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ENFLASYON FARKI AYLIK OLARAK

MAAŞLARA YANSITILMALIDIR
Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, ‘’Enflasyonun ciddi artış yaşadığı bu dönemde memur ve
emeklilerimizin mağduriyetini gidermek için yılın altıncı ayını beklemeden her ay ortaya çıkan enflasyon
farkının maaşlara yansıtılmasını ve aylık olarak mahsuplaşılmasını talep ediyoruz’’ dedi.

EK ZAM VE REFAH PAYI VERİLMELİ

KAHVECİ, “Şubat ayı asgari geçim endeksi rakamlarına bakıldığında
bir önceki aya göre dört kişilik bir ailenin asgari geçim haddinin %6,5,
çalışan tek kişinin açlık sınırının ise bir önceki aya göre %5,62 oranında
ciddi bir yükseliş yaşadığını görmekteyiz. Bir ailenin aylık harcamaları
yalnızca geçtiğimiz ay 773,5 lira arttı. Kamu görevlilerimize yapılacak
yıllık zam oranını dahi aşan bir enflasyonla karşı karşıya kaldığımız bir
dönemde uzun süreden beridir ısrarla vurguladığımız ek zam ve refah
payı talebimizi bir kez daha dile getiriyoruz.’’ diye konuştu.

Önder KAHVECİ
Genel Başkan

‘’MEMUR MAAŞLARININ ERİMESİNE DUR DENİLMELİDİR’’

TÜRKİYE Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, enflasyonun ciddi artış yaşadığı bu dönemde mağduriyeti gidermek için yılın altıncı ayını beklemeden her ay
ortaya çıkan enflasyon farkının maaşlara yansıtılmasını ve aylık olarak mahsuplaşılması yönündeki taleplerini tekrarladı. Kahveci, ’’Yılın ikinci ayında maaşlarımızdaki erime devam ederken, Türkiye Kamu-Sen olarak ek zam, refah payı ve aylık
mahsuplaşmanın yaşanan bu erimeye bir nebze olsun dur diyeceğine inanıyor,
taleplerimizin acilen hayata geçirilmesi için gerekli adımların atılması çağrımızı
yineliyorum.’’ şeklinde konuştu.
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ENFLASYONDA AYLIK MAHSUPLAŞMA ŞART OLDU
Türkiye Kamu-Sen Araştırma Geliştirme
Merkezi’nin yapmış olduğu 2022 Şubat
ayına ait asgari geçim endeksi sonuçları
açıklandı.

KADIN KOMİSYON ÜYELERİMİZ

ŞEHİTLERİMİZİ ANDI

rarla vurguladığımız ek zam ve refah payı
talebimizi bir kez daha dile getiriyoruz.

Türkiye İstatistik Kurumu’ndan alınan
Şubat 2022 fiyatlarına göre yapılan araştırmada çalışan tek kişinin yoksulluk sınırı 5.878,17 TL olarak hesaplandı. Dört
kişilik bir ailenin asgari geçim haddi ise
12.671,58 lira olarak belirlendi.
Sonuçlar, dört kişilik bir ailenin asgari geçim haddinin bir önceki aya göre 773,58 ile ortalama 6.285,60 TL ücret alan bir
TL, %6,5 oranında arttığını gösterdi.
memurun ailesi için yaptığı gıda harcaması, maaşının %49,76’sını oluşturdu.
Çalışan tek kişinin açlık sınırı ise bir önceki aya göre 248,97 TL, %5,62 oranında Türkiye İstatistik Kurumu verilerinde
yükseldi ve 4.682,37 lira olarak hesaplan- 1.351,71 lira olarak belirlenen kira gidı.
deri ise Şubat 2022 ortalama maaşının
%21,60’ına denk geldi. Buna göre bir
Türkiye’de 4 kişilik bir ailenin ortalama memur, ortalama maaşının %71,36’sını
gıda ve barınma harcamaları toplamı ise yalnızca gıda ve barınma harcamalarına
şubat ayında 4.4479,69 lira olarak tah- ayırmak zorunda kaldı.
min edildi.
Diğer ihtiyaçlarını karşılamak için ise maYapılan araştırmada, 4 kişilik bir ailenin aşının %28,64’ü kalmıştır. Ortalama ücsağlık kuruluşlarının belirlediği gibi sağ- retle geçinen bir memur ailesinin ulaşım,
lıklı bir biçimde beslenebilmesi için ge- sağlık, eğitim, haberleşme, giyim gibi direkli harcamanın Şubat 2022 verilerine ğer zorunlu ihtiyaçlarını karşılaması için
göre günlük 104,266 lira olduğu belirlen- Şubat 2022 maaşından geriye yalnızca
di. Ailenin aylık gıda harcaması toplamı 1.800,20 TL kaldı.
ise 3.127,98 lira oldu. Şubat 2022 itibari

KAHVECİ: ENFLASYON FARKI AYLIK
OLARAK MAAŞLARA
YANSITILMALIDIR
Şubat ayı asgari geçim sonuçlarını değerlendiren Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci; şunları kaydetti:

Ne yazık ki artık yüksek enflasyon hayatımızın bir parçası haline gelmeye başladı.
Bu şartlar altında aylık gerçekleşen enflasyon rakamları yıllık olarak yapılması
planlanan maaş artışlarından bile fazla
olabiliyor. Bu yılın tamamı için memur ve
emekli maaşlarına kümülatif olarak %15
zam yapılması kararlaştırıldı ama iki ayda
gerçekleşen enflasyon %16,4 oldu. Yani
daha maaş zammına 4 ay varken memur
ve emekliler henüz almadığı zammın bile
gerisine düştü.
Bu durum mutlak surette telafi edilmelidir. Enflasyonun ciddi artış yaşadığı bu
dönemde mağduriyeti gidermek için yılın
altıncı ayını beklemeden her ay ortaya
çıkan enflasyon farkının maaşlara yansıtılması ve aylık olarak mahsuplaşılması
yönündeki talebimizi bir kez daha ifade
ediyoruz.

“Şubat ayı asgari geçim endeksi rakamlarına bakıldığında bir önceki aya göre dört
kişilik bir ailenin asgari geçim haddinin
%6,5 çalışan tek kişinin açlık sınırının ise
bir önceki aya göre %5,62 oranında ciddi Yılın ikinci ayında maaşlarımızdaki erime devam ederken, Türkiye Kamu-Sen
bir yükseliş yaşadığını görmekteyiz.
olarak ek zam, refah payı ve aylık mahBir ailenin aylık harcamaları yalnızca geç- suplaşmanın yaşanan bu erimeye bir
tiğimiz ay 773,5 lira arttı. Kamu görevli- nebze olsun dur diyeceğine inanıyor,
lerimize yapılacak yıllık zam oranını dahi taleplerimizin acilen hayata geçirilmesi
aşan bir enflasyonla karşı karşıya kaldığı- için gerekli adımların atılması çağrımızı
mız bir dönemde uzun süreden beridir ıs- yineliyorum.’’

BAŞIMIZ SAĞOLSUN
Türkiye Kamu-Sen Ordu İl Temsilcimiz ve Türk
Eğitim-Sen Ordu Şube Başkanı Ömer Okumuş vefat etti.
Ordu İl Temsilcimiz Ömer Okumuş’a yüce Allah’tan
rahmet dileyen Genel Başkanımız Önder Kahveci;
“Türkiye Kamu-Sen Ordu İl temsilcimiz ve Türk
Eğitim-Sen şube başkanı güzel insan Ömer Okumuş yakalandığı amansız hastalığa yenik düştü.
Ömer Başkanımıza yüce Allah’tan rahmet, kederli
ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun inşallah” dedi.
Türkiye Kamu-Sen camiası olarak, Ömer Okumuş
Başkanımıza Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine baş sağlığı diliyoruz.

pat ettiler” diyen Genel Başkan Kahveci,
“İnsanlığı hayrete düşüren bir cesaret ve
kahramanlık örneği göstererek, birkaç
dakika içinde öleceğini bile bile en ufak
bir tereddüt dahi göstermeden ileri atılan
ve bugün sahip olduğumuz devletimizin,
milli birlik ve beraberliğimizin temelle-

rini oluşturan kahramanlarımıza minnet rildiğini daha iyi idrak ediyoruz. Tarih boborçluyuz” dedi.
yunca esaret altına alınamamış yüce bir
milletin ferdi olmaktan gurur duyuyoruz.
Genel Başkan Önder Kahveci mesajında
şu satırlara yer verdi; “107. yılında; insan- Bu ülkenin insanı, binlerce yıldır kanlalık tarihinin en çetin ve en kanlı savaş- rıyla yoğurduğu toprağı vatan yapmış,
larından birine sahne olan, toprağın her vatanın her bir evladı bir diğeriyle kan
zerresinin şehit kanıyla sulandığı, met- bağı kurmuştur. Milletimizin bütünlüğürekareye 6 bin merminin düştüğü büyük nü ve gelecekte de birlikte yaşama istek
Çanakkale Zaferi’ni milletçe büyük bir gu- ve arzusunu ortaya koyduğu en önemli
rur ve heyecanla idrak ediyoruz.
olaylardan biri de Çanakkale Savaşı’dır.
Bundan 107 yıl önce ülkemizi işgal etmek
Bugün dünyanın pek çok ülkesinde yaşa- üzere dünyanın çeşitli ülkelerinden ufacık
nan işgali ve felaketleri dikkate aldığımız- bir kara parçasına akın eden düşmanlar,
da ecdadımızın canları pahasına kazanıp Anadolu’nun yiğit evlatlarının kanlarında
bizlere emanet bıraktığı bağımsızlığımı- boğulmuşlardır.
zın ve özgürlüğümüzün değerini daha iyi
kavrıyor, ne mukaddes bir mücadele ve- Devamı www.kamusen.org.tr’de

18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 107.
Yıldönümü nedeniyle Türkiye KamuSen Kadın Komisyonu Cebeci Askeri
Mezarlığı’nı ziyaret ederek, şehitlerimiz
için kabir başında hatim duası ettiler.

Önder KAHVECİ (Genel Başkan)

Genel Bşk. Yrd.
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lamada bulundu. Ziyarette, eller semaya
dua için kalkarken bir kez daha tüm şehitlerimiz rahmetle anıldı.

