çelikbaş 
ise 12.01.2023 tarihinde MHP Mer-
kez Disiplin Kurulu Başkanı ve Kı-
rıkkale Milletvekili Halil Öztürk’ü 
ziyaret ederek, “7. Yargı Paketine 

Adalet çalışanlarının mali, sosyal 
ve özlük haklarının iyileştirilme-
siyle alakalı” taleplerimizi ilettiler.
MHP Merkez Disiplin Kurulu Baş-
kanı ve Kırıkkale Milletvekili Halil 
Öztürk ise, Adalet Hizmetleri Sını-
fı oluşturulmasına yönelik kanun 
teklifimizin TBMM’de alt komisyo-
na geldiğini ve 7. Yargı Paketine 
Adalet çalışanlarının mali ve öz-
lük haklarıyla ilgili iyileştirmelerin 
alınması için çalışma yapacakları-
nı” ifade ettiler. MHP Merkez Di-
siplin Kurulu Başkanı ve Kırıkkale 
Milletvekili Halil Öztürk’e misafir-
perverliği için teşekkür ederiz.

ADALET HİZMETLERİ SINIFI OLUŞTURULMASI 
KANUN TEKLİFİMİZ ALT KOMİSYONA GELDİ

Ankara ÇSGB Şubemiz, 
Çalışma ve Sosyal Gü-
venlik Bakanlığı’nda 
10.11.2022 tarihinde 

Temsilcilik Odamızı 
açtı.
Açılışa Genel Başkanımız Türkeş 
Güney, Genel Başkan Yardımcıla-
rımız Vedat Ulu, Özkan Ulupınar, 

Sami Çam, Emrah Coşkun, Ülkü 
Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı 
Genel Sekreteri Muhammet Suat 
Uzun,MHP Çankaya İlçe Başkanı 
Serkan Damar, Ankara ÇSGB Şube 
Başkanımız Erhan Akgül, Şube 
Başkan Yardımcılarımız, Ankara 

Şube Başkan ve Yöneticilerimiz 
ile çok sayıda Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı çalışanı üye-
miz katıldı.

Genel Başkanımız Türkeş Güney, 
“Temsilcilik odamız, memurları-
mız ve Sendikamız arasında bir 
köprü olacaktır. Talep ve isteklerin 
anında Sendikamıza bildirilmesi 
ve Sendikamızın çalışmalarının 
yakından takip edilmesi için köp-
rü olacaktır. Temsilcilik odamız 
tüm Bakanlık çalışanlarına hayırlı 
olsun. İş yeri esasına göre kuru-
lan sendikal yapılar sizlere zarar 
verir. Bu yapılara üyelik ile destek 
vermek, 10 yıldır memurun hak-
kını aramayan yetkili sendikanın 
1-2 dönem daha yetkili olmasına 
hizmet eder. Büro hizmet kolunda 
kaybedecek zamanımız yok. Ku-
rum sendikaları yüzünden yılla-
rımızın çalınmasına tahammülü-
müz yok. Yetkiye en yakın sendika 
Türk Büro-Sen’dir. Büro hizmet 
kolundaki tüm memurlarımızı 
sendikamıza davet ediyorum.” 
dedi. Temsilcilik Odamızın açılışı 
dualar ile gerçekleştirildi.

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 
TEMSİLCİLİK ODAMIZIN AÇILIŞINI YAPTIK

Genel Başkanımız Türkeş Güney, 
Genel Başkan Yardımcımız Nebi 
Yay ve Ankara 13 Nolu Şube 
Başkan Yardımcımız İbrahim 
Baş ile birlikte 28.12.2022 
tarihinde Emniyet Genel Müdürü 
Mehmet Aktaş’ı ziyaret etti.

Emniyette çalışan devlet memur-
larının sorunlarının görüşüldüğü 
ziyarette Genel Başkanımız, “Em-
niyet Hizmetleri Tazminatı ve Fiili 
Hizmet Süresi Zammından Devlet 
memurlarının da faydalandırıl-
ması, Devlet Memurları ile ilgili 
Disiplin İşlemlerinin 657 Sayılı 
Devlet Memurları Kanunu çer-
çevesinde yürütülmesi, Disiplin 
Kurullarında Sendika Temsilcile-

rinin yer almaları” taleplerimizi 
iletti.

Ayrıca Genel Başkanımız Türkeş 
Güney, Emniyette Çalışan Dev-
let Memurlarımızın katılımıyla 
gerçekleştirdiğimiz Çalıştay hak-
kında Emniyet Genel Müdürü 
Mehmet Aktaş’ı bilgilendirerek, 
çalıştay sonuç bildirgemizi de 
kendilerine takdim etti.

Emniyet Genel Müdürü Mehmet 
Aktaş ise, taleplerimize olumlu 
bakarak, “çalışmalarımızda Ça-
lıştay Sonuç Bildirgemizi”  değer-
lendireceklerini ifade etti.
Emniyet Genel Müdürü Mehmet 
Aktaş’a misafirperverliği için te-
şekkür ederiz.

EMNİYET GENEL MÜDÜRÜ MEHMET AKTAŞ’I ZİYARET ETTİK

Genel Başkanımız Türkeş Gü-
ney, Genel Başkan Yardımcımız 
Sami Çam, Ankara SGK Şube 
Başkanımız Osman Vuran ve 
SGK Merkez Şube Başkanımız 
Levent Bostancı ile birlikte 
03.01.20223 tarihinde Sosyal 
Güvenlik Kurumu Başkanı 
Kürşad Arat’ı ziyaret etti.

Genel Başkanımız Türkeş Güney 
SGK Başkanı Kürşad Arat’a EYT 
ve 3600 ek gösterge düzenle-
mesi ile iş yükü daha da artan 
kurum çalışanlarının sorun ve 
taleplerini aktararak, “Özel 
hizmet tazminatı oranlarının 
200 puan artırılmasına yöne-
lik Sosyal Güvenlik Hizmetleri 
Tazminatının verilmesi, Kurum 
merkez ve taşra birimlerinde 
uzman kariyer kadrolarının 
oluşturulması (sosyal sigorta 
uzmanı/il sosyal güvenlik uz-
manı) için gerekli çalışmaların 
yapılması ile öncelikli olarak bu 
kadrolara Kurum çalışanlarının 

atanması, Ek Ödeme oranları-
nın yeniden gözden geçirilme-
si, 666 sayılı KHK ile kaldırılan 
mesai ücretleri ve ikramiyelerin 
kurum personellerine tekrar 
ödenmesi, Kurumumuzda de-
netim görevini yapmakta olan 
denetmenlerin kurum grup 
başkanlıklarının oluşturulması, 
kurumda personel yetersizliği-
ne ilişkin çalışmalar yapılarak, 
uygun istihdamın sağlanması, 
Sosyal Güvenlik Merkez Müdür-
lüklerinin fiziki ortamlarının dü-
zenlenmesi, Kurumdaki ihtiyaç 
fazlası mühendis kadrosunda 

bulunan personelin, talepleri 
doğrultusunda Kurumlar arası 
geçişlerinde kolaylığın sağlan-
ması” taleplerimizi de iletti.
SGK Başkanı Kürşad Arat ise ta-
leplerimize olumlu yaklaşarak, 
değerlendireceklerini ifade etti.
Ayrıca Genel Başkanımız SGK 
çalışanları Çalıştayımızda çıkan 
sonuç raporunu da Sosyal Gü-
venlik Kurumu Başkanı Kürşad 
Arat’a iletti. Türk Büro-Sen ola-
rak SGK Başkanı Kürşad Arat’a 
misafirperverliği için teşekkür 
ederiz.

EYT VE 3600 EK GÖSTERGE İLE BİRLİKTE İŞ 
YÜKÜ ARTAN SGK ÇALIŞANLARI İÇİN SGK 
BAŞKANI KÜRŞAD ARAT’I ZİYARET ETTİK

Genel Başkanımız Türkeş 
Güney, Genel Başkan 
Yardımcılarımız Vedat Ulu 
ve Nebi Yay ile birlikte 
29.11.2022 tarihinde Ge-
lir İdaresi Başkanı Bekir 
Bayrakdar’ı ziyaret etti.

Çalışanların talep ve sorunları-
nın görüşüldüğü ziyarette Ge-

nel Başkanımız Türkeş Güney, 
“GİB çalışanlarının motivas-
yonlarını artırmak için Görevde 
Yükselme ve Unvan Değişikliği 
Sınavı açılmalıdır. Ayrıca per-
sonel eksikliği giderilerek, iş 
yükü bir nebze de olsa hafifle-
tilmelidir” dedi.

Gelir İdaresi Başkanı Bekir 
Bayrakdar’a misafirperverliği 
için teşekkür ederiz.

GELİR İDARESİ BAŞKANI BEKİR 
BAYRAKDAR’I ZİYARET ETTİK
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Genel Başkanımız Türkeş 
Güney, Genel Başkan Yar-
dımcılarımız Vedat Ulu ve 
Nebi Yay ile 17.11.2022 
tarihinde Hazine ve Maliye 
Bakanlığı Bakan Yardımcısı 
Yunus Elitaş’ı ziyaret etti.

Çalışanların taleplerinin görüşül-
düğü ziyarette Genel Başkanımız 
Türkeş Güney, “Yardımcı Hizmet-
ler Sınıfı Çalışanı personele Gö-
revde Yükselme Sınavı açılması, 

Muhasebe birimleri ve diğer per-
sonele fazla mesai ücreti öden-
mesi, 666 sayılı KHK’dan kay-
naklanan sorunların giderilmesi 
ve Bakanlığın Hazine birimindeki 
servis hizmetinin, eksikliklerin 
giderilerek devam etmesi” talep-
lerimizi Hazine ve Maliye Bakan 
Yardımcısı Yunus Elitaş’a iletti.
Hazine ve Maliye Bakan Yardımcı-
sı Yunus Elitaş ise, Sendikamızın 
taleplerini değerlendireceklerini, 
ifade etti. Hazine ve Maliye Bakan 
Yardımcısı Yunus Elitaş’a misafir-
perverliği için teşekkür ederiz.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCISI 
YUNUS ELİTAŞ’A TALEPLERİMİZİ İLETTİK

Genel Başkanımız Türkeş Gü-
ney, Genel Başkan Yardımcı-
larımız Vedat Ulu ve Nebi 
Yay ile birlikte 29.11.2022 
tarihinde Hazine ve Maliye 
Bakanlığı Personel Genel 
Müdürü Fatih Altınkayık’a 

hayırlı olsun ziyaretinde 
bulundu. Ziyarette Genel 
Başkanımız Türkeş Güney, 
Görevde Yükselme ve Ünvan 
Değişikliği Sınavı açılması, 
Fazla mesai ücreti ve Servis 
hizmeti ile ilgili taleplerimizi 

de Personel Genel Müdürü 
Fatih Altınkayık’a iletti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı 
Personel Genel Müdürü Fa-
tih Altınkayık’a misafirper-
verliği için teşekkür ederiz.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRÜ
FATİH ALTINKAYIK’A HAYIRLI OLSUN ZİYARETİNDE BULUNDUK

Genel Başkanımız Türkeş 
Güney, Genel Başkan Yar-
dımcılarımız Vedat Ulu, Nebi 
Yay, Ankara Şube Başkan, 
Şube Yöneticilerimiz ve Ha-
zine personellerinin katılı-
mıyla 14.11.2022 tarihinde 
açıklama yaptı.

Genel Başkanımız Türkeş Güney 
açıklamasında, personel servis-
lerinin kaldırılmasına karşı oldu-
ğumuzu belirterek, “Personele 
servis hizmeti sağlanması Toplu 
Sözleşme ile de hüküm altına 
alınmıştır. Memurlarımıza ulaşım 

kartı verilmesi, memurlarımı-
zın sorunlarını çözmeyecektir. 
Memurlarımızın servis hizmeti 

devam etmelidir. Türk Büro-Sen 
olarak gerekli girişimlerde bulu-
nacağız ve çalışanlarımızın mağ-

dur olmasına müsaade etmeye-
ceğiz” dedi.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI’NIN HAZİNE KISMINDA
PERSONEL SERVİSLERİNİN KALDIRILMASINA HAYIR DEDİK

Genel Başkanımız Tür-
keş Güney, Genel Başkan 
Yardımcılarımız Özkan 
Ulupınar, Nebi Yay ve 
Ankara 7 Nolu Şube Baş-
kanımız Akın Yeşilyurt ile 
birlikte 28.112022 tari-
hinde İller İdaresi Genel 

Müdür Yardımcısı Tülay 
Baydar Bilgihan’ı ziyaret 
etti.

Hayırlı olsun ziyaretin-
de çalışanların sorun ve 
talepleri üzerine istişare 
edildi.

İLLER İDARESİ GENEL MÜDÜR 
YARDIMCISI TÜLAY BAYDAR 
BİLGİHAN’I ZİYARET ETTİK

Genel Başkanımız Tür-
keş Güney, Genel Başkan 
Yardımcımız Nebi Yay ile 
birlikte 10.01.2023 tari-
hinde Kamu Gözetimi, 
Muhasebe Ve Denetim 
Standartları Kurumu II. 
Başkanı  Hayrettin Kurt 
ve Kurul Üyesi Mehmet 
Karaman’ı ziyaret etti.
Hayırlı olsun ziyaretinde 
Genel Başkanımız Türkeş 

Güney Sendikamızın ça-
lışmaları hakkında bilgi 
verdi.

Kamu Gözetimi, Muhase-
be Ve Denetim Standart-
ları Kurumu II. Başkanı  
Hayrettin Kurt ve Kurul 
Üyesi Mehmet Karaman’a 
misafirperverlikleri için 
teşekkür ederiz.

KAMU GÖZETİMİ, MUHASEBE VE
DENETİM STANDARTLARI KURUMU 
II. BAŞKANI HAYRETTİN KURT VE KURUL 
ÜYESİ MEHMET KARAMAN’I ZİYARET ETTİK

Genel Başkanımız Türkeş Güney, 
Türk Haber-Sen Genel Başka-
nı Yücel Kazancıoğlu ile birlikte 
20.12.2022 tarihinde MHP Grup 
Başkanvekili ve Manisa Milletve-
kili Erkan Akçay’ı ziyaret ederek;
Ocak ayında kamu görevlilerine 
refah payı verilmesini, refah payı-
nın yüzdelik olarak değil, üst ke-
sime de alt kesime de eşit yansı-
ması için taban aylık ücretine zam 
yapılması şeklinde uygulanmasını 
talebimizi iletti.

3600 Ek gösterge kapsamı dışın-
da kalan 1. Dereceye gelen tüm 
devlet memurlarına verilmesi 
talebimizi yineledi. Kamudaki bü-
tün sözleşmeli personelin, ayrım 
yapılmadan kadroya geçirilmesi 

talebimizi ifade etti. Memurları-
mızın gündemindeki diğer (kira, 
yiyecek, giyim yardımı) konularını 
dile getirdi. MHP Grup Başkanve-

kili ve Manisa Milletvekili Erkan 
Akçay’a memurlarımızın taleple-
rine yönelik ilgi ve alakalarından 
ötürü teşekkür ederiz.

MEMURLARIMIZIN TALEPLERİ İÇİN MECLİS’TEYİZ

Genel Başkanımız Türkeş Güney, 
Genel Başkan Yardımcımız Nebi 
Yay, Ankara 9 Nolu Şube Başkanı-

mız Ömer Çakmak ve İşyeri Tem-
silcimiz Zeki Atasayar ile birlikte 
05.01.2023 tarihinde Milli Piyan-

go İdaresi Genel Müdürü Üzeyir 
Çakır’a hayırlı olsun ziyaretinde 
bulundu.

Genel Başkanımız ziyarette kurum 
çalışanlarının sorun ve taleplerini 
Milli Piyango İdaresi Genel Müdü-
rü Üzeyir Çakır’a iletti. Milli Piyan-
go İdaresi Genel Müdürü Üzeyir 
Çakır’a misafirperverliği için te-
şekkür ederiz.

MİLLİ PİYANGO İDARESİ GENEL MÜDÜRÜ 
ÜZEYİR ÇAKIR’I ZİYARET ETTİK

Genel Başkanımız Türkeş Güney, 
Genel Başkan Yardımcımız Özkan 
Ulupınar ile birlikte 17.11.2022 ta-
rihinde MHP Gaziantep Milletve-
kili ve TBMM İçişleri Komisyonu 
Başkan V. Sermet Atay’ı ziyaret 
etti.

Genel Başkanımız Türkeş Güney 
ziyarette, “Nüfus Çalışanlarına 
Ödenen Fazla Mesai Ücretlerinin 
Artırılması,İçişleri Bakanlığı Taşra 

Teşkilatına Kurum İçi Uzmanlık 
Kadrolarının İhdas Edilmesi” ka-
nun tekliflerimizi MHP Gaziantep 
Milletvekili ve TBMM İçişleri Ko-
misyonu Başkan V. Sermet Atay’a 
takdim etti.

MHP Gaziantep Milletvekili ve 
TBMM İçişleri Komisyonu Başkan 
V. Sermet Atay’a misafirperverliği 
ve ilgilileri için, İçişleri Çalışanları 
adına teşekkür ederiz.

NÜFUS ÇALIŞANLARININ FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNİN
ARTIRILMASI VE İÇİŞLERİ UZMANI KADROLARININ İHDAS 
EDİLMESİ KANUN TEKLİFLERİMİZİ TBMM’YE TAŞIDIK
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Genel Başkanımız Türkeş Güney, 
MHP Genel Başkan Yardımcı-
sı ve Ankara Milletvekili Yaşar 
Yıldırım’ı ziyaret ederek, EYT son-
rası iş yükü daha da artan Sosyal 
Güvenlik Kurumu çalışanlarının 
özlük haklarında iyileştirme yapıl-
masını öngören kanun teklifimizi 
iletti.

Genel Başkanımız Türkeş Güney, 
Sosyal Güvenlik Kurumu çalışan-
ları mesai mefhumu gözetmeksi-
zin çalışmakta olup, EYT sonrası 
iş yükü daha da artmıştır. Büyük 
özveri ile çalışan Sosyal Güvenlik 
Kurumu çalışanlarının haklarında 

iyileştirme yapılmalıdır.” Dedi.

Türk Büro-Sen olarak hazırladığı-
mız ve Sosyal Güvenlik Tazminatı 
ödenmesi, SGK Çalışanlarının 666 
Sayılı KHK ile ellerinden alınan 
Fazla mesailer ve İkramiyelerin 
ödenmesini içeren kanun teklifi-
mizi MHP Genel Başkan Yardım-
cısı ve Ankara Milletvekili Yaşar 
Yıldırım’a takdim etti.

MHP Genel Başkan Yardımcı-
sı ve Ankara Milletvekili Yaşar 
Yıldırım’a, SGK çalışanlarının ta-
leplerine göstermiş olduğu has-
sasiyet için teşekkür ederiz.

SGK ÇALIŞANLARINA İKRAMİYE, FAZLA MESAİ VE SOSYAL 
GÜVENLİK TAZMİNATI VERİLMESİ KANUN TEKLİFİMİZİ MHP 
GENEL BAŞKAN YARDIMCISI YAŞAR YILDIRIM’A İLETTİK

Genel Başkanımız Türkeş Güney, 
MHP Ankara İl Başkan Yardımcısı 
Doğan Köz, Genel Başkan Yardım-
cılarımız Vedat Ulu, Özkan Ulupı-
nar, Sami Çam, Nebi Yay, Emrah 
Coşkun, Özgür Çelikbaş, Ankara 
SGK Şube Başkanımız Osman Vu-
ran ve SGK Merkez Şube Başkanı-
mız Levent Bostancıoğlu ile birlik-
te 28.12.2022 tarihinde Rüzgarlı 
Sosyal Güvenlik Merkezinde Tem-
silcilik odamızın açılışını yaptı.

Ankara Şube Başkanlarımız ve 
Şube Yöneticilerimiz ile SGK ça-
lışanlarının katıldığı  açılışımızda 
Genel Başkanımız Türkeş Güney, 
Temsilcilik odamızın SGK çalışan-
larına hayırlı olması temennisin-
de bulunarak, “Biz Türk Büro-Sen 
olarak Sosyal Güvenlik Kurumu 
çalışanlarımızın mesai mefhumu 
gözetmeksizin çalıştığını biliyo-
ruz. SGK çalışanlarımız bu kadar 
özverili çalışmalarına rağmen 
özlük hakları ve aldıkları ücretler 
iyileştirilmeye muhtaçtır. 666 sa-
yılı KHK ile ellerinden alınan fazla 
mesai ücretleri, ikramiyeleri ve 

diğer ödemeleri ivedilikle yeni-
den ödenmeye başlanmalıdır.
SGK çalışanları 85 milyon vatan-
daşımıza doğumdan ölüme kadar 
hizmet vermekte olup, uzmanlık 
gerektiren bir iş yapmaktadırlar. 
Bu sebeple SGK çalışanlarımızın 
özlük haklarında bir nebze de 
olsa iyileştirme yapılması ama-
cıyla Sosyal Güvenlik Kurumu Ça-
lışanlarına Uzmanlık Hakkı veril-
mesi ile alakalı kanun teklifimizi 
TBMM’ye taşıdık.

Çalışanlarımızın haklarında iyi-
leştirme yapacağımız ve yeni ka-
zanımlar elde edeceğimiz yer ise 
Toplu Sözleşme Masasıdır. Yetkili 
ama etkisiz konfederasyonun 
yüzde 2, 3 gibi rakamlara imza 
atması sebebiyle bugün bütün 
kamu çalışanlarımız banka pro-
mosyonuna muhtaç hale gelmiş 
olup, bu zam oranları sebebi ile 
alt kafeme memurlarımız ile üst 
kademe memurlarımız arasın-
daki maaş makası da açılmıştır. 

Hazine ve Maliye Bakanlığının 
sisteminden maaş alan 2.700.000 
bin çalışanın yaklaşık 900.000 
bini 10.000 TL’nin altında maaş 
almaktadır. Bu duruma dur de-
mek zorundayız. Biz alt kademe-
deki memurlarımız için özel bir 
düzenleme yapılmasını ve içinde 
bulunduğumuz ekonomik şartlar 
düşünüldüğünde de seyyanen 
ek zam ve refah payı talebimizin 
biran evvel hayata geçirilmesinin 
şart olduğunu belirtiyoruz” dedi.

SGK ÇALIŞANLARINA KURUMİÇİ UZMANLIK HAKKI, 
İKRAMİYE VE FAZLA MESAİ ÜCRETİ VERİLMELİDİR

Genel Başkanımız Türkeş 
Güney, Genel Başkan Yar-
dımcılarımız Sami Çam, Em-
rah Coşkun, Ankara 11 Nolu 
Şube Başkanımız Mustafa 
Demirhan, Şube Başkan 
Yardımcımız Uğur Özer ile 
birlikte 10.11.2022 tarihin-
de MHP Kahramanmaraş 
Milletvekili ve TBMM Sağlık, 
Aile, Sosyal İşler Komisyonu 
Katip Üyesi Sefer Aycan’ı zi-
yaret etti.

SGK çalışanlarının sorun ve 
taleplerinin görüşüldüğü 
ziyarette Genel Başkanı-
mız Türkeş Güney, “Sosyal 
Güvenlik Kurumu Kurumiçi 
Uzmanlık Kanun Teklifimi-
zi”  MHP Kahramanmaraş 
Milletvekili ve TBMM Sağlık, 
Aile, Sosyal İşler Komisyonu 
Üyesi Sefer Aycan’a takdim 
etti.

MHP Kahramanmaraş Mil-

letvekili ve TBMM Sağlık, 
Aile, Sosyal İşler Komisyonu 
Üyesi Sefer Aycan ise, MHP 
grubu olarak, SGK çalışan-
larının taleplerini mutlaka 
Meclis gündemine taşıya-
caklarını ifade etti.
MHP Kahramanmaraş Mil-
letvekili ve TBMM Sağlık, 
Aile, Sosyal İşler Komisyo-
nu Üyesi Sefer Aycan’ı mi-
safirperverliği için teşekkür 
ederiz.

SGK KURUMİÇİ UZMANLIK KANUN 
TEKLİFİMİZİ TBMM’YE TAŞIDIK

657 Sayılı Kanunun 4/C 
maddesi kapsamında 
geçici personel olarak 
çalışmaktayken, yasal de-
ğişiklik uyarınca sözleş-
meli personel statüsüne 
geçirilen personelin ücret 
tespitinde, aynı pozisyon-
da görev yaptıkları hiz-
met sürelerinin dikkate 

alınması ve diğer sözleş-
meli personelin ücretleri 
ile aralarındaki mevcut 
adaletsizliğine son ve-
rilmesi talepli yazımızı, 
Cumhurbaşkanlığı, Hazi-
ne ve Maliye Bakanlığı ile 
Türkiye İstatistik Kurumu 
Başkanlığına gönderdik.

SÖZLEŞMELİ PERSONEL
ARASINDAKİ ÜCRET
ADALETSİZLİĞİNİN GİDERİLMESİ 
TALEPLİ YAZILARIMIZI İLGİLİ 
KURUMLARA GÖNDERDİK

Genel Başkanımız Türkeş Güney, 
Genel Başkan Yardımcımız Özkan 
Ulupınar, Nebi Yay, Ankara 9 Nolu 
Şube Başkanımız Ömer Çakmak ve 
MSB Şube Müteşebbis heyet baş-
kanımız Serkan Şengül ile birlikte 
17.11.2022 tarihinde MHP Genel Sek-
reter Yardımcısı, İzmir  Milletvekili 

ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu 
Üyesi Tamer Osmanağaoğlu’nu zi-
yaret etti.

Genel Başkanımız Türkeş Güney 
ziyarette, “Nüfus çalışanlarına öde-
nen fazla mesai ücretlerinin artı-
rılması ve gelir vergisinden muaf 

tutulması” taleplerimizi iletti.

MHP Genel Sekreter Yardımcısı, 
İzmir  Milletvekili ve TBMM Plan 
ve Bütçe Komisyonu Üyesi Tamer 
Osmanağaoğlu’na misafirperverliği 
için teşekkür ederiz.

TBMM’DE ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR
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Genel Başkanımız Türkeş Güney 
TBMM Plan ve Bütçe Komisyo-
nunda konuşmasında, “Türkiye 
Kamu-Sen kurulduğu günden bu-
güne ülkemizi ilgilendiren her ko-
nuda devletinin yanında yer alan, 
“insanı yaşat ki devlet yaşasın” 
anlayışını benimsemiş, milli bir 
sivil toplum kuruluşudur.

%30 olarak açıklanan 2023 ilk 
yarı zammı yeterli değildir. Kal-
dı ki bu %30’luk oranın %8,48’i 
2022 yılının ikinci yarısından 

kaynaklı enflasyon farkı, %8’i 
ise toplu sözleşme görüşmesin-
de kararlaştırılan zam oranıdır. 
Sonradan eklenen %13,52 refah 
payı olarak verilmesi öngörülen 
kısımdır. Dolayısıyla 2023 ilk yarı 
zammı %21,52’dir.

Bu rakamı çıktığımız zaman ge-
riye enflasyon farkı kalıyor ki 
enflasyon farkı gerçekte sıfır zam 
demektir. Bilindiği üzere asgari 
ücrete %55, yeniden değerleme 
oranı %122, özel okul ücretleri 

%65 olarak artırıldı. Memurların 
harcamaları ve ödediği vergiler 
bu oranda artarken memur ma-
aşlarına verilen bu zam yetersiz-
dir.

Tekraren ifade ediyorum ki enf-
lasyon farkı bir zam değildir. Ya-
şanan fiyat artışları karşısında 
sıkıntı yaşayan memur ve emek-
linin eriyen maaşlarına 6 ay önce 
yapılması gereken zammın gecik-
miş bir telafisidir. Sahil bandında 
yer alan illerimiz ile İstanbul gibi 

metropol illerimizde 1+1 daire-
lerin kiralarının 8000 TL olduğu 
görülmektedir. Bodrum ilçesine 
atanan zabıt katipleri ve müba-
şir lerin hiç biri göreve başlaya-
mamıştır. Çünkü ortalama maaş 
7500 TL’dir. İstanbul’daki memur-
ların yarısı Anadolu illerine tayin 
dilekçesi vermiştir.

Türkiye Kamu-Sen’in topu sözleş-
me masasından uzak kaldığı özel-
likle son 12 yılda yapılan yüzdelik 
zamlar nedeniyle yüksek maaş 
alanlarla düşük maaş alanlar ara-
sındaki makas açılmıştır. Bu ne-
denle zam oranları güncellenmeli 
ve bu ek zam alt gelirli memurları 
desteklemek için seyyanen olma-
lıdır.

Bu sebeple, Türkiye Kamu-Sen 
olarak 2023 yılının ilk altı ayında 
%30 olarak açıklanan maaş zam-
mının yeterli olmadığını, memur 
ve kamu görevlilerinin maaş ve 
ücretlerine yeniden değerleme 
oranının altı aya tekabül eden 
miktarı kadar yani %35 ilave 
yapıldığı takdirde memur maaş 
zamlarının anlamlı hale gelece-
ğini düşünüyoruz. Yapılacak ilave 
artışın seyyanen zam şeklinde 
yapılmasını talep ediyoruz” dedi.

TBMM PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNDA
SEYYANEN EK ZAM TALEBİMİZİ DİLE GETİRDİK
Genel Başkanımız Türkeş Güney, 09.01.2023 tarihinde TBMM Plan ve Bütçe Ko-
misyonunda seyyanen ek zam talebimizi bir kez daha dile getirdi.