KADIN MEDENİYETİN KAYNAĞIDIR

Türkiye Kamu - Sen Adına Sahibi

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Mustafa Nurullah ALBAYRAK

şükranla anıyoruz. Tüm Şehitlerimizin
ruhları şad, mekânları cennet olsun. Asil
ecdadımıza layık bir nesil yetiştirmek
boynumuzun borcudur ” şeklinde açık-

Türk Eğitim-Sen Kadın Komisyon Başkanı Firdes Işık, Türk Haber-Sen Komisyon
Başkanı Arzu Günay Yılmaz ile komisyon
üyelerimiz, umudun tükendiği yerde
imanın ve bağımsızlık azminin devreye
girdiğini dünya aleme ilan eden ecdadımızı anmak için gittikleri Cebeci Askeri
Mezarlığında duygu dolu anlar yaşadılar.
Bugünün anlam ve öneminin altını çizen
Firdes Işık, “18 Mart Şehitler Günü’nde
bu toprakları bize vatan yapan ve bizlere bağımsızlığımızı armağan eden
tüm şehitlerimizi, başta Gazi Mustafa
Kemal Atatürk olmak üzere rahmetle ve

Türkiye KamuSen Genel
Başkanı Önder
Kahveci, 8 Mart
Dünya Kadınlar
Günü münasebetiyle bir
mesaj yayınladı.

ÇANAKKALE RUHUNA SAHİP ÇIKARAK HER ALANDA ZAFERE ULAŞACAĞIZ
Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder
Kahveci Çanakkale Zaferi’nin 107. Yıl dönümü münasebetiyle bir mesaj yayınladı.
“Çanakkale’nin kahramanları, umudun
bittiği yerde imanın, gücün tükendiği yerde azmin, silahın olmadığı yerde yüreğin
her türlü olumsuzluğu yenebileceğini is-
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“Mademki medeniyetin göstergesi kadına
verdiğimiz önemle ölçülmektedir” diyen
Genel Başkan Kahveci, “İnsani hasletlerimizi geliştirmek için toplum olarak kadınlarımızı her alanda ve eşit şartlarda
yanımızda görmek zorunda olduğumuza
inanıyoruz” dedi.

yaşta evlilik gibi köklü sorunlarla karşı
karşıya olduğunu görmek bizleri derinden yaralamaktadır. Ünlü Filozof John
Stuart Mill, toplumların gelişmişlik seviyesinin kadına verdiği değerle ölçüleceği
düşüncesindedir. Kadınların toplumsal
yaşamdan en fazla soyutlandıkları toplumlar her alanda en geri kalmış ülkeleri
oluşturmaktadır. Kadınların ekonomik,
siyasi ve sosyal hayata en fazla katılım
sağladığı ülkeler ise gelişmişlik seviyesinde de büyük bir ivme yakalamış olanlardır. Dolayısıyla toplumların gelişmesinin
anahtarı, kadınlardan geçmektedir.

Genel Başkan Önder Kahveci mesajında
şu ifadelere yer verdi; “Sevginin, fedakarlığın, emeğin ve umudun kaynağı kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü en
içten duygularımla kutluyorum. Mustafa
Kemal Atatürk “Yeryüzündeki her şey kadının eseridir.” demiştir. Büyük Ozanımız
Neşet Ertaş ise “Kadın insandır; biz insa- Devamı www.kamusen.org.tr’de
noğlu…” diyerek bugün sahip olduğumuz
tüm güzelliklerde kadının payının olduğu
gerçeğini vurgulamıştır. Kadınlarımız,
insanlığı tamamlayan, bir bütünün iki yarısından biridir. Bu gerçeği idrak ettikten
sonra kadın hakkı ya da toplumsal eşitlik
gibi kavramların dahi anlamını yitirdiğini,
kadınların hayatın akışı içinde toplumumuzun vazgeçilmez bir parçası olduğunu
görüyoruz.
Ne var ki, dünyanın birçok yerinde olduğu gibi ülkemizde de kadınların şiddet
olaylarıyla, eğitimsizlik, işsizlik, çocuk
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3600 EK GÖSTERGE ÇALIŞMALARI BAŞLADI
Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı
Önder Kahveci, bugün itibari ile
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Prof. Dr. Vedat Bilgin başkanlığında
başlayan 3600 ek gösterge konusuna ilişkin sosyal medya hesabından
değerlendirmelerde bulundu.
Genel Başkan Kahveci; “2018 yılında sayın Cumhurbaşkanımızın ifade
ettiği bazı unvanların ek gösterge
rakamlarının 3600’e yükseltilmesine ilişkin çalışmalar bugün başlıyor.
Türkiye Kamu-Sen olarak başından
beri, ek gösterge sorununun yalnızca belli unvanlarla sınırlı olmadığını,
bütün kamu görevlilerini doğrudan
ilgilendirdiğini belirtiyor, ayrım yapılmaksızın tüm kamu görevlilerinin ek
gösterge rakamlarının yükseltilmesi
gerektiğine vurgu yapıyoruz. Yapılacak ek gösterge düzenlemesinde
öğretmen, din görevlisi, hemşire ve
polisler yanında müdürler, müdür
yardımcıları, şefler, merkez taşra
ayrımına tabi tutulanlarla, kurum içi
yükselme sınavıyla gelen uzmanlar,
idareci konumundaki kamu görevlileri, teknikerler, denetmenler, avukatlar, ek gösterge uygulamasından hiç
faydalanamayan teknisyen yardımcısı, şoför gibi Yardımcı Hizmetler Sı-

Türkiye
Kamu-Sen
Genel Başkanı Önder
Kahveci,
İstiklal Marşı’mızın 101.
Yıl dönümü
münasebetiyle bir kutlama
mesajı yayınladı.

nıfına dahil olan personel unutulmamalıdır. İdareciler ile üniversite genel
sekreterleri ve yardımcıları açısından
da var olan ek gösterge adaletsizliği
mutlaka düzeltilmelidir. Benzer durumların birçok unvanda olduğu da
bilinmektedir. Uzmanlıklarda, taşra
ve merkez uzmanları arasında ek
gösterge bakımından farklılıklar yaşanmakta, uzman kadrosunda bulunan kamu görevlileri kariyer uzmanlar ve diğer uzmanlar olarak farklı
kategorilerde değerlendirmeye tabi
tutulmaktadır.
Ek gösterge uygulamasının belirli bir
standardı da bulunmamakta farklı
hizmet sınıflarında farklı ek gösterge çizelgesi uygulanmakta, kadroları
Yardımcı Hizmetler Sınıfında bulunan
personel ek gösterge uygulamasın-

dan faydalanamamaktadır. 657 sayılı
Devlet Memurları Kanunu derece ve
kademe yükselmesini üst derecelerdeki boş kadronun varlığına bağladığı için birçok kamu görevlisi gerekli
şartları taşıdığı halde üst derecelerde
boş kadro bulunmaması nedeniyle
hak ettikleri derecelere yükselememektedir.
TAZMİNAT ORANLARININ MAKUL
ÖLÇÜLERE ÇEKİLMESİ
Bu sorunlar, ek gösterge uygulamasının bütüncül bir biçimde ele alınması
ve yalnızca belli unvanları değil tüm
kamu görevlilerini içeren kapsamlı
bir biçimde değişikliğe tabi tutulması
zorunluluğunu ortaya koymaktadır.
Kamu görevlilerinin emekli maaşı ve
emekli ikramiyesi hesaplamasında
en önemli unsurların başında kamu

görevlilerinin hizmet sınıfı ve derecelerine göre belirlenen ek gösterge rakamlarına endeksli olarak belirlenen
özel hizmet tazminatı yansıtma oranı
gelmektedir. Ek gösterge uygulamasının yanında ek göstergeye bağlı olarak belirlenen özel hizmet tazminatı
oranlarından kaynaklı bu adaletsizliğin de giderilmesi ve ek göstergesi
3600’ün altında olan kamu görevlilerinin emekli maaşlarına yansıtılacak
tazminat oranlarının makul ölçülere
çekilmesi gerekmektedir.
TÜRKİYE KAMU-SEN KANUN
TASLAĞI HAZIRLAMIŞTIR
Türkiye Kamu-Sen, yıllardan beri ortaya koyduğu bu sorunlara çözüm
üretmek adına elini taşın altına koymuş ve memurlarımızın emekli aylıklarına doğrudan etki eden ek gösterge cetvelleri, özel hizmet tazminatı
yansıtma oranları ve diğer konular
üzerinde detaylı ve titiz bir çalışma
gerçekleştirmiş, kanun taslağı hazırlamıştır.
Yapılacak çalışmalarda Konfederasyonumuz Ar-Ge Merkezince hazırlanan bu taslak metinden faydalanılması, ileride ortaya çıkması muhtemel
sorunları önleyecektir. Aksi halde yapılacak her uygulama yeni adaletsizlikler ve mağduriyetler yaratacaktır”

İSTİKLAL MARŞIMIZ REHBERİMİZDİR
“Milli birlik ve beraberliğimizi muhafaza edip
İstiklal Marşımızdaki ruha sarıldığımızda, Türk
milletinin üzerinde planlanan her türlü oyunun
bozulacağından, ihanet içinde bulunanların
bertaraf edileceğinden ve devletimizin ebediyen bu topraklarda hüküm süreceğinden en
ufak bir şüphemiz yoktur” diyen Genel Başkanımız Önder Kahveci, “Geleceğimizden endişe
etmiyor, korkmuyor, damarlarımızdaki asil kana
güveniyoruz. Geçmişimizden aldığımız dersle,
İstiklâl Marşımızın verdiği feyzle, muhteşem
ceddimizin açtığı yoldan giderek, mukaddes
vatanımızda daima hür ve bağımsız olarak yaşayacağız” dedi.

saygı, rahmet ve minnetle anıyorum. Osmanlı
İmparatorluğu’nun parçalandığı ve son vatan
toprağımız Anadolu’nun dört bir yanının düşman işgaline uğradığı kara günlerde bir avuç
vatan sevdalısı, Türk’ün istiklal ateşini yakmak
ve Türk milletinin dünya durdukça var olacağını
haykırmak üzere “Ya istiklâl ya ölüm!” parolasıyla yola çıkmıştır.
Uzun yılar süren savaşlar nedeniyle ekonomik
ve teknolojik olarak çökmüş olan Türk milleti;
neredeyse her ailenin bir şehit verdiği bu ortamda yedi düvele karşı tarihte eşi görülmemiş,
muhteşem bir destan yazmıştır.

Genel Başkan Önder Kahveci mesajında şu satırlara yer verdi; “İstiklal Marşı’nın kabul edilişinin 101. yılında, Türk milletinin vatanı ve
bağımsızlığı uğruna yokluklar içinde verdiği
kurtuluş mücadelesini eşsiz bir biçimde mısralara dökerek bizlere ölümsüz bir rehber bırakan
büyük şair ve dava adamı Mehmet Akif Ersoy’u Devamı www.kamusen.org.tr’de

“GELENEKTEN GELECEĞE ENDÜSTRİ 4.0 BAĞLAMINDA ÇALIŞMA
HAYATINDA KADININ ROLÜ” ÇALIŞTAYINI DÜZENLEDİK
Türkiye Kamu-Sen Kadın Komisyonu olarak Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılı 2023’e kısa bir süre kala, çalışma hayatının yarısını oluşturan kadınlarımızın toplumun
kalkınmasına ve aile refahına katkısını artırmak için “ Gelenekten Geleceğe Endüstri 4.0 Bağlamında Çalışma Hayatında Kadının Rolü” başlığı altında bir çalıştay düzenledik.
Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat
Fakültesi Öğretim Üyesi Sayın Prof. Dr.
Cengiz ŞAHİN moderatörlüğünde gerçekleşen çalıştaya üniversitelerimizin değerli hocaları katıldı.
Çalıştay başlamadan önce Türkiye KamuSen Genel Başkanı Önder Kahveci ve Türkiye Kamu-Sen Kadın Komisyonu Başkanı
Leyla Polat açılış konuşması yaptı. Genel
Başkan Kahveci, konuşmasında dijital
çağın çalışma hayatını derinden etkileyeceğine dikkat çekti ve özellikle kadın
çalışanların yaşadığı sıkıntıların çözümü
noktasında çalıştayın önemine işaret
ederek şunları ifade etti: “Uzun süredir
küresel salgın ile mücadele ederken,
Türkiye Kamu-Sen olarak kadın çalışanlarımızın çalışma şartlarının değiştiği
gibi problemlerin de artığının farkındayız. Kadınlarımız bir taraftan iş hayatını
sürdürmeye çalışırken diğer taraftan da
ailesine ve kendi özel gereksinmelerine
yetişmeye çalışıyor. Değişen ve dijital-

leşen yeniçağda iş hayatının daha farklı
yetenekler ve beceriler gerektireceği
kaçınılmaz bir değişim olarak karşımıza
çıkmaktadır. Birçok anlamda bu değişime
ayak uydurmak için hazırlık yapmamız
gerektiğini düşünüyoruz. 2019 yılında
düzenlediğimiz “ Gelenekten Geleceğe
Endüstri 4.0” panelinin devamı olarak
“Çalışma hayatında kadının rolü” konusunu bu çalıştayda ele alacağız.
Üniversitelerimizin değerli hocalarına
“Gelenekten Geleceğe Endüstri 4.0 Bağlamında Çalışma Hayatında Kadının Rolü”
Çalıştayına katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum.”
Kadın Komisyonu Başkanı Leyla Polat ise,
kadın çalışanların yaşadıkları sıkıntıları
yıllarca dile getirdiklerini belirterek, özellikle dijital çağda bizleri bekleyen sıkıntılara karşı hazırlıklı olmak gerektiğinin
altını çizdi. Konfederasyon olarak yıllarca
çalışaylar ve paneller düzenleyerek kadın
çalışanın sesi olmaya çalıştıklarını ifade
eden Polat, katkılarından dolayı üniver-

sitelerimizden katılan tüm hocalarımıza
teşekkür etti.
Türkiye Kamu-Sen Kadın Komisyonu tarafından düzenlenen çalıştay sonrasında
Hocalarımızın değerli görüşlerinin yer
aldığı sonuç bildirgesi 8 Mart gününde
açıklanacaktır.

Prof. Dr. Aysun COŞKUN
(Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Öğretim Üyesi)

GELENEKTEN GELECEĞE ENDÜSTRİ
4.0 BAĞLAMINDA ÇALIŞMA
HAYATINDA KADININ ROLÜ
ÇALIŞTAYINA KATILAN HOCALARIMIZ

Doç. Dr. Emir ÖZEREN
(Dokuz Eylül Üniversitesi Turizm Fakültesi
Öğretim Üyesi)

Dr. Pelin YILIK
( Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan
Yardımcısı)

Doç. Dr. Leyla KAHRAMAN YÜCE
Prof. Dr. Cengiz ŞAHİN
(Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
( Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat İİBF Öğretim Üyesi)
Fakültesi Öğretim Üyesi)
Doç. Dr. Emine Sare AYDIN
Prof. Dr. Hayati BEŞİRLİ
(Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul
( Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Milletvekili)
Fakültesi Öğretim Üyesi)
Doç. Dr. Zehra ATBAŞI
Prof. Dr. Hanife GÜZ
(Necmettin Erbakan Üniversitesi
(Hacı Bayram Veli Üniversitesi İletişim Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi
Fakültesi Öğretim Üyesi)
Öğretim Üyesi)
Dr. Sare Terzi İLHAN
(Amasya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
Öğretim Üyesi)
L. Yurdum Hasgül GÜVENER
OSTİM Teknik Üniversitesi
Proje Geliştirme ve Yönetim Ofisi
Koordinatörü
Gülnaz KARAOSMANOĞLU
Ostim Vakfı Müdürü
Dr. Levent EMMUNGİL
Ostim Teknik Üniversitesi Bilişim
Güvenliği Teknolojisi Programı
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Teşkilatımız bir araya geldi

Türk Sağlık-Sen 10. Teşkilat Bulaşması “Eğitim ve İstişare toplantısı” büyük bir coşku ile gerçekleştirildi.

www.turksagliksen.org.tr
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melidir. Bunlar olmadan maaşları
reel olarak attıramayız. ” dedi.
3600 EK Gösterge Tüm
Çalışanları Kapsamalı
3600 ek gösterge konusunda tüm
çalışanları kapsayacak adaletli ve
hakkaniyetli bir düzenleme istediklerini kaydeden Genel başkanımız Önder Kahveci bu konuda
kendilerinin önerilerinin ve duruşlarının net olduğunu ifade etti.

Şube Yönetim kurullarımızın katıldığı ve açılışını Genel Başkan Yardımcımız Ümit Turhan’ın yaptığı
toplantıda ilk olarak Genel Başkanımız Önder Kahveci teşkilatımıza
seslendi.
Çanakkale Zaferi ve şehitlerimizi anarak konuşmasına başlayan
Genel Başkanımız Önder Kahveci
Çanakkale Zaferini kazandıran
yüksek ruha vurgu yaparak “ asilzadeleri Çanakkale şehitleri ve
gazilerini rahmetle anıyorum, 18
Mart Çanakkale zaferi kutlu olsun.
Bize güzel bir vatan, şanlı bir tarih bırakan Gazi Mustafa Kemal
Atatürk başta olmak üzere tüm
ecdadımızın, şehitlerimizin ve gazilerimizin ruhları şad olsun. Türk
Devleti, Türk Milleti ve Türk askeri
var olsun.” dedi.

sarı halleri çok önemlidir. Özellikle
ücretlerle ilgili düzenlemede hızlı
olunmalı vakit kaybedilmemelidir.
Ekonomik kayıplar telafi edilmelidir. Hakkaniyetli bir şekilde ücretler arttırılmalıdır. Bizim bu konuda
uzun zamandır talebimiz maaşa
zam şeklinde tek ödemedir. Döner
sermaye sistemi çalışan eksenli
olarak yeniden belirlenmeli, sabit
ek ödemenin bütçeye aktarımı
döner sermayeden mahsuplaşma
yapılmadan olmalıdır.” dedi.
Şehitlik İle İlgili
Düzenleme Yapılmalı
Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden sağlık çalışanlarına şehit
statüsü verilmesi gerektiğini
kaydeden Genel Başkanımız Önder Kahveci “ Salgın döneminin
kahramanları sağlık çalışanları
arkadaşlarımızdan virüs nedeniyle 500’ün üzerinde hayatını kaybedenler oldu. Bu arkadaşlarımız
şehittir. Geride bıraktıkları aileleri
de şehit yakını haklarından yararlanmalıdır. Bu konuda mutlaka
düzenleme yapılmalıdır” şeklinde
konuştu.

Ücretler İlgili Düzenlemelerde
Vakit Kaybedilmemeli
Konuşmasından sağlık çalışanları
ile ilgili yapılacak düzenlemeler
ile ilgili bir değerlendirme yapan
Genel Başkanımız Önder Kahveci “ Sayın Cumhurbaşkanının Tıp
Bayramında açıkladığı düzenlemeler bizim uzun zamandır dile Tüm Hastanelere Kreş Açılmalı
getirdiğimiz meselelerdir. Tabi ki Sağlık çalışanı annelerinin önemli
bu düzenlemelerin ayrıntıları ta- bir sorunun kreş eksikliği oldu-

ğunu belirten Genel Başkanımız
Önder Kahveci “ Özellikle pandemi döneminde yaşananlar sağlık
çalışan annelerin kreş eksikliği
nedeniyle ne kadar zorlandıklarını bir kez daha herkese gösterdi.
Devletimiz güçlüdür. Her hastaneye bir kreş yapılabilir. Bunu hayata
geçirmek zor olmamalı, bu sorun
ortadan kaldırılmalıdır” dedi.
Ek Zam ve Refah Payı Verilmeli,
Enflasyon Farkı Her Ay Ödenmeli
Konuşmasında toplu sözleşme
sürecine de değinen genel Başkanımız Önder Kahveci “ Türkiye
Kamu-Sen olarak masaya ortak
talepler ile gittik. Fakat temel taleplerimiz olan seyyanen zam ve
refah payı gibi hususlarda bir düzenlememe olması, sözleşmelilere
kadro ve 3600 ek göstergede net
ifadelerin ortaya konulmaması
nedeniyle itiraz ettik. Kamu çalışanlarının memnun olmadığı hiçbir sözleşmeye imza atmayız dedik. Duruşumuzu ve tavrımızı net
ortaya koyduk. Yaşanılan süreç
bizi haklı çıkardı. Bu nedenle tekrar ifade ediyorum şu üç hususta
mutlaka düzenleme yapılmalıdır.
Kamu çalışanlarına ek zam verilmelidir. Refah payı uygulaması
hayata geçmelidir ve üçüncü olarakta enflasyon farkı her ay öden-
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yapan Genel Başkanımız Önder Kahveci
“ Toplu sözleşme hükümleri kanun hükmündedir. Dolayısıyla herhangi bir iptal
veya yürütmeyi durdurma konusunun
muhatabı Anayasa Mahkemesidir. Fakat
Danıştay usul açısından yapılan itirazı
reddetmesi gerekirken yürütmeyi durdurma kararı verdi. Çalışma Bakanlığı’da
buna itiraz etti. Sürecin sonuçlanması
bekliyoruz. İşçi sendikalarında da baraj
var. Bir düzenleme ihtiyacı var.” dedi.