Genel Başkanımız Türkeş Gü-
ney, Genel Başkan Yardımcı-
mız Özkan Ulupınar ve Nebi 
Yay ve MSB Şube Müteşebbis 
Heyet Başkanımız Serkan Şen-
gül ile birlikte 17.11.2022 tari-

hinde MHP Grup Başkanvekili 
ve Manisa Milletvekili Erkan 
Akçay’ı ziyaret etti.
Genel Başkanımız Türkeş Gü-
ney ziyarette, “TSK’da Görev 
Yapan Devlet Memurlarına 

Hizmet Tazminatı Ödenmesi ile 
Milli Savunma Bakanlığı’nda 
Savunma Hizmetleri Uzmanı 
kadrolarına Kurum İçinden 
Atama Yapılması” kanun tek-
liflerimizi MHP Grup Başkan-

vekili ve Manisa Milletvekili 
Erkan Akçay’a takdim etti.
Grup Başkanvekili ve Manisa 
Milletvekili Erkan Akçay’a mi-
safirperverliği ve ilgileri için 
teşekkür ederiz.

TSK’DA GÖREV YAPAN DEVLET MEMURLARINA HİZMET TAZMİNATI ÖDENMESİ
VE MSB’DE SAVUNMA HİZMETLERİ UZMANLIĞI KADROLARINA KURUM İÇİNDEN 
ATAMA YAPILMASI KANUN TEKLİFLERİMİZİ TBMM’YE TAŞIDIK

Genel Başkanımız 
Türkeş Güney Genel 
Başkan Yardımcıla-
rımız Emrah Coşkun, 
Özgür Çelikbaş Ankara 
Ticaret Şube Başkanı-
mız Seyfettin Sarı ile 
11.01.2023 tarihinde 
Ticaret Bakanlığı Destek 
Hizmetleri, Tasfiye İş-
leri Ve Döner Sermaye 
Genel Müdürü Oğuzhan 
Şatıroğlu’nu ziyaret etti.

Çalışanların sorun ve talep-
lerinin görüşüldüğü ziyaret-
te Genel Başkanımız Türkeş 

Güney, “kreş ve gündüz ba-
kımevinin ivedilikle hayata 
geçirilmesi çalışanlar açı-
sından çok önemlidir” dedi. 
Ticaret Bakanlığı Destek 
Hizmetleri, Tasfiye İşleri Ve 
Döner Sermaye Genel Mü-
dürü Oğuzhan Şatıroğlu ise, 
inşaat yerinin belirlendiğini 
ve yakın zamanda ihaleye 
çıkılacağını aktararak, “2023 
yılı içerisinde çalışanlarımı-
zın bu talebini karşılamış 
olmayı planlıyoruz” dedi.

Ticaret Bakanlığı Destek 
Hizmetleri, Tasfiye İşleri Ve 
Döner Sermaye Genel Mü-
dürü Oğuzhan Şatıroğlu’na 
misafirperverliği için teşek-
kür ederiz.

TİCARET BAKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ,
TASFİYE İŞLERİ VE DÖNER SERMAYE GENEL
MÜDÜRÜ OĞUZHAN ŞATIROĞLU’NU ZİYARET ETTİK

Genel Başkanımız 
Türkeş Güney, Genel 
Başkan Yardımcımız 
Nebi Yay, Ankara Tica-
ret Şube Başkanımız 
Özgür Çelikbaş, Şube 
Başkan Yardımcıları-
mız Ali Rıza Güven ve 
Süleyman Arslan ile 
birlikte 30.11.2022 
tarihinde Ticaret Ba-
kanlığı Personel Genel 
Müdürü Oğuzhan Efe’yi 
ziyaret etti.

Genel Başkanımız Türkeş Gü-
ney ziyarette, “daha önce de 
talepte bulunduğumuz mer-
kezde çalışan personellerin ek 
ödemeleri ile taşrada çalışan 
personellerin fazla çalışma tu-
tarlarının artırılması, çalışan-
ların 3600 Ek gösterge bek-
lentileri ile  Görevde Yükselme 
ve Unvan Değişikliği Sınavı ile 
ilgili taleplerimizi”  iletti.
Ticaret Bakanlığı Personel Ge-
nel Müdürü Oğuzhan Efe ise, 
taleplerimizle ilgili çalışmala-
rın devam ettiğini ve olumlu 
şekilde ilerlediğini ifade etti.
Ticaret Bakanlığı Personel Ge-
nel Müdürü Oğuzhan Efe’ye 
misafirperverliği için teşekkür 
ederiz.

TİCARET BAKANLIĞI PERSONEL GENEL 
MÜDÜRÜ OĞUZHAN EFE’Yİ ZİYARET ETTİK
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Türk İmar Sen Genel Başkanı Zafer 
Çelik, Genel Başkan Yardımcısı Özgür 
Süzgün, Samsun Şube Başkanı Mus-
tafa Çakır, Şube Başkan Yardımcıları 
Mustafa Karadeniz  ve Seçil Reyhan 
Bayraktar Tireki ile birlikte Samsun 
Tapu ve Kadastro Bölge, Kadastro 

Müdürlüğü, İlkadım Canik Tapu Mü-
dürlükleri, Çevre, Şehircilik ve İklim 
Değişikliği Müdürlüğü ve Milli Emlak 
Müdürlüklerini, Atakum Tapu, AFAD 
ve Karayolları Bölge Müdürlüklerimi-
zi ziyaret etti.

SAMSUN’DA TEŞKİLAT
ZİYARETLERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Türk İmar-Sen Genel Başkanımız 
Sayın Zafer Çelik, Genel Başkan 
Yardımcısı Özgür Süzgün Trab-
zon Şube Başkanı Engin Gedikli, 

Başkan Yardımcısı Mehmet Can-
daş, Tapu-Kadastro Müdürlü-
ğünde, Çevre Şehircilik ve İklim 
Değişikliği İl Müdürlüğünde ve 

AFAD Müdürlüğünde personeller 
ile görüşmeler yaparak sendikal 
çalışmalarda bulundu.

ORDU VE TRABZON’DA TEŞKİLAT 
ZİYARETLERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Çanakkale ilimizde düzenlenen 
kahvaltı programına Genel Baş-
kanımız Zafer Çelik, Genel Baş-
kan Yardımcımız Ünsal Ocak 
katıldı. Organizasyonda emeği 

geçen Çanakkale İl Temsilcimiz 
Ayşen Uysal hanımefendiye, 
katılım sağlayan üyelerimiz ve 
diğer katılım sağlayan yönetici-
lerimize teşekkür ederiz.

ÇANAKKALE’DE ÜYELERİMİZLE 
BİR ARAYA GELDİK

23 Kasım 2022 tarihinde mey-
dana gelen 5.9 büyüklüğünde-
ki deprem ile sarsılan Düzce 
ilimizi ve ilçelerini Genel Baş-

kan Yardımcımız Ünsal OCAK 
ziyaret etti. Deprem dolayısıyla 
diğer illerden görevli gelen çalı-
şan arkadaşlarımıza görevlerin-

de kolaylıklar diledik. Gördük ki 
devletimiz tüm imkanlarıyla 
hızlı bir şekilde yaraları sarma 
gayretinde.

DÜZCE’Yİ ZİYARET ETTİK

Hizmet kolumuzda bu-
lunan, Karayolları Genel 
Müdürlüğü, Çevre Şehircilik 
ve İklim Değişikliği Bakan-
lığı ile AFAD Başkanlığında 
görev yapan işçilerin üyesi 
olduğu Yol-İş Sendikasının 
12.Olağan Genel kuruluna 
katılım sağladık. Yeniden 
Genel Başkan seçilen Sayın 
Ramazan AĞAR ve Yönetim 
Kuruluna çalışmalarında 
başarılar dileriz.

YOL-İŞ SENDİKASININ 12. OLAĞAN 
GENEL KURULUNA KATILDIK

Azerbaycan Hemkarlar İttifakları Konfe-
derasyonu İnşaat-İş Hemkarları Sendikası 
Genel Başkanı Sayın Umud HÜSEYİNOV’u 
Anakara’da misafir ettik. Kendilerine neza-
ketleri için teşekkür ederiz.

GENEL BAŞKAN ÇELİK’İ
AZERBAYCAN İNŞAAT-İŞ 
HEMKARLARI SENDİKASI
GENEL BAŞKANI
ZİYARET ETTİ

Türkiye Kamu-Sen bayrağını her türlü zorluğa 
rağmen Mersin’de başarı ve şerefle dalgalandıran 
Türkiye Kamu-Sen Mersin teşkilatımızla bir araya 
geldik.

TÜRKİYE KAMU-SEN 
MERSİN’DE!

MHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekilii Sn. M.Levent 
Bülbül’ü ziyaret ederek, Konfederasyonumuzun hazırladığı Me-
mur Paketi içinde yer alan başlıkları ve çalışma hayatına ilişkin 
konuları birlikte istişare ettik. Sn. Grup Başkanvekilimize ilgi ve 
alakalarından dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz.

MEMUR PAKETİ İLE 
İLGİLİ TBMM’DEYİZ!
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Türkiye Kamu-Sen heyeti olarak 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı Prof. Dr. Vedat Bilgin’i 
ziyaret ettik.

Kamu görevlilerimizin beklenti ve 
taleplerinin değerlendirildiği gö-
rüşmede ek zam, 3600 ek göster-
ge, vergi dilimleri, sözleşmelilere 
kadro, Yardımcı hizmetliler, gibi 
birçok konuda konfederasyonu-
muzun beklenti ve taleplerini sa-
yın Bakan Vedat  Bilgin’e ilettik. 

Sayın Bakan ile yaptığımız görüş-
mede; “Son yaşadığımız ekono-
mik gelişmeler karşısında kamu 
çalışanlarımızın gelir kayıplarını 
önlemek amacıyla bir ek zam ya-
pılması talebimizi sayın Bakanla 
paylaştık. Ocak ayı itibarıyla ça-
lışanlarımıza ilave bir zam yapıl-
ması artık zaruri bir hal almıştır. 
Çalışanlarımızın alım gücünü ar-
tırabilmek adına ücretlerde refah 
payı uygulamasının yeniden haya-
ta geçirilmesi gerekmektedir.
Diğer bir husus enflasyonun yük-
sek seyrettiği dönemlerde enflas-
yon farkının mutlaka aylık olarak 
maaşlara yansıtmak gerekir ki 
çalışanlar hiç olmazsa maaş ka-
yıplarının önüne geçilmiş olsun. 
Bu konulardaki beklenti ve talep-
lerimizi sayın Bakan’a ifade ettik”

VERGİ DİLİMLERİ
“Vergi dilimleri konusu da masa-
da gündemimizdeydi. Bu mesele 
çalışanlarımız açısından önemli 
bir konu. Geçen yıl itibarıyla ör-
neğin asgari ücret gelirleri vergi 
dışında tutuldu ama enflasyonun 
yüksek olması münasebetiyle bu 
istenen yansımayı oluşturmadı. 
Şu anda bizim talebimiz çalışan-
ların üzerindeki bu vergi yükünün 
hafifletilmesi ve kamu görevle-
rinin yüzde 15 vergi diliminde 
sabitlenmesi gerekliliğidir. Netice 
itibariyle az kazanandan az çok 
kazanandan çok vergi alınmalıdır 
ilkesini önemsiyoruz”

3600 EK GÖSTERGE
“3600 ek gösterge ile ilgili düzen-
lemeler parlamentoda geçtiğimiz 
aylarda gerçekleştirildi. Bu ko-
nuda önemli bir mesafe kat edil-
diğini sayın Bakan’a ifade ettik. 
Düzenleme dört meslek grubu ile 
sınırlı kalmadı. Kademeli ek gös-
terge artırımı söz konusu oldu. 
Eğitim durumlarına göre de ge-
lişmeler yaşandı. Ancak şu an iti-
bariyle geldiğimiz noktada birinci 
dereceye gelen kamu görevlileri-
nin de 3600 ek göstergeye dahil 
olması bizim talebimizdir. Sayın 
Bakanda bu talebimizi makul 
karşıladı. Önümüzdeki süreçte de 
bu konuda gelişme sağlanacaktır 
diye düşünüyorum. Hakkaniyet, 
adalet ve çalışma barışının tesis 
edilmesi için bu düzenlemenin 
yapılmasına ihtiyaç vardır. Genel 
İdari Hizmetler sınıfında da birinci 
dereceye düşen kamu görevlileri-
nin sayısı çok fazla değil, o neden-
le bu konuda inşallah kısa zaman-
da düzenleme hayata geçecektir”

SÖZLEŞMELİLERE KADRO 
“Sözleşmelilere kadro konusun-
da da Türkiye Kamu-Sen olarak 
görüşlerimizi sayın Bakanla pay-
laştık. Türkiye Kamu-Sen kurulu-
şundan bugüne kadar her daim 
güvenceli çalışmayı savunmuştur. 
Sözleşmeli, kısmi, kısa süreli ça-
lışma biçimlerini her zaman karşı 
durduk. Kamuda şu an itibarıyla 
32 farklı statüde istihdam var, 

bu şekilde mevzuatı farklı, özlük 
hakkı sistemlerin çalışma barışı-
na ve hayatına katacağı bir şey 
yoktur. Her zaman ifade ettiğimiz 
gibi tüm sözleşmeli çalışanların 
kadroya geçirilmesi konusunda-
ki ısrarımızın vücut bulacağına 
inanıyoruz. Bizim bu konudaki 
talebimiz hiç kimse dışarıda kal-
madan bütün sözleşmeli arkadaş-
larımızın bütünüyle kadroya ge-
çirilmesidir. PTT’de görev yapan 
İdari Hizmet Sözleşmeliler, TRT’de 
çalışan sözleşmeli arkadaşlarımız, 
Vekil ebe, hemşire, vekil imam, 
Kamu Dışı Aile Sağlığı Çalışanları, 
Fahri Kur’an kursu öğreticileri gibi 
bu alanlarda görev yapan arka-
daşlarımızın kadroya alınmasını 
talep ettik. 

Bütün bunlar kadroya alındık-
tan sonra sözleşmeli istihdamı 
tamamen kamu çalışma hayatı 
gündeminden çıkarılması doğru 
olacaktır. 2011 ve 2013 yıllarında 
tüm sözleşmelere kadro veril-
miştir. Önümüzdeki günlerde ya-
pılacak düzenleme ile yine aynı 

uygulamanın yapılmasını ve tüm 
sözleşmelerin kadroya geçilmesi-
ni bekliyoruz”

YARDIMCI HİZMETLİLER
“Yardımcı Hizmetliler konusunda 
Türkiye Kamu-Sen olarak has-
sasiyetimizi bir kez daha ortaya 
koyduk. Toplu sözleşmede gös-
terdiğimiz iradeyi bir kez daha 
bugün masaya getirdik. Önümüz-
deki süreçte Genel İdari Hizmetler 
sınıfına geçmek isteyen bu arka-
daşlarımızın da beklentilerinin 
karşılanması talebimizdir” 

YEMEK VE YOL YARDIMI
YENİDEN GÜNCELLENMELİ, 
YENİ SOSYAL YARDIMLAR 
GETİRİLMELİDİR
Memurlarımızı ödenen birkaç 
başlıkta yardımlar var. Giyim 
yardımı ve yiyecek yardımı bun-
lardan birkaç tanesi ama giyim 
yardımı ne yazık ki bugüne kadar 
güncellenmedi. Bu konuda günün 
şartlarına göre güncellenmesi 
konusunu dile getirdik. Yemek 
ücretlerinin de yeniden düzen-
lenmesini kamu görevlerimiz için 
talep ettik. Türkiye Kamu-Sen 
olarak ayrıca ulaşım ve kira yar-
dımının da kamu görevlilerine ve-
rilmesi noktasında fikrimizi sayın 
Bakanla paylaştık. Bu başlıklar-
da sağlanabilecek ilerlemelerin 
kamu görevlerini memnun ede-
ceğini Türkiye Kamu-Sen olarak 
çalışanlarımızın biraz daha rahat 
nefes alabilmeleri için çaba ve 
gayretlerimizin devam edeceğini 
ifade etmek istiyorum”

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 
VEDAT BİLGİN’İ ZİYARET ETTİK

GENEL BAŞKANIMIZDAN, 
YOL-İŞ SENDİKASINA
HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ
Yol-İş Sendikasının 12.Olağan Genel Kurulunda 
yeniden Genel Başkanlığa seçilen Sayın Ramazan 
AĞAR’a Genel Başkanımız Zafer Çelik ve Genel Baş-
kan Yardımcımız Ünsal Ocak hayırlı olsun ziyare-
tinde bulundu.

TÜRK İMAR-SEN’DEN İLLER 
BANKASINA ZİYARET
İller Bankası Genel Müdürümüz Sayın Yusuf BÜYÜK 
beyi makamında ziyaret ederek, İller Bankası ile il-
gili bilgi alış verişinde bulunduk, kendilerine nazik 
kabullerinden dolayı teşekkür ederiz.

“Hiç bir arkadaşımızı yalnız ve tek başına bırak-
mayacağımıza söz vermiştik. Tapu ve Kadastro 
Müdürlüğü Çalışanı arkadaşlarımızın, haklı talep-
lerine sesiz kalmıyor ve bu sorunun bir mağduru 
olan bir bilgisayar 
işletmeni ola-
rak bu etkinliği 
destekliyor ve 
tüm üyelerimizi 
ve kurum çalışanı 
arkadaşlarımızı 
sesiz kalmamaya 
ve destek olmaya 
davet ediyorum.” 
dedi.

Türk İmar-Sen Genel Merkezi ola-
rak. 30/10/2022 tarihinde yapılan 
Milli Emlak Uzmanlığı sınavında 
başarılı olan fakat kontenjan sayısı 
itibari ile atanamayan arkadaşla-
rımız için, kontenjan arttırılması 
talebimizi Çevre, Şehircilik ve İk-
lim Değişikliği Bakanlığı Personel 
Genel Müdürümüz Sayın Mustafa 
Kemal Müderrisoğlu’na ilettik.

Kontenjan sayısı kadar çalışanların 
eksiksiz olarak alındığını ilettiler. 
Talebimiz üzerine Bakanlık tara-
fından yapılacak girişimler sonucu 
kontenjan arttırmanın mümkün ol-
maması halinde en kısa zamanda 
2. sınavın yapılacağının ve sınava 
başarılı olan tüm arkadaşlarımızın 
kadro sayılarını dikkate alacakları-
nın sözünü aldık.

TEK UNVAN TEK MAAŞ İÇİN 
CİMER’E BAŞVURU YAPTIK

MİLLİ EMLAK UZMANLIĞI İÇİN 
KONTENJAN ARTIRILMASI
TALEBİNDE BULUNDUK

Türk İmar-Sen Genel 
Başkanımız ve Genel 
Başkan Yardımcımız 
Karayolları Genel 
Müdür Yardımcılı-
ğına atananAhmet 
ASLAN’a hayırlı olsun 
ziyareti gerçekleştir-
di. Karayolları Genel 
Müdür Yardımcılığına 

atanan Sayın Ahmet 
ASLAN’a, Türk İmar-
Sen Genel Başkanımız 
Zafer Çelik ve Genel 
Başkan Yardımcımız 
Ünsal Ocak hayırlı 
olsun ziyaretinde bu-
lundu. Sayın Genel 
Müdür Yardımcımıza 
başarılar dileriz.

GENEŞ BAŞKANIMIZ ÇELİK, MHP GENEL BAŞKAN 
YARIMCISI İSMAİL ÖZDEMİR İLE GÖRÜŞTÜ
İş kolumuzda bulunan İller Bankası ve Kamu İkti-
sadi Teşekküllerinde 4a statüsünde çalışan sözleş-
meli kamu personellerinin yeşil pasaport hakkın-
dan faydalanması konusunda ki çalışmamızı MHP 
Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili 
Sayın İsmail Özdemir Bey’e sundu. Sayın Başkanı-
mız TBMM’de bu konu ile ilgili gereken çalılmaları 
yapacaklarını ilettiler. İlgileri için bütün sözleşmeli 
kamu personeli adına kendilerine teşekkür ederiz.

Çalışma Genel Müdürümüz 
Sn.Sadettin AKYIL’ı, Bayındır Memur 
Sen Genel Başkanı Sn.Soner Can 
TUFANOĞLU ve Taka-Der Başkanı 
Sn.Emre DEMİR ile birlikte ziyaret 
ederek, kurumumuzun en önemli 
sorunlarından biri olan TEK UNVAN 
sorununun çözümü hakkında istişa-

relerde bulunduk. Yapılan istişare 
sonucunda konu ile ilgili olarak Ça-
lışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
koordinasyonluğunda bir komisyon 
kurulmasına ve en kısa sürede ça-
lışmalara başlanmasına karar veril-
miştir.

ÇALIŞMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE ZİYARET

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ
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Genel Başkan Yardımcımız 
Ahmet Önder KAZANCI Kırk-
lareli ilinde teşkilat çalışması 
gerçekleştirdiler.

Gerçekleştirilen  ziyaretlerde  Kırk-
lareli İl Başkanımız Volkan Barış 
GÖKÇE  ile birlikte Kırklareli  PTT 
Başmüdürü Serdal BURSALI’yı ma-
kamında ziyaret ettiler. Kırklareli 
PTT Başmüdürlüğü, Pınarhisar PTT 

, Vize PTT , Lüleburgaz Posta Da-
ğıtım Müdürlüğü   ziyaret edilerek 
Kurumumuz ve çalışanların özlük 
hakları hakkında ve güncel bilgiler 
ile ilgili  paylaşımlarda   bulundular.

KIRKLARELİ İLİNDE TEŞKİLAT ÇALIŞMASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Tebligat Cihet Teslim listelerinin uygulamadan kaldırılarak, tebligat tesli-
minde RESU basımına devam edilmesini talep ettik.

RESU’nun Kaldırılması
sonrası oluşan mağduriyetleri 
gündeme getirdik

Genel Başkanımız Yücel Kazancıoğlu, 
İstanbul’da teşkilat çalışması düzen-
leyerek Türk memurunun sorunları 
dinledi.

Genel Başkanımız Yücel Kazancıoğlu, 
İstanbul Teşkilatlarımızla PTT Başmü-
dürümüz Selahattin EKİNCİ, Başmü-
dür Yardımcılarımız Hakan ÖZCAN, 
Baki YAZGAN ve 50. Yıl PTT Merkez 
Müdürümüz Makbule AKYOL’u ziyaret 
ederek istişare ettiler. İlgi ve nezaket-
lerinden dolayı teşekkür ediyoruz.

İSTANBUL’DA TEŞKİLAT ÇALIŞMASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

PTT’de, EYT ve Personel İstihdamı ile merkezlerimiz-
de yaşanan/yaşanacak sorunları dile getirerek,

* Personel norm çalışması, 

* Araç eksikliği, 

* Başdağıtıcı ihtiyacı, 

* Banka Kartı Sözleşmeleri, 

* Dağıtıcılara yazılan uyarılar/ikazlar, 

* Cumartesi ve Pazar mesailerine çağrılma usulleri, 

* Merkezlerde muhtemel adlî olaylar,

konularına dikkat çektik.

PTT A.Ş ‘DE , EYT VE
PERSONEL İSTİHDAMI İLE 
MERKEZLERİMİZDE YAŞANAN 
SORUNLARI DİLE GETİRDİK

PTT A.Ş Bireysel Performans Yönetim Sistemi güncellen-
miştir.

BPYS’nin ihtiyacına cevap verecek  derece revize edilme-
sinden dolayı Genel Müdürlük yetkililerine, katkısı bulu-
nan herkese teşekkür ediyoruz

PTT A.Ş BİREYSEL
PERFORMANS YÖNETİM 
SİSTEMİ GÜNCELLENMİŞTİR

Genel Başkan Yardımcımız Ahmet 
Önder KAZANCI Afyonkarahisar 
ilinde teşkilat çalışması gerçekleş-
tirdiler

Gerçekleştirilen  ziyaretlerde  Af-
yonkarahisar Şube Başkanımız 
Ömer ŞAHİN  ile birlikte Afyonka-
rahisar PTT, Adliye Sarayı PTT, Çay 

PTT, Sultandağı PTT, İscehisar PTT, 
Bayat PTT ve Çobanlar PTT Merkez 
Müdürlükleri   ziyaret edilerek Kuru-
mumuz ve çalışanların özlük hakları 
hakkında ve güncel bilgiler ile ilgili  
paylaşımlarda   bulundular.

AFYONKARAHİSAR’DA TEŞKİLAT 
ÇALIŞMASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Türk Haber-Sen olarak, An-
kara PTT Başmüdürlüğü’nü 
ziyaret ettik.

Türk Haber-Sen Genel Mer-
kez Yöneticilerimiz, Türkav 
Başkanı Ebubekir Korkmaz, 
Ankara Şube Başkanları-

mız Erhan Kavlak ve Zafer 
Göktaş ile birlikte Ankara 
PTT  Başmüdürlüğü göre-
vine atanan Mehmet ATA’yı 
makamında ziyaret ederek 
hayırlı olsun dileklerimizi 
ilettik.

ANKARA PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ’NE HAYIRLI 
OLSUN ZİYARETİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Samsun Şube Başkanı-
mız Mehmet Tanrıkulu  
ve yönetim kurulu üye-
lerimiz ile Samsun PTT 
Başmüdürü Sn. Yaşar 

Öztürk’ü ziyaret edip, 
istişare imkanı bulduk, 
çalışanlarımızı dinledik.
İlgi ve alakalarından do-
layı teşekkür ediyoruz.

Genel Başkanımız Yücel 
KAZANCIOĞLU Samsun ilinde
teşkilat ziyaretlerinde bulundular

TRT Genel Müdürlüğüne promosyon sözleşmesi im-
zalanırken yılbaşındaki maaş artışlarının göz önünde 
bulundurulması talebimizi ilettik.

TRT’DE PROMOSYON SÜRECİ 
MAAŞ ARTIŞ ORANLARINA GÖRE 
DEĞERLENDİRİLMELİDİR
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Kamu görevlilerinin ekonomik 
sorunları konusuna değinen Tür-
kiye Kamu-Sen Genel Başkanı Ön-
der Kahveci, ek zam konusundaki 
ısrarımızı bir kez daha yineledi. 
Kahveci, Son yaşadığımız ekono-
mik gelişmeler karşısında kamu 
çalışanlarımızın gelir kayıplarını 
önlemek amacıyla bir ek zam ya-
pılması talebimizi sayın Bakanla 
paylaştık. Ocak ayı itibarıyla ça-
lışanlarımıza ilave bir zam yapıl-
ması artık zaruri bir hal almıştır. 
Çalışanlarımızın alım gücünü ar-
tırabilmek adına ücretlerde refah 
payı uygulamasının yeniden ha-
yata geçirilmesi gerekmektedir.

Diğer bir husus enflasyonun yük-
sek seyrettiği dönemlerde enflas-
yon farkının mutlaka aylık olarak 
maaşlara yansıtmak gerekir ki 

çalışanlar hiç olmazsa maaş ka-
yıplarının önüne geçilmiş olsun. 
Bu konulardaki beklenti ve talep-

lerimizi sayın Bakan’a ifade ettik.

VERGİ DİLİMLERİ
“Vergi dilimleri konusu da masa-
da gündemimizdeydi. Bu mesele 
çalışanlarımız açısından önemli 
bir konu. Geçen yıl itibarıyla ör-
neğin asgari ücret gelirleri vergi 
dışında tutuldu ama enflasyonun 
yüksek olması münasebetiyle bu 
istenen yansımayı oluşturmadı. 
Şu anda bizim talebimiz çalışan-
ların üzerindeki bu vergi yükünün 
hafifletilmesi ve kamu görevleri-

nin yüzde 15 vergi diliminde sa-
bitlenmesi gerekliliğidir. Netice 
itibariyle az kazanandan az çok 
kazanandan çok vergi alınmalıdır 
ilkesini önemsiyoruz”

3600 EK GÖSTERGE
“3600 ek gösterge ile ilgili düzen-
lemeler parlamentoda geçtiğimiz 
aylarda gerçekleştirildi. Bu ko-
nuda önemli bir mesafe kat edil-
diğini sayın Bakan’a ifade ettik. 
Düzenleme dört meslek grubu 
ile sınırlı kalmadı. Kademeli ek 

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci ve Yönetim Kurulu üyelerimiz 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Bilgin’i ziyaret etti.

Kamu görevlilerinin beklenti ve taleplerinin değerlendirildiği görüşmede Genel Başkanımız 
Önder Kahveci ek zam, 3600 ek gösterge, vergi dilimleri, sözleşmelilere kadro, Yardımcı 
hizmetliler, gibi birçok konuda Türkiye Kamu-Sen’in beklentilerini Bakan Bilgin’e iletti. 

Genel Başkanımız Önder Kahveci, toplantı çıkışında basın mensuplarına değerlendirmelerde 
bulundu.

KAHVECİ: KAMU GÖREVLİLERİ VE 
EMEKLİLERİN MAAŞINA EKONOMİK 
GERÇEKLERE GÖRE EK ZAM YAPILMALIDIR

gösterge artırımı söz konusu oldu. Eğitim 
durumlarına göre de gelişmeler yaşandı. 
Ancak şu an itibariyle geldiğimiz noktada 
birinci dereceye gelen kamu görevlileri-
nin de 3600 ek göstergeye dahil olması 
bizim talebimizdir. Sayın Bakanda bu ta-
lebimizi makul karşıladı. Önümüzdeki sü-
reçte de bu konuda gelişme sağlanacak-
tır diye düşünüyorum. Hakkaniyet, adalet 
ve çalışma barışının tesis edilmesi için bu 
düzenlemenin yapılmasına ihtiyaç vardır. 
Genel İdari Hizmetler sınıfında da birinci 
dereceye düşen kamu görevlilerinin sayı-
sı çok fazla değil, o nedenle bu konuda 
inşallah kısa zamanda düzenleme hayata 
geçecektir”

SÖZLEŞMELİLERE KADRO 
“Sözleşmelilere kadro konusunda da Tür-
kiye Kamu-Sen olarak görüşlerimizi sayın 
Bakanla paylaştık. Türkiye Kamu-Sen 
kuruluşundan bugüne kadar her daim 
güvenceli çalışmayı savunmuştur. Sözleş-
meli, kısmi, kısa süreli çalışma biçimlerini 

her zaman karşı durduk. Kamuda şu an 
itibarıyla 32 farklı statüde istihdam var, 
bu şekilde mevzuatı farklı, özlük hakkı 
sistemlerin çalışma barışına ve hayatına 
katacağı bir şey yoktur. 