NİSAN 2022

Önder Kahveci sözlerini şöyle tamamladı: Ahlak üzerine kurulu bir sendikacılık
yapıyoruz. Kimseye yalan söylemiyoruz.
Hak mücadelesi veriyoruz. Biz güven
kapısıyız. İnanıyorum ki en kısa sürede
yetkili olacağız. Teşkilatımız bunu başaracak güçtedir. Biz engelli koşucusuyuz.
Bizi zorluklar yıldıramaz. Hedefimize
ulaşacağız. Bunun için de sarsılmaz bir
birlik halinde el ele vererek gece gündüz
demeden çalışacağız.

Yetkiyi Alacağız
Var olsun Teşkilat
Konuşmasının sonunda teşkilat men- Daim olsun birliğimiz
suplarımıza seslenen Genel Başkanımız Yaşasın Haklı Mücadelemiz.

Genel Başkanımızın konuşmasının ardından teşkilatlandırmadan Sorumlu Genel
Başkan Yardımcımız Mücahit Gökhan
Şahin tarafından üyeleşme ile ilgili bir
sunum yapıldı.
Daha sonra Gazi Üniversitesi Öğretim
Üyesi Doç. Dr. Yılmaz Yeşil tarafından
teşkilat yöneticilerimize “Sendikal Mücadelede iletişim ve sosyal medya” konulu
bir sunum gerçekleştirildi.
Sunumların ardından Kadın komisyonlarımız ve kadın şube yöneticilerimiz bir
araya gelerek bir toplantı gerçekleştirdiler. Sendikal hayatta ve çalışma yaşamlarında kadınlarımızın karşılaştıkları so-
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runları ve çözüm önerileri bu toplantıda
tartışıldı.
Bu toplantının ardından Genel Başkanımız Önder Kahveci ile Genel Başkan Yardımcılarımız, şube başkanlarımız ile bir
araya gelerek Şube Başkanları toplantısını gerçekleştirdiler. Bu toplantıda hizmet
kolumuzda ve sendikal hayatta yaşanan
son gelişmeler ile çalışanları talep ve
sorunları hakkında değerlendirmeler yapıldı. 10. Teşkilat Bulaşması Eğitim ve İstişare toplantımız Genel Başkan yardımcılarımızın şube başkan yardımcılarımızla
bir araya geldiği sekretarya toplantıları
ile sona erdi.

Kadrolu Çalışma Esas Olmalı
Sözleşmelilere kadronun kırmızı
çizgileri olduğunu ifade eden Genel başkanımız Önder Kahveci “
Sözleşmeli istihdam aileleri parçalıyor. Ebeveynleri çocuklarından
ayırıyor. Biz aileyi güçlü tutacağız.
Bunun içinde kadrolu çalışma esas
olmalı, diğer tüm istihdam modelleri sonlandırılmalıdır. Sözleşmeli,
Kamu dışı, vekil gibi sıfatlar kabul
edilemez. Kalıcı sürdürülebilir
olan kadrolu çalışmadır.” Dedi.
Mülakat Kaldırılmalı
Kamuda ehliyet ve liyakatin hakim
kılınmasını ve sadece devlete sadakatin esas alınması gerektiğini
belirten Genel başkanımız Önder
Kahveci mülakat sisteminde kamudan kaldırılması gerektiğini
ifade etti.
Genel Başkanımız ayrıca 4688
Sayılı yasanın da değişmesi gerektiğini belirterek bu çerçevede
memura grev ve siyaset hakkı verilmesini ve Kamu Hakem
Kurulu’nun yapısının değişmesi
gerektiğini belirtti.
%1 Barajı Anayasa
Mahkemesinin Konusudur
Danıştay’ın toplu sözleşme ikramiyesinden, sadece faaliyet gösterdiği hizmet kolundaki memurların en az yüzde 1’ini kaydeden
sendikaların üyelerinin yararlanabileceğine yönelik toplu sözleşme
hükmünün yürütmesini durdurması ile ilgili bir değerlendirme

Sağlık Bakanlığı’na Başvurduk; Sendikal Haklar Engellenemez
Sağlık Bakanlığı’nın “Göreve Gelmeme/İş Bırakma Eylemleri” hakkında
yazılan sendikal hakları kısıtlayıcı
yazısı ile ilgili sendikamız tarafından
Sağlık Bakanlığı’na bir başvuru yapıldı.
Başvuruda sendikal hakların korunması ve devamının sağlanması gerektiğinin Anayasa ve Uluslararası düzenlemeler ile koruma altında bulunan
haklar olduğu belirtildi. İş bırakma/gö-

reve gelmeme eylemlerinde acil sağlık
hizmetlerinin devamlılığı esas alınmış
ve bu eylem kararlarında acil sağlık
hizmetlerinde görev yapan personellerin ayrı tutulduğu belirtilerek kamu
hizmetlerini aksatma amacı taşınmadığının ortada olduğu vurgulandı.
Başvuruda İş bırakan kamu görevlilerine ceza verilemeyeceği ile İlgili
yüksek yargı kararları ve uluslararası

sözleşmelere de vurgu yapılarak “Sendikalar, ekonomik ve sosyal istemler
dışında onları doğrudan ilgilendiren
konularda demokratik tepkilerini dile
getirebilir ve bu doğrultuda üyelerini
yönlendirebilir. Bu, sendikaların en
doğal hakkıdır.” denildi.

belirtildiği başvuruda bu hakkın kullanımını etkileyecek/kısıtlayacak şekilde
bir işlem tesisinin mümkün olmaması
sebepleriyle mezkur yazının iptali ile
Sendikamız kararına uyan üyelerimiz
açısından “Sendikal Eylem kapsamında” hareket ettiğinin kabul edilerek
Sendikal hakkı kullanmanın disiplin haklarında herhangi bir disiplin işlemi
suçu olarak değerlendirilemeyeceği uygulanmaması istendi.
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7. Olağan Genel Kurulumuzu Büyük

Bir Coşkuyla Gerçekleştirdik
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Sendikamızın 7. Olağan Genel Kurulu 19
Şubat 2022 tarihinde
Ankara’da yapıldı.
Divan Başkanlığı’nı Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı
Nuri Ünal’ın yaptığı kongremize
Milliyetçi Hareket Partisi Genel
Başkan Yardımcısı Sayın Yaşar
Yıldırım, Milliyetçi Hareket Partisi
Genel Sekreter Yardımcısı Bahadır Bumin Özarslan, Sendikalarımızın Genel Başkanları, TÜRKAV gelerimiz ve misafirlerimiz katılbaşkanı Ebubekir Korkmaz, MHP dılar.
Ankara İl Başkan Yardımcısı Doğan Köz, Ülkü Ocakları Ankara İl Türkiye Kamu-Sen değerlidir.
Türk Sağlık-Sen özeldir.
Kongremizde bir konuşma gerçekleştiren Genel Başkanımız Önder Kahveci sağlık çalışma hayatı
ve ülke gündemi ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Genel Başkanımız Önder Kahveci “ 7. Olağan Genel Kurulumuzu
gerçekleştiriyoruz.
Ne bir güneşle açtık, ne bir fırtınayla yıkıldık. Engellere, baskılara
rağmen 30 yıldır dimdik ayaktayız. Gücümüzü inandığımız değerlerden, verdiğimiz mücadeleden
ve bize gönül bağı ile bağlanmış
üyelerimizden aldık. Onun içindir
ki Türkiye Kamu-Sen değerlidir.
Türk Sağlık-Sen özeldir.” dedi.
Türkiye Kamu-Sen ve Türk SağlıkSen olarak olağanüstü bir mücadele sergilediklerine dikkat
çeken Genel Başkanımız Önder
Kahveci “Biz ise dün olduğu gibi
bugünde yarında haklı ve kararlı
mücadelemizi sürdüreceğiz. Ek
zam talebimizi tüm platformlarda ısrarla dile getirmeye devam
edeceğiz. Reel anlamda bir artış
için gereklilik olan refah payının
verilmesi için tüm gücümüzle
gayret göstereceğiz. Tüm çalışanları kapsayacak 3600 ek gösterge
Başkanı Abdullah Yüksel ile dele- düzenlemesi ve kamuda tüm çalı-