Her zaman ifade ettiğimiz gibi tüm söz-
leşmeli çalışanların kadroya geçirilmesi 
konusundaki ısrarımızın vücut bulacağı-
na inanıyoruz. Bizim bu konudaki talebi-
miz hiç kimse dışarıda kalmadan bütün 
sözleşmeli arkadaşlarımızın bütünüyle 
kadroya geçirilmesidir. PTT’de görev ya-
pan İdari Hizmet Sözleşmeliler, TRT’de 
çalışan sözleşmeli arkadaşlarımız, Vekil 
ebe, hemşire, vekil imam, Kamu Dışı Aile 
Sağlığı Çalışanları, Fahri Kur’an kursu öğ-
reticileri gibi bu alanlarda görev yapan 
arkadaşlarımızın kadroya alınmasını ta-
lep ettik. 

Bütün bunlar kadroya alındıktan sonra 
sözleşmeli istihdamı tamamen kamu ça-
lışma hayatı gündeminden çıkarılması 

doğru olacaktır. 2011 ve 2013 yıllarında 
tüm sözleşmelere kadro verilmiştir. Önü-
müzdeki günlerde yapılacak düzenleme 
ile yine aynı uygulamanın yapılmasını ve 
tüm sözleşmelerin kadroya geçilmesini 
bekliyoruz”

YARDIMCI HİZMETLİLER
“Yardımcı Hizmetliler konusunda Türkiye 
Kamu-Sen olarak hassasiyetimizi bir kez 
daha ortaya koyduk. Toplu sözleşmede 
gösterdiğimiz iradeyi bir kez daha bugün 
masaya getirdik. Önümüzdeki süreçte 
Genel İdari Hizmetler sınıfına geçmek 
isteyen bu arkadaşlarımızın da beklenti-
lerinin karşılanması talebimizdir” 

YEMEK VE YOL YARDIMI YENİDEN 
GÜNCELLENMELİ, YENİ SOSYAL YAR-
DIMLAR GETİRİLMELİDİR
Memurlarımızı ödenen birkaç başlıkta 
yardımlar var. Giyim yardımı ve yiyecek 
yardımı bunlardan birkaç tanesi ama 
giyim yardımı ne yazık ki bugüne kadar 
güncellenmedi. Bu konuda günün şart-
larına göre güncellenmesi konusunu dile 
getirdik. Yemek ücretlerinin de yeniden 
düzenlenmesini kamu görevlerimiz için 
talep ettik. Türkiye Kamu-Sen olarak ay-
rıca ulaşım ve kira yardımının da kamu 
görevlilerine verilmesi noktasında fikri-
mizi sayın Bakanla paylaştık.

Bu başlıklarda sağlanabilecek ilerlemele-
rin kamu görevlerini memnun edeceğini 
Türkiye Kamu-Sen olarak çalışanlarımızın 
biraz daha rahat nefes alabilmeleri için 
çaba ve gayretlerimizin devam edeceğini 
ifade etmek istiyorum” dedi. 
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Genel Başkan Yardımcımız Ahmet 
Önder KAZANCI Hatay ilinde teş-
kilat çalışması gerçekleştirdiler

Hatay İl Başkanımız Mehmet Ali 
Açıl, Şerif Adar ve Danışma Kuru-
lu Üyemiz Ahmet YÜKSEL başkan 
İle birlikte Antakya DTM, 75.Yıl, 
Antakya, Samandağ, Yaylada-
ğı  PTT Merkezleri ve Hatay PTT 
Başmüdürlüğü  Kırıkhan, Hassa 
, Reyhanlı, Belen. İskenderun , 
Çarşı, Erzin, Dörtyol ve Payas 

PTT Merkezlerini ziyaret edilerek 
Kurumumuz ve çalışanların özlük 
hakları hakkında ve güncel bilgi-
ler ile ilgili  paylaşımlarda   bu-
lundular.

HATAY’DA TEŞKİLAT ÇALIŞMASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Genel Başkan Yardımcımız Ha-
kan İlhan KURT Niğde ilinde teş-
kilat çalışması gerçekleştirdiler.

Niğde PTT Başmüdürü Fahri 
ÇELİKER’i  makamında ziyaret 

ettiler.

Niğde İl Başkanımız Hasan Ünsal 
ile birlikte , Niğde PTT Başmü-
dürlüğü, Bor PTT Merkez Mü-
dürlüğü, Altunhisar PTT Merkez 

Müdürlüğü ve Derbent Posta 
Dağıtım Müdürlükleri ziyaret 
edilerek güncel kurumsal ve sen-
dikalar gelişmeler hakkında bilgi 
paylaşımında bulundular.

NİĞDE İLİNDE TEŞKİLAT ÇALIŞMASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Genel Başkan Yardımcımız 
Ahmet Önder KAZANCI Edir-
ne  ilinde teşkilat çalışması 
gerçekleştirdiler.

Gerçekleştirilen  ziyaretlerde  Edirne İl 
Başkanımız Sercan VARLI  ile birlikte  

Edirne PTT Başmüdürü  Mustafa Talat 
AKALIN’ı makamında ziyaret ettiler.
Edirne PTT Başmüdürlüğü İhtisas Mü-
dürlükleri, Edirne PTT Müdürlüğü, Ke-
şan PTT Müdürlüğü, Uzunköprü PTT 
Müdürlüğü, İpsala Merkez PTT Müdür-
lüğü ziyaret edilerek güncel kurumsal 
ve sendikalar gelişmeler hakkında bilgi 
paylaşımında bulundular.

EDİRNE İLİNDE TEŞKİLAT ÇALIŞMASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Genel Başkan Yardımcımız Hakan 
İlhan KURT Nevşehir ilinde teşkilat 
çalışması gerçekleştirdiler.

Nevşehir  PTT Başmüdürü Niyazi 
BAL ‘ı  makamında ziyaret ettiler.
Nevşehir  İl Başkanımız Ercüment 
TUNÇ  ile birlikte , Nevşehir PTT 

Başmüdürlüğü, Nevşehir PTT Mer-
kez Müdürlüğü, Avanos PTT Mü-
dürlüğü, Ürgüp PTT Müdürlüğü ve 
Gülşehir PTT  Müdürlükleri ziyaret 

edilerek  emektar çalışanlarımızın 
Kuruma bahşedeceği tecrübe ve 
güncel sendikal konularda  görüş-
lerini paylaştılar.

NEVŞEHİR İLİNDE TEŞKİLAT ÇALIŞMASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
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Genel Başkan Yardımcımız Ha-
kan İlhan KURT Aksaray  ilinde 
teşkilat çalışması gerçekleştir-
diler.
 
Gerçekleştirilen ziyaretler kap-
samında Aksaray  PTT  Başmü-
dürü Ali İrfan Gönül ‘ü maka-
mında ziyaret ettiler.
Aksaray İl Başkanımız Veysel 
GENÇ , PTT Başmüdürlük Tem-
silcimiz Orhan SARGIN ile birlik-
te Aksaray PTT Başmüdürlüğü 
İhtisas Müdürlükleri, Aksaray 
PTT Müdürlüğü ve Posta Kargo 
Servisi ziyaret edildi.  Sendikal 

ve kurumsal güncel bilgi payla-
şımında bulunarak, çalışanları-
mızın taleplerini değerlendirdi-
ler

AKSARAY İLİNDE TEŞKİLAT ÇALIŞMASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Genel Başkan Yardımcımız Hakan İlhan KURT Kırşehir  ilin-
de teşkilat çalışması gerçekleştirdiler.

Gerçekleştirilen  ziyaretlerde  Kırşehir İl Başkanımız Sü-
leyman ALTAY ile birilikte,  Kırşehir PTT Başmüdürlüğü 
İhtisas Müdürlükleri, Kırşehir PTT Müdürlüğü, Kırşehir 
PTT Dağıtım Servisi, Kaman PTT Müdürlüğü ve Mucur PTT 
Müdürlüğü ziyaret edilerek güncel kurumsal ve sendikalar 
gelişmeler hakkında bilgi paylaşımında bulundular. 

KIRŞEHİR İLİNDE TEŞKİLAT ÇALIŞMASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Genel Başkan Yardımcımız Ah-
met Önder KAZANCI Tekirdağ  
ilinde teşkilat çalışması gerçek-
leştirdiler.

Gerçekleştirilen  ziyaretlerde  
Tekirdağ İl Başkanımız Akın 
ÖRTLEK  ile birlikte Tekirdağ  
PTT Başmüdürü  Ali ARMAĞAN’ı 
makamında ziyaret ettiler. 
Tekirdağ PTT Başmüdürlüğü, 
Çorlu Dağıtım, Çorlu PTT Mer-
kez Müdürlüğü , Ergene PTT 
Merkez Müdürlüğü , Muratlı 
PTT Merkez Müdürlüğü , Çer-
kezköy PTT Merkez Müdürlüğü 

, Marmara Ereğlisi PTT , Süley-
manpaşa Posta Dağıtım Müdür-
lüğü ve Malkara Posta Dağıtım 
Müdürlüğü ziyaret edilerek Ku-
rumumuz ve çalışanların özlük 
hakları hakkında  bilgi paylaşı-
mında bulundular. 

TEKİRDAĞ İLİNDE TEŞKİLAT ÇALIŞMASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
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Cumhurbaşkanımızca yapılan 
açıklama ile; 657 sayılı Kanunun 
4/B maddesini temel alan bir dü-
zenleme esas alınarak; halihazır-
da üç yılını doldurmuş personelin 
doğrudan kadrolu olacağı, kap-
samda yer alan diğer sözleşmeli 
personelin ise üç yıllık sözleşmeli 
bir dönemin sonunda deneme 
süresi ile birlikte kadroya kavuş-
turulacağı kamuoyu ile paylaşıl-
mıştır.

Yapılan açıklamaya göre; Sözleş-
meli KİT çalışanlarıda dahil olmak 
üzere, kamuda birçok sözleşmeli 
istihdam biçimi kadro kapsamı 
dışında tutulmuştur.
PTT AŞ’de Kadrolu, İdari Hizmet 

Sözleşmeli, Taşeron istihdam bi-
çimleri, mevzuat çeşitliği ve kar-
maşası nedeniyle kurum bütün-
lüğü içerisinde kamu hizmeti ve 
çalışma barışı bakımından ciddi 
sıkıntılara neden olmaktadır. PTT 

AŞ’de kamu hizmeti bir bütündür, 
tüm personelin kadrolu bir yapı-
da toplanması çözüm bakımından 
sendikamızın en önemli taleple-
rinden biridir.

Elini taşın altına koymayarak, 
her durumda çalışanların sami-
mi ve haklı bekletilerini istismar 
edenlerin sahteliği karşısısında, 
sizlerin bizlere duyduğu güven ve 
inancın farkındayız. Bu bilinç ve 
sorumlulukla sendika faaliyetleri-
mizi kararlı bir şekilde yürütmek-
teyiz.

Yapılan mevzuat değişikliği çalış-
masının detayları henüz kamuoyu 
ile paylaşılmamıştır ve süreç de-
vam etmektedir. Hizmet kolumuz 
itibariyle; Kadro hususundaki 
gerekli olan tüm girişimler, daha 
önce Bakanlık düzeyinde Meclis 
Komisyonlarında, siyasi parti ko-
misyonlarında olduğu gibi TBMM 
sürecinde de devam edecektir.

Bir kısım sözleşmeli personelin 
kadroya kavuşturulması önem-
li bir adımdır. Ancak; çalışanın 
huzurlu iş ve emeğinden emin 
bir şekilde çalışmasına devam 
etmesi gerçeğinden hareketle, 
tüm sözleşmelilere, herhangi bir 
ön şarta bağlı olmaksızın kadro 
imkânının sağlanmasının mutlak-
lık arz ettiğini bir kez daha ifade 
ediyoruz.  

Bu konudaki mücadelemiz, yapı-
lan mevzuat değişikliği çalışması 
revize edilinceye kadar; bütün gü-
vencesiz personelin şartsız biçim-
de kadroya geçirilmesine kadar 
devam edecektir.

Türk Haber-Sen olarak çoğunlu-
ğun değil; Hakk ve Haklının yanın-
da olmaya devam edeceğiz.

Türk Haber-Sen Olarak Çoğunluğun Değil; Hakk 
Ve Haklının Yanında Olmaya Devam Edeceğiz MALATYADAYIZ

Ata toprağımız Malat-
ya’mızdayız. Türkiye 
Kamu-Sen yöneticilerimiz 
ve Türk Haber-Sen teş-
kilat mensuplarımız, yol 
arkadaşlarımızla yılın son 
gününde  bir araya geldik. 
Arkadaşlarımızı dinledik, 
sorularına cevap verdik. 

Sendikal duruşumuzu, 
hassasiyetlerimizi ve 
ilkelerimizi paylaştık.  
Memleket havası almak 
ve dostlarımızla  birlikte 
olmaktan çok mutlu ol-
duk. 2023’ün Devletimize 
ve memleketimize hayır, 
uğur ve huzur getirmesini 
temenni ediyorum. Tüm 

teşkilatlarımızın yönetici 
ve  mensuplarına ayrı ayrı 

teşekkür ediyorum.
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Akademisi Aday Din Görevlisi (Kur’an Kursu 
Öğreticisi, İmam-Hatip, Müezzin-Kayyım) alım 
duyurusu 22.12.2022 tarihinde yapıldı. Duyu-

ru ekinde gönderilen tabloda Kur’an Kursu 
Öğreticileri alımında Din Hizmetleri Alan Bil-
gisi (DHBT) ve Kamu Personeli Seçme Sınavı 
(KPSS) puanı bulunan İmam-Hatip Lisesi me-
zunu ve İlahiyat Ön Lisans mezunlarına kon-
tenjan ayrılmadığı görülmektedir. 

İlanın 26.12.2022 tarihinde başlayacak olma-
sı hasebiyle İmam-Hatip Lisesi ve İlahiyat Ön 
Lisans Mezunlarının da tabloya dahil edilmesi 
hususunda Diyanet İşleri Başkanlığı’na yazı 
yazdık.

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederiz.
 
Nadir BAYLAR Nuri ÜNAL
Genel Başkan Yardımcısı Genel Başkan

ALIMLARDA İMAM-HATİP LİSESİ VE İLAHİYAT
ÖN LİSANS MEZUNLARINADA YER VERİLMELİDİR

Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Nuri 
Ünal, 2023 yılı münasebetiyle yazılı mesaj ya-
yımladı:
“Sevgili Peygamberimiz Hz.Muhammed’in 
(sas) “İki nimet vardır ki, insanların çoğu bu 
iki nimetin kıymetini bilme noktasında aldan-
mışlar, hataya düşmüşlerdir. Bunlar, sağlık ve 
zaman nimetidir.” hadis-i şerifini hatırlatan 
Ünal, büyük bir koşuşturmayla ömrümüzden 
bir yıl daha geçti. 2023 yılı Diyanet ve Vakıflar 
çalışanlarımıza, ülkemize, milletimize, İslam 
alemine ve bütün insanlığa hayırlar getirme-
sini Yüce Allah’tan niyaz ediyorum” dedi.
Geçen günlerin, ayların ve yılların bir muha-
sebesinin yapılması gerektiğini ifade eden 
Genel Başkan Ünal şöyle devam etti; “Geçmiş-
ten ders alınarak, hatalardan, kusurlardan ve 
yanlışlıklardan vaz geçmek gerekir. Güzellik-
lerin, iyiliklerin ve hayırlı işlerin öne çıkarıl-
ması ve yaygınlaştırılması önemlidir. 
Türk Diyanet Vakıf-Sen olarak; 2022 yılında 
da üyelerimiz, Diyanet ve Vakıflar çalışanla-
rımız, emeklilerimiz başta olmak üzere, bütün 
kamu çalışanlarımız, milletimiz ve ülkemiz 
için çalışmaya gayret ettik. Çalışanlarımızın 
mutlu, huzurlu, verimli ve üretken olmaları 
için gerekli görüş, öneri ve eleştirilerimizi dile 
getirdik. 
Önce ülkemiz anlayışıyla milletimize ve çalı-
şanlarımıza hizmeti esas alarak, araç olarak 
gördüğümüz sendikal hareketi, hayra vesile 
olmak için geliştirmeye çalışıyoruz.
Her alanda olduğu gibi, özellikle kamuda her 
türlü iş ve işlemlerin liyakat, hakkaniyet, bilgi 
ve adalet anlayışıyla yapılması için mücadele-

miz sürecektir. 
2022 yılında bütün kamu çalışanları ve emek-
lileri gibi, Diyanet ve Vakıflar çalışanlarımızın 
ve emeklilerimizin maaşlarının da yükselen 
enflasyon karşısında yetersiz kaldığı görül-
mektedir. 
6. Dönem Toplu Sözleşme sırasında Türk Di-
yanet Vakıf-Sen ve Türkiye Kamu-Sen olarak, 
refah payı uygulamasının mutlaka hayata ge-
çirilmesi talebimizin ne kadar haklı olduğu bir 
kez daha görülmüştür.
2023 yılına girdiğimiz şu günlerde, kamu çalı-
şanlarımızın ve emeklilerimizin yükselen enf-
lasyona yenilmemesi için, refah payı, enflas-
yon farkının aylık ödenmesi, vergi dilimi gibi 
taleplerimizi bir kez daha yineliyoruz.
İnanıyoruz ki; Türkiye Cumhuriyeti Devletimiz 
güçlüdür, ekonomik sıkıntılar başta olmak 
üzere bütün sıkıntıları aşacak güçtedir. Mil-
letimizin birlikteliği, beraberliği ve bütünlüğü 
sayesinde karşılaşılan iç ve dış her türlü zor-
luk aşılacaktır. Türk Diyanet Vakıf-Sen olarak, 
Devletimizin güçlü, milletimizin diri, kamu 
çalışanlarımızın ve emeklilerimizin mutlu ol-
ması için, üzerimize düşeni dün olduğu gibi 
bugün de yarın da yapmaya devam edeceğiz.
Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılını kut-
layacağımız 2023 yılının, aziz şehitlerimizin 
mübarek kanlarıyla sulanmış cennet vatan 
ülkemizin her türlü musibetlerden korunması 
için Yüce Allah’a (cc) dualar ediyoruz. 
Özellikle, Müslüman nüfusların çok olduğu 
coğrafyalardaki vahşet uygulamalarının ve 
insanlık onurunun ayaklar altına alındığı zu-
lümlerin sona ermesini diliyoruz. Kanayan 

yaramız Doğu Türkistan başta olmak üzere, 
Filistin ve bütün coğrafyalarda soydaş, dindaş 
ve bütün insanların insanca yaşayabilmeleri 
için bütün devletlerin gereğini yapmaları bek-
lentimizdir.
Tabiat varlıklarının ve bizlere emanet olan bü-
tün canlıların korunması ve gelecek nesillere 
huzurlu bir dünya bırakılması bütün insanlı-
ğın görevidir. 
Her alanda güçlü Türkiye için, Diyanet ve Va-
kıflar çalışanlarımızın problemlerinin çözümü 
için Türk Diyanet Vakıf-Sen olarak, ilkeli, ka-
rarlı, sorumlu ve ahlaklı mücadelemizi sür-
dürmeye devam edeceğiz. 
Canlarını seve seve feda eden aziz şehitleri-
miz başta olmak üzere, vefat eden bütün teş-
kilat mensuplarımıza Yüce Allah’tan rahmet 
niyaz ediyorum. Ruhları şad, mekanları cen-
net olsun. Emekli olanlara sağlıklı ve huzurlu 
hayat diliyorum.
2023 yılının üyelerimize, Diyanet ve Vakıflar 
çalışanlarımıza, emeklilerimize, ülkemize, 
milletimize, İslam alemine ve bütün insanlığa 
hayırlar getirmesini diliyorum. 

CUMHURİYETİMİZİN 100. YILI OLAN 2023 YILI HAYIRLARA VESİLE OLSUN

Genel Başkanımız Nuri Ünal, 
Ankara İl Müftü Yardımcısı olarak 
göreve başlayan Ahmet Hilmi 
Yazar’ı makamında ziyaret ederek 
çalışmalarında başarılar diledi.

Müftülük personelini de odalarında ziya-
ret eden Ünal, Sendikal faaliyetler konu-
sunda çalışanlara bilgi verdi ve sorularını 
yanıtladı. Diyanet İşleri Başkanlığının ve 
çalışanlarının önemini vurgulayan Ünal; 
birlik, beraberlik ve kardeşlik anlayışı 
içerisinde topluma hizmet etmekte ol-
duklarını bildirdi. Ünal, 3600 ek göster-
ge, banka promosyonları, lojmanlar, 4/B 
sözleşmeli personelin durumu, izinler ve 
genel konular hakkında bilgi verdi.
Ziyaretlerde; Genel Başkanımız Nuri 
Ünal’a, Genel Başkan Yardımcımız Nadir 
Baylar eşlik etti.
Var olsun Türk Diyanet Vakıf-Sen,
Var olsun Türkiye Kamu-Sen.”

GENEL BAŞKANIMIZ ANKARA MÜFTÜLÜĞÜ’NÜ ZİYARET ETTİ

Ankara 2 No’lu Şube Başkanı Latif Yardımcı ve Şube Başkan Yardımcısı 
Necmi Çetin üstlendikleri görevi, daha ileriye taşınması için kendilerin-
den sonra gelen arkadaşlarımıza devrettiler.

Böylece Ankara 2 No’lu Şube Yönetim Kurulu şöyle oluştu;
Şube Başkanı: Kenan ELMA
Şube Başkan Yardımcısı: Fatih AVDAN
Şube Başkan Yardımcısı: Güven DEMİRCİ
Şube Başkan Yardımcısı: Fatih AKSOY
Şube Başkan Yardımcısı: Hasan Hüseyin ALKIR
Şube Başkan Yardımcısı: Y. Selim AYDIN
Şube Başkan Yardımcısı: Serdar ÇELİK

Görev dağılımının ardından Genel Başkanımız Nuri Ünal’ı ziyaret eden 
Şube Yönetim Kuruluna Genel Başkanımız Ünal; “Bugüne kadar bü-
yük bir özveriyle hizmet eden Şube Başkanımız Latif Yardımcı ve Şube 
Başkan Yardımcımız Necmi Çetin’e teşekkür ediyorum. Yeni görev alan 
Selim Aydın ve Serdar Çelik’e üstün başarılar diliyorum. Şube Başkanı 
olan Kenan Elma’yı ve yönetimini kutluyor, Ankara’dan en kısa zamanda 
yetkiyi bekliyorum” dedi.

Var Olsun Türk Diyanet Vakıf-Sen,
Var Olsun Türkiye Kamu-Sen.

ANKARA 2 NO’LU ŞUBEMİZDE GÖREV DEĞİŞİMİ

Genel Başkanımız Nuri Ünal, Genel 
Başkan Yardımcılarımız Kadir Şahin ve 
Nadir Baylar Kayseri’de bazı ziyaretler 
gerçekleştirdiler.

Kayseri yolu üzerinde Kırşehir Akpınar İlçe 
Müftülüğü’nü ziyaret ederek, İlçe Müftüsü Ali 
Yıldız ve çalışanlarla sohbet ettiler. Kayseri’de 
öncelikle; Kayseri İl Müftülüğü’nde İl Müftü 
Vekili Muammer Turan, İl Müftü Yardımcıları 
ile müftülük çalışanlarını odalarında ziyaret 
ettiler. Ziyaretlerde Genel Başkan Ünal; Sen-
dikal faaliyetler, güncel konular ve çalışma 
hayatı ile ilgili yaşanan gelişmeler hakkında 
bilgiler verdi.

Kayseri İl Müftü Vekili Turan’da ziyaretten 
duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Heyet 
daha sonra; MHP Kayseri İl Başkanı Adnan 
İncetoprak, Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanı 
Ali Çelik ve Türkiye Kamu-Sen Kayseri İl Tem-
silcimiz Kamil Ünal’ı ziyaret ettiler. Ziyaretler-
de, Kayseri Şube Başkanımız Mustafa Salim 
Nursaçan, Şube Başkan Yardımcılarımız, An-
kara 1 Nolu Şube Başkan Yardımcımız Taşkın 

Sarıkaya, Kayseri Eski Şube Başkanlarımız 
Adem Çavuşoğlu ve Gürhan Terlemez de hazır 
bulundular. 

Ardından Genel Başkanımız Ünal, Hunat Tv’de 
yayınlanan Soru-Yorum programının canlı ya-
yın konuğu oldu. Son gelişmeler ile ilgili bilgi-
lendirmelerde bulundu.

ÇALIŞANLARIN ÜMİDİ TÜRK DİYANET VAKIF-SEN`DİR
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Genel Başkanımız Nuri Ünal, Ağrı İl 
Müftülüğünü ziyaret etti. Ağrı İl Müf-
tüsü Celal Büyük’ü makamında ziyaret 
ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Müftülük personelini de odalarında ziyaret 
eden Ünal, Sendikal faaliyetler konusunda ça-
lışanlara bilgi verdi ve sorularını yanıtladı.
Ziyarette; Genel Başkan Ünal, Sendika olarak 
Müftülük ve Diyanet çalışmalarına katkı sun-
duklarını söyledi. “Kurumumuz ve çalışanları-
mızın her alanda en üst seviyede olması dileği-
mizdir” diyen Ünal, “araç olarak gördüğümüz 
Sendika, Diyanet ve çalışanların önündeki en-
gelleri kaldırmak için bir vesiledir.” dedi.

Ağrı İl Müftüsü Celal Büyük’te ziyaretten duy-
duğu memnuniyeti dile getirerek, çalışmalar 
ve güncel konular ile ilgili değerlendirmelerde 
bulundu. Genel Başkan Ünal’a, Ağrı İl Temsilci-
miz Ömer Özalp ve Temsilcilerimiz eşlik ettiler.

GENEL BAŞKANIMIZ AĞRI’DA

Ağrı programı kapsamında çalışmalarına de-
vam eden Genel Başkanımız Nuri Ünal; Patnos 
Kaymakamı Yusuf Cankatar, Patnos Emniyet 
Müdürü Mehmet Ali Akkurt,  Patnos İlçe Müf-
tüsü Fatih Tavlaşoğlu, Eleşkirt İlçe Müftüsü 
Abdülsamet Dinç, Doğubayazıt İlçe Müftüsü 
İbrahim Yiğit, Diyadin İlçe Müftülüğü ve Tür-
kiye Kamu-Sen Ağrı İl Temsilciliğini ziyaret etti.
Genel Başkan Ünal; müftülük çalışanlarını oda-
larında ziyaret ederek aylık mutad toplantıla-
ra katıldı. Sendikal faaliyetler, ücret artışları, 
ekonomik gelişmeler, 3600 ek gösterge, banka 
promosyonları, 4/B Sözleşmeli çalışanların 
kadroya geçirilmesi, din görevlilerinin lojman 
talepleri, cami ve Kur’an kurslarının elektrik, 
doğalgaz ve yakıt giderlerinin ödenmesi gibi 
konular ile ilgili bilgilendirmeler yaptı. 

Çalışanların problemleri hakkında genel du-
rum değerlendirmelerinde bulunarak, ülkemiz 
için yapılacak bütün hayırlı hizmetlerde katkı 
sağlayacaklarını dile getirdi.” Daha sonra Ağrı 
İl Temsilciliğimizin düzenlemiş olduğu istişare 
toplantısına katılan Ünal özetle şunları söyledi;
“Sendikamız kuruluşundan itibaren ilkeli, ka-
rarlı, sorumlu ve ahlaklı anlayışıyla yoluna 
devam etmektedir. Diyanet İşleri Başkanlığı ve 

Vakıflar Genel Müdürlüğü’nde etkili olan Sen-
dikamızın yetkili olabilmesi için, çalışmalarımı-
zı biraz daha artırmamız gerekmektedir. Her 
arkadaşımız üstlendiği görevi layıkıyla yerine 
getirmenin çabası içerisinde olmalıdır.

Çalışanlarımızın problemlerinin çözümü yine 
Türk Diyanet Vakıf-Sen’in ve Türkiye Kamu-
Sen’in yetkili olması ile olacaktır. Türk 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 he-
pinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.
İstişare Toplantımıza; Ağrı İl Müftü Yardım-
cıları Mustafa Solhan, Kemal Arpacı, Türkiye 
Kamu-Sen Ağrı İl Temsilcisi Erhan Kılıç, Türk 
Büro-Sen Ağrı Şube Başkanı Celalettin Yıldı-
rım, Türk Enerji-Sen Ağrı İl Temsilcisi Murat 
Kılıç, Türk Kültür Sanat-Sen Ağrı İl Temsilcisi 
Vecihi Şakiroğlu, Türk Ulaşım-Sen Ağrı İl Tem-
silcisi Ekrem Söğüt, Iğdğr İl Temsilcimiz Orhan 
Uçar, Ağrı İl Temsilcimiz Ömer Özalp, Ağrı ve 
Iğdır İl Temsil Heyetimiz, ilçe temsilcilerimiz ve 
üyelerimiz katıldılar.