şanların kadrolu istihdamı gibi temel taleplerimizi dile getirmeye,
kırmızı çizgilerimizi savunmaya,
öneri sunarak çözüm üretmeye
devam edeceğiz.
Biz çalışacağız, mücadele edeceğiz ve inanıyorum ki mutlaka kazanacağız.” şeklinde konuştu.
Sağlık çalışanları için ödemenin
makul ve kabul edilebilir bir adı
vardır; O da Maaşa zam şeklinde
tek ödemedir. Bize göre gerisi
hikâyedir.
Pandemi sürecinde sağlık çalışanlarının kahramanca bir mücadele
ortaya koyduklarını kaydeden Genel Başkanımız Önder Kahveci “2
yıldır sağlık çalışanları canlarını
ortaya koyarak pandemi ile mücadele ediyorlar. Bu mücadelede
yüzlerce arkadaşımız şehit oldu.
Ruhları şad mekanları cennet olsun. Yüzbinlerce sağlık çalışanı
virüse yakalandı. Sağlıklarından
ailelerinden, sosyal hayatlarından kısacası yaşamlarından fedakarlıkta bulundular.
Salgına karşı bir mücadele vardı.
Hiç yüksünmeden, bir an bile tereddüt etmeden en ön cephede
savaştılar. Kahramanlara cephe
gerisindekilerin yapması gereken
tek şey tüm şartları zorlayarak
destek olmaktı. Maalesef bu konuda beklentilerin çok gerisinde
kalındı. Adı tavandan kendi yavandan olan, eksik ve adaletsiz-

liklerle dolu bir düzenleme tüm
itirazlarımıza rağmen hayata
geçti. Adaletin ve hakkaniyetin
mumla arandığı bu düzenlemeye
karşı biz maaşa zam şeklinde tek
ödeme yapılmasını ısrarla dile
getirdik. Hala aynı ısrarımızı sürdürürüz.
Sağlık çalışanları için ödemenin
makul ve kabul edilebilir bir adı
vardır; O da Maaşa zam şeklinde
tek ödemedir. Bize göre gerisi
hikâyedir. Ücretlerinde artış öngören adil, makul ve kapsayıcı bir
düzenleme hayata geçmelidir.
Süreç daha fazla uzatılmamalı,
süratle somut adımlar atılmalıdır.” dedi. Aşırı iş yükü, şiddet,
yetersiz istihdam ve yıpranma
payı başta olmak üzere kronik sorunlara çözüm üretilmeli, sağlık
çalışanlarına değer verildiği gösterilmesi gerektiğini belirtti.
Ne bu ülkeyi böldürür, ne de Türk
devletinin üstüne oyun oynanmasına müsaade ederiz. Tüm gücümüzle bunlara karşı mücadele
veririz.
Kamu ve sağlık çalışanları açısından olduğu gibi Türkiye için de
kırmızı çizgilerimiz ve net tavırlarımız olduğunu ifade eden Genel
Başkanımız Önder Kahveci; Biz
Türk devleti, Türk vatanı olmadıktan sonra sendikanın, sendikacılığın bir anlamı olmadığını bilen
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ve buna iman edenleriz. Mavi vatandan,
Doğu Akdeniz’e, Kıbrıs’tan Türk Dünyasına, Kuzey Afrika’ya Türk devletin attığı
her adımda duruşumuz ve desteğimiz
nettir.
Tüm bunların yanı sıra bir de devletimizin
kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e
hadsizlik eden, saygısızlıkta bulunan
müptezeller var. Bu hainlerle mücadele
etmek boynumuzun borcudur.
Ne bu ülkeyi böldürür, ne de Türk devletinin üstüne oyun oynanmasına müsaade
ederiz. Tüm gücümüzle bunlara karşı mücadele veririz.
İşte bizim kırmızı çizgimiz budur. Bu kırmızı çizgi kurulduğumuz gün de böyleydi.
Dünyaya döndüğü sürece de böyle kalacaktır.
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Sekreter
Yardımcısı Bahadır Bumin Özarslan: Türkiye Kamu-Sen’li Olarak Sizlerle Bir Arada
Olmaktan Mutluluk Duyuyorum.
Genel Kurulumuza katılan Milliyetçi Hareket Partisi Genel Sekreter Yardımcısı
Bahadır Bumin Özarslan’da bir konuşma
gerçekleştirdi. Sayın Özarslan konuşmasında kendisinin de Türkiye Kamu-Sen’in
bir üyesi olduğunu ifade ederek bu kutlu yuvada bir arada olmaktan büyük bir
mutluluk duyduğunu ifade etti.
Pandeminin zor koşullarında sağlık çalışanlarının fedakârca bir mücadele ortaya
koyduklarını belirterek sağlık çalışanlarının taleplerinin karşılanması gerektiğini, kendilerini her zaman çalışanların
yanında olduklarını kaydetti. Türkiye
Kamu-Sen’in mücadelesinin ve çalışmalarının çok önemli olduğuna dikkat çeken
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Sayın Özarslan kolaylıklar dileyerek Türk
Sağlık-Sen’in 7. Olağan Genel Kurulu’nun
hayırlara vesile olmasını temenni etti.
Göreve seçilenlere başarılar diledi.
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan
Yardımcısı Yaşar Yıldırım: Türkiye KamuSen Bizlerin Göz Bebeğidir.
7. Olağan Genel Kurulumuza katılarak
haziruna seslenen Milliyetçi Hareket
Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yaşar
Yıldırım “ Bugün burada fedakâr sağlık
çalışanlarımızın bir arada bulunduğu
Türk Sağlık-Sen’imizin 7. Olağan Genel
Kurulunu gerçekleştiriyoruz. Dünyada bir
salgın var. Sağlık çalışanlarının önemini
herkes gördü. Türk sağlık çalışanlarının
fedakârlıklarına, olağanüstü gayretlerine
hepimiz şahit olduk. ” dedi.
Genel kurulun Hayırlara vesile olmasını
dileyen Sayın Yıldırım Türkiye Kamu-Sen
ve bağlı sendikalar kuruldukları 30 yıldan
beri ortaya koyduğu tavır ve duruşla Türk
memurunun gönlünde taht kurdular.
Türkiye Kamu-Sen bizlerin göz bebeğidir.
Kamu çalışanlarının hak ve menfaatleri
konusunda ortaya koyduğunuz tavır ile
beraber milli meselelerde de sadece devletinden taraf olan bir Türkiye Kamu-Sen
her türlü övgünün üzerindedir.
Bizler sizlerin her zaman desteği olmaya
devam edeceğiz. Bu vesileyle, genel kurulunuzu tebrik ediyor, göreve seçilen arkadaşlarımızı kutluyor, görevden ayrılanlara ise teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.
Konuşmaların ardından emekli olan şube
başkanlarımıza Genel Başkanımız Önder
Kahveci tarafından birer plaket takdim
edildi.

İsmail Türk: Birlik ve
Beraberliğimiz Daim Olsun
Plaket töreninin ardından görevini devreden Genel Merkez Yönetim Kurulu
Üyelerimiz adına İdari İşlerden Sorumlu
Genel Başkan Yardımcımız İsmail Türk bir
konuşma gerçekleştirdi. Türk konuşmasında Türk Sağlık-Sen’in büyük bir değer
olduğunu belirterek “Birlik ve beraberlik bizim en önemli değerimizdir. Türk
Sağlık-Sen büyük ailedir. El üstünde tutalım, olumsuz hiçbir şeye fırsat vermeyelim.” dedi. Türk konuşmasını tüm teşkilat
mensuplarımıza hakkını helal etttiğini ve
onlardan da helallik istediğini ifade ederek bitirdi.
Genel Başkanımız Önder Kahveci’de İsmail Türk’e konuşmaları nedeniyle teşekkür
ederek “ Bu dönem Yönetim kurulumuzdan üç değerli arkadaşımız, İsmail Türk,
Hamza Olgun ve Mustafa Yiğit görevle-
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rini devrettiler. Kendilerine çok teşekkür
ederim. Hizmetleri ile sendikamıza güç
kattılar. Allah onlardan razı olsun. ” dedi.
Konuşmaların ardından yapılan seçim
sonucunda Genel Başkanımız Önder Kahveci güven tazeleyerek yeniden Genel
Başkanlığa seçildi.
Yönetim Kurulu ise şu isimlerden oluştu:
Genel Başkan Yardımcısı (İdari İşler)
Ümit TURHAN
Genel Başkan Yardımcısı (Mali İşler)
Kenan KARAÇAM
Genel Başkan Yardımcısı (Teşkilatlandırma)
Mücahit Gökhan ŞAHİN
Genel Başkan Yardımcısı (Eğitim ve Basın)
Mustafa KÖSE
Genel Başkan Yard. (Toplu Söz.Mevzuat)
Kemal KAZAK
Genel Başkan Yardımcısı (Sosyal İşler)
Orhan YILMAZ

TÜRKİYE KAMU-SEN

HABER

10

HABER

TÜRKİYE KAMU-SEN

NİSAN 2022

11

GENEL BAŞKAN: “YENİDEN YETKİLİ OLMAYA
İNANÇ VE KARARLILIKLA YÜRÜYORUZ.”
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Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, Genel Mali Sekreter Seyit Ali Kaplan ile birlikte 11.03.2022
tarihinde Nevşehir’de ziyaretlerde bulundu. Nevşehir Valisi Sayın İnci Sezer Becel’i ziyaret eden Geylan,
eğitim çalışanlarına yönelik olumlu yaklaşımı ve nezaketinden dolayı Sayın Becel’e teşekkür etti.

Nevşehir İl Milli Eğitim Müdürü Sayın Mehmet
Polat’ı ve müdürlük çalışanlarını ziyaret eden
Geylan daha sonra Nevşehir Hacı Bektaş Veli
Üniversitesi İşyeri Temsilciliğinde üyelerimizle buluştu.
Geylan yaptığı konuşmada, “Sendika olarak
kamu yönetiminden tek beklentimiz adaletli
yönetimdir. Kamunun tüm alanlarında olduğu gibi üniversitemizde de öncelikli kaygımız
çalışma huzurunun tesis edilmesidir” dedi.
Nevşehir Şubesi’nde şube yönetim kurulu
üyeleriyle de bir araya gelen Geylan, aynı
gün akşam Nevşehir Şubemizin programında
şube, ilçe, üniversite ve kadın komisyonu yöneticilerimizle bir araya geldi.
Türk Eğitim Sen’in yetkili olması hedefine
inanç ve kararlılıkla yürüyen her bir yol arkadaşımla gurur duyuyorum.
Toplantıda bir konuşma yapan Geylan, Türk
Eğitim-Sen’in 2018 yılı mutabakatında 201
bin 475 olan üye sayısının, bugün itibariyle
250 bine dayandığını söyleyerek, hedefledikleri yetkiyi alacaklarını söyledi. Geylan,
“Allah’ın izniyle şu anki ivmeyi devam ettirirsek önümüzdeki 15 Mayıs mutabakatlarında
bu teşkilat sizlerin sayesinde en az 260 bin
üyenin altına imza atacaktır. Umuyorum ki

yeniden yetkili sendika olacağız. Bu başarı
sizlerin başarısıdır. Hiçbir karşılık beklemeden gece, gündüz ihlasla. azimle, kararlılıkla
Türk Eğitim-Sen’e ve Türkiye Kamu-Sen’ e güç
veren sizlersiniz. Türk Eğitim Sen’in yetkili
olması hedefine inanç ve kararlılıkla yürüyen
her bir yol arkadaşımla gurur duyuyorum.
Rabbim hepsinden razı olsun” dedi.
O masada kamu çalışanlarının temsil yetkisi
verdiği sendikalar adam gibi duruş sergilemediği müddetçe biz kazanımlarımızı koruyamayacağız ve kaybetmeye devam edeceğiz.
6. Dönem Toplu Sözleşmesi hakkında önemli
açıklamalar yapan Geylan, “ Neden Türkiye
Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen yetkili olmalı?”
sorusunun cevabının 6. Dönem Toplu Sözleşme sonuçlarında verildiğini kaydetti.
Süreci ve neden talepleri ortaklaştırdıklarını anlatan Geylan, şunları kaydetti: “Türkiye
Kamu-Sen olarak 6. Dönem Toplu Sözleşmesine irade desteği verdik. Ancak şunun
özellikle bilinmesini istiyoruz: Taleplerin ortaklaştırılması hususu Türkiye Kamu-Sen’in
yetkili olduğu 2009 yılında kadar yürüttüğü
bir yöntemdi. O dönemlerde Türkiye KamuSen olarak Toplu Görüşmeler başlamadan
önce bir heyet oluşturarak, diğer sendikaları üye sayılarına, yetkili olup olmadığına
bakmaksızın ziyaret ederdik. O sendikaların
da Toplu Görüşmeye yönelik görüşlerini alır,
talepleri ortaklaştırıp işverenin karşısına öyle
otururduk. Çünkü biz şuna inanırdık; işverenin karşısında ne kadar güçlü duruş ortaya
koyarsak, o kadar fazla kazanım elde ederiz.
2009 yılından sonra, yani Türkiye KamuSen’in yetkili sendika olma hüviyetini kaybettikten sonra da her toplu sözleşme öncesinde
yetkili sendikaya çağrıda bulunarak, talepleri
ortaklaştırma irademizi bildirirdik. Çünkü
toplu pazarlık masası sendikal dehalet zemini değildir. O masa kamu çalışanlarına artı bir
kazanımı nasıl edeceğimizin mücadelesinin
verildiği bir süreçtir. Son toplu sözleşmede
Memur-Sen’den benzer bir teklif geldi. Tabi
Türkiye Kamu-Sen olarak yıllardır bu iddianın savunucusu olarak talebe olumlu karşılık
verdik. Türkiye Kamu-Sen ve Memur-Sen’in
teknik heyetleri iki hafta süresince görüşerek

GENEL BAŞKAN GEYLAN; “SINAV İLE UZMAN
ÖĞRETMEN, BAŞÖĞRETMEN OLUNMAZ. TÜRK
EĞİTİM-SEN’İN TAVRI ÇOK NETTİR; SINAVA HAYIR!”
Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip
Geylan, Genel Başkan Yardımcısı Cengiz Kocakaplan ile birlikte 18-19.03.2022
tarihleri arasında Aydın, İzmir ve
Manisa’da bir dizi temaslarda bulundu.
51 madde üzerinde talepler ortaklaştırıldı.
Yoğun bir müzakere süreci yürüttük. Ancak
son tahlilde kırmızı çizgilerimiz karşılık bulmadığı için masadan kalktık. 600 TL seyyanen zam, yüzde 3 refah payı, aynı işi yapan
kamu çalışanlarının farklı statülerde istihdam
edilmesine son verilerek tüm sözleşmelilerin
kadroya geçirilmesi, kamuda kadrosu yardımcı hizmetler sınıfında olan ancak memur
iş yapan 110 bin arkadaşımızın hem eğitim
durumuna hem de yaptığı işe mütenasip şekilde genel idari hizmetler sınıfına geçirilmesi, gelir vergisinin yüzde 15’e sabitlenmesini
ve matrahın yükseltilmesi, yönetici atamalarında mülakatın kaldırması gibi taleplerimiz
karşılık bulmadı. Bu nedenle mutabakat metnine onay vermedik. Ancak yetkili konfederasyon metne imza attığı için yürürlüğe girdi.
Tabi bu süreç geride kaldı ama kamu çalışanları altıncı kez şunu gördü: O masada kamu
çalışanlarının temsil yetkisi verdiği sendikalar adam gibi duruş sergilemediği müddetçe
biz kazanımlarımızı koruyamayacağız ve kaybetmeye devam edeceğiz. Bu nedenle artık
yeter diyoruz. Türkiye Kamu-Sen ve 11 hizmet
kolunda Türkiye Kamu-Sen’e bağlı sendikalar,
yetkili olmalıdır.
Devamı www.turkegitimsen.org.tr’de

Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Sayın Seyfullah Okumuş’u ziyaret eden Genel
Başkan Geylan, Okumuş’a ve çalışma
arkadaşlarına nezaketlerinden dolayı
teşekkür etti.
Geylan; Aydın, İzmir ve Manisa’da teşkilat yöneticileri ve üyelerimizle istişare
toplantılarında buluştu. Şube ve ilçe
yönetim kurulu üyeleri, şube denetleme ve disiplin kurulu üyeleri, üniversite
temsilcileri ve şube kadın komisyonu
üyelerinin de katıldığı toplantılarda konuşma yapan Genel Başkan Talip Geylan, Türk Eğitim-Sen’i yeniden yetkili
kılmak için tüm teşkilatın azim ve gayretle çalıştığını bildirdi. Geylan, “Teşkilatımızın Türk Eğitim Sen’i yeniden yetkili kılmak için ortaya koyduğu ihlaslı
ve kararlı mücadeleye şahit olmaktan
büyük kıvanç duyuyorum. Tüm illerde yetkiyi alacağımızdan şüphem yok.
Rabbim hepinizden razı olsun” dedi.
Türk Eğitim-Sen olarak yıllardır şunu
söyleriz: Sınav ile öğretmenin kariyeri
planlanmaz.
Öğretmenlik Meslek Kanunu hakkında
önemli açıklamalar yapan Genel Başkan Geylan, kanunun beklentilerin çok
uzağında olduğuna dikkat çekti. Geylan,

“Bilindiği gibi yaklaşık olarak bir ay önce
Öğretmenlik Meslek Kanunu TBMM’de
kabul edildi. Ancak kanun beklentileri
karşılamaktan çok uzak. Adeta dağ fare
doğurdu.
Şöyle ki; Öğretmenlik Meslek
Kanunu’nun çıkarılacağı 23 Ekim 2018
tarihinde dönemin Milli Eğitim Bakanı
Ziya Selçuk tarafından yapılan 2023
Vizyon Belgesi Tanıtım Toplantısında
kamuoyuna duyurulmuştu.
Biz ilk gündeme geldiği andan itibaren
Öğretmenlik Meslek Kanunu’nu olumlu
bulduğumuzu ifade ederek, çıkarılmasını desteklemiştik. Öğretmenlerin saygınlığını koruyacak ve artıracak, muhatap oldukları mevzuat ve süreçleri tek
bir çatı altında toplayacak bir kanuni
düzenlemenin gerekliliğine vurgu yaptık.
Ancak bunu ifade ederken de, 657 sayılı DMK’dan kaynaklanan haklarımızın
baki kalmasını istedik. O günden kanunun çıkarılmasına kadar geçen sürede
Türk Eğitim-Sen olarak Öğretmenlik
Meslek Kanunu’nu her fırsatta gündemde tutmaya gayret ettik. Bu amaçla
imza kampanyası düzenledik, eylem
ve basın açıklamaları yaptık, MEB ile
diyalog içinde bulunduk. Öğretmenlik
Meslek Kanunu’na dair duruşumuzu
ve taleplerimizi her platformda ortaya
koyduk. Ancak gelinen noktada kanun
içeriği, eğitim çalışanlarının beklentilerini tatmin etmekten çok uzak kalmıştır.
Kanunda dört hususa dikkat çektik.

Bunlardan birinci önemli husus kariyer
basamaklarındaki eksikliklerdir. Bilindiği gibi yasaya göre; 10 yılını doldurmuş
her öğretmen 180 saat kursa tabi olacak, ardından sınava girecek. Adaylar
70 puan ve üzeri alır ise uzman öğretmen olma hakkını elde edebilecek. 20
yılını doldurmuş her öğretmen, 280
saatlik kursa tabi tutulacak, ardından
sınava girecek. Adaylar bu sınavdan başarılı olur ise başöğretmen unvanı alabilecek. Türk Eğitim-Sen olarak yıllardır
şunu söyleriz: Sınav ile öğretmenin kariyeri planlanmaz. Çünkü sınav sadece
bilgiyi ölçer. Öğretmenlik, sadece bilme
mesleği değil, bildiğini aktarma mesleğidir. Dolayısıyla tek ölçüt deneyim olmalıdır.” dedi.
Bir sendika başkanı açıklamasında ‘sınav olsun ama baraj puanı 70 değil, 60
olsun” dedi. Bizden iki katı üyesi olan
sendika bu açıklamayı yaparken hangi
üyesinden görüş aldı?
Yönetmelik yayınlandığında sınav
şartını ilgilendiren hususlar ile ilgili
sendika olarak yargıya başvurma haklarının olduğunu ancak kanunun iptali
için yargıya başvuru yapma haklarının
bulunmadığını bildiren Genel Başkan
Geylan şunları kaydetti: “Kanunu iptal
edebilecek olan kurum Anayasa Mahkemesidir. Anayasa Mahkemesine ise
ana muhalefet partisi ya da milletvekili
sayısının beşte biri yani 120 milletvekili
başvuru yapabilir.
Peki sendika olarak biz ne yapabiliriz?