Toplantının ardından ilçe temsilcilerimiz ve 
üyelerimiz de görüş ve önerilerini dile getirdi-
ler. Ardından Türkiye Kamu-Sen İl Temsilciliği-
ni ziyaret eden Ünal; Türkiye Kamu-Sen Ağrı İl 
Temsilcimiz Erhan Kılıç’tan Ağrı’da ki çalışma-
lar hakkında bilgiler aldı. Ziyaretlerde; Genel 
Başkanımız Nuri Ünal’a, Ağrı İl Temsilcimiz 

Ömer Özalp ve İl Temsil Heyetimiz ile İlçe Tem-
silcilerimiz eşlik ettiler. Var olsun Türk Diyanet 
Vakıf-Sen, Var olsun Türkiye Kamu-Sen.”

AĞRI BİZİM İÇİN ÖNEMLİDİR. LOGOMUZDA İSHAKPAŞA CAMİİ VARDIR

“Kamu görevlileri ve emeklilerimize veri-
lecek enflasyon farkı ile birlikte 2023’ün 
ilk 6 ayı için yapılacak topla zam oranı 
belli oldu. Rakamlar, memur ve emeklile-
rimizin zam oranlarının yetersiz olduğu-
nu gösteriyor.

Buna göre enflasyon yalnızca Aralık ayın-
da %1,18 arttı ve 2022 yılının tamamı 
için %64,27 oldu. 2022 yılının ikinci altı 
ayında TÜFE %15,4 olarak hesaplandı. 
Temmuz ayında memur ve emeklilerin 
maaşlarına %7 zam yapılmıştı.

Buna göre memur maaşları geçen altı 
ayda verilen %7 zam düşüldüğünde res-
mi olarak %8,4 eridi. Böylece memur ve 
emeklilere ocak ayında %8,4 enflasyon 
farkı ortaya çıktı. Memur ve emekli ma-
aşlarına ocak ayında yapılacak %8 artışla 
birlikte enflasyon farkı da eklendiğinde 
yalnızca %16,4 zam yapılması söz konusu 

oldu.
Bilindiği üzere asgari ücrete %55; devle-
tin tahsil edeceği vergi, ceza ve harçlara 
%122 zam yapılmıştı. Memurlarımızın 
harcamaları ve ödediği vergiler bu oran-
da artarken memur maaşlarına altı ay 
için %8 zam yapılması hakkaniyetli ol-
maz. Enflasyon farkı memur ve emekli-
lerin 2022 yılında eriyen maaşlarının geç 

kalmış ve yetersiz bir telafisidir.
Tekraren ifade ediyorum ki, enflasyon 
farkı bir zam değildir. Yaşanan fiyat artış-
ları karşısında sıkıntı yaşayan memur ve 
emeklinin, eriyen maaşlarına 6 ay önce 
yapılması gereken zammın gecikmiş bir 
telafisidir. Enflasyon farkı sıfır zam de-
mektir. 

Bu ekonomik şartlar altında bu maaşlar 
hakkaniyet, adalet ve ekonomik ger-
çeklerle bağdaşmıyor. Birçok kesim için 
destekler getirildi, memurlar da kendileri 
için bir destek bekliyor. Bu nedenle me-
mur maaşlarına ek zam yapılarak geçmiş 
zararların telafi edilmesi, enflasyon far-
kının maaşlara aylık olarak yansıtılarak 
yıl içinde reel olarak erimesinin önüne 
geçilmesi ve refah payı verilerek maaş-
ların reel olarak artmasının sağlanması 
zorunlu hale gelmiştir. 
Yetkililer taleplerimizi görmezden gelirse 
2023, memur ve emekli için kayıp bir yıl 
olacak. Bu enflasyon rakamları karşısın-
da 2023 yılı zamlarının yeni ekonomik 
gerçekler ışığında belirlenmesi kaçınıl-
maz olmuştur. Bunu sağlamanın yolu 
memurlara ve emeklilere gerçek anlam-
da maaş artışı getirecek ek zam ve refah 
payı talebimizin hayat bulmasından geç-
mektedir”

ENFLASYON FARKI ZAM DEĞİLDİR, EK ZAM VE REFAH PAYI KAÇINILMAZDIR

Camilerimizin elektrik (aydınlat-
ma hariç) ve doğalgaz abonelik 
kullanım ücretleri vatandaşları-
mız tarafından karşılanmaktadır. 
Kur’an kurslarımızın doğalgaz 
kullanım ücretleri ise Diyanet 
İşleri Başkanlığı bütçesinden 
karşılanmakta olsa bile, çoğu 
zaman da vatandaşlarımız tara-
fından ödenmektedir.

Bu ödemeler, Cami ve Kur’an 
kurslarında görevli İmam-Hatip, 
Müezzin-Kayyım ve Kur’an Kursu 
Öğreticilerimiz öncülüğünde ya-
pılmaktadır.

Sendikamıza görevlilerimiz ta-
rafından, Cami ve Kur’an kursu 
doğalgaz kullanım ücretlerinin, 

ticarethane tarifesi gibi uygulan-
dığı iletilmektedir.

Bu itibarla, vatandaşlarımızın or-
tak kullanım alanı olan ve bütün 
giderlerinin yine görevlilerimizin 
öncülüğünde vatandaşlarımız 
tarafından karşılanan, Cami ve 
Kur’an kurslarımızdan doğalgaz 
abonelik-kullanım bedellerinin 
alınmaması veya en düşük tari-
feden faturalandırılması husu-
sunda,
Bilgilerinizi ve gereğini arz ede-
riz.

Nuri ÜNAL / Genel Başkan 
Nadir BAYLAR 
Genel Başkan Yardımcısı

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME 
KURUMU BAŞKANLIĞINA

Cami ve Kur’an Kurslarımızdan doğalgaz abo-
nelik-kullanım bedellerinin alınmaması veya en 
düşük tarifeden faturalandırılması hususunda 
30.11.2022 tarihinde Enerji Piyasası Düzenleme 
Kurumu Başkanlığı’na (EPDK) ve Diyanet İşleri 
Başkanlığı’na yazılı müracaatta bulunmuştuk.

EPDK cevabi yazısında; BOTAŞ’ın 01.01.2023 tari-
hinden itibaren “Dağıtım Şirketlerine Uygulanan 
2023 Yılı Ocak Ayı Doğal Gaz Toptan Satış Fiyat 

Tarifesi” detayında belirtildiği üzere “Münferit 
ölçüm istasyonuna sahip İbadethane ve Cemev-
lerine işbu Tarife’de yer alan Konut Tüketicileri 
(Evsel Tüketiciler) için geçerli olan doğal gaz top-
tan satış fiyatı uygulanacağını bildirmiştir.
Bu itibarla 01.01.2023 tarihinden itibaren camile-
rin “evsel tüketici” kategorisinden fiyatlandırıla-
cağı belirtilmiştir.

Çalışanlarımıza duyurulur.

CAMİLERİN DOĞAL GAZ TARİFESİ 
KONUTLAR GİBİ OLACAK
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Sendikamızın 4. Genişletilmiş Baş-
kanlar Kurulu Eğitim-İstişare Top-
lantısı 18-20 Kasım 2022 tarihleri 
arasında Antalya’da yapıldı.

Toplantıya Genel Merkez Yönetim, Denetleme 
ve Disiplin Kurulu Üyeleri, Şube Başkanları, 
İl Temsilcileri ve Şube Başkan Yardımcıla-
rı katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının 
okunmasının ardından, Çorum Şube Başkan 
Yardımcımız Hasan Çakmak’ın Kur’an-ı Kerim 
tilavetiyle devam etti.

Antalya Şube Başkanımız Nuray Kaplan hoş 
geldiniz diyerek selamlama yaptı. Türki-
ye Kamu-Sen Antalya İl Temsilcimiz Yılmaz 
Danabaşoğulları’da başarılar diledi. Toplan-
tının açılış konuşmasını Genel Başkanımız 
Nuri Ünal yaptı. Ünal konuşmasında; “Değerli 
Genel Başkan Yardımcılarımız, Genel Merkez 
Denetleme ve Disiplin Kurulu Başkanlarımız, 
Kıymetli Şube Başkanlarımız, İl Temsilcileri-
miz, Şube Başkan Yardımcılarımız, Kıymetli 
Hanımefendiler-Beyefendiler, hak için-emek 
için gece gündüz çalışan Cefakar, Vefakar ve 
Fedakar yol arkadaşlarım, 4. Genişletilmiş 
Başkanlar Kurulu Eğitim-İstişare Toplantımı-
za, bu güzel toyumuza, hasretle beklediğimiz 
birliğimize, şanlı dirilişimize ve büyük buluş-
mamıza hoş geldiniz, şerefler verdiniz, sefalar 
getirdiniz.

Toplantımızın hayırlı uğurlu olmasını, başarılı 
bir şekilde geçmesini ve sonuçlanmasını biz-
lere bu imkanı nasip eden Cenab-ı Allah’tan 
niyaz ediyorum. Sözlerime başlarken; bundan 

21 yıl önce hakkı tutup kaldırma mücadelesin-
de bizlere öncü olan kurucu Genel Başkanımız 
merhum Tevfik Yüksel beyi ve Teşkilatımızdan 
ahirete irtihal eden bütün üyelerimizi rahmet, 
minnet ve şükranla anıyorum. Ruhları şad, 
mekânları cennet olsun, Yüce Allah hepsinden 
ve hepinizden razı olsun.

Kuruluşundan bugüne kadar görev yapmış ve 
emekli olmuş bütün arkadaşlarımıza sağlık, 
huzur ve mutluluklar diliyorum. 

Değerli Yol Arkadaşlarım,
Bildiğiniz gibi; Türk Diyanet Vakıf-Sen’imizin 7. 
Olağan Genel Kurulunu 26 Şubat 2022 tarihin-
de Ankara’da siz kıymetli arkadaşlarımızın ve 
delegelerimizin katılımıyla gerçekleştirmiştik.  
Şube ve Genel Merkez Kongrelerimizde görev 
alan bütün kıymetli arkadaşlarıma üstün ba-
şarılar diliyorum. Bugüne kadar görev yapmış 
ve şu anda da aynı duygular içerisinde olan 
bütün arkadaşlarıma ayrı ayrı teşekkürlerimi 
sunuyorum. Bizler, hiçbir arkadaşımızın eme-
ğini unutamayız ve unutmayacağız.

Sendikamız Türk Diyanet Vakıf-Sen, üyesi 
olduğu ve Türkiye’de memur sendikacılığı-
nın öncüsü, kıymetli bir marka olan Türkiye 
Kamu-Sen bünyesinde, önce Ülkem anlayışıy-
la, Diyanet ve Vakıflar çalışanlarının umudu-
dur, ümididir ve gerçek dostudur. 

Bizler, araç olarak gördüğümüz sendikal hare-
keti hizmet etme yeri anlayışıyla, Sevgili Pey-
gamberimizin (sas) “Hayra vesile olan, hayrı 
yapan gibidir” emri gereğince hayırlı işler 
yapmanın aracı olarak görüyoruz. 

Amacımız; önce Ülkem anlayışıyla ecdat ya-
digarı cennet vatanımızın kalkınması, ilerle-
mesi, asırlarca İslam’ın bayraktarlığını yapmış 
Türk milletimizin huzuru, mutluluğu, birlikte-
liği ve bütünlüğü için gece gündüz çalışmaktır. 
Değerli üyelerimize ve bütün çalışanlarımıza 
kalıcı hizmet sunmaktır. 

Şu asla unutulmamalıdır; dün de, bugün de, 
yarın da, ülkemizin doğusunda da, batısında 
da, kuzeyinde de, güneyinde de Sözümüz, 
Özümüz, Yüzümüz bir olmuştur ve bundan 
sonra da Allah’ın izni, sizlerin destek ve duala-
rıyla aynı söz, aynı öz, aynı yüz olacaktır.

Şahsi ikballer, kişisel hırs ve kinlerle bin bir 
emekle bugünlere gelmiş Sendikamızın yıpra-
tılmasına, asla ve asla müsaade edilmeyecek-
tir. Çünkü; “Niyetimiz hayırdır, akıbetimiz de 
Cenab-ı Hakk’ın izniyle hayrolacaktır.”
Yüce Allah: “İnsan ancak çabasının sonucunu 
elde eder.” (Necm-39) buyurmaktadır. 
Sevgili Peygamberimiz (sas) “Hiç kimse elinin 
emeğinden daha hayırlı bir şey yememiştir.” 
Buyurarak bizlere doğru ve helal çalışmayı 
öğütlemiştir. Hz.Ali (ra) efendimizin “Çalı-
şanlar, kötülük düşünmeye vakit bulamaz-
lar. Çalışmayanlar ise, kendilerini kötülükten 
kurtaramazlar” sözünde olduğu gibi hak için, 
hakikat için hep birlikte çalışmaya devam ede-
ceğiz.

3 Mart 1924 tarihinde Diyanet İşleri Baş-
kanlığı’mızı kurarak bizlere emanet eden 
Devletimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk’ün; “Çalışmadan, yorulmadan, üret-
meden rahat yaşamak isteyen toplumlar; önce 
haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve daha 
sonra da istiklal ve istikballerini kaybetmeye 
mahkûmdurlar.” ifadesiyle daima çalışarak, 
üreterek ve güzel işlere katkı sağlamaya çaba 
sarf ediyoruz. 

Bu anlayışla; aziz şehitlerimizin mübarek kan-
larıyla sulayarak vatan yaptıkları bu toprak-
larda, ebed-müddet olan Türkiye Cumhuriyeti 
Devletimizin ve Türk Milletimizin bölünmez 
bütünlüğünü savunarak, milli-manevi ve insa-
ni değerlerden ayrılmadan, ilkeli, sorumlu, ka-
rarlı ve ahlaklı bir sendikacılık yapmanın ön-
cülüğünü yaptık ve yapmaya devam edeceğiz.
Çok Değerli Arkadaşlarım, Bildiğiniz gibi, hiz-
met kolumuzda ülkemizin iki güzide kurumu 
olan Diyanet İşleri Başkanlığı ve Vakıflar Ge-
nel Müdürlüğü bulunmaktadır. 

Öncelikle, bu iki kurumumuzda bulunan üye-

HEDEFİMİZ 2023 MAYIS YETKİLİ SENDİKA lerimizin ve bütün çalışanlarımızın huzurlu, mutlu ve 
müreffeh bir hayat geçirmelerinin temini için var gücü-
müzle mücadele ediyoruz. Elbette, hakkı üstün tutma 
mücadelesi, adaletin tesis edilmesi zordur. Ne olursa 
olsun hakkı tutup kaldırmak, hakkın yanında olmak, 
doğruyu söylemek ve savunmak gerçekten zordur. An-
cak şu unutulmamalıdır ki; verilen bu mücadele zor ol-
duğu kadar da onurludur, şereflidir. Büyük bir sevdanın 
adı olan Türkiye Kamu-Sen ve Sendikamız Türk Diyanet 
Vakıf-Sen’de görev yapanlara selam olsun, saygılar ol-
sun, Allah (cc) hepsinden ve hepinizden razı olsun. 

Değerli Başkanlarımız, Kıymetli Temsilcilerimiz, Hep 
beraber bir emek mücadelesi veriyoruz. Bir taraftan 
kamudaki görevlerimizi yerine getirirken, diğer taraftan 
da sendikal çalışmalar yapıyoruz. Çoğu zaman kendini-
zin, ailenizin veya diğer işlerinizi öteleyerek, bir üyemi-
zin işiyle uğraşıyorsunuz. Bu bir fedakârlıktır, özveridir, 
kendinden vaz geçmektir. Elbette bu herkesin yapacağı 
bir iş değildir. Bunun içindir ki, hepinizi ve sizlerin şah-
sında bütün temsilcilerimizi ayrı ayrı kutluyorum.

Türk Diyanet Vakıf-Sen olarak, Diyanet ve Vakıflar çalı-
şanlarımızın problemlerinin çözümü için yılmadan, yo-
rulmadan, çekinmeden var gücümüzle uğraşıyoruz.

Son dönemlerde en fazla gündem olan konuların ba-
şında bildiğiniz gibi şu konular gelmektedir. Bunlardan 
bazıları şöyledir;
• 3600 ek gösterge düzenlemesi,
• 4/B Sözleşmeli çalışanların kadroya geçirilmeleri,
• Enflasyonun son aylardaki yükselişine bağlı olarak 
maaş artış talepleri,
• Vergi dilimlerinin yeniden düzenlenmesi,
• Banka promosyonları,
• YHS çalışanlarının GİH sınıfına geçirilmesi,
• Yönetici - çalışan ilişkileri,
• Atama-nakil-görevde yükselme, unvan değişikliği,
• Lojmanlar, 
• 3600 Ek Gösterge,
• Vekil İmam-Hatip, Müezzin-Kayyım ve Fahri-Geçici 
Kur’an kursu öğreticilerinin kadro talepleri, 
• Türkiye Diyanet Vakfı bursları,
• Muhtar, dernek başkanları ve diğer kurumlarla olan 
ilişkiler,

Bizler de bu ve burada saymadığımız, üyelerimizin, ça-
lışanlarımızın ve emeklilerimizin karşılaştıkları ve karşı-
laşacakları her konuyla ilgili, yetkili olmasak ta etkili ve 
sorumlu sendikal anlayışımız gereği girişimlerde bulu-
nuyoruz. Özellikle çok gündem olan banka promosyon-
ları ile ilgili, Sendikamızın ortaya koyduğu dirayetli du-
ruş, herkes tarafından takdirle karşılanmıştır.  Şu anda 
da süreç devam etmektedir.
 
Yine 3600 ek gösterge düzenlemesiyle ilgili olarak, 2018 
yılı Ekim ayından itibaren Türkiye Kamu-Sen ile birlikte 
gerekli çalışmayı yaptık ve eksik kalan kısımların düzel-
tilmesi için Çalışma Bakanlığı ve TBMM’de görüşmele-
rimiz devam etmektedir. Aynı şekilde, 4/B Sözleşmeli 

çalışanların tamamının kadroya geçirilmesi için de Ça-
lışma Bakanlığı ve TBMM’de gerekli çalışmalarımız de-
vam etmektedir. Çalışanlarımızı ilgilendiren her konuyla 
ilgili görüşme, yazışma, basın açıklaması, eylem, hukuk 
ne gerekiyorsa, üyelerimizin ve sizlerin adına güçlü bir 
şekilde yapıyoruz.

Tabii ki yapılan bu mücadelenin, önce kendimizce, yö-
netim kurulu üyelerimizce ve her düzeydeki temsilcile-
rimizce, peşinden de bütün üyelerimizce takip edilmesi, 
paylaşılması, anlatılması ve aktarılması önem arzetmek-
tedir. Bunun için de; Sendikamızın web sayfası, sosyal 
medya hesapları ve bizim sosyal medya hesaplarımızın 
takibi, beğenisi ve paylaşılması gerekmektedir. Temsilci 
paylaşmaz ise üyelerimiz ve diğer çalışanlarımızın konu-
lardan haberi olmayacaktır. Bu konuyu siz değerli arka-
daşlarıma bir kez daha ve önemine binaen hatırlatmak 
istedim.

Değerli Arkadaşlarım,
2018 yılında 9600 olan üye sayımız bugün itibariyle 18 
binlere ulaşmış bulunmaktadır. Bu, sizlerin özverili gay-
retlerinizin karşılığı olan helal üyelerimizdir. Samimiyet-
le gayret gösteren bütün arkadaşlarıma tekrar tekrar 
teşekkür ediyorum.  Ancak, illerin aylık ve yıllık üye 
durumlarına baktığımızda da bazı illerimizde bir yılda 
hiçbir değişiklik olmadığını da görüyoruz. Hangi görev-
de olursa olsun her temsilcimiz kendi ilçesi ve iliyle ilgili 
değerlendirmeyi yapmalıdır. Gelinen süreç göstermiştir 
ki, Diyanet ve Vakıflar’da yetki ehlinin, yani Türk Diyanet 
Vakıf-Sen’in olmalıdır. Bu bir keyfiyet değildir. Diyanet 
ve Vakıflar çalışanlarımız için zorunluluktur. Allah’a şü-
kürler olsun ki, Sendikamıza temsilci olmuş, üye olmuş 
veya dualarında bizlere yer vermiş hiçbir kimsenin yü-
zünü yere eğdirecek hiçbir işin içinde, yanında ve yöre-
sinde olmadık, inşallah olmayacağız.
Hacı Bektaş-ı Veli’nin dediği gibi, “Soyluluktan, duruluk-
tan ve doğruluktan” ayrılmadık, ayrılmayacağız.
Şu an itibariyle, sayısal anlamda yetkili sendika ile fark 

çok gibi gözükebilir. Fakat kapatılamayacak bir fark, alı-
namayacak bir yetki de değildir. Bilgimiz, birikimimiz, 
gönüllerde yer tutmamız ve gelinen süreç bunun mut-
laka olacağının göstergesidir. 
İnancımız tamdır. Teşkilatımıza güvenimiz en üst sevi-
yededir. Diyanet ve Vakıflar çalışanlarının tamamının 
beklentisi de Türk Diyanet Vakıf-Sen’in artık yetkili ol-
masının zamanının geldiği yönündedir. 
Sizler! Sendikamızın uç beyleri, 18 bin üyemizin içerisin-
den seçilmiş 330 kıymetli arkadaşlarım. Sizler de hazır 
mısınız? İlçelerimiz ve illerimizden başlayarak, 2023 yılı-
nın Mayıs ayında, yani Türkiye Cumhuriyetimizin kurulu-
şunun 100. yılında Türk Diyanet Vakıf-Sen’imizi ve Türki-
ye Kamu-Sen’imizi genel yetkili yapmaya hazır mısınız?  
O halde; 
Yol onun, varlık onun, gerisi hep angarya;
Yüzüstü çok süründün, ayağa kalk, Sakarya!..

Çok Kıymetli Arkadaşlarım,
Bizler bir taraftan çalışanlarımızın özlük ve sosyal hak-
ları için çalışırken, bir taraftan da ülkemiz ve dünyadaki 
gelişmeleri yakinen takip ediyoruz. Yaşanan ve yaşan-
ması muhtemel olaylarla ilgili olarak ta, önce ülkem 
anlayışıyla ve Türkiye Sevdası bakışıyla görüş ve değer-
lendirmelerde bulunuyoruz.

Görüş ve düşüncelerimizi yazılı, sözlü, görsel ve sosyal 
medya kanallarıyla açıklıyoruz. Bizler doğrunun yanın-
da, yanlışın da hep karşısında olduk ve olmaya devam 
edeceğiz. İlkemizden, ülkümüzden ayrılmadan, yolumu-
za devam edeceğiz.

Ülkemiz ve dünyada olumlu gelişmelerin yanında, bizle-
ri derinden üzen hadiselerle karşı karşıya kalmaktayız. 
Ebed-müddet olarak kabul ettiğimiz Türkiye Cumhuriye-
ti Devletimizi yok etmek, milletimizi bölmek-parçalamak 
ve nihai olarak aziz şehitlerimizin kanları ve canlarıyla 
yurt yaptığımız Anadolu topraklarından bizleri çıkarmak 
isteyenlere karşı da uyanık olmak zorundayız. 2016 yı-
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lında karşı karşıya kaldığımız hain, sinsi bir 
terör örgütü olan FETÖ başta olmak üzere, 
PKK, İŞİD vb. yapılara karşı da dikkatli olmak 
durumundayız.

Allah’a şükürler olsun ki; Türkiye Kamu-Sen 
ve Türk Diyanet Vakıf-Sen olarak ülkemizin ve 
milletimizin aleyhine oluşabilecek her yapının 
karşında olduk ve olmaya devam edeceğiz. 
İşte bunun içindir ki; Türk Diyanet Vakıf-Sen ve 
Türkiye Kamu-Sen daha güçlü ve Yetkili olmak 
durumundadır.

Dış gelişmelerin başında Türk Devletleri 
Teşkilatının kurulması ve kurumsallaşma-
sı önemli bir adımdır. Teşkilatın geçen hafta 
Özbekistan’ın Semerkant kentinde toplanan 
Devlet Başkanları Konseyi önemli gelişmele-
re sahne olmuş ve olacaktır. Toplantıda KKTC 
ve Macaristan’ın gözlemci ülke olarak kabul 
edilmesi de önemlidir. Allah birliğimizi daim 
eylesin. Biz birlikte daha güçlüyüz.
Diğer taraftan da; Türk-İslam beldelerinde zu-
lüm, kan, gözyaşı ve acının olduğuna şahitlik 
yapıyoruz. Bir insan ve Müslüman olarak bizi 
üzüntüye sevkeden; nerede bir Müslüman var-
sa orada acının, fakirliğin, karmaşa ve karga-
şanın var olması görüntüsüdür. Yıllardır Doğu 
Türkistan’daki soydaşlarımız zulüm görmekte, 
ibadetlerini yapmalarından dolayı eza ve ceza 
çekmektedirler. Filistin’den Mısır’a, Tunus’tan 
Irak’a, Suriye’den Yemen’e ve Balkanlar’a ka-
dar emperyalist güçlerin oyunlarıyla yok olan, 
maalesef Müslüman nüfustur. Yunanistan’ın 
Batı Trakya’da soydaşlarımıza karşı olumsuz 

tavrı ortadadır. Soydaşlarımız ve dindaşlarımız 
buna dur diyebilecek, bu makus talihi yene-
cek bir güç beklemektedir. Bu güç ve anlayış; 
dün Çanakkale’de, Trablusgarp’ta, İzmir’de, 
Kıbrıs’ta, Yemen çöllerinde, Dumlupınar’da, 
15 Temmuz’da ve daha nice şanlı zaferlerde 
olduğu gibi şerefli ecdadın torunları olan siz-
lersiniz. 
Sizler sadece bir sendikacı olarak değil, maz-
lum milletlerin ve bütün İslam âleminin has-
retle, umutla beklediği kişilersiniz. Bunun 
içindir ki, sendikal harekete bakışımız sadece 
ücret sendikacılığı değildir. Hayallerimiz de 
sevdalarımız da büyüktür.

Bayrak şairimiz Arif Nihat Asya’nın deyimiyle;
Biz, kısık sesleriz...minareleri, 
Sen, ezansız bırakma Allah’ım! 
Kahraman bekleyen yığınlarını, 
Kahramansız bırakma Allah’ım! 
Bizi sen sevgisiz, susuz, havasız; 
Ve vatansız bırakma Allah’ım! 
Müslümanlıkla yoğrulan yurdu, 
Müslümansız bırakma Allah’ım!
Aynı şekilde, ülkemizde de birileri her alan-
da yozlaşmanın olmasına çanak tutmaktadır. 
Çalışanlarımızın çalışma barışı ve huzuru bo-
zulmak istenmektedir. Adalet anlayışı zede-
lenmektedir. Savunduğumuz ve olmazsa ol-
mazımız olan; hak edenin hak ettiği yere kendi 
bilgisi becerisi ve liyakati ile gelmesi anlayışı 
tesis edilememiştir. Çalışanlar işlerinin görül-
mesi için; illa ki birilerinin kapısına mı gitmesi 
gerekir? 
Bu yanlış bir bakıştır. Bu haksız bakışı asla ve 

asla kabul edemeyiz. Hele hele vatandaşları-
mıza din hizmeti sunan, toplumun gözbebeği 
Diyanet çalışanlarımıza böyle bir tavrı hiç ka-
bul edemeyiz. 
Kurumlarımızı idare edenler çalışanları ara-
sında adil ve eşit olmalıdırlar. Çalışanların 
emeklerini yok edemezler, görmezden gele-
mezler. Esas olan emanetin, işin ehline veril-
mesidir.  

Bizler; adaletli, ölçülü bir sistem kurulana 
dek yılmadan, yorulmadan, usanmadan hep 
birlikte çalışacağız. Çünkü Türkiye Kamu-Sen 
sadece ve sadece üyelerimizin destekleriy-
le, kamu çalışanlarının gerçek sesi olmuştur. 
Çünkü Türk Diyanet Vakıf-Sen çalışanlarımızın 
katkıları ve dualarıyla Diyanet ve Vakıflar çalı-
şanlarının tek umudu, tek ümidi, gerçek dostu 
ve yılmayan gür sesidir. 

Teşkilatımızın Değerli Temsilcileri,
Geçtiğimiz süreçte; yetkili sendika Diyanet ve 
Vakıflar çalışanlarının karşılaştıkları sorunları 
çözemediği gibi, yeni problemlerin çıkmasına 
da zemin hazırlamıştır.
Hak aramak için ortaya çıkan sözde sendika-
ların haksızlıklara, hukuksuzluklara ve kayır-
macılığa önayak olması da düşündürücüdür. 
Senin benim adamım anlayışı bertaraf edile-
memiş, aksine yaygınlaştırılmıştır. 
Hakkını arayan ve yanlış gördüğünü, usulün-
ce ve üslup içerisinde söyleyenler öcü gibi 
görülmemelidir. Şu unutulmamalıdır ki; Allah 
Resûlü (s.a.s.) Efendimiz “Bir kötülüğü gör-
düğünüz zaman onu elinizle düzeltin. Şayet 

buna güç yetiremiyorsanız dilinizle dü-
zeltin. Şayet buna da gücünüz yetmiyorsa 
kalben buğz edin. Bu ise imanın en zayıf 
noktasıdır.” buyurmaktadır.
Değerli gönül dostları, işte bizler; bu 
emir gereğince yanlışlara karşı bir tavır 
ortaya koyuyoruz. Hangi şartta olursa 
olsun Allah’ın izniyle, sizlerle birlikte ve 
desteklerinizle doğruyu, hakkı ve adaleti 
söylemeye, savunmaya devam ediyoruz 
ve edeceğiz. Çünkü bunun için sizlere, 
üyelerimize söz verdik. Sendikamızı ve 
Konfederasyonumuzu tercih eden bü-
tün üyelerimiz bizlere birer emanettir. 
İmzalanan üyelik formu ile üyelerimizle 
aramızda bir akitleşme, bir sözleşme ya-
pılmıştır.  

Bu sözleşme bizim için önemlidir ve çok 
değerlidir. Bizler bunu sadece üye sa-
yımızı artıran bir sayaç olarak görme-
mekteyiz. Üyemizin, bizlere kendisinin 
çalışma hayatı ile ilgili her konuyu sa-
vunmamız için verdiği bir vekâletname 
olarak anlamaktayız.
Bu anlayış ışığındadır ki; özü sözü doğru 
olan, güne ve güce göre değil, her şartta 
dik duran Türkiye Kamu-Sen ile birlikte 
bizler Türk Diyanet Vakıf-Sen’liler olarak 
bugün alnımız da gönlümüz de açıktır.
Kurulduğumuz günden beri sizlerin, üye-
lerimizin ve dostlarımızın yüzünü kızarta-
cak, onları utandıracak hiçbir işin işlemin 
içerisinde olmadık. Cenab-ı Hak’kın izniy-
le sizlerin destek ve dualarıyla da yanlış 
hiçbir işin yanında ve yakınında olmaya-
cağız.

Saygıdeğer Arkadaşlarım,
Türk Diyanet Vakıf-Sen olarak bizler; 
çalışanlarımızın haklarını her ortamda 
aramanın gayreti içerisinde olduk. Ça-
lışanlarımızın haklarını almak ve koru-
mak için; sarığımızın beyazlığını ve leke 
kaldırmayacağını unutmadan; kırmadan, 
kırılmadan, yılmadan, yorulmadan uğraş 
verdik. Bize yakışan bir tavırla hakkın 
hakim kılınmasının mücadelesini verdik, 
vermeye de devam edeceğiz. 
Topluma önderlik ve öncülük yapan bir 
din görevlisine, Diyanet çalışanlarına, 
yaptığı işle mütenasip bir şekilde davra-
nılması gerektiğini hep vurguladık.
Kısaca, değerli gönül dostları,

Çalışanlarımız arasında öncelikle kardeş-
lik, huzur, paylaşma, sevgi ve saygı tesis 
edilmelidir. Bunun yolu da adaletli ve 
hakkaniyetli bir yönetim anlayışı ile ger-
çekleşebilir. İdareciler, çalışanlarına önce 
insan olarak değer verebilmelidirler. 
Kamu çalışanlarını kendilerine bir rakip 
değil, ülkemize ve insanlarımıza hizmet 
eden kişiler olduğunu unutmamalıdırlar.

Bizler, sendikal mücadelemizi; insan onu-
runa yaraşır bir hayat için, çalışanlarımı-
zın ve emeklilerimizin aileleriyle birlikte 
kimseye muhtaç olmayacak ücret alma-
ları için yapıyoruz.
Bizler, mutlu, huzurlu ve güvenli bir ha-
yat istiyoruz. 

Bizler, adam kayırmacılığının son bulma-

sını istiyoruz.
Bizler, en şerefli olarak yaratılan insanla-
rı şekline, görüşüne, düşüncesine, mem-
leketine, sendikasına göre değil, liyakat 
ve başarısına, becerisine göre değerlen-
dirilmesini istiyoruz.
Bizler, geleceğimizi birilerinin tayin et-
mesini 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 siz değerli 
yol arkadaşlarımıza ve sizlerin şahsında 
bütün üyelerimize tekrar tekrar şükran-
larımı sunuyorum. İyi ki varsınız, var olu-
nuz. Allah razı olsun. 

Kıymetli Arkadaşlarım,
Sözlerime son verirken; Sendikamıza 
bugüne kadar emeği geçmiş, katkı sağ-
lamış ve dualarıyla bize güç vermiş üye-
lerimize, işyeri, ilçe, il temsilcilerimize, 
şube yönetim kurulu üyelerimize, şube 
başkanlarımıza, genel merkez yönetim 
kurulu üyelerimize sonsuz şükranlarımı 
arz ediyorum.
Vefat edenleri rahmetle dualarla anıyo-
rum. Ruhları şad mekanları cennet olsun. 
Emekli olanlara sağlıklı, huzurlu ve esen-
likli günler diliyorum.  

Teşkilatımızın daha da güçleneceğine, 
birliğine, dirliğine ve gönüllerin birleş-
mesine vesile olacağına inandığım, be-

raberliğimizin en üst seviyeye çıkacağı 
4. Genişletilmiş Başkanlar kurulu Eği-
tim-İstişare Toplantımızın, Teşkilatımıza 
Türkiye Kamu-Sen ailemize, Diyanet ve 
Vakıflar çalışanlarımıza, bütün memur-
larımıza, emeklilerimize, aziz milletimize 
ve cennet vatan ülkemize hayırlar getir-
mesini Yüce Rabbimden niyaz ediyorum.
İlçe ve illerinize döndüğünüzde her üye-
mize, her arkadaşımıza selamlarımızı 
iletin. Ve 2023 Mayıs ayında yetkiyi geri 
alacağımızı hatırlatın. Bunun için de her 
ay her üyemizden bir üye, her temsilci-
mizden de en az 3 üye istediğimizi söyle-
yin. Tabii ki sizler şubelerimizin seçilmiş 
temsilcilerinden de en az 5’er üye isti-
yorum. Bunu başarabiliriz, başarmamız 
gerekir ve inanıyorum ki; BAŞARACAĞIZ, 
BAŞARACAĞIZ, BAŞARACAĞIZ.

Yolunuz yolumuz açık olsun. Yüce Allah 
yar ve yardımcımız olsun.” dedi.

Katılımcılara, Gazi Üniversitesi Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Yılmaz Yeşil tarafından 
“Sendikal İletişim ve Motivasyon Eğitimi” 
verildi.

Şube Başkan ve Şube Başkan Yardımcıla-
rı ile ayrı ayrı ilgili sekreteryalarla toplan-
tı gerçekleştirildi.

Genel değerlendirme ve Genel Başkanı-
mız Nuri Ünal’ın kapanış konuşmasıyla 
toplantımız büyük bir heyecan, birlik, 
bütünlük ve 2023 mayısında yetki için 
tamamlandı.
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Genel Başkan Yardımcımız Nadir 
Baylar Antalya Şubemiz ve Alanya 
Temsilciliğimizin düzenlemiş oldu-
ğu istişare toplantısına katıldı.

İstişare toplantısına; Genel Başkan Yardımcı-
mız Nadir Baylar ile birlikte Alanya İlçe Müf-
tüsü Dr. İhsan İlhan, Alanya Müftülüğü Şube 
Müdürleri, Sendikamız Antalya Şube Başkanı 
Nuray Kaplan ve Şube Yönetim Kurulu üyele-
rimiz ile ilçe temsilcilerimiz katıldılar.
Açılış konuşmasının ardından Genel Başkan 
Yardımcımız Nadir Baylar katılımcılara hitap 
etti. “Bizler sendika olarak; üyelerimizin ve 
bütün çalışanlarımızın hak ve menfaatleri-
ni korumak ve geliştirmek için varız. Bu hak 
mücadelesi, bu hakkı adaleti ve hukuku üstün 
kılma mücadelesi zor bir mücadeledir. Herke-

sin işi değildir. Zor kişilerin işidir. Hakkı tutup 
kaldırmak, hakkın yanında olmak, doğruyu 
savunmak gerçekten zordur. Ancak o zorluk 
kadar da onurludur, şereflidir. Gururla ve övü-
nerek söylüyorum ki; büyük bir sevdanın adı 
olan Türkiye Kamu-Sen ve üye sendikalarla 
birlikte Türk Diyanet Vakıf-Sen’de görev ya-
panlara, emeği geçenlere selam olsun, saygı-
lar olsun, Allah (cc) hepsinden razı olsun. 
Yüce Allah’ın (cc); “İnsan için ancak çalıştığı 
vardır” buyruğu gereği, aynı şekilde Hz Ali (ra) 
Efendimizin “Çalışanlar, kötülük düşünmeye 
vakit bulamazlar Çalışmayanlar ise, kendileri-
ni kötülükten kurtaramazlar” sözünde olduğu 
gibi; bizler; adaletli, ölçülü bir sistem kurulana 
dek yılmadan, yorulmadan, usanmadan hep 
birlikte çalışacağız. Çünkü kamu çalışanlarının 
gerçek sesi Türkiye Kamu-Sen ve Türk Diyanet 
Vakıf-Sen çalışanlarımızın katkıları ve dua-

larıyla Diyanet ve Vakıflar çalışanlarının tek 
ümididir. 

Geçtiğimiz süreçte; Diyanet çalışanlarının 
problemleri çözülememiş, çalışanlarımızın 
Kurumlarına olan güveni tesis edilememiştir. 
Her çalışanın gururla ben Diyanet persone-
liyim diyebileceği kurum mensubiyet şuuru 
geliştirilememiştir. Bunun oluşması için de 
kurumu yönetenlerde bir çaba görülmemek-
tedir. Senin benim adamım anlayışı bertaraf 
edilememiştir.

Çalışanlarımız arasında öncelikle kardeşlik, 
huzur, paylaşma, sevgi ve saygı tesis edilmeli-
dir. Bunun yolu da adaletli ve hakkaniyetli bir 
yönetim anlayışı ile gerçekleşebilir. Ülkeyi ve 
kurumları idare edenler, çalışanlarına önce in-
san olarak değer verebilmelidirler. Kamu çalı-
şanlarını kendilerine bir rakip değil, ülkemize 
ve insanlarımıza hizmet eden kişiler olduğunu 
unutmamalıdırlar. 
Sendikacılığı yani bu kutlu mücadeleyi bunun 
için yapıyoruz. Bu kutlu harekete destek ve-
ren, katkı sağlayan bütün üyelerimize kıymetli 
şahıslarınızda tekrar tekrar şükranlarımı su-
nuyorum.”
Daha sonra ilçe temsilcilerimiz karşılaştıkları 
problemleri ve çözüm yolları ile ilgili görüşle-
rini dile getirdiler.

ANTALYA İSTİŞARE TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Genel Başkanımız Nuri Ünal, Ankara 
Çamlıdere ve Kahramankazan ilçele-
rinde toplantılara katıldı. Çamlıdere 
Müftüsü Burhan Tufan ve Kahraman-
kazan Müftüsü Durmuş Ali Çakır’ı 
makamlarında ziyaret ederek çalışma-
larında başarılar diledi.

Müftülük personelini de odalarında ziyaret 
eden Ünal, Sendikal faaliyetler konusunda 

çalışanlara bilgi verdi ve sorularını yanıtladı.
Daha sonra Çamlıdere Müftülüğü çalışan-
larının aylık mutad toplantılarına katıldı. 
Toplantıda, Diyanet İşleri Başkanlığının ve 
çalışanlarının önemini vurgulayan Ünal; bir-
lik, beraberlik ve kardeşlik anlayışı içerisinde 
topluma hizmet etmekte olduklarını bildirdi.
Ünal, 3600 ek gösterge, Banka Promosyon-
ları, İLİTAM, 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 bilgi verdi.
Ziyaretlerde; Genel Başkanımız Nuri Ünal’a, 
Ankara 3 Nolu Şube Başkanımız Ali Tuna eşlik 
etti.

Var olsun Türk Diyanet Vakıf-Sen,
Var olsun Türkiye Kamu-Sen.”

GENEL BAŞKANIMIZ ÇAMLIDERE VE KAHRAMANKAZAN’DA

Kayseri Şubemizin hizmet edeceği yeni bina-
sında incelemelerde bulunan Genel Başkanımız 
Nuri Ünal, Kayseri Şube Başkanımız Mustafa Sa-
lim Nursaçan’dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Yakın zamanda açılışını gerçekleştireceğimiz ve 
üyelerimiz ve camiamıza hizmet edecek binada 
misafirhane, toplantı yerinin yanı sıra üyelerimi-
zin buluşma noktası olacak.

Ünal, Şube Başkanımız Nursaçan’ın şahsında 
emeği geçenlere teşekkür etti.

Genel Başkanımız Ünal’a Genel Başkan Yardım-
cılarımız Kadir Şahin, Nadir Baylar ile Kayseri 
Şube Başkan Yardımcıları eşlik ettiler.

GENEL BAŞKANIMIZ KAYSERİ`DE

Genel Başkanımız Nuri Ünal ve Genel Başka-
nımız Hakan Paş, Burdur İl Temsilciliğimizin 
istişare toplantısına katıldı.

Türkiye Kamu-Sen Burdur İl Temsilcimiz Orhan Akın, Is-
parta-Burdur Şube Başkanımız Mustafa Güngör, eski Şube 
Başkanımız Kadir Ali Kaya ve ilçe temsilcilerimizin katıldığı 
istişare toplantısında; sendikal faaliyetler, güncel konular 

ve gelecek dönemde yapılacak çalışmalar değerlendirildi.
Yapılan istişare sonucunda; Burdur İl Temsilcimiz Ri-
fat Ayar’ın İl Temsilciliği görevinden ayrılmasıyla yerine 
Ebubekir Değerli görevlendirildi. Bugüne kadar görev 
alan başta Rifat Ayar olmak üzere bütün arkadaşlarımı-
za teşekkür ediyoruz. Vefat edenleri rahmet ve dualarla 
anıyoruz. Görevi üstlenen Ebubekir Değerli’ye ve bütün 
temsilcilerimize üstün başarılar diliyoruz.

GENEL BAŞKANIMIZ BURDUR’DA

Diyanet İşleri Başkanlığı taşra teş-
kilatında görevli MURAKIPLAR ile 
vatandaşlarımıza yüce din İslam’ı 
anlatan, din hizmetlerinin öncü gö-
revlileri VAİZLERİMİZİN özlük, idari 
ve sosyal haklarının iyileştirilmesi 
acilen yapılmalıdır. 

Vaizlerimizin ve vaizlik unvanının, 
başta Kurum içerisinde olmak üze-
re, diğer kurumlar ve vatandaş-

larımızın gözünde hak ettiği yere 
gelebilmesi önem arz etmektedir. 
Bunun içindir ki, vaizlerin Kurum 
tarafından çözüme kavuşturulması 
gereken problemleri, bir an önce 
giderilmelidir.
Aynı şekilde, il ve ilçe müftülükle-
rine bağlı olarak taşra teşkilatında 
Diyanet İşleri Başkanlığı’nca yü-
rütülen hizmetlerin denetimiyle 
görevli Murakıplar ile ilgili Kanuni 

düzenlemenin yapılacağı yıllardır 
söylenegelmiştir. Gün bugündür. 
Bir an önce somut bir sonuç bek-
lemekteyiz.

Türk Diyanet Vakıf-Sen olarak; Di-
yanet İşleri Başkanlığı ve TBMM 
nezdinde hem destek, hem de ta-
kipçisi olduğumuzu bir kez daha 
hatırlatıyoruz.

MURAKIP VE VAİZLERİMİZİN ÖZLÜK HAKLARININ 
İYİLEŞTİRİLMESİNİN TAKİPÇİSİYİZ

Niğde İl Temsilcimiz Cumali Erboğa’nın 
Merhum babasının cenaze merasimine ka-
tılmak için geldiği Niğde’de bir dizi ziyaret-
ler gerçekleştiren Genel Başkanımız Ünal; 
Niğde İl Müftü Yardımcısı Kadir Atay’ı ve 
Niğde İl Müftülüğü personellerini ziyaret 
etti.

Ziyaretlerde; Genel Başkanımız Nuri Ünal’a, 
Genel Başkan Yardımcımız Nadir eşlik etti.

GENEL BAŞKANIMIZ NİĞDE’DEGENEL BAŞKANIMIZ NİĞDE’DE
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Genel Başkan Yardımcımız Hilmi Şanlı’dan 
geçtiğimiz günlerde Harmancık ilçesinde evi 
yanan İmam’a geçmiş olsun ziyareti.

Genel Başkan Yardımcımız Hilmi Şanlı ve be-
raberinde Bursa Şube Başkanımız Eyüp Bulut, 
İl Müftülüğü İş Yeri Temsilcimiz Hüseyin Sivri 
ve Harmancık İlçe Temsilcimiz Mensur Boz ile 
birlikte Bursa’nın en uzak ilçesi olan Harman-
cık-Ballısaray Köyünde evi yanan köy imamı 
Ahmet Cemil Kekik’e geçmiş olsun ziyaretinde 
bulundular.

Geçtiğimiz pazartesi günü Uludağ Üniversite-
si Tıp Fakültesi Hastanesinde kanser tedavisi 
gören Ballısaray Köyü Camii İmam-Hatibi Ah-
met Cemil Kekik hastanede tedavisi devam 
ederken evinde yangın çıkmış ve evi kullanıl-
maz hale gelmişti. Evin müştemilatında bulu-
nan samanlık, ahır ve ambar yanmış, ahırda 
bulunan hayvanlarda telef olmuştu. Konu ile 
ilgili Genel Başkan Yardımcımız ve berabe-
rindekiler Ballısaray Köyü Cami İmam Hatibi 
Ahmet Cemil Kekik’e geçmiş olsun ziyaretin-
de bulunarak, evin içinde bulunan insanla-
rımızın sağ salim kurtarılmalarından dolayı 
Allah’a şükrettiklerini dile getirdiler.  Daha 
sonra Genel Başkan Yardımcımız Hilmi Şanlı 
sözlerine şöyle devam etti; “Müslüman Türk 
Milleti olarak, tarih boyunca karşılıksız verme 
bilincini kuşanmış, yardımlaşmayı hayatları-
nın merkezine almıştır. Sahip oldukları ilmi 
ve iktisadi birikimlerini başkalarıyla paylaş-
mıştır. Cömertlik ve fedakarlıkta hep ön saf-
ta olan ecdadımız, infakı kalıcı hale getirmiş, 
yaşadıkları her coğrafyada vakıf ve merhamet 
medeniyeti inşa etmiştir. Yeryüzünde hayrın 
ve hasenatın, iyiliğin ve güzelliğin hâkim ol-

ması için çalışmak bizim köklerimizde vardır. 
Bugün de aziz milletimiz aynı şuur ve gayeyle 
iyiliğin öncüsü, insanlığın umudu, huzurun ve 
güvenin teminatı olmaya devam etmektedir 
elhamdülillah!  

Maalesef, tüketim ve bencilliğin öncelendiği, 
yardımlaşma ve paylaşmanın ötelendiği bir 
çağı yaşıyoruz. Sonu gelmez hırslar ve men-
faat çatışmaları sebebiyle dünyamızı yakıp yı-
kan savaşlar yaşanıyor. Dünyanın bir ucunda 
insanlar bir lokma ekmeğe ve bir damla suya 
muhtaçken diğer ucunda tonlarca nimet bi-
linçsizce israf ediliyor.  Halbuki insanoğluna 
düşen, Cenâb-ı Hakk’ın kendisinden beklediği 
adaletli ve merhametli hayatı inşa etmektir. 
Bu hayatın kodlarında, dine ve akl-ı selime ay-
kırı şeyler yoktur. Hayır ve hasenat yapmak-
tan kaçınmak yani cimrilik ve bencillik yoktur. 

Bu güzide hayatta iyilik, yardımlaşma, paylaş-
ma, cömertlik ve infak vardır.  Bu cümleden 
olmak üzere Türk Diyanet Vakıf-Sen Ailesi 
olarak bugün evi yanan ve içindeki eşyaları 
kullanılmaz halde olan Değerli Ahmet Cemil 
Kekik Hocamızın, Sendika olarak yaralarını 
bir nebze saracağımızı ve yaşadığı olumsuz-
lukları paylaşacağımızı ifade etmek istiyorum. 
Türk Diyanet Vakıf-Sen Bursa Şubemizin ön-
cülüğünde inşallah bütün arkadaşlarımızı se-
fer etmiş durumdayız ve kış günü açıkta bıra-
kılmaması için gerekli çalışmalarımızı titizlikle 
yapacağız” dedi.

Daha sonra Harmancık İlçe Müftüsü ve çalı-
şanlarını da ziyaret eden Hilmi Şanlı ve bera-
berindekiler İlçe Müftüsü Recep Erkan’ın yan-
gın anında göstermiş olduğu ilgiden dolayı 
teşekkür etti.

GENEL BAŞKAN YARDIMCIMIZ HİLMİ ŞANLI’DAN 
EVİ YANAN İMAM’A GEÇMİŞ OLSUN ZİYARETİ Sendikamızın 4. Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Eğitim-İstişare 

Toplantısı; Genel Merkez Yönetim-Denetleme-Disiplin Kurulla-
rımız, Şube Başkanlarımız, İl Temsilcilerimiz ve Şube Başkan 
Yardımcılarımızın katılımıyla 18-20 Kasım 2022 tarihlerinde 
Antalya’da gerçekleştirilmiştir. 
Diyanet İşleri Başkanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü çalışanla-
rının mali ve özlük hakları ile ilgili yaşanan sıkıntılar ve taleple-
ri, hizmet kolumuzda bulunan kurumlarda yaşanan yönetim ve 
işleyişte karşılaşılan problemler, çalışma hayatında kamu çalı-
şanlarını ilgilendiren güncel konular, üyelik çalışmaları, Türkiye 
ve dünya gündemi ile ilgili konular ele alınarak değerlendiril-
miştir. 
4. Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Eğitim-İstişare Toplantımızda 
ele alınan bütün konular ve bunlarla ilgili görüşlerimiz madde-
ler halinde aşağıda sıralanarak kamuoyunun bilgisine sunul-
muştur;
1- Türk Diyanet Vakıf-Sen; Ülkemizin birliğini, dirliğini, bütünlü-
ğünü, milletimizin huzurunu ve kardeşliğini bozan PKK, FETÖ, 
İŞİD vb. her türlü bölücü ve yıkıcı terör örgütlerinin karşısında 
olmaya güçlü bir şekilde devam edecektir.

2- İstanbul İstiklal Caddesinde hain ve bölücü terör örgütü PKK 
tarafından gerçekleştirilen patlamada, hayatını kaybeden va-
tandaşlarımıza rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyoruz. Bu 
menfur ve kalleş saldırıyı gerçekleştiren PKK terör örgütünü, 
yapanları, içeride ve dışarıda destekleyenleri şiddetle, nefretle 
lanetliyoruz.
3- Türkiye Cumhuriyeti Devletimize; dünyanın neresinde olur-
sa olsun, özellikle de Irak, Suriye, Ege ve Kıbrıs’ta hain ve kirli 
tuzakların kurulmaya çalışıldığı bölgelerde, ülkemizi ve milleti-
mizi terör belasıyla tehdit etmeye çalıştıkları her coğrafyada ve 
ülkemizin yüksek menfaatlerinin olduğu ve oluşacağı her alan-
da, her zaman ve her şartta Türk Milleti ve Türk Devletimizin 
yanında olduğumuzu bir kez daha güçlü ve kalıcı bir şekilde ilan 
ediyoruz.
4- Şanlı kahraman ordumuzun, sınırlarımızın içerisinde ve dı-
şında yaptığı büyük ve eşsiz mücadeleyi sonuna kadar destekli-
yoruz. Dualarımız asil Mehmetçiğimiz ve güvenlik güçleriyledir. 
5- Diyanet ve Vakıflar çalışanlarımız başta olmak üzere, bütün 
kamu çalışanlarımız ve emeklilerimizin, karşılaştığı ekonomik 
sıkıntıların çözümü için geciktirilmeden refah payı ve ek zam 
uygulaması hayata geçirilmelidir. Son dönemlerde artan enf-
lasyonun üzerinde, ücret artışı tesis edilmelidir. Alınan vergide, 
adaletli bir sistem hayata geçirilmeli ve alım gücü azalan kamu 
çalışanlarının ve emeklilerinin ekonomik haklarını iyileştirici 
adımlar bir an önce atılmalıdır.

6- 3600 Ek Göstergeden faydalanamayan Diyanet ve Vakıflar 
çalışanlarımız, emeklilerimiz ve bütün kamu çalışanlarının 
mağduriyetleri yasal düzenleme yapılarak çözümlenmelidir. 
Kapsam dışı kalan; kamu şefleri, genel idari hizmetler ve tek-
nik hizmetler sınıfında görev alan tüm çalışanlar için TBMM ve 
Çalışma Bakanlığı nezdinde girişimlerimiz Türkiye Kamu-Sen ile 
birlikte ciddi, kapsayıcı ve titizlikle takip edilmeye devam ede-
cektir.
7- Diyanet ve Vakıflar başta olmak üzere kamuda, kadrolu is-
tihdam dışındaki çalışma modelleri terk edilmelidir. Kadrolu is-
tihdam dışındaki modeller neticesinde çalışanlar mağduriyetler 

yaşamaktadır. Bütün çalışanlar kadrolu olmalıdır. 
8- 4/B sözleşmeli çalışanlar başta olmak üzere, vekil imam-ha-
tip, vekil müezzin-kayyım ve fahri-geçici Kur’an kursu öğretici-
leri kadroya geçirilmelidir. Konu Sendikamızca yakından takip 
edilmeye devam edecektir.
9- Din görevlilerinin lojman problemi mutlaka çözüme kavuştu-
rulmalıdır. Sendikamızın girişimi olan ve TOKİ marifetiyle yapıl-
ması talep edilen çalışmalar, bir an önce hayata geçirilmelidir.

10- Banka promosyonları ile ilgili olarak Sendikamız gerekli ta-
kibi, hem yazılı hem de hukuki olarak ciddi bir şekilde yerine 
getirmiştir. Konu yakından takip edilmektedir. Diyanet ve Vakıf-
lar çalışanlarımızın, bankalardan hizmeti doğru alabilmesi ve 
ödenecek promosyon miktarının günün şartlarına göre olması 
önceliğimizdir. Bir tarafta 50 bin liraya yakın promosyon ücreti 
ödenirken, Diyanet ve Vakıflarda 6 ve 7 bin lira ödenmesi asla 
ve asla kabul edilemez. 
11- Önemli bir görev icra eden Vakıflar Genel Müdürlüğü, çalı-
şanlarına verilen hizmete mütenasip ek ödemeler yapmalıdır. 
Geçmişte ödenen kira gelirleri gibi uygulama tekrar getirilme-
lidir.
12- Giyim yardımları kurumlar arasında farklılıklar göstermek-
tedir. Diyanet ve Vakıflar çalışanlarından giyim yardımı alan 
personele günün şartlarına uygun olarak ödeme yapılmalıdır.
13- Cami, Kur’an kursu dernek başkanlarına ve muhtarlara, din 
görevlileriyle münasebetleri konusu Diyanet İşleri Başkanlığı 
tarafından kurumsal olarak hatırlatılmalıdır. Cami ve Kur’an 
kursu derneklerinin denetiminin, Diyanet müfettişlerince de-
netlenmesi için gerekli çalışma yapılmalıdır.
14- Kurum idarecilerince; atama, nakil, görev ve unvan değişik-
liği işlemlerinde adalet, hakkaniyet, bilgi ve liyakat anlayışını 
zedeleyici tutum ve davranışlara fırsat verilmemelidir. Persone-
lin kurum aidiyetlerini köreltici, çalışanlar arasında ayrıştırıcı ve 
dışlayıcı hal ve hareketlere müsaade edilmemelidir.
15- Çalışma barışının bozulmaması için, kurum (Diyanet ve Va-
kıflar) idarecilerinin sendikalar arasında taraf olmasının önüne 
geçilmelidir. Kardeşlik hukukunu geliştirerek, birlik, beraberlik 
ve bütünlük içerisinde örnek kurum ve örnek çalışan olunması 
sağlanmalıdır. Çalışanlara her fırsatta mobing sayılabilecek söz 
ve davranışlardan vaz geçilmelidir.
16- Diyanet İşleri Başkanlığı personelinden ve emeklilerinden, 
çocukları yükseköğrenimde okuyanlara müracaatları halinde 
Türkiye Diyanet Vakfı tarafından burs verilmelidir. 
17- Vakıflar Genel Müdürlüğü çalışanları ve emeklilerinden, 
çocukları yükseköğrenimde okuyanlara müracaatları halinde 
kurum tarafından burs verilmelidir.