Bilindiği gibi Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun uygulamasına yönelik hazırlık aşamasında.
Yönetmelik yayınlandığında sınav şartını ilgilendiren hususlar ile ilgili sendika
olarak yargıya başvuruda bulunacağız.
Öte yandan bir üyemiz üzerinden bireysel başvuru hakkımızı da kullanacağız.
Bu konuda Türk Eğitim-Sen’in tavrı
çok nettir. Sınava hayır! Türk EğitimSen olarak çok eminiz ki; o sendikanın
üyeleri de sınav karşı. Dolayısıyla Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun sonuna
kadar takipçisi olacağız.” dedi.
Kadrolu öğretmen ile sözleşmeli öğretmen ayrımına son verilmesinin tek yolu
tüm öğretmenleri kadroya almaktır.
Kanunla ilgili ikinci önemli hususun
sözleşmeliler ile kadrolular arasındaki
ayrımcılığın devam etmesi olduğunu
söyleyen Geylan, “Kanunla sözleşmeli
öğretmenlere can güvenliği ve sağlık
durumlarından dolayı tayin hakkı verildiği açıklandı. Oysa bu uygulama zaten
mevcuttu. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada ‘Kanunla sözleşmeli öğretmenlik ile kadrolu öğretmen arasındaki ayrıma son veriyoruz’
demişti. Hatırlanacağı üzere Hükümet
2011 yılında 232 bin 4/B’liyi kadroya almıştı. Kadroya alınanların 68 bini öğretmendi. Biz de Cumhurbaşkanı’nın açıklamasıyla birlikte 2011 yılında yapılan
uygulamanın bir benzerinin gerçekleştirileceğini ümit etmiştik. Ancak gelinen
noktada böyle bir durumun sözkonusu-
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TÜRKİYE KAMU-SEN GAZETESİ
olmadığı ortaya çıktı.
Buradan bir kez daha ifade ediyorum: Kadrolu öğretmen ile
sözleşmeli öğretmen ayrımına
son verilmesinin tek yolu tüm
öğretmenleri kadroya almaktır.
Eğer sözleşmeliler kadroya alınmazsa sözleşmeli ve kadrolular
arasındaki ayrım devam eder.”
ifadelerini kullandı.
Öğretmenlerin ek gösterge düzenlemesi aslında Öğretmenlik
Meslek Kanunu ile değil, kamu
çalışanlarına yönelik yapılacak
genel ek gösterge düzenlemesi
ile hayata geçecektir.
Üçüncü önemli hususun ise
3600 ek gösterge düzenlemesi olduğunu söyleyen Geylan,
“3600 ek gösterge düzenlemesi
aslında teklife konulan geçici madde ile 15 Ocak 2023’de
yürürlüğe girecektir. Yani öğretmenlerin ek gösterge düzenlemesi aslında Öğretmenlik
Meslek Kanunu ile değil, kamu
çalışanlarına yönelik yapılacak
genel ek gösterge düzenlemesi
ile hayata geçecektir” dedi.
Adaylık
Değerlendirme
Komisyonu’nun teşkili dikkat
edilmesi gereken önemli bir husustur.
Geylan, teklifteki en olumlu düzenlemenin adaylık kaldırma
sınavının kaldırılmış olması olduğunu kaydederek, bir uyarıda
bulundu: “Ancak adaylık eğitimi
sonunda değerlendirmeyi yapacak olan Adaylık Değerlendirme Komisyonu’nun teşkili
dikkat edilmesi gereken önemli
bir konudur. Sendikal ve siyasal
saiklerin, komisyon sürecinden
uzak tutulmaması halinde değerlendirmelerin, öğretmenlerimiz üzerinde bir mobbing
unsuru olabileceği gözden kaçırılmamalıdır.” dedi.
Türk Eğitim-Sen olarak liyakat
ve ehliyeti esas alan bir yönetici
atama sisteminin kanunda yer
almasını istiyoruz.
Liyakat ve ehliyet esaslı bir yönetici atama sisteminin kanunda yer alması gerektiğini ifade
eden Geylan, “Mili Eğitim Ba-
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mı görmezden gelmiyor’ der. Bu
minvalde talebimiz; 2023 Eğitim
Vizyon Belgesi’nde de yerini bulan ve aslında bu şekilde devlet
tarafından kabul edilen Zorunlu
Hizmet Tazminatı Uygulamasının Öğretmenlik Meslek Kanunu
ile hayata geçirilmesidir” dedi.

kanlığı 120 bin yöneticiye sahip
bir kurumdur. Böyle bir mesleğin kanununda yönetici atama
sürecine neden yer verilmiyor?
Türk Eğitim-Sen olarak liyakat
ve ehliyeti esas alan bir yönetici
atama sisteminin kanunda yer
almasını istiyoruz. Çünkü her
bakan, her genel müdür değiştiğinde, süreçlere müdahalelerde bulunulmamalıdır” diye
konuştu.
Öğretmenlerin tayin ve nakilleri
bu kanun içerisinde yer almalıdır.
Geylan, öğretmen atamalarının
da kanun içerisinde yer almasını isteyerek, “Tüm öğretmenler
657 sayılı DMK’nın 4/A maddesine göre atanmalıdır.” dedi.
Yöneticiler kendi kendilerine
ödül vermişler!
Başarı esaslı bir ödül sisteminin
kanunda yer alması gerektiğini
söyleyen Genel Başkan Geylan,
“Hatırlarsanız geçtiğimiz yıl
yaptığımız araştırmada, MEB’de
2019 yılında ödül dağıtılan 7 bin
576 kişinin 5 bin 169’u yani yüzde 68,2’si yandaş sendika üyesiydi. ‘Milli Eğitim Bakanlığı’nda
bu ödülleri kim dağıtıyor?’ diye
sormuştuk.
Bu araştırmadan da görüleceği
üzere ödülleri bakanlığın değil,
sendikanın dağıttığı tescillendi.
Dolayısıyla oransal açıdan bakıldığında ödül öğretmenlere
değil, yöneticilere verilmiştir.
Yani yöneticiler kendi kendilerine ödül vermişlerdir. Bu kabul
edilemez! Başarıyı esas alan
bir ödül sistemi getirilmeli ve
kanun içerisinde yer almalıdır.”
şeklinde konuştu.

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde
görev yapan bir öğretmen ile
Ardahan’ın Hanak ilçesinde görev yapan öğretmen aynı özlük
ve mali haklar verilir ise adaletsizlik söz konusu olur.
Zorunlu Hizmet Tazminatı uygulamasının Meslek Kanunu’nda
yer alması gerektiğine dikkat
çeken Genel Başkan Geylan,
“Türk Eğitim-Sen olarak yıllardır
‘Öğretmenlere bölgenin mahrumiyet derecesine göre bir brüt
asgari ücret ile iki brüt asgari
ücret arasında değişen oranlarda ücret ödeyelim ki, onlar
da fedakârlıklarının karşılığını
alsınlar’ diyoruz. Çünkü elverişli
olmayan bölgelerde öğretmen
istikrarını sağlamanın yolunun
öğretmenleri esir etmek değil,
teşvik etmekten geçtiğine inanıyoruz.
İzmir’in Karşıyaka ilçesinde
görev yapan bir öğretmen ile
Ardahan’ın Hanak ilçesinde
görev yapan bir öğretmene
aynı özlük ve mali haklar verilir ise adaletsizlik söz konusu
olur. Şöyle bir örnek vermek
istiyorum: Hanak’ta öğretmenler kiralayacak ev bulamıyor.
Cumhuriyetin ilk yıllarında yapılmış bir öğretmenevinin, bir
odası kadın öğretmenlere, bir
odası da erkek öğretmenlere
tahsis edilmiş. İşte bu bölgelerde öğretmenlerimiz böylesine
zor şartlarda görev yapıyor.
Dolayısıyla elverişsiz bölgelerde görev yapan öğretmenlere
şayet zorunlu hizmet tazminatı
ödenirse, onlar da ‘Ben zor koşullarda göre yapıyorum ama
devletim de benim fedakarlığı-

Tüm öğretmenlerin maaş karşılığı ders saatlerinin 15 saate
eşitlenmelidir.
Tüm öğretmenlerin maaş karşılığı ders saatlerinin 15 saate
eşitlenmesi hususunun da Öğretmenlik Meslek Kanunu’nda
yer almasını talep eden Geylan,
“Farklı branşlarda görev yapan
öğretmenlerin maaş karşılıklarının eşitlenerek adaletsizliğin
giderilmesi gerekmektedir. Bugüne kadar farklı platformlarda
defalarca dile getirdiğimiz, ancak bugüne kadar yapılmayan
farklı alanlar ve branşlardaki
öğretmenlerin maaş karşılıklarının eşitlenmesi gerekmektedir.” dedi.
Bundan sonraki süreçte Türk
Eğitim-Sen olarak Öğretmenlik
Meslek Kanunu’nun içeriğinin
adına yakışır bir şekilde doldurulmasına gayret göstereceğiz.
Öğretmenlik
Meslek
Kanunu’nun adının revize edilmesi gerektiğini kaydeden Genel Başkan Geylan, “Milli Eğitim
Bakanı Sayın Mahmut Özer’e ziyaretimde kanunun adının ‘Öğretmenlerin Kariyer Planlaması’
olarak değiştirilmesi gerektiğini
söyledim. Çünkü kanunun içeriğinde kariyer kısmından başka
bir şey yok. Oysaki çok iddialı
bir çıkış yapmışlardı. Ancak
beklentiler ile örtüşmedi.
Öğretmenlik Meslek Kanunu ile
öğretmenlerin muhatap olduğu
bütün mevzuat bir çatı altında
birleştirilmeliydi. Tabi artık tüm
bunlar geride kaldı. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Hem Milli
Eğitim Bakanlığı hem de yasa
koyucu nezdinde mücadelemizi
sürdüreceğiz.” ifadelerini kullandı.
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GENEL BAŞKAN TALİP GEYLAN; “MEMUR MAAŞLARINA
HER AY DÜZENLİ ENFLASYON FARKI YANSITILMALIDIR.”
Ankara 2 No’lu Şube Kadın Komisyonu,
8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla
bir kutlama programı düzenledi. Programa Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip
Geylan, Genel Merkez Yönetim Kurulu
Üyeleri, Merkez Kadın Komisyonu Başkanı Firdes Işık ve Merkez Kadın Komisyonu
Üyeleri ile kadın üyelerimiz iştirak etti.
Programda bir konuşma yapan Merkez
Kadın Komisyonu Başkanı Firdes Işık,
“Şehit kadın öğretmenlerimiz başta olmak üzere ay yıldızlı, al bayrağımızın
şerefle dalgalanması, topraklarımızın bütünlüğü, milletimizin huzuru için biricik
evlatlarını şehit veren annelerimizin ve
tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun.” dedi.
Daha sonra kürsüye gelen Genel Başkan Talip Geylan toplumumuzun gücüne
güç katan, her şeyi yapabilecek iradeye,
zekâya sahip olan, varlıklarıyla dünyayı
güzelleştiren, eğitimden, sağlığa, bilimden, sanata, ekonomiye kadar birçok
alanda başarılara imza atan tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü
kutladı.
“Kadınlarımızın bir ve beraber olmasından ortaya çıkan gücün etkisiyle yer
yerinden oynar” diyen Geylan, kadının
konumunun erkeklerle eşit düzeye getirilmesinin, statüsünün yükseltilmesinin,
toplumda kadın sorunlarına bakış açısının