18- Kurum yayınlarının (dergi-kitap vb) çalışanlara zorla sa-
tılmasından vaz geçilmelidir. Yapılacak iş ve işlemlerde sevgi, 
hoşgörü ve bilgilendirme öncelik olmalıdır. 
19- İLİTAM (sınavsız geçiş) uygulamasının sadece Diyanet per-
sonelini kapsayacak şekilde hayata geçirilmesi için Sendikamı-
zın YÖK nezdindeki girişimine, Diyanet İşleri Başkanlığı kurum-
sal olarak destek olmalıdır.
20- Gelinen süreç, MBSTS (Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı) 
uygulamasının fayda getirmediğini göstermektedir. Uygulama-
dan vaz geçilmesi için gerekli mevzuat düzenlemesi yapılmalı-
dır.
21- İzin kullanımında personel mağdur edilmemelidir. Süresi 
içerisinde kullanılmaları sağlanmalıdır.  
22- 2019 yılında hac görevi için sınavı kazananların (Covid-19 
pandemi dolayısıyla 2020 ve 2021 yıllarında hac yapılamadığı 
için) hakları korunarak görev verilmelidir.
23- Diyanet İşleri Başkanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğünde 
unvan ve görevde yükselme sınavları her yıl yapılmalıdır.
24- Yapılan yazılı sınav soruları ve kazananların tamamının pu-
anlarıyla birlikte kurumların web sayfalarında açıklanmalıdır.
25-  Murakıp ve Vaizlerin özlük, sosyal ve idari yapılarının dü-
zeltilmesi için gerekli Kanuni düzenleme geciktirilmeden yapıl-
malıdır. 
26- Camilerin aydınlatma giderlerinde olduğu gibi, Kur’an kurs-
ları dahil elektrik ve ısınma giderlerinin de bütçeden ödenmesi 
için, Diyanet İşleri Başkanlığınca gerekli çalışma yapılmalıdır.
27- Kur’an Kursu Öğreticisi unvanının Kur’an Kursu Öğretmeni 
olarak değiştirilmesi için gerekli mevzuat değişikliği yapılma-
lıdır.
28- Türk Diyanet Vakıf-Sen; 21 yıldır olduğu gibi, ilkesinden ve 
hedeflerinden ayrılmadan, ilkeli, kararlı, sorumlu ve ahlaklı 
sendikacılığın öncüsü olmaya devam edecektir. Üyelerimizin, 
çalışanlarımızın, emeklilerimizin ve milletimizin hizmetindedir. 
Diyanet ve Vakıflar çalışanlarının bütün problemlerinin çözüm 
yeri ve adresi Türk Diyanet Vakıf-Sen’dir. Çalışanların ve emek-
lilerin mutlu olduğu, dolayısıyla milletimizin mutlu olma hede-
fimiz için yılmadan, yorulmadan haklı mücadelemiz kararlılıkla 
devam edecektir. 
29- 2023 yılı Mayıs ayında Türkiye Cumhuriyetimizin 100. Kuru-
luş yılında, milli ve manevi değerlerden asla ayrılmayan Sendi-
kamız Türk Diyanet Vakıf-Sen’in ve Türkiye Kamu-Sen’in yetkiyi 
alacağına inancımız tamdır.
30- Diyanet ve Vakıflar çalışanlarımızın tamamını, haklı dava 
güçlü sendika şiarıyla Türk Diyanet Vakıf-Sen’e üye olmaya, sa-
mimi büyük ailemize davet ediyoruz.  

4. GENİŞLETİLMİŞ BAŞKANLAR KURULU EĞİTİM-İSTİŞARE TOPLANTISI
SONUÇ BİLDİRGESİ (18-20 Kasım 2022-Antalya)
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24 Kasım 2022 tarihinde vefat 
eden, Sakarya Şube Başkan 
Yardımcımız Orhan Korkmaz’ı 
Sivrihisar Ulu Camii’nde kılı-
nan cenaze namazının ardın-
dan memleketi Sivrihisar’da 
ebediyete uğurladık.

Genel Başkanımız Nuri Ünal’ın 
katıldığı cenazeye, Genel Baş-
kan Yardımcımız Hakan Paş, 
Sakarya Şube Başkanımız Sa-
lih Çil, Sakarya Şube Yönetim 
Kurulu Üyelerimiz, Eskişehir 
Şube Başkanımız Hüseyin 
Poyraz, Yalova İl Temsilcimiz 
Emrah Sağlam, Sivrihisar İlçe 
Temsilcimiz Fahri Uygun ve 
sevenleri katıldı.
Merhum Orhan Korkmaz baş-
kanımıza Yüce Allah’tan rah-
met niyaz ediyor, ailesi, yakın-

ları ve camiamıza başsağlığı 
ve sabırlar diliyoruz.
Ruhu şâd, mekânı cennet ol-
sun.

TÜRK DİYANET VAKIF-SEN
GENEL MERKEZİ

ORHAN KORKMAZ’I EBEDİYETE UĞURLADIK

Genel Başkanımız Nuri Ünal; 
Sivrihisar Kaymakamı Hüseyin 
Sayın, Sivrihisar Belediye Başkanı 
Hami Yüzügüllü ve Sivrihisar İlçe 
Müftüsü Mustafa Budak’ı makam-
larında ziyaret etti.

Ziyaretlerde Sendikal faaliyetler, 3600 ek gös-
terge, Banka promosyonları, 4/B Sözleşmeli 
çalışanların kadroya geçirilmesi gibi çalışma-
lar ile güncel konular ile ilgili bilgilendirmeler 
yapan Genel Başkanımız Nuri Ünal; “Diyanet 
İşleri Başkanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü 
hakkında bilgiler verdi ve sendikal çalışmala-
rımızı anlattı. Görüş, öneri ve sorunlarla ilgili 
bilgi alışverişinde bulunuldu.

Çalışanların problemleri hakkında genel du-
rum değerlendirmelerinde bulunarak, ülke-
miz için yapılacak bütün hayırlı hizmetlerde 
katkı sağlayacaklarını dile getirdi.”

Ziyaretlerde; Genel Başkanımız Nuri Ünal’a, 
Genel Başkan Yardımcımız Hakan Paş, Eskişe-
hir Şube Başkanımız Hüseyin Poyraz ve Sivri-
hisar İlçe Temsilcimiz Fahri Uygun eşlik ettiler.

Var olsun Türk Diyanet Vakıf-Sen,
Var olsun Türkiye Kamu-Sen.”

GENEL BAŞKANIMIZ SİVRİHİSAR’DA
Merhum Orhan Korkmaz’ın cenaze merasi-
mine katılmak için geldiği Sivrihisar’da bir 
dizi ziyaretler gerçekleştiren Genel Başkanı-
mız Nuri Ünal; Sivrihisar Kaymakamı Hüse-
yin Sayın, Sivrihisar Belediye Başkanı Hami 
Yüzügüllü ve Sivrihisar İlçe Müftüsü Mustafa 

Budak’ı makamlarında ziyaret etti.

Ziyaretlerde; Genel Başkanımız Nuri Ünal’a, 
Genel Başkan Yardımcımız Hakan Paş, Eskişe-
hir Şube Başkanımız Hüseyin Poyraz ve Sivri-
hisar İlçe Temsilcimiz Fahri Uygun eşlik ettiler.

GENEL BAŞKANIMIZ BİR DİZİ ZİYARETLERDE BULUNDU

Genel Başkanımız Nuri Ünal, 
Vakıflar Genel Müdür Yardımcıları 
Erol Ökten, Rıfat Türker ve Teftiş 
Kurulu Başkanı Mustafa Kemal 
Aran’ı makam odalarında ziyaret 
etti.

Genel Başkan Ünal ziyarette;
- Çalışanlara ödenen 7 bin TL banka pro-
mosyon miktarının günün şartlarına uy-
gun artırılması,
- Görevde yükselme ve unvan değişikliği 
sınavının yapılması,
- Öğle yemeği verilmeyen bölgelerde ve-
rilen yemek ücretinin artırılması,
- Ödeme kesinti derecesi ile kadro dere-

celeri arasındaki farklılığın giderilmesi
ile ilgili talepler iletildi. Ayrıca, çalışma 
hayatı ve güncel konularla ilgili görüşle-
rini dile getirdi. Genel Müdür Yardımcısı 

sn. Erol Ökten; banka promosyon mikta-
rının artırılması için gerekli çalışmayı ya-
pacaklarını, görevde yükselme ve unvan 
değişikliği sınavının yapılması çalışması-

nı yaptıklarını ve diğer konularla ilgili de 
Kurum olarak gerekli çalışmaların yaptık-
larını iletti.
Vakıflar çalışanlarını da odalarında zi-
yaret eden Genel Başkan Ünal; banka 
promosyonu, 3600 ek gösterge düzenle-
mesi, 4/B sözleşmeli personelin kadroya 
geçişleri ve diğer konularla ilgili bilgilen-
dirmelerde bulundu.

Ziyaretlerde Genel Başkan Ünal’a Genel 
Başkan Yardımcımız Nadir Baylar, Va-
kıflar Şube Başkanımız Ercan Odabaşı,  
Şube Başkan Yardımcılarımız Nihat Elde-
mir ve Hikmet Kırçiçek eşlik ettiler.
Türk Diyanet Vakıf-Sen, Vakıflar çalışan-
larının gerçek temsilcisi, umudu ve ümi-
didir.

VAKIFLAR ÇALIŞANLARININ SESİYİZ

 Vekil İmam-Hatip ve Vekil Müezzin-
Kayyımlar Sendikamızı ziyaret ettiler. 
Ülkemizin çeşitli illerinde görev yapan 
Vekil İmam-Hatip ve Vekil Müezzin-Kay-
yımlar kadro taleplerini iletmek üzere 
Sendikamızı ve Genel Başkanımız Nuri 
Ünal’ı ziyaret ettiler.

Vekil İmam-Hatip ve Vekil Müezzin-Kay-
yımlarla Türkiye Kamu-Sen Konferans 
Salonunda yapılan toplantıda konuşan 
Genel Başkanımız Nuri Ünal; “Türk Di-
yanet Vakıf-Sen olarak dün olduğu gibi, 
bugünde Vekil İmam-Hatip ve Vekil 
Müezzin-Kayyım arkadaşlarımızın haklı 
taleplerinin yanındayız. Kadro alınana 
kadarda mücadelemiz devam edecektir.
Kadro konusunu her ortamda dile geti-
riyoruz. Ümidimiz ve beklentimiz en kısa 
sürede Vekil İmam-Hatip ve Vekil Müez-
zin-Kayyımların kadroya geçirilmeleri-

dir” dedi.

Grup adına konuşan hocamızda, “Bir an 
önce kadroya geçmek istediklerini ve 
desteklerinden dolayı Türk Diyanet Vakıf-
Sen Genel Başkanı Nuri Ünal’a teşekkür 
ediyoruz” dedi. Ardından heyeti temsilen 
beş arkadaşımız Türkiye Kamu-Sen Genel 
Başkanı Önder Kahveci’yi de ziyaret etti-
ler. Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Ön-
der Kahveci’de konunun yakinen takipçisi 
olacaklarını söyledi.

DİN HİZMETLERİ SINIFINDA BULU-
NANLAR KADROLU OLMALI
Vekil İmam-Hatip ve Vekil Müezzin-Kay-
yımlar Sendikamızı ziyaret ettiler. Ülke-
mizin çeşitli illerinde görev yapan Vekil 
İmam-Hatip ve Vekil Müezzin-Kayyımlar 
kadro taleplerini iletmek üzere Sendi-
kamızı ve Genel Başkanımız Nuri Ünal’ı 
ziyaret ettiler. Vekil İmam-Hatip ve Vekil 
Müezzin-Kayyımlarla Türkiye Kamu-Sen 
Konferans Salonunda yapılan toplantıda 
konuşan Genel Başkanımız Nuri Ünal;
“Türk Diyanet Vakıf-Sen olarak dün ol-
duğu gibi, bugün de Vekil İmam-Hatip 
ve Vekil Müezzin-Kayyım arkadaşlarımı-
zın haklı taleplerinin yanındayız. Kadro 
alınana kadar da mücadelemiz devam 
edecektir.
Kadro konusunu her ortamda dile geti-
riyoruz. Ümidimiz ve beklentimiz en kısa 
sürede Vekil İmam-Hatip ve Vekil Müez-
zin-Kayyımların kadroya geçirilmeleri-
dir” dedi.
Heyet adına konuşan hocamız; “Bir an 

önce kadroya geçmek istediklerini ve 
desteklerinden dolayı Türk Diyanet Vakıf-
Sen Genel Başkanı Nuri Ünal’a teşekkür 
ediyoruz” dedi.
Ardından heyeti temsilen beş arkadaşı-

mız Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Ön-
der Kahveci’yi de ziyaret ettiler.
Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanımız Ön-
der Kahveci; “Türk Diyanet Vakıf-Sen Ge-
nel Başkanımız Sn. Nuri Ünal ile birlikte 
ziyaretimize gelen Vekil İmam Hatip ve 
Müezzin Kayyım arkadaşlarımıza teşek-
kür ediyor, talep ve beklentilerinin her 
zaman takipçisi olacağımızı bir kez daha 
ifade ediyorum” dedi.

DİN HİZMETİ YAPANLAR KADROLU OLMALI
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“Sendika hak haklının oluncaya kadar müca-
dele etmek demektir”
2020 yılında yapılan sınavlarda başarılı olup, 
2022 yılında hac organizasyonunda kontenjan 
sebebiyle gidemeyen çalışanlarımızın, 2023 
yılı hac organizasyonunda görevlendirilmesi 
hususunu Diyanet İşleri Başkanlığımıza yazılı 
olarak iletmiştik. Diyanet İşleri Başkanlığın-
ca olumlu karşılanan talebimiz, Müftülüklere 
29.12.2022 tarihi itibariyle “2023 yılı hac or-
ganizasyonu kapsamında sadece kafile baş-
kanları için teklif alınması, diğer kategorilerde 
görevlendirileceklerin ise 2020 yılı haccı için 
yapılan değerlendirme ve mülakatlarda başa-
rılı olanlardan karşılanması” bildirilmiştir. 
Çalışanlarımızın haklı talebine olumlu cevap 

veren Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlü-
ğü başta Diyanet İşleri Başkanlığımızın yetkili-
lerine teşekkür ediyoruz.

Çalışanlarımıza saygıyla duyurulur.
“TÜRK DİYANET VAKIF-SEN VARSA ÇARE VAR-
DIR.”

“ TÜRK DİYANET VAKIF-SEN VARSA ÇARE VARDIR”

Vaizlerimizin özlük, sosyal ve idari düzenlemeleri ya-
pılmalıdır. Türk Diyanet Vakıf-Sen olarak takipçisiyiz.

VAİZLERİMİZİN ÇALIŞMA 
ŞARTLARI YENİDEN
DÜZENLENMELİDİR
Vaizlerin çalışma şartları; Diyanet İşleri Başkanlığı 
Görev ve Çalışma Yönetmeliği ve Din Hizmetleri Uy-
gulama Genelgesi ile düzenlenmiştir. Vaizlerimizin 
ve vaizlik unvanının, başta Kurum içerisinde olmak 
üzere, diğer kurumlar ve vatandaşlarımızın gözün-
de hak ettiği yere gelebilmesi önem arz etmektedir. 
Bunun içindir ki, vaizlerin Kurum tarafından çözüme 
kavuşturulması gereken problemleri, bir an önce gi-
derilmelidir.

Vekil İmam-Hatip ve Vekil Müezzin-
Kayyımlar, Genel Başkanımız Nuri 
Ünal’ı Sendika Genel Merkezimizde 
ziyaret ederek, hazırladıkları dosyayı 
sundular.

Vekil Din Görevlilerimiz; Genel Baş-
kanımız Ünal’a kadro taleplerini her 
platformda dile getirdiği için teşekkür 
ettiler. Yıllardır özveriyle hizmet et-
tiklerini, yarınlardan emin olmak için 
kadroya geçmek istediklerini ve bunun 
için de bir an önce Kanuni düzenleme 
yapılmasını beklediklerini dile getire-
rek, desteklerinin devamını istediler.
Genel Başkanımız Nuri Ünal’da, ziya-
retlerinden dolayı teşekkür ederek, 
milletimize din hizmeti sunan din gö-
revlilerimizin tamamının kadrolu ol-
maları gerektiğini ifade etti.  Türk Di-

yanet Vakıf-Sen olarak dün olduğu gibi 
bugün de “Vekil İmam-Hatip” ve “Vekil 
Müezzin-Kayyım”ların kadroya geçme-
leri için çabamız devam edecektir. 
Çünkü, kadrolu din görevlilerimiz gibi 
vekil imam-hatip ve vekil müezzin-
kayyımlar, aynı okullardan mezun, 
aynı KPSS, DHBT ve mülakata katıl-
maktadırlar. Aynı camilerde görev 
yapmaktadırlar. Bunun için de gecik-
tirilmeden kadroya geçirilmelidirler. 
Bunun için de kadro için gerekli çalış-
maları yapmaya devam edeceğiz dedi.

VEKİL İMAM-HATİP VE MÜEZZİN-
KAYYIMLAR KADROYA GEÇMELİDİR

Genel Başkanımız Nuri Ünal ve bera-
berindeki heyet; Ankara Vakıf Eserleri 
Müzesi’nde çalışanlarımızı ziyaret etti. 
Ziyarette müze hakkında bilgi aldı ve Va-
kıflar Genel Müdürlüğü tarafından açılan 
“Uluslararası Objektifinle Geleceğe Miras 
Bırak” yarışmasına katılan ve dereceye 
giren fotoğrafların bulunduğu sergiyi 
gezdi. Çalışanlarla istişarelerde bulundu.

Ardından, Vakıflar Genel Müdürlüğü 

Kültür ve Tescil Daire Başkanlığını ziya-
ret ederek, Daire Başkanı Mevlüt Çam’ı 
makamında ziyaret etti. Vakıflar çalışan-
larımızı odalarında ziyaret eden Genel 
Başkan Ünal; “Vakıflar çalışanları bizim 
için kıymetlidir. Yaptıkları hizmet çok 
değerlidir. Geçmişten geleceğe köprü 
olan eserlerin koruyucuları ve kollayıcı-
larıdır. Bizler de Sendika olarak, Vakıflar 
çalışanlarımızın her daim yanlarında ve 
hizmetlerindeyiz. Vakıfları ve vakıflar 
çalışanlarını asla ve asla unutmayız. Her 
daim ve şartta Vakıflar çalışanlarımızın 
problemlerini ve çözüm önerilerini dile 
getiririz” dedi. 3600 ek gösterge, banka 
promosyonları, lojmanlar, 4/B sözleşmeli 
personelin durumu, unvan ve görev deği-
şiklikleri ile güncel konular hakkında bil-
giler verdi. Genel Başkanımız Nuri Ünal’a, 

Genel Başkan Yardımcımız Nadir Baylar, 
Vakıflar Şube Başkanımız Ercan Odabaşı 
ve Vakıflar Şube Başkan Yardımcımız Hik-
met Kırçiçek eşlik ettiler.

Samsun İl Müftüsü Seyfullah Çakır’ı ma-
kamında ziyaret eden Genel Başkan Yar-
dımcılarımız, çalışmalarında başarılar 
dileyerek, sendikal faaliyetler ve güncel 
konular ile ilgili bilgilendirmede bulun-
dular. İl Müftüsü Çakır’da ziyaretten duy-
duğu memnuniyeti dile getirerek, Genel 
Başkan Yardımcılarımıza başarılar diledi.

Daha sonra müftülük çalışanlarını oda-
larında ziyaret eden Genel Başkan Yar-
dımcılarımız; “Samsun halkına ve Din 
Görevlilerine hizmet eden müftülük çalı-
şanlarına başarılar dilediler. Türk Diyanet 
Vakıf-Sen olarak bütün personelin, unvan 
farkı gözetmeksizin problemlerinin çözü-
mü için çalışıyoruz” dediler. Daha sonra 
Terme İlçe Müftüsü Ömer Ergül, 19 Mayıs 
İlçe Müftüsü Hüseyin Gargı, Yakakent İlçe 
Müftüsü Muhammet Salman ve Merzifon 

İlçe Müftüsü Abdulhamid Pehlivan’ı ma-
kamlarında ziyaret ettiler. Müftülük per-
sonellerini de odalarında ziyaret ederek 
aylık mutad toplantılara katılan ve Sen-
dikal faaliyetler, 3600 ek gösterge, Banka 

promosyonları, 4/B Sözleşmeli çalışanla-
rın kadroya geçirilmesi gibi çalışmalar ile 
güncel konular ile ilgili bilgilendirmeler 
yapan Genel Başkan Yardımcılarımız; bir-
lik, beraberlik ve kardeşlik anlayışı içeri-

sinde topluma hizmet etmekte oldukları-
nı bildirdiler.
Ardından Samsun Vakıflar Bölge Müdür-
lüğü ziyaret edildi. Çalışanlarla istişare-
lerde bulunuldu.

DİYANET VE VAKIFLAR
ÇALIŞANLARIMIZIN HİZMETİNDEYİZ
Genel Başkan Yardımcılarımız Nadir Baylar ve Arif Gürsoy, Samsun ilinde ziyaret-
lerde bulundu, üyelerimizle bir araya geldiler.

VAKIFLAR VE ÇALIŞANLARI BİZİM İÇİN ÖZELDİR
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Genel Başkanımız Şuayip Deniz 
Demir, Genel Başkan Yardımcıla-
rımız Ahmet Çağlaroğlu ve Celal 

Burak Oğuzhan ile birlikte Çuku-
rova Şubemize bağlı kurumları-
mız ziyaret edildi.

Çukurova Şube Başkanımız Meh-
met Yeyen ve Şube Yöneticileri 
ile İl Temsilcilerinin de katıldığı 
ziyaretlerde, Adana, Osmaniye ve 
Mersin illerinde çalışanlarla bira-
raya gelinerek çalışma hayatında 
yaşanan gelişmeler paylaşıldı. 

Çalışanlarla yapılan toplantılar-
da öne çıkan meselelerden en 
önemlisi maaşların hızla erimesi 
ve çarşı pazarda yaşanan alım 
gücü kaybı oldu.

ÇUKUROVA ŞUBEMİZİ ZİYARET ETTİK

Genel Başkanımız Şuayip Deniz Demir, 
Genel Başkan Yardımcılarımız Ahmet 
Çağlaroğlu ve Cihangir Hulusi Gök ile 
birlikte Barajlar Şubemize bağlı Elazığ 
ilimizde ziyaretlerde bulundu. 
Şube Başkanımız Burhan Turan ve Şube 
Yöneticimiz Semih Sayın da Kurum zi-

yaretlerine eşlik ettiler. Genel Başkanı-
mız çalışanlara sendikamızın çalışma-
ları hakkında bilgi verdi, ek gösterge 
sorunu, sözleşmelilere kadro konusun-
da taleplerimiz ve girişimlerimiz ile ilgi-
li açıklamalarda bulundu.

ELAZIĞ ZİYARETİMİZ

Genel Başkanımız Şuayip De-
niz Demir BengüTürk Tv’de 
canlı olarak katıldığı Söz 
Hakkı programında çalışma 
hayatının gündemi üzere de-
ğerlendirmelerde bulundu.

Genel Başkanımız çalışan-
ların ekonomik kayıpları, 
Ek gösterge taleplerimiz, 
Sözleşmeliye kadro ile ilgili 
ortaya çıkan durum, yıllardır 
maaşlarında iyileştirme ya-

pılmayan Teknik çalışanların 
durumu ve hizmet kolumuz-
daki bazı Kurumlardaki ge-
lişmelere dair görüşlerini ek-
randa izleyicilerle paylaştı.

GENEL BAŞKANIMIZ SÖZ HAKKI
PROGRAMINDA GÜNDEMİ DEĞERLENDİRDİ

Genel Başkanımızın katıldı-
ğı televizyon programında 
mühendislerin ve teknik 
çalışanların maaşlarının iyi-
leştirilmesi yönünde beyan-
da bulunması sonrasında, 
kamuda çalışan mühendis-
lerin biraraya geldiği Kamu 
Mühendisleri Platformu Yö-
neticileri Genel Başkanımızı 
ziyaret etti.
Ziyarette kamu mühendisleri 
ile ilgili görüş ve taleplerini 
ileten mühendis arkadaşla-
rımıza, Genel Başkanımız ko-
nuyu televizyonda ve sosyal 
medyada da gündeme getir-

diklerini ve Sendika olarak 
teknik çalışanların maaşları-
nın iyileştirilmesi için bir ça-
lışma yürüttüklerini belirtti.
Ayrıca pek çok meslek 
grubunun birtakım maaş 
iyileştirmelerinden fayda-
landıklarını ancak mühen-
dislerin-teknik çalışanların 
maaşlarına hiçbir iyileştirme 
yapılmadığını belirterek, 
Sendika olarak bu maaş 
adaletsizliğinin aşılması için 
mücadele eden mühendis 
arkadaşlarımıza destek ola-
caklarını ifade etti.

KAMU MÜHENDİSLERİ
SENDİKAMIZI ZİYARET ETTİ

Genel Başkanımız Şuayip Deniz 
Demir, Genel Başkan Yardımcı-
larımız ve Ankara-2 No’lu Şube 
Yöneticilerimiz ile birlikte ETİ-
MADEN Genel Müdürü Sn. Serkan 

Keleşer’i ziyaret ettiler.
Ziyarette Genel Başkanımız üye-
lerimizin Kurumdan talep ve bek-
lentilerini Genel Müdürümüz ile 
paylaştı ve ayrıca gündemde olan 

ihracat primi talebinin gerçekleş-
mesi noktasında Sendika olarak 
her türlü çaba ve sorumluluğa 
hazır olduklarını belirtti. 

ETİMADEN GENEL MÜDÜRÜNÜ ZİYARET ETTİK

Geçtiğimiz hafta Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. 
Vedat Bilgin ile görüşerek kamu 
görevlilerinin taleplerini ülke 
gündemine taşıyan Konfederas-
yonumuz bu kez de sosyal med-
yada gündemi belirledi.
Genel Başkanımız Önder 
Kahveci’nin ilk tweete #EkZam-
ŞartOldu etiketiyle ile başlayan 
çalışmamız, kısa sürede atılan yüz 
binlerce tweet ile Trend Topic (TT) 
listesine girerek Türkiye günde-

minde birinci sıraya yükselirken, 
Tagımız Twitter’ın Dünya Günde-
minde de ilk sıraya çıkarak uzun 
süre zirvedeki yerini korudu. 
Kamu görevlileri attıkları twe-
etlerde,  2023 yılı için yapılacak 
zam oranlarıyla birlikte ek zam-
mın artık kaçınılmaz bir gerçek 
olduğunu dile getirdiler.
Katılımcılar ayrıca, 3600 ek gös-
terge, vergi dilimleri, enflasyon 
farkının aylık olarak maaşlara 
yansıtılması, refah payının ha-

yata geçirilmesi, Yardımcı Hiz-
metlilerin durumları, Üniversiteli 
işçilerin talepleri gibi konuları da 
gündeme taşıdılar.

#EKZAMŞARTOLDU TWİTTERDA GÜNDEM OLDU

Genel Başkanımız Şuayip Deniz DEMİR, 
Yönetim Kurulu Üyeleri ve Ankara 5 
No’lu Şube Başkanımız ile birlikte EÜAŞ 
Genel Müdürü Sn. İzzet ALAGÖZ’ü maka-

mında ziyaret ettiler.
Ziyarette Kurumun ve çalışanların so-
runları ve çözüm önerileri üzere görüş 
alışverişinde bulunuldu.

EÜAŞ GENEL MÜDÜRÜNÜ 
ZİYARET ETTİK
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Genel Başkanımız Şuayip 
Deniz Demir, Genel Başkan 
Yardımcılarımız Ahmet Çağ-
laroğlu ve Cihangir Hulusi 
Gök ile birlikte Orta Ana-
dolu Şubemize bağlı Sivas 

ilimizde ziyaretlerde bu-
lundu.  Orta Anadolu Şube 
Başkan Yardımcımız Akif 
Süt ve Temsilcilerimiz ziya-
retlerine eşlik ettiler. Genel 
Başkanımız çalışanlara sen-

dikamızın çalışmaları hak-
kında bilgi verdi, ek göster-
ge sorunu, sözleşmelilere 
kadro konusunda talepleri-
miz ve girişimlerimiz ile il-
gili açıklamalarda bulundu.

SİVAS İLİMİZİ ZİYARET ETTİK

Genel Başkanımız Şuayip Deniz Demir Sam-
sun ilinde Orta Karadeniz Şubemizin düzen-
lediği toplantılara katılarak işyeri temsilcile-
rimizle biraraya geldi. Toplantılarda çalışma 
hayatında sendikal gelişmeler paylaşılarak, 
çalışanların sorunları dinlendi. 
Genel Başkanımız Türkiye Kamu-Sen Sam-
sun İl Temsilciliği’nin yeni taşındığı binada 
ziyaretlerde bulunarak, Sendikalarımızın 

Genel Başkanları ile Samsun Şube Başkan-
larının katılımıyla düzenlenen ve kamudaki 
genel meselelerin görüşüldüğü toplantıya 
da katıldı.

GENEL BAŞKANIMIZ SAMSUN İLİNİ ZİYARET ETTİ

Wushu Kungfu Balkanlar Şampiyonasında birinci 
olan Rabia Duyar ve Aybüke Durmuş, Milli Takım 
Antrenörü Özcan Ağırdaş ve üyemiz Yakup De-
mirtaş ile Genel Merkezimizi ziyaret ettiler. Genel 
Başkanımız Şuayip Deniz Demir Sporcu Heyetinin 
hediye ettiği milli forma için teşekkür ederek mil-
li sporcularımızı ve antrenörümüzü uluslararası 
arenadaki başarılarından dolayı tebrik etti. Genel 
Başkanımız sporcularımıza ülkemizi temsil ederek 
daha iyi noktalara taşımaları temennisinde bulu-
narak Kuran-ı Kerim ve Türk Bayrağı hediye etti.

MİLLİ SPORCULARIMIZ 
GENEL MERKEZİMİZİ 
ZİYARET ETTİ

Genel Başkanımız Şua-
yip Deniz Demir, Genel 
Başkan Yardımcıları-
mız ile birlikte Sanayi 
ve Teknoloji Bakanımız 
Sn. Mustafa Varank’ı 
makamında ziyaret et-
tiler. Ziyarette Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığı 
çalışanlarının günde-
minde olan konular 
Sn. Bakanımıza iletildi,  

bunun yanısıra Genel 
Başkanımız ülkemizin 
uzun yıllardır özlemle 
beklediği yerli otomo-
bil markası TOGG ile 

ilgili başarılı çalışmala-
rı dolayısıyla Sn. Baka-
nımıza teşekkürlerimizi 
ifade etti.

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI SN. SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI SN. 
MUSTAFA VARANK’I ZİYARET ETTİKMUSTAFA VARANK’I ZİYARET ETTİK

Genel Başkanımız Şuayip 

Deniz Demir, Genel Baş-

kan Yardımcılarımız Ahmet 

Çağlaroğlu ve Celal Burak 

Oğuzhan ile birlikte Yozgat 

ilimizde bulunan Kurumları 

ziyaret ettiler. 
Ziyaretlerde Orta Anadolu 
Şube Başkanımız Hamza Er 
ve Yönetim Kurulu Üyeleri 
ve İl Temsilcimiz Murat Ba-
ran da hazır bulundular.
Üyelerimizin sendikal ge-
lişmeler hakkında bilgilen-
dirildiği ziyaret ve toplan-
tılarda arkadaşlarımızın 
talepleri sorunları da din-
lendi. Sendikamıza güven 
ve desteklerini esirgemeyip 
üye olan arkadaşlarımıza 
Türkiye Kamu-Sen ailesine 
hoşgeldiniz diyoruz.

YOZGAT İLİMİZİ ZİYARET ETTİK

Maden ve Petrol İşleri Genel 
Müdürlüğü’nde 4B’li sözleşmeli perso-
nel olarak görev yapan Yeraltı Maden 
Uzmanı Mustafa Yüce, Maden Harita-

cılığı Uzmanı Onur Selen ve MAPEG İş 
yeri temsilcimiz Ali Murtaza Eren, An-
kara 1 No’lu Şube Başkanımız Hasan 
Bildim ile birlikte Genel Başkanımız 

Şuayip Deniz Demir’i ziyaret ederek, 
kadroya geçişte yaşanabilecek olası 
sorunları ve taleplerini Genel Başkanı-
mıza aktardılar. Genel Başkanımız ise 

Sendika olarak sözleşmeliden kadroya 
geçiş ile ilgili detayları beklediklerini 
ve konunun takipçisi olacaklarını arka-
daşlarımıza ifade etti.

MAPEG’DE SÖZLEŞMELİ UZMAN 
ARKADAŞLARIMIZI KONUK ETTİK
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Sendikamız Genel Başkanı Sa-
yın Ahmet Demirci Başkanlığın-
da Genel Merkez Yönetim Kuru-
lu ile beraber sendikamız Şube 
ve il Başkanlarımızın katılım 
sağladığı video konferans siste-
mi üzerinden Başkanlar Kurulu 
İstişare Toplantımızı gerçekleş-
tirdik.
Sendikal çalışmalarımızda üye-
lerimizden ve yönetim kurulla-

rımızdan gelen soru, talep ve 
öneriler üzerinde istişareler ya-
pılarak, önümüzdeki yetki dö-
nemi için “Yetkili Sendika” olma 
yönünde kararlılığımızı dile ge-

tirdik. Yapılan bu toplantımızın 
teşkilatımıza, üyelerimize ve 
hizmet kolumuzdaki tüm kamu 
çalışanlarına hayırlar getirme-
sini dileriz.

ŞUBE VE İL BAŞKANLARI İSTİŞARE TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRDİK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba-
kanlığınca “Sözleşmeli Persone-
lin Kadroya Alınması” hususunda 
yapılan açıklamada bazı hususlar 
tarafımızca olumlu bulunurken 
bazı kısımlar ise konfederasyonu-
muzun ve sendikamızın talepleri-
ni karşılamaktan uzak kalmıştır.
Hizmet kolumuzda çalışan 657 
sayılı Kanunun 4/B maddesi uya-
rınca çalıştırılan (4/C’den 4/B’ye 
geçenler de dahil) personelin 
süre sınırı olmaksızın doğrudan 
kadroya geçirilmesi kararı Sen-
dikamız Türk Tarım Orman-Sen’in 
de talep ettiği doğru ve yerinde 
bir uygulama olmuştur.

Hizmet kolumuzda 4/B’li sözleş-
meli çalışan tüm kamu personeli 
böylece kadroya aktarılmış ola-
cak. Ancak bu personellerin 4 yıl 
süresini dolduranların tayin ve 
nakil talebinde bulunacağı kara-
rı süre sınırı olmaksızın kadroya 
geçirilmesini işlevsiz kılmakta ve 
kadroya geçişte üstü örtülü bir 
süre sınırı konulduğunu ortaya 
çıkarmaktadır. “Yeni İstihdam 
Edilecek Sözleşmeli Personel” 
başlığından anlaşılacağı üzere; 
bundan sonra kamuda atamala-
rın 3+1 sistemine göre yapılacağı, 
doğrudan kadrolu personel ata-
masının kısıtlanacağı görülmek-

tedir. Bu durum kamudaki asli 
istihdam biçiminin 3+1 sözleş-
meli personel statüsü olacağını 
göstermektedir. Sözleşmelilerin 
kadroya alınması işleminin 3+1 
esasına göre belli bir süreye bağlı 
olarak bırakılması Konfederasyo-
numuz Türkiye Kamu-Sen ve Sen-
dikamız Türk Tarım Orman-Sen’in 
AMASIZ ve ŞARTSIZ KADRO tale-
bimizi karşılamamıştır.
Her zaman ifade ettiğimiz gibi bi-
zim kadro mücadelemiz, “bütün 
güvencesiz personelin istisnasız 
ve şartsız bir biçimde kadroya 
geçirilmesi ve her ne ad altında 
olursa olsun sözleşmeli istihda-

mına son verilmesi yönündedir”.
Henüz sözleşmeli personelin 
kadroya geçirilmesine ilişkin ka-
nun taslağı kamuoyuyla payla-
şılmamıştır. TBMM ve Komisyon 
süreçlerinde çekincelerimizin gi-
derilmesi için gerekli girişimlerde 
bulunacak olup, kamu personel 
sisteminin harfler ve rakamlarla 
bölünmüşlükten uzak bir biçimde 
tek bir kadrolu istihdam modeline 
dayanması için mücadelemizi ka-
rarlılıkla sürdüreceğiz.

Ahmet Demirci
Genel Başkan
Yönetim Kurulu Adına

SÖZLEŞMELİYE KADRO; TALEPLERİMİZİ 
TAM OLARAK KARŞILAMIYOR

Türkiye Kamu-Sen Konfede-
rasyonumuzun ön üyeliğinin 
gerçekleştiği; Uluslararası 
Sendikalar Konfederasyonu 
(ITUC) 5. Olağan Dünya Kong-
resi, Avustralya’nın Melbourne 
kentinde başladı. 

Kongre çalışmaları, 17-22 Kasım 2022 
tarihleri arasında tamamlanacaktır.
“ A New Social Contract-Toplumda 
Herkes için yeni bir Sözleşme”  mot-
tosu ile dikkat çeken  5. Dünya Kong-
resi, 17 Kasım 2022 tarihinde yapılan 
delegasyon ve katılımcı kayıt işlem-
leri sonrası açılış töreni ile start aldı. 
18 Kasım 2022 sabahı ilk  Genel 
Kurul çalışmasını yapan kongre de-
legasyonu, çalışma hayatının yeni 
yüzyılı, çalışma hayatı ve toplumun 
geneline yönelik sosyal adalet, covit 
19 pandemi süreci ve dünyayı etkile-
yen ekonomik kriz bağlamında iş ve 

istihdama yönelik yeni beklentiler, 
dijitalleşme, çevre dostu ekonomi, 
sosyal güvenlik, çocuk işçiliği ile 
mücadele, minimum ücret uygula-
malarının kontrolü, insan onuruna 
yakışan iş kavramı gibi konularda 
ortaya konulan genel tanımlar ve 
beklentileri katılımcı heyete ve tüm 
dünya kamuoyuna deklare etti.
Konfederasyonumuz adına Bahse 
konu dünya kongresine  dünyanın 
her bir tarafından yaklaşık 350 üye 
sendikal kuruluş adına 3 bine yakın 

delege ve kongre izleyicisi katıldı.
Kongrede Konfederasyonumuz adına 
Genel Başkanımız Sayın Önder Kah-
veci ve Türk Tarım Orman Sen Genel 
Başkanı Sayın Ahmet Demirci katı-
lım sağlamış olup, kongre sürecinde 
konfederasyon heyetimiz başta ITUC 
yöneticileri olmak üzere kongreye 
katılan pek çok ülke delegasyonu 
ile birebir görüşmeler yapmakta, 
karşılıklı görüş alış verişi, işbirliği 
geliştirme imkanları gibi konularda 
çalışmalarda bulunmaktadır.

ITUC DÜNYA KONGRESİNE KATILDIK

KORUYUCU GİYİM YARDIMI 
VE DONANIM MALZEMESİ
KONUSU İLE İLGİLİ
KAMUOYUNA DUYURU
Koruyucu Giyim Yardımı ve Donanım 
Malzemesi konusu ile ilgili olarak sosyal 
medyada dolaşan bilgi ve belgelerle ala-
kalı Sendikamıza üyelerimiz tarafından 
sıkça sorular gelmektedir. Bahse konu 
koruyucu giyim ve donanım malzemesi 
geçmiş toplu sözleşme sürecinde tutu-
lan mutabakat tutanağı ile “Bakanlık ve 
Yetkili Sendika arasında çözülecek ko-
nular” arasında gösterilerek bu konuda 
sendikamız, diğer sendikalar veya hiz-
met kolumuzda faaliyet gösteren meslek 
kuruluşları ya da ilgili diğer sivil toplum 
kuruluşlarının görüş verebileceği ortak 
bir konsensüs platformunda kaçırılarak, 
adete kapalı kapılar ardında görüşülen 
bir konu haline getirilmiştir. 

Bahse konu problemin çözümüne yöne-
lik olduğu ifade edilen bir yönerge, yet-
kili sendika tarafından şaşalı bir şekilde 
kamuoyuna duyurulmuş, ancak, DSİ ve 
Karayolları Genel Müdürlüğü gibi bazı ku-

rumlarda geçmiş aynı toplu sözleşme sü-
recinde kazanım haline gelmiş ve hizmet 
kolumuz kamu çalışanları için de büyük 
bir beklenti haline dönüşmüş giyim yar-
dımı konusu, malum yönergeler ile tam 
bir hayal kırıklığı oluşturmuş ve yetkili 
sendikanın beceriksizlik zincirine yeni bir 
halka daha eklenmiştir. 

Sosyal medyada dolaşan bilgi ve belgeler 
konusu, Genel Merkez Yönetim Kurulu-
muzca bizzat yüz yüze yapılan görüş-
meler sonucu Bakanlık ilgili üst düzey 
yöneticilerine sorulmuş, ancak onlar da, 

bu bilgi ve belgelerden haberdar olma-
dıkları, böyle bir çalışma konusundan da 
bilgi sahibi olmadıklarını ifade etmişler-
dir. 2022 yılının sona yaklaştığı, 2022 yılı 
koruyucu giyim ve donanım malzemesi 
tedariki noktasındaki yönerge “suya ya-
zılan yazı” şeklinde yeni bir hayal kırıklığı 
olarak geri dönmüştür. 
Bahse konu meselede, konun
un sorumluluğu noktasında çözüm üret-
mek zorunda olan yetkili sendika yöne-
ticileri ise, böyle bir konunun çözümü 
için sayılı günler kalan bu dönemde kış 
uykusuna yatmış, kendi iç işleri ile mesai 

yapmaktan ileri gidememektedirler. 
Sendikamızca Sayın Bakanımız Prof. Dr. 
Vahit Kirişci’ye iletilen raporumuzda da 
yer aldığı üzere, Koruyucu Giyim Yardımı 
ve Donanım Malzemesi temininde Hizmet 
kolumuzda yer alan DSİ çalışanlarına 
sağlanan haklar, hizmet kolumuz çalışan-
larını da kapsayacak şekilde acilen geniş-
letilmelidir. 
Yukarıda ifade ettiğimiz ve yılan hikayesi 
şekline dönüşmüş Koruyucu Giyim Yar-
dımı ve Donanım Malzemesi konusunda 
yaşanan olumsuzlukların tek sorumlusu 
yetkili sendika yöneticileridir. Bu vesile 
ile çözümsüzlük makamını işgal edenle-
ri yetkilendirmiş, hizmet kolumuz kamu 
çalışanlarını tekraren tercihlerini gözden 
geçirmeye davet ediyoruz. Bu ve benzer 
konularda yaşanan tüm olumsuzlukların 
çözüm merkezi ise Sendikamız Türk Ta-
rım Orman Sen’dir. 

Hizmet kolumuz tüm kamu çalışanlarını 
bir kere daha sendikamıza üye olmaya 
davet eder, saygılar sunarız.
Ahmet Demirci
Genel Başkan
Yönetim Kurulu Adına
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4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve 
Toplu Sözleşme Kanunun 22. Maddesi gere-
ğince, Gerçek Yetkili Sendika olarak, Tarım İş-
letmeleri Genel Müdürlüğü ile TİGEM Merkez 
ve Taşra Teşkilatı çalışanlarının hak ve menfa-
atlerini gözeterek yaklaşık 3 saat süren Kurum 
İdari Kurul Toplantısı TİGEM toplantı salonun-
da gerçekleştirildi.
25 Kasım 2022 tarihinde saat 14:30’da Kurum 
İdari Kurul Toplantısı TİGEM Genel Müdür 
Yardımcısı V. Hakan NALBANTOĞLU Başkanlı-
ğında; Sendikamız Genel Başkan Yardımcıları 
Erdal POLAT ve Gürkan BOZKURT, Sendikamız 
Şube Başkanı Murat TUNCER ve Şube Başkan 
Yardımcısı Yunus BOLAT,  1. Hukuk Müşaviri 
Duygu ÇINAR, Daire Başkanı Faruk ERKAN, 
Daire Başkan V. Gürcan ÇATAL’ın katılımlarıyla 
gerçekleştirildi.
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü ile Gerçek 

Yetkili Sendika olarak Sendikamız Türk Tarım 
Orman Sen arasında gerçekleştirilen Kurum 
İdari Kurulu toplantısı Kurum çalışanlarına 
hayırlı olmasını dileriz.
NOT: Sendikamız ve TİGEM arasında yapılan 
bu Kurum İdari Kurulu Toplantı tutanağında 

yer alan 12. Maddede kısmen mutabakat sağ-
lanmış, ancak 15. ve 17. Maddelerde karşılıklı 
anlayış birliği oluşmadığı için mutabakat sağ-
lanamamıştır.

Sonuç tutanağı web sayfamızdadır.

TİGEM VE SENDİKAMIZ ARASINDA 
KİK TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Geleceğimiz için bir nefeste biz bırakıyoruz. 
Türkiye Yüzyılına Nefes olacak fidanların di-
kim programlarına sendikamız Türk Tarım 
Orman-Sen Genel Merkez Yönetim Kurulu ola-
rak katılım sağladık.

Türkiye Yüzyılına Nefes Olacak Fidan Dikim 
Programımız Türk Devletleri Teşkilatını oluş-
turan tüm ülkelerde ve 81 ilimizde aynı anda 
gerçekleşmiştir. Emeği geçen tüm meslektaş-
larımıza teşekkürlerimizi sunduk.

TÜRKİYE YÜZYILINA NEFES

DKMP BÖLGE MÜDÜRÜ SAYIN HASAN 
BAŞYİĞİT’E HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ
Doğa Koruma ve Milli Parklar 9. Bölge 
Müdürlüğü’ne atanan Sayın Hasan Başyiğit’e 
Sendikamız Genel Merkez Yönetim Kurulu ola-
rak hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. 
Sayın Bölge Müdürümüze yeni görevinde başa-
rılar diliyor ve misafirperverlikleri teşekkürleri-
mizi sunduk.

TİGEM DAİRE BAŞKANI SAYIN OLCAY 
AKIN’A HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Destek Hiz-
metleri Daire Başkanlığına atanan Sayın Olcay 
Akın’a Sendikamız Genel Başkan Yardımcısı Sa-
yın Gürkan Bozkurt ve 2 Nolu Ankara Şube Baş-
kan Yardımcımız Sayın Yunus Bolat ile beraber 
hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. Sayın Daire 
Başkanımıza misafirperverliği ve hoş sohbeti 
için teşekkürlerimizi sunduk.

Sendika Genel Merkez Yönetim Ku-
rulu üyelerimiz Hasan Nuri Akça ve 
Gürkan Bozkurt ile Orman Genel Mü-
dürü Sayın Bekir Karacabey’i maka-
mında ziyaret ederek, Görevde Yük-
selme ve Unvan Değişikliği, Atama 
ve Yer Değişikliği Yönetmeliklerinde 
yapılacak değişikliklere yönelik gö-
rüşlerimizi ilettik.

Görüşmede, Orman Genel Müdür-
lüğü bünyesindeki kamu çalışanları 
ile ilgili Görevde Yükselme ve Unvan 
Değişikliği ve Atama ve Yer Değişikli-
ği Yönetmeliklerinde yapılacak olan 
değişiklikler ile ilgili Sendikamızca 
yönetmelik hakkında yapmış oldu-
ğumuz görüş ve önerilerimizi Sayın 

Karacabey’e ilettik.

 Toplantıda, bahse konu yönetme-
lik hakkında görüş ve önerilerimiz 

üzerinde istişarede bulunduk. Sayın 
Genel Müdürümüze nezaketi, ilgi ve 
alakası için teşekkürlerimizi sunduk.

Genel Başkanımız Ahmet Demirci 
Başkanlığında Yönetim Kurulu 
olarak Tarım ve Orman Bakanlığı 
Personel Genel Müdürü Sayın Adem 
Dinç’i ziyaret ettik.

Gerçekleşen ziyarette Genel Baş-
kanımız Demirci, Tarım ve Orman 
Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme 
Yönetmeliği taslağı hakkında,  tas-
lağın geneli üzerindeki Sendika-
mızın hazırlamış olduğu  görüş ve 
gerekçelerini içeren çalışmalarımızı 
dosya halinde Sayın Dinç’e sundu. 

Genel Başkanımız Demirci, hazırla-
mış olduğumuz Atama ve Yer Değiş-
tirme Yönetmeliği taslağındaki bazı 
maddeler için değiştirilmesini öner-
diğimiz raporumuzun konularını, 
maddeleri ve gerekçelerini detaylan-

dırarak Sayın Dinç’e ifade etti. Genel 
Müdür Sayın Adem Dinç Atama ve 
Yer Değiştirme Yönetmeliği tasla-
ğındaki çalışmalarına, Sendikamızın 
da konu üzerinde yapmış olduğumuz 
görüş ve gerekçeleri detaylandırarak 
kendisine sunmamızdan memnun 
olduğunu ifade ederek, bahse konu 
yönetmelik taslağı çalışmalarında 
Sendikamızın da önerilerini dikkate 
alacaklarını ifade etti. Sayın Genel 
Müdürümüze misafirperverliği için 
teşkilatımız adına teşekkürlerimizi 
Sunduk.   

SAYIN BEKİR KARACABEY’İ 
MAKAMINDA ZİYARET ETTİK

SAYIN DİNÇ’E ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ 
TASLAĞI İLE İLGİLİ ÇALIŞMALARIMIZI SUNDUK

Orman Genel Müdürlüğü Atama ve 
Yer Değişikliği ve Orman Muhafaza 
Memurları Atama ve Yer Değişikliği 
Yönetmeliklerinde yapılacak revize 
çalışmaları için Orman Genel Müdür 
Yardımcısı Sayın Kenan Akduman’ı 

ziyaret ederek, çalışmalar hakkında 
fikir alışverişinde bulunduk. 

Sayın Genel Müdür Yardımcımıza 
ilgi, alakaları ve misafirperverlikleri 
için teşekkürlerimizi sunduk.

ORMAN GENEL MÜDÜR
YARDIMCISI SAYIN KENAN 
AKDUMAN’I ZİYARET ETTİK
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Sn. Cumhurbaşkanımız 2023 
Ocak-Haziran arası memur ve 
emekli maaş zam oranlarının 
%16,4’den %25’e yükseltildiğini 
açıkladı. %25 olarak belirlenen 
Ocak zammının içerisinde %8,4 
enflasyon farkının olduğu hesa-
ba katıldığında altı aylık memur 
ve emekli zam oranının %16,6’da 
kaldığı, ek zammın ise %8,5 oldu-
ğu görülmektedir.
Açıklanan bu rakam % 122,93 
olan yeniden değerleme oranı, 
asgari ücrete yapılan % 55’lik 
artış ve ekonomik gerçeklerle 
karşılaştırıldığında memurların 

beklentilerini karşılamaktan uzak 
kalmıştır. Yapılan ek zam yeter-
sizdir. Ek olarak verilen zammın 

anlamlı hale gelmesi için enflas-
yon farkı hesabına dâhil edilme-
mesi gerekmektedir.

Uzun zamandan beri gündeme 
getirdiğimiz ve ilk defa Türki-
ye Kamu-Sen’in dillendirdiği ek 
zam ve refah payı konusu tekrar 
değerlendirilmelidir. Memur ve 
emeklilerimizin 2022 yılındaki ka-
yıplarını karşılamak, 2023 yılında 
alım güçlerini artırmak noktasın-
da, ek zammın miktarı gözden 
geçirilmeli, memur ve emeklileri-
mizi rahatlatacak bir düzenleme 
yapılmalıdır.

Ahmet Demirci
Genel Başkan
Yönetim Kurulu Adına

YAPILAN EK ZAM YETERSİZDİR

Türkiye Kamu-Sen Ar-Ge Merke-
zimizce hazırlanan, Kamu görev-
lilerinin ek göstergelerine ilişkin 
657 sayılı devlet memurları ka-
nununun eki (1) sayılı cetvelde 
değişiklik yapılmasına dair revi-
ze teklifimiz, Türkiye Kamu-Sen 
Genel Başkanlarımızdan oluşan 

heyetimiz tarafından önce Çalış-
ma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız 
Sayın Bakanımız Prof. Dr. Vedat 
Bilgin’e iletilmişti.
Bahse konu çalışma daha sonra 
Mecliste Grubu bulunan Milliyetçi 
Hareket Partisi ve Ak Parti Grup 
Başkan Vekillerine de iletilmişti. 

Yine bahse konu kanun teklifimiz 
önümüzdeki günlerde plan ve 
bütçe komisyonunda  görüşül-
dükten sonra TBMM Genel Ku-
ruluna getirilmesi süreci devam 
etmekte olup, konu konfederas-
yonumuz ve sendikamız tarafın-
dan hassasiyetle takip edilmek-

tedir.
Gelişmeler hakkında bilgilendir-
melerde bulunacağız.

Ahmet Demirci
Genel Başkan
Yönetim Kurulu Adına

3600 EK GÖSTERGE MAĞDURİYETLERİNİN 
GİDERİLMESİ İÇİN EK KANUN TEKLİFİ

Sendikamız Genel Merkez 
Yönetim Kurulu olarak, hiz-
met kolumuza bağlı Doğa 
Koruma ve Milli Parklar Ge-
nel Müdürlüğüne atanan 
Sayın Kadir Çokçetin’i maka-
mında ziyaret ederek hayırlı 
olsun dileklerimizi ilettik.
Ayrıca ziyaret vesilesi ile 
Doğa Koruma ve Milli Parklar 
Genel Müdürlüğü merkez ve 
taşra kuruluşlarında görev 
yapan kamu görevlilerinin 
Sendikamıza iletmiş oldukla-

rı görüş ve taleplerini içeren 
bir rapor Sayın Genel Müdü-
re arz edildi. Sayın Genel Mü-

dürün göstermiş olduğu ya-
kın ilgi ve misafirperverliği 
için teşekkürlerimizi sunduk.

DKMP GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE ATANAN SAYIN KADİR 
ÇOKÇETİN’E HAYIRLI OLSUN ZİYARETİNDE BULUNDUK

Genel Merkez Yönetim Kurulu olarak  
(TKDK) Tarım ve Kırsal Kalkınmayı 
Destekleme Kurumu Başkanı Sayın 
Dr. Muhammed Adak’ı makamında 
ziyaret ettik.

Gerçekleştirilen ziyarette Genel Baş-
kanımız Ahmet Demirci,  Kurum ça-

lışanlarının sorunlarını ve taleplerini 
detaylı şekilde Sayın Adak’a ileterek 
bu konularla ilgili istişarede bulun-
duk.
Sayın Adak’a ilgi ve alakasına tüm 
üyelerimiz ve tüm çalışan personel 
adına teşekkürlerimizi sunarız.

TKDK BAŞKANI SAYIN DR. MUHAMMED 
ADAK’I ZİYARET ETTİK

Orman Genel Müdürlüğü, Orman Yan-
gınlarıyla Mücadele Daire Başkanı Sayın 
Mustafa Songür’ü ve Orman Yangınla-
rıyla Mücadele Şube Müdürü Sayın Al-
per Yılmaz’ı Genel Merkezimizde misafir 

ettik. 

Ziyaretleri için Daire Başkanımıza ve 
Şube Müdürümüze teşekkürlerimizi su-
narız.

SAYIN MUSTAFA SONGÜR VE SAYIN ALPER YILMAZ’DAN 

SENDİKAMIZA ZİYARET

Doğa Koruma ve Milli 
Parklar Genel Müdür-
lüğü, Genel Müdür 
Yardımcısı Sayın 
Akif Günkut’u Genel 
Merkezimizde misafir 
ettik. Ziyaretleri için 
Genel Müdür Yardım-
cımıza teşekkürleri-
mizi sunuyoruz.

GENEL MÜDÜR YARDIMCISI SAYIN AKİF 
GÜNKUT’U SENDİKAMIZDA AĞIRLADIK

Doğa Koruma ve 
Milli Parklar Ankara 9. 
Bölge Müdürü Sayın 
Hasan Başyiğit’i Genel 
Merkezimizde misafir 
ettik. 
Ziyaretleri ve nazik 
hediyeleri için Bölge 
Müdürümüze teşek-
kürlerimizi sunuyoruz.

BÖLGE MÜDÜRÜ SAYIN HASAN
BAŞYİĞİT’DEN SENDİKAMIZA ZİYARET

KAMU MÜHENDİSLERİ
PLATFORMU TEMSİLCİLERİNDEN 
SENDİKAMIZA ZİYARET
Kamu Mühendisleri Platformu Temsil-
cilerinin Sendikamıza yapmış oldukları 
ziyaretlerinde talepleri hakkında gö-
rüş alışverişinde bulunduk, nazik ziya-
retleri için teşekkür ediyoruz.
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Sendikamız Genel Merkez Yönetim Kurulu 
Üyelerimiz Sayın Erdal Polat ve Sayın 
Gürkan Bozkurt, Tarım İşletmeleri Genel 
Müdür Yardımcıları Sayın Hakan Nalban-
toğlu ve Sayın Ergün Erol’u ziyaret etti.
Yapılan ziyarette,  Sendikamız Yönetim 
Kurulu olarak Tarım İşletmeleri Genel Mü-
dürlüğü ve taşra teşkilatlarındaki İşletme 
Müdürlüklerinde çalışan personellerin 
yaşadıkları sorunları Sayın Genel Müdür 
Yardımcılarına ileterek, Koruyucu Giyim 
ve Donanım Malzemesi Yönergesi, Banka 
Promosyonu ve 2023 yılında yapılması 
planlanan Atama ve Yer Değişikliği Yö-
netmeliği gibi birçok konuda istişarelerde 
bulunuldu. Sayın Genel Müdür Yardımcı-
larımıza misafirperverlikleri için teşekkür-
lerimizi sunduk.

SENDİKAMIZDAN TİGEM’E ZİYARET

Sendikamız Genel Başkan Yardımcıları Sa-
yın Erdal Polat ve Sayın Gürkan Bozkurt, 
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü 
İnsan Kaynakları Daire Başkanı Sayın Fatih 
Kaya’yı makamında ziyaret etti.
Ziyarette, Toprak Mahsulleri Ofisi Merkez 
ve Taşra teşkilatlarında çalışan personel-
lerin kurumlarında yaşadıkları sorunları 
Sayın Daire Başkanına ileterek, TMO’ya 
yeni personel istihdamı,  Atama ve Yer De-
ğişikliğindeki sorunlar, TMO çalışanlarının 

refah seviyesinin yükseltilmesine yönelik 
çalışmaların yapılması, fazla mesai konu-
su ve yıllık izinlerin zamanında kullandı-
rılmasının sağlanması gibi birçok konuda 
istişarelerde bulunuldu.
Ayrıca, Görevde Yükselme ve Unvan Deği-
şikliği Sınavı ile ilgili sınav takviminin en 
kısa sürede yayınlanarak mağduriyetlerin 
giderilmesi hususunda talepte bulunuldu.
Sayın Daire Başkanımıza misafirperverlik-
leri için teşekkürlerimizi sunduk.

SENDİKAMIZDAN TMO’YA ZİYARET

Genel Merkez Yönetim Kurulu 
Üyelerimiz Erdal Polat, Gürkan 
Bozkurt ve 2 Nolu Ankara Şube 
Yönetim Kurulu Üyeleri  bera-
berliğinde heyet olarak Destek 
Hizmetleri Daire Başkanlığı 
Sosyal İşler Daire Başkanı Sayın 
İrfan TÜRKMEN ‘i ziyaret ettik.
Yapılan ziyarette, Bakanlığımız 
personellerinin yaşadığı sorun-
ları ve talepleri Sayın Türkmen’e 
ileterek istişare de bulunduk.
Sayın Daire Başkanımıza 
misafirperverliğinden dolayı 
teşekkürlerimizi sunarız.

SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANI SAYIN 
İRFAN TÜRKMEN ‘İ ZİYARET ETTİK
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Türk Tarım Orman-Sen Genel 
Merkez Yönetim Kurulu olarak, 
Şube ve İl Yönetim Kurullarımız 
ile Temsilcilerimiz, üyelerimiz ve 
hizmet kolumuz kamu çalışanları-
nı ziyaret ederek, İstişare Toplan-
tıları gerçekleştirdik.

Çalışma programlarımızda, Kurum ida-
recilerini makamlarında ziyaret ederek 
Kurum personellerinin yaşamış olduk-
ları problemler ve çözüm önerileri nok-
tasında istişarelerde bulunduk.

Ayrıca, üyelerimiz ve meslektaşlarımı-

zın talep ve önerilerini dinleyerek, çö-
züm noktasında sendikamızın yapmış 
olduğu çalışmalarımızı detaylı olarak 
ilettik.
Ziyaretlerimizde, Kurum idarecilerine, 
üyelerimize ve meslektaşlarımıza mi-
safirperverlikleri için teşekkürlerimizi 
sunduk. 

KURUM ZİYARETLERİ

ADANA

ADANA

ADANA ADANA

ARTVİN ARTVİN ARTVİN ARTVİN

ARTVİN AYDIN DENİZLİ DENİZLİ

DENİZLİDENİZLİDENİZLİDENİZLİ

DENİZLİ ELAZIĞ ELAZIĞ ELAZIĞ
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ORDU ORDU ORDU

ORDU ORDU ORDU

ORDU ORDU OSMANİYE

OSMANİYE

OSMANİYE
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OSMANİYE OSMANİYE

RİZE

RİZE RİZE

RİZE RİZE

SAKARYA

SAKARYA SAKARYA SAKARYA

MUĞLA MUĞLA MUĞLA
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Yetkili olduğumuz Ulaştırma ve Altyapı 
Bakanlığında, gerek Kurum İdari Kurulu 
toplantılarında gerekse yapılan ziyaret-
lerde sürekli dile getirdiğimiz, Banka 
Promosyon miktarının günümüz ekono-
mik göstergeleri dikkate alınarak gün-
cellenmesi talebimiz hayata geçti.

Buna göre, Nisan ayında 12000 TL olan 
banka promosyonu 25000 TL ye yüksel-
tilmiş, UAB Çalışanlarına 13000 TL daha 
ödeme yapılacaktır.

Tüm UAB Çalışanlarına hayırlı uğurlu 
olmasını dileriz.

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI
BAKANLIĞI BANKA PROMOSYONU 
25000 TL’YE YÜKSELTİLDİ

Sendikamız tarafından DHMİ 
Genel Müdürlüğüne yazı yazı-
larak, Genel Müdürlük tarafın-
dan yapılan Havacılık Tazmina-
tı çalışmalarının iş ve iç barış 
ile çalışanların aidiyet duygu-
su artırmak için çok büyük 
bir öneme sahip olduğu ifade 

edilerek, söz konusu çalışma 
yapılırken, DHMİ’de görev ya-
pan her personel gibi özveriyle 
görev yapan İdari Çalışanların 
da, mağdur edilmemesi ve hak 
ettikleri oranda tazminat al-
maları sağlanarak herhangi bir 
hak kaybı yaşamamaları talep 

edilmiştir. 

Türk Ulaşım-Sen olarak, konu-
nun yakından takipçisi olarak, 
hiçbir çalışanın mağdur olma-
ması ve hak kaybı yaşamaması 
için gereken mücadele verile-
cektir.

DHMİ’DE GÖREV YAPAN HER ÇALIŞAN GİBİ ÖZVERİYLE
GÖREV YAPAN İDARİ ÇALIŞANLAR DA HAK ETTİKLERİ 
ORANDA HAVACILIK TAZMİNATI ALMALARI SAĞLANMALIDIR

Sendikamızdan önce yetkili olan 
sendika tarafından 12 yıl boyunca 
Kurum İdari Kurulu toplantısı ya-
pılmayan SHGM’de, 2020 yılında 
Yetkili Sendika olmamızın ardın-
dan gerçekleştirdiğimiz tüm KİK 
toplantılarının birinci gündem 
maddesi olan, ve 9 Haziran 2022 
tarihinde yapılan KİK toplantısın-
da tekrar görüştüğümüz SHGM 
çalışanlarına ödenen Havacılık 
Tazminatı oranlarının yükseltil-
mesi 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 yükseltil-

mesiyle ilgili hazırlanan Kanun 
Teklifi T.B.M.M. Genel Kurulunda 
kabul edilerek, Cumhurbaşkanlığı 
tarafından onaylanmıştı. 
Bugün gelinen noktada, SHGM 
Çalışanlarına yeni oranlarda 
Havacılık Tazminat ödenmesine 
başlanmıştır. Sayın Bakanımız 
Adil KARAİSMAİLOĞLU başta ol-
mak üzere, SHGM Genel Müdürü 
Sayın Kemal YÜKSEK ve emeği 
geçen herkese teşekkür eder, 
yeni Havacılık Tazminatının tüm 
SHGM Çalışanlarına hayırlı olma-
sını dileriz.

YETKİLİ OLDUĞUMUZ SHGM’DE, 
YENİ HAVACILIK TAZMİNATI 
ÖDENMEYE BAŞLANDI

DHMİ GENEL MÜDÜR 
YARDIMCISI SAYIN FATİH 
ÇAKMAK’I ZİYARET ETTİK
Genel Başkanımız Mustafa Nurullah ALBAYRAK, 
DHMİ Genel Müdür Yardımcısı Sayın Fatih ÇAKMAK’ı 
ziyaret ederek personel sorunları ve talepleri ile il-
gili istişarelerde bulundu. Göstermiş olduğu ilgi ve 
alakadan dolayı kendisine teşekkür eder çalışmala-
rında başarılar dileriz.

DHMİ GENEL MÜDÜR 
YARDIMCISI SAYIN ENES 
ÇAKMAK’I ZİYARET ETTİK
Genel Başkanımız Mustafa Nurullah ALBAYRAK, 
DHMİ Genel Müdür Yardımcısı Sayın Enes ÇAKMAK’ı 
ziyaret ederek, personel sorunları ve talepleri ile il-
gili istişarelerde bulundu. İlgi ve alakasından dolayı 
kendisine teşekkür eder çalışmalarında başarılar 
dileriz.

Adana Gar Temsilciliğimizin açı-
lışı üyelerimizle birlikte dualarla 
gerçekleştirildi. 

Gerçekleştirilen açılışa Genel 
Başkanımız Mustafa Nurullah 
ALBAYRAK, Genel Başkan Yar-
dımcımız Muhsin POLAT ile çok 
sayıda davetli ve üyemiz katıldı. 

Adana’da görev yapan ulaşım 
çalışanlarımızın gelerek, talep-
lerini, sorunlarını aktarabileceği 
Temsilciliğimizin hizmet bürosu-
nun Adana’da görev yapan tüm 
ulaşım çalışanlarımıza ve cami-
amıza hayırlı uğurlu olmasını 
diler, açılışa katılan tüm misafir-
lerimize ve üyelerimize teşekkür 
ederiz.

TCDD 6. BÖLGE MÜDÜRÜ 
SAYIN ALİ SEYDİ FELEK’İ 
ZİYARET ETTİK
Genel Başkanımız Mustafa Nurullah ALBAYRAK, TCDD 6. 
Bölge Müdürü Sayın Ali Seydi FELEK’i ziyaret ederek, ça-
lışanların sorun ve talepleriyle ilgili istişarelerde bulundu. 
Göstermiş olduğu ilgi ve alakadan dolayı kendisine teşek-
kür eder, çalışmalarında başarılar dileriz.

ADANA GAR TEMSİLCİLİĞİMİZ DUALARLA AÇILDI

Sendikamız tarafından Ulaştırma ve Altyapı 
Bakanlığına bağlı işyerlerinde çeşitli unvan-
larda görev yapan üyelerimizin katılımıyla 
Denizcilik Çalıştayı düzenlendi. Çalıştayda, 
yaşanan sorunlar ve talepler ile ilgili karşılık-
lı görüş alışverişinde bulunularak, görüşülen 
konularla ilgili Çalıştay Raporu hazırlandı. 
Hazırlanan rapor, ilgili kurumlara iletilerek 
sorunların çözümüne yönelik gerekli çalış-
malar yapılacaktır. Çalıştaya katılan tüm ar-
kadaşlarımıza vermiş oldukları katkılardan 

dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki sü-
reçte diğer derneklerimizin talepleri doğrul-

tusunda çalıştaylarımıza devam edeceğimizi 
ifade etmek istiyoruz.

DENİZCİLİK ÇALIŞTAYI GERÇEKLEŞTİRDİK
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Sendikamız ile Ulaştırma ve Altyapı Bakan-
lığı arasında 2022 yılının ikinci Kurum İdari 
Kurulu toplantısı gerçekleştirildi. 

UAB Bakan Yardımcımız Sayın Selim 
DURSUN’un başkanlığında gerçekleştirilen 

toplantıya sendikamızı temsilen, Genel Baş-
kanımız Mustafa Nurullah ALBAYRAK, Genel 
Başkan Yardımcılarımız Ömer AĞCA, İlker 
ÇELİKUS, Muhsin POLAT, Mustafa ALCAN, 
Şube Başkanımız Tuncay KIYICIER katılırken, 
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığını temsilen, 
Personel Genel Müdürü V. Sayın Leyla AKINCI, 
Hukuk Hizmetleri Genel Müdür V. Sayın Nur-
gül URALOĞLU, Personel Daire Başkanı Sayın 
Hakan AKKUŞ, Destek Hizmetleri Daire Baş-
kan Vekili Sayın Orhan KÜTÜK katıldı. 

Toplantıda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 
merkez ve taşra teşkilatında görev yapan çalı-
şanların yaşamış olduğu sorunlar sendikamız 
tarafından gündeme getirilmiş, çözümü konu-

sunda istişarelerde bulunulmuştur. Gündeme 
getirilen konuların çözümü için yapılacak ça-
lışmalar sendikamız tarafından yakından ta-
kip edilecektir. Toplantıda görüşülen konular 
tutanak haline getirilip imzalandıktan sonra 
yayımlanacaktır.

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI 2022/2 SAYILI 
KURUM İDARİ TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Genel Başkanımız Musta-
fa Nurullah ALBAYRAK, 
Ulaştırma ve Altyapı Ba-
kanlığı Bakan Yardımcısı 
Sayın Selim DURSUN’u 
ziyaret etti. Ziyarette 
çalışanların sorun ve 
talepleriyle ilgili istişa-
relerde bulundu. Bakan 
Yardımcımız Sayın Selim 
DURSUN’a göstermiş 
olduğu ilgi ve alakadan 
dolayı teşekkür eder, , 
başarılı çalışmalarının 
devamını dileriz.

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI BAKAN
YARDIMCISI SAYIN SELİM DURSUN’U ZİYARET ETTİK

Genel Başkanımız Musta-
fa Nurullah ALBAYRAK, 
TCDD Genel Müdürü 
Sayın Hasan PEZÜK’ü 
ziyaret etti. Genel 
Başkanımız Ziyarette, 
çalışanlarımızın sorun 
ve taleplerini ileterek, 
Görevde Yükselme Sınavı 
sonucunda yedeklerde 
kalan personelin atama-
larının yapılmasını talep 
etti. 

TCDD GENEL MÜDÜRÜ SAYIN HASAN PEZÜK’Ü ZİYARET ETTİK

Genel Başkanımız Mustafa Nurullah 
ALBAYRAK, Elazığ Şube Başkanlığı-
mıza bağlı İşyeri Temsilcilerimizle 

bir araya geldi. Değerli İşyeri Tem-
silcilerimize sendikal çalışmalarımız 
ve önümüzdeki süreçte yapılması 

gereken çalışmalar ile ilgili bilgiler 
vererek çalışanlarımızın yaşamış 
oldukları sorun ve talepleriyle ilgili 
istişarelerde bulundu. 

Toplantımıza katılan tüm temsil-
cilerimize teşekkür ediyor, “Lider 
Türkiye, Güçlü Sendika” parolasıyla 
vermiş olduğumuz sendikal müca-
delemiz içerisinde Cumhuriyetimi-
zin 100. Yılında yetkili sendika olma 
hedefimize ulaşmak için yapacakla-
rı çalışmalarda başarılar diliyoruz. 

ELAZIĞ ŞUBEMİZE BAĞLI İŞYERİ
TEMSİLCİLERİMİZLE BİR ARAYA GELDİK Genel Başkanımız Mus-

tafa Nurullah ALBAY-
RAK, MHP Genel Baş-
kan Yardımcısı Sayın 
Yaşar YILDIRIM Beye-
fendiyi ziyaret ederek, 
DHMİ’de kangren haline 
dönmüş ve dağıtımında 
yaşanan adaletsizlikler 
nedeniyle çalışanlar 
arasında huzurluğa yol 
açan Havacılık Tazmi-
natıyla, İdari Çalışan-
ların talepleri ve Kamu 
Mühendisleri ile ilgili, 
sendikamız tarafından 

hazırlanan ayrıntılı ra-
poru T.B.M.M’de gün-
deme getirmek üzere 
kendisine takdim etti.

MHP Genel Başkan 
Yardımcısı Sayın Yaşar 
YILDIRIM Beyefendiye 
ulaşım çalışanlarının 
yaşadıkları sorunlara 
göstermiş olduğu has-
sasiyetten ve ilgiden 
dolayı teşekkür ediyor, 
başarılı çalışmalarının 
devamını diliyoruz.

MHP GENEL BAŞKAN
YARDIMCISI SAYIN YAŞAR 
YILDIRIM’I ZİYARET ETTİK

Sendikamız ile TÜRASAŞ 
Genel Müdürlüğü arasın-
da 2022-2 sayılı Kurum 
İdari Kurulu toplantısı 
bugün TÜRASAŞ Genel 
Müdürlüğü’nde gerçekleş-
tirildi. 

Toplantıda, TÜRASAŞ’ta gö-
rev yapan çalışanların yaşa-
mış olduğu sorunlar sendi-
kamız tarafından gündeme 
getirilmiş, çözümü konu-
sunda istişarelerde bulunul-
muştur. Gündeme getirilen 
konuların çözümü için yapı-

lacak çalışmalar sendikamız 
tarafından yakından takip 
edilecektir.

Toplantıda görüşülen konu-
lar tutanak haline getirilip 
imzalandıktan sonra yayım-
lanacaktır.

TÜRASAŞ 2022/2 SAYILI KİK
TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Genel Başkanımız Mustafa 
Nurullah ALBAYRAK, TCDD 
Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürü 
Sayın Ufuk YALÇIN’ı ziyaret 
etti. 

Genel Başkanımız ziyarette, çalı-
şanlarımızın sorun ve talepleriyle 
istişarelerde bulunarak, memur 
maaşlarına yapılan enflasyon farkı 
artışlarının, banka promosyonu tu-

tarına da yansıtılmasını ve sözleş-
me süresi boyunca her 6 ayda bir 
çalışanlarımıza ödenmesi talebimizi 
iletti. Ayrıca yapılan sözlü sınavlar-
da, liyakat ve hakkaniyet esasları-
nın dikkate alınmasını, hak edenin 
kazanması talebimizi de yineledi. 

Sayın Genel Müdürümüze göster-
miş olduğu ilgi ve alakadan dolayı 
teşekkür ediyor, çalışmalarında ba-
şarılar diliyoruz.

TCDD TAŞIMACILIK A.Ş. GENEL MÜDÜRÜ 
SAYIN UFUK YALÇIN’I ZİYARET ETTİK



TÜRKİYE KAMU-SEN GAZETESİ 88OCAK 2023
TÜRKİYE KAMU-SEN GAZETESİ 89

TÜ
RK

 U
LA

ŞI
M

-S
EN

w
w

w
.tu

rk
ul

as
im

se
n.

or
g.

tr

Genel Başkanımız Mustafa 
Nurullah ALBAYRAK, Malatya 
Şube Başkanlığımıza bağlı 

İşyeri Temsilcilerimizle bir 
araya geldi. 
Genel Başkanımız gerçekleştirilen toplantıda, 
İşyeri Temsilcilerimize sendikal çalışmaları-
mız ve önümüzdeki süreçte yapılması gereken 
çalışmalar ile ilgili bilgiler vererek çalışanları-
mızın yaşamış oldukları sorun ve talepleriyle 

ilgili istişarelerde bulundu. 

Toplantıya katılan tüm temsilcilerimize teşek-
kür ediyor, “Lider Türkiye, Güçlü Sendika” pa-
rolasıyla vermiş olduğumuz sendikal mücade-
lemiz içerisinde Cumhuriyetimizin 100. Yılında 
yetkili sendika olma hedefimize ulaşmak için 
yapacakları çalışmalarda başarılar diliyoruz.

MALATYA ŞUBE YÖNETİMİMİZ VE 
TEMSİLERİMİZLE BİR ARAYA GELDİK

DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan 
Ünvan değişikliği sınavında sendikamızın da 
yıllardır mücadelesini verdiği ARFF Tekniker-
liği ile ilgili kadro ihdası yapılarak 10 kişilik 
ARFF Teknikerliği kadrosu açılmıştır.
Bilindiği gibi sendikamız tarafından konuy-
la ilgili üniversitelerden ARFF Memurlarının 
“Tekniker” olması ve yaptıkları işin teknik bir 
iş olduğu yönünde Bilirkişi Raporu alınmış ve 
defalarca kurumdan tüm personele Tekniker 
unvanı verilmesi talep edilmiştir. 

Ayrıca Kamu Denetçiliği Kurumu’na başvu-
rularak bu talebi destekleyici bir karar daha 
alınmış ve söz konusu kararda ARFF Memur-
larının Teknikerlik Unvanının tüm haklarından 
yararlanması gerektiği ifade edilmiştir. 

Kadro ihdas edilmiş olsa da açılan 10 kişilik 

ARFF Teknikerliği kadrosu kesinlikle yetersiz-
dir. Hali hazırda zaten tüm ARFF Memurları 
teknik iş yapmakta ve teknikerliği hak ettiği 
hem Bilirkişi Raporu ile hem de Kamu Denet-

çiliği Kurumunun Kararı ile kanıtlanmıştır. 
Yaptıkları iş gereği Teknikerlik unvanını hak 
eden ARFF Memurlarının bu unvana hem sı-
navla atanması hem de yetersiz sayıda kadro 
açılması yeni sorunlara yol açacağı aşikârdır. 
Şöyle ki, aynı yerde aynı işi ve aynı mesaiyi 
yapan iki farklı unvan ortaya çıkacak ve bu iki 
unvan arasında maddi yönden ciddi farklar 
meydana gelecektir. Bu durum ARFF Memur-
ları arasında hem iş barışını hem de çalışma 
barışını olumsuz yönde etkileyeceğini düşün-
mekteyiz. 

Bu nedenle Türk Ulaşım-Sen olarak, tüm ARFF 
Memurlarının, herhangi bir sınava tabi tutul-
madan hak ettikleri Teknikerlik unvanın tüm 
haklarından yararlandırılmasını talep ediyor, 
bu yönde de verdiğimiz mücadelemizi sürdü-
receğimizin bilinmesini istiyoruz.

10 KİŞİLİK ARFF TEKNİKERLİĞİ KADROSU
YETERSİZ OLMAKLA BİRLİKTE BU UYGULAMA 
YENİ SORUNLARA YOL AÇACAKTIR

Genel Başkanımız Mustafa Nurullah 
ALBAYRAK, Sivas Şube Başkanımız Tahsin 
ÖZDEMİR ve Şube Yönetim Kurulu Üyele-
rimiz ile birlikte, TCDD 4. Bölge Müdürü 
Sayın Hasan ARI’yı ziyaret ederek, çalı-
şanlarımızın sorun ve talepleriyle ilgili 
istişarelerde bulundu.
Göstermiş olduğu ilgi ve alakadan dolayı 
teşekkür eder, çalışmalarında başarılar 
dileriz.

TCDD 4. BÖLGE MÜDÜRÜ SAYIN HASAN ARI’YI ZİYARET ETTİK

Genel Başkanımız Mustafa Nurul-
lah ALBAYRAK, Sivas Şube Yönetim 
Kurulu Üyelerimiz ve İşyeri Temsil-
cilerimizle bir araya gelerek, sendi-
kal çalışmalarımız ve önümüzdeki 
süreçte yapılması gereken çalış-
malar ile ilgili bilgiler verdi. Ayrıca 
çalışanlarımızın yaşamış oldukları 
sorun ve talepleriyle ilgili istişare-
lerde bulundu. Toplantımıza katı-

lan tüm arkadaşlarımıza teşekkür 
ediyor, “Lider Türkiye, Güçlü Sendi-
ka” parolasıyla vermiş olduğumuz 
sendikal mücadelemiz içerisinde 
Cumhuriyetimizin 100. Yılında yet-
kili sendika olma hedefimize ulaş-
mak için yapacakları çalışmalarda 
başarılar diliyoruz. Var olsun Teşki-
lat, Var Olsun Türk Ulaşım-Sen

SİVAS ŞUBE YÖNETİM KURULU ÜYELERİMİZ VE
İŞYERİ TEMSİLCİLERİMİZLE BİR ARAYA GELDİK

Genel Başkanımız Mustafa Nurullah 
ALBAYRAK, TÜRASAŞ Sivas Bölge 
Müdürlüğünde görev yapan arkadaş-
larımız ile bir araya gelerek sendikal 
çalışmalarımız ile ilgili bilgiler verdi. 
Yaşamış oldukları sorun ve talepleriy-
le ilgili istişarelerde bulundu. 

Toplantımıza katılan tüm arkadaşları-
mıza teşekkür ediyor, çalışmalarında 
başarılar diliyoruz.

TÜRASAŞ SİVAS
BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNÜ 
ZİYARET ETTİK

Genel Başkanımız Mustafa Nurullah ALBAYRAK, 
SİVAS TCDD’de görev yapan kamu mühendisleri-
mizle bir araya gelerek sorun ve talepleriyle ilgili 
sendikamızın yapmış olduğu çalışmalar hakkında 
bilgiler verdi. Kamu Mühendislerimizin özlük ve 
sosyal haklarına ilişkin taleplerimizi her plat-
formda dile getirmeye kararlılıkla devam edece-
ğiz. Sendikamıza üye olarak gücümüze güç katan 
Mühendis arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz.

Genel Başkanımız Mustafa Nurullah 
ALBAYRAK, Ankara-2 Nolu Şube Yöne-
tim Kurulu Üyelerimiz ve İşyeri Temsil-
cilerimizle bir araya gelerek, sendikal 
çalışmalarımız ve önümüzdeki süreçte 
yapılması gereken çalışmalar ile ilgili 

bilgiler verdi. Ayrıca çalışanlarımızın 
yaşamış oldukları sorun ve talepleriyle 
ilgili istişarelerde bulundu. 

Toplantımıza katılan tüm arkadaşları-
mıza teşekkür ediyor, “Lider Türkiye, 

Güçlü Sendika” parolasıyla vermiş ol-
duğumuz sendikal mücadelemiz içe-
risinde Cumhuriyetimizin 100. Yılında 
yetkili sendika olma hedefimize ulaş-
mak için yapacakları çalışmalarda ba-
şarılar diliyoruz. 

ANKARA-2 NOLU ŞUBE YÖNETİM KURULU ÜYELERİMİZ 
VE İŞYERİ TEMSİLCİLERİMİZLE BİR ARAYA GELDİK
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Genel Başkanımız ziyarette Sayın Genel Mü-
dürümüzden ; 

- Havacılık Tazminatı ile ilgili Genel Müdürlük 
tarafından sürdürülen çalışmaların tüm çalı-
şanları memnun edecek ve yaşanan mağdu-
riyetleri ortadan kaldıracak şekilde neticelen-
dirilmesini, 

- Banka Promosyonlarının güncellenmesi ile 
ilgili yapılan çalışmalar çerçevesinde, Ocak 
ayında Memur maaşlarına yapılacak zamlar 
belli olduktan sonra Bankayla görüşme ger-
çekleştirilmesini, 

- DHMİ’de görev yapan İdari Çalışanlarımızın, 
Temel Ücretlerinde artırıma gidilerek skala 
ayarlaması yapılmasını, 

- İşletme Hizmetleri ve İdari Çalışanlardan I 
sayılı ve II sayılı Cetvellere tabi kadro ve pozis-
yonlarda görev yapanların memuriyet hizmet 
sınıflarının “HAVACILIK HİZMETLERİ SINIFI” 
olarak değiştirilmesini ve mevcut unvanları-
nın iptal edilerek yerine “Havacılık Hizmetleri 

Uzmanı” unvanı verilmesini,

- Havacılık tazminatıyla ilgili HAVELTED tara-
fından açılan dava sonucunda Teknik (Elekt-
rik, makine/motor vb.) personele ilişkin veri-
len yargı kararının uygulanmasını, 

- Görevde Yükselme Sınavı için açılan 10 Ki-
şilik ARFF Teknikerliği kadrosunun yetersiz 

olduğunu, Sendikamız tarafından alınan Bi-
lirkişi Raporu ve Kamu Denetçiliği Kurumu 
tarafından verilen karar doğrultusunda, tüm 
ARFF Memurlarına, herhangi bir sınava tabi 
tutulmadan hak ettikleri Teknikerlik unvanı-
nın verilmesini, 

talep ederek, DHMİ Çalışanlarımızın sorun-
larıyla ilgili istişarelerde bulunduk. Ayrıca, 
Havacılık Tazminatı ve DHMİ İdari Çalışanları-
mızın talepleriyle ilgili sendikamız tarafından 
hazırlanan raporları, Sayın Genel Müdürümü-
ze iletti.

Sayın Genel Müdürümüz Hüseyin KESKİN’e, 
DHMİ Çalışanlarının yaşamış olduğu sorun ve 
taleplerine olan olumlu yaklaşımından dolayı 
teşekkür ediyor, başarılı çalışmalarının deva-
mını diliyoruz. 

Türk Ulaşım-Sen olarak, çalışanlarımızın yaşa-
dıkları sorunları ve taleplerini her platformda 
dile getirmeye devam edecek, çözümü konu-
sunda da verdiğimiz mücadeleyi samimiyetle 
sürdüreceğiz.

DHMİ GENEL MÜDÜRÜ SAYIN
HÜSEYİN KESKİN’İ ZİYARET ETTİK 
Genel Başkanımız Sayın Mustafa Nurullah ALBAYRAK, DHMİ Genel Müdürü Sayın 
Hüseyin KESKİN’i ziyaret etti. 

Genel Başkanımız ziyaretimizde 
Havacılık Tazminatı, DHMİ’de 
görev yapan İdari Çalışanlarımız 
ve Kamuda görev yapan Mühen-
dis arkadaşlarımızın sorun ve 
talepleriyle ilgili hazırladığımız 
Raporları TBMM’de gündeme 
getirmek üzere kendisine takdim 
ettik. 

Sayın M.Habib SOLUK Bey’e, 
göstermiş olduğu hassasiyetten 
ve ilgiden dolayı teşekkür ediyor, 
çalışmalarında başarılar diliyoruz.

Genel Başkanımız Sayın Mustafa Nurullah ALBAYRAK, Eski 
Ulaştırma Bakanı, TBMM KİT Komisyonu Üyesi, Ak Parti
Milletvekili Sayın M.Habib SOLUK Bey’i TBMM’de ziyaret etti 

İş kolumuzda yer alan kurumlarımızda 
Türk Ulaşım-Sen bayrağını gururla dal-
galandıran teşkilat mensubu arkadaşla-

rımızla buluşmaya devam ediyoruz. Bu-
gün Genel Başkanımız Mustafa Nurullah 
ALBAYRAK, Ankara-1 Nolu Şube Yönetim 

Kurulu Üyelerimiz ve İşyeri Temsilcileri-
mizle bir araya gelerek, sendikal çalışma-
larımız ve önümüzdeki süreçte yapılması 

gereken çalışmalar ile ilgili bilgiler verdi. 
Ayrıca çalışanlarımızın yaşamış oldukları 
sorun ve talepleriyle ilgili istişarelerde 
bulundu. 

Toplantımıza katılan tüm arkadaşlarımı-
za teşekkür ediyor, “Lider Türkiye, Güçlü 
Sendika” parolasıyla vermiş olduğumuz 
sendikal mücadelemiz içerisinde Cum-
huriyetimizin 100. Yılında yetkili sendika 
olma hedefimize ulaşmak için yapacakla-
rı çalışmalarda şimdiden başarılar diliyo-
ruz. 

ANKARA-1 NOLU ŞUBE YÖNETİM
KURULU ÜYELERİMİZ VE İŞYERİ
TEMSİLCİLERİMİZLE BİR ARAYA GELDİK

Genel Başkanımız Mustafa Nurullah ALBAY-
RAK, TCDD Ankara Eğitim ve Sınav Merkezi 
Müdürlüğünü ziyaret etti. 

Genel Başkanımız ziyarette, yeni göreve baş-
layan ve kurs gören kursiyer arkadaşlarımız-
la istişarelerde bulunarak vermiş olduğumuz 
hak alma ve sendikal mücadelemizi kendileri-
ne anlattı. Sendikamıza üye olarak gücümüze 
güç katan arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz.

TCDD ANKARA EĞİTİM VE SINAV MERKEZİNİ ZİYARET ETTİK

Genel Başkanımız Mustafa 
Nurullah ALBAYRAK, An-
kara-3 Nolu Şube Yönetim 
Kurulu Üyelerimiz ve İşyeri 
Temsilcilerimizle bir araya 
gelerek, sendikal çalış-
malarımız ve önümüzdeki 

süreçte yapılması gereken 
çalışmalar ile ilgili bilgiler 
verdi. Ayrıca çalışanlarımı-
zın yaşamış oldukları sorun 
ve talepleriyle ilgili istişa-
relerde bulundu. Toplan-
tımıza katılan tüm teşkilat 

mensubu arkadaşlarımıza 
teşekkür ediyor, “Lider Tür-
kiye, Güçlü Sendika” paro-
lasıyla vermiş olduğumuz 
sendikal mücadelemiz içe-
risinde Cumhuriyetimizin 
100. Yılında yetkili sendika 

olma hedefimize ulaşmak 
için yapacakları çalışma-
larda şimdiden başarılar 
diliyoruz. 

ANKARA-3 NOLU ŞUBE YÖNETİM
KURULU ÜYELERİMİZ VE İŞYERİ
TEMSİLCİLERİMİZLE BİR ARAYA GELDİK