değişmesinin önemine dikkat çekti. Kadın
cinayetlerine, kadına yönelik şiddete dur
denilmesi gerektiğini de bildiren Geylan,
“Kadını korumak devletin asli görevidir.
Kadını koruyamayan, onu kaderiyle tek
başına bırakan bir devlet anlayışını kabul
etmemiz mümkün değildir. Bu noktada
kadına yönelik şiddet konusunda caydırıcı müeyyidelerin getirilmesi, yapanın
yanına kar kalan anlayışa son verilmesi
çok önemlidir” diye konuştu.
Türk Eğitim-Sen olarak sivil toplum kuruluşlarında kadının çok önemli bir yeri olduğunu dile getiren Geylan, “Bu konuda
kadınlarımızdan talep gelmesini önemsiyoruz. Kadınlarımızın istekleri bizim için
çok kıymetlidir. Türk Eğitim-Sen olarak;
kadınların kendilerini yönetim mekanizmalarının dışında tutmamasını ve

tüm kadın şehitlerimizi yüreğimizde yaşatıyoruz. Ruhları şad, mekânları cennet
olsun.” şeklinde konuştu.
Türk Eğitim-Sen’in tüzüğünün amaçlar
kısmında Anayasamızın başlangıç maddelerinde anlamını bulan temel değerlerin olduğunu kaydeden Geylan, “Tüzüğümüzün amaçlar kısmındaki temel ilkeler,
Anayasamızın başlangıç maddelerinde
anlamını bulan temel değerleri ifade
eder. Burada Atatürk’ü, Atatürk ilke ve
inkılaplarını, Türkçeyi, İstiklal Marşını,
insan haklarına saygıyı, laik, sosyal ve
hukuk devletini yani Anayasamızın başlangıç maddelerinde ifade edilen milletimizin ortak değerlerini görürsünüz.
Bu değerlere yürekten bağlı tüm kamu
çalışanlarını Türkiye Kamu-Sen’e, yani
başında ‘Türk’ olan sendikalarımıza üye
olmaya davet ediyoruz. Türkiye KamuSen ve Türk Eğitim-Sen milli bir sivil toplum kuruluşudur. Anayasamızın ilk dört
maddesinde yer alan değerlerin savunucusu, hamisi bir sivil toplum kuruluşudur. Biz sadece sendika değiliz, mensubu
olmaktan gurur duyduğumuz ve büyük
Türk milletinin ihtiyacı olduğunda sağına,
soluna kim var diye bakmadan ‘biz’ varız
diye öne atılan Türkiye sevdalılarının kurduğu güçlü bir kuruluşuz.” diye konuştu.

yönetim kademelerinde aktif olarak görev almasını istiyoruz. Kadınlarımız sivil
toplum kuruluşlarında, sendikalarda ne
kadar aktif görev alırsa, o denli başarılı
işlere imza atmamız mümkün olacaktır.”
dedi.
Bölücü örgütün hain saldırıları sonucu
şehit düşen kadın eğitimcilerimizi de
minnet ve rahmetle yad eden Genel Başkan Talip Geylan, “Kalleş terör örgütü
PKK tarafından henüz 26 günlük öğretmenken katledilen Neşe Alten’i, Aybüke
Yalçın’ı, 15 Temmuz 2016 tarihinde hain
FETÖ’nün Ankara Gölbaşı Özel Harekat
Daire Başkanlığı’na düzenlediği bombalı saldırıda şehit düşen Özel Harekatçı
Komiser Yardımcısı ve aynı zamanda
Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim
Öğretmenliği mezunu Cennet Yiğit’i ve Devamı www.turkegitimsen.org.tr’de

BİLSEM UYGULAMA ESASLARINA DAVA AÇTIK

2021-2022 Bilim ve Sanat Merkezleri Öğrenci
Tanılama ve Yerleştirme Kılavuzu Özel Eğitim
ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanmış, Kılavuz gereği de sonrasında Uygulama Esasları yayımlanmıştır.

Söz konusu Uygulama Esaslarının 2.maddesinin (b) bendinde bir günde dört uygulama
yapılacağı, (c) bendinde de her uygulamada
on beşer kişilik gruplar halinde farklı öğrencilerin uygulamaya alınacağı açıkça belirtilmiştir. Buna rağmen; (a) bendinde iki farklı
uygulamanın bir oturum olarak değerlendirilerek, görevlendirilen öğretmenin sabah iki
uygulama için bir (5 saat ek ders), öğleden
sonra iki uygulama için bir (5 saat ek ders)
oturum olacak şekilde ücretlendirileceği an-

laşılmaktadır.
1. Oturumun; 1. uygulamasıyla 2. uygulamasına katılacak adaylar aynı kişilerden oluşmamaktadır. Bu da her bir uygulamanın ayrı
birer oturum değerlendirilmesini gerektirir.
Bu durumda her bir uygulama 1 oturum kabul edilerek Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici
ve Öğretmenlerin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar’ın ilgili hükümleri gereği
ayrı ayrı ek ders ücreti ödemesi yapılması
gerekmektedir. Uygulama Esasları gereği;
Bakanlığa bağlı bir kuruma öğrenci seçme
sürecinde hafta sonları görevlendirilen öğretmenlere, 15’er kişilik gruplar halinde ve
her grupta farklı öğrencilere yapacakları
dört oturum uygulama için ayrı ayrı ücretlendirme yapılması gerekirken, sabah ve öğ-

leden sonraki ikişer oturumun birleştirilerek
birer oturum olarak değerlendirilmesi, hatalı
bir uygulama olarak görülmektedir.
Bununla birlikte; Müzik Yetenek Alanı Ön Değerlendirme Uygulama Esaslarında ve Resim
Yetenek Alanı Ön Değerlendirme Uygulama
Esaslarında görev alacak sınıf öğretmenlerine, bu görevlerine karşılık Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerin Ders ve Ek
Ders Saatlerine ilişkin Karar gereği ek ders
ücreti ödemesi yapılmamaktadır.
Sınıf öğretmenlerinin yürürlükte bulunan
mevzuatımızda bu sınavları yapma konusunda bir görev ve yükümlülükleri bulunmamaktadır. Mevzuat gereği; maaş karşılığı
haftalık 18 saat ders okutmakla yükümlüdürler. Bu görevin dışında sınıf öğretmenlerine

verilecek tüm görevler ek görev olup bu ek
görevlere karşılıkta sınıf öğretmenlerine ek
ders ücreti ödenmesi gerekmektedir. Sınıf
öğretmenlerine ek ders ücreti verilmeksizin
bu sınavlarda resen görev verilmesi Anayasamızda güvence altına alınan “angarya yasağı” ile de çelişmektedir.
Türk Eğitim Sen olarak; Uygulama Esaslarında her oturumun iki uygulamadan oluşması ve bu doğrultuda ek ders ücreti ödemesi
yapılması, sınıf öğretmenlerinin Müzik ve
Resim Yetenek Alanı Ön Değerlendirme Uygulama Esaslarında ek ders ödemesi yapılmaksızın görevlendirilmelerinin mevzuata
ve hukuka aykırılığı gerekçesiyle yürütmesinin durdurulması ve iptali talebiyle Danıştay
nezdinde dava açtık.
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Sendikamız Türk BüroSen’in 7. Olağan Genel
Kurulu 05-06 Mart
2022 tarihleri arasında Ankara’da gerçekleştirildi.

Kamu-Sen Genel Merkezi’nde düzenlenen genel kurul yoğun katılımla gerçekleştirilirken,
üst kurul delegelerimiz önümüzdeki dört yıl
boyunca sendikamızın yol haritasını belirleyecek Genel Başkan ve Genel Merkez Yönetim
Kurulu üyelerini seçtiler.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım,
TÜRKAV Genel Başkanı Ebubekir Korkmaz,
Genel Başkanımız Önder Kahveci, sendikalarımızın genel başkanları ve yöneticileri, MHP
Ankara İl Başkan Yardımcısı Doğan Köz, Ülkü
Ocakları Ankara il Başkanı Abdullah Yüksel’de
genel kurula katılarak hayırlı olsun dileklerini
ilettiler.

Selamettin Yurtseven (Mali İşlerden Sorumlu
Genel Başkan Yardımcısı)
İsmail Eraslan (Eğitim ve Sosyal İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı)
Ahmet Selman Sağır (Dış İlişkiler ve Basından
Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı)
Okan Altıntaş (Mevzuat ve Toplu SözleşmelerYapılan seçim sonucunda;
den Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı) olarak
Uğur Yıldırım (Genel Başkan)
yeni yönetimlerde görev alan isimler oldu.
Mustafa Çalışkan (Genel Sekreter)
Hilmi Tekcan (Teşkilatlardan Sorumlu Genel Yeni dönemin teşkilatlarımıza hayırlı uğurlu
olmasını dileriz.
Başkan Yardımcısı)

Divan Kurulu Başkanlığını Türk
Haber-Sen Genel Başkanı Yücel
Kazancıoğlu’nun yaptığı Olağan
Genel Kurulumuz, Saygı Duruşu
ve İstiklal Marşı ile başladı.

Teşkilat ziyaretlerimizi yaptık
Kültür ve Turizm Müdürlükleri
ile kütüphaneler ve müzelerdeki
çalışanlar ve üyelerimiz ziyaret
edilerek üye çalışmaları gerçekleştirildi.

7. Olağan Genel Kurulumuza Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan
Yardımcısı Yaşar Yıldırım, TÜRKAV Genel Başkanı Ebubekir Korkmaz, MHP Ankara İl Başkan Yardımcısı Doğan Köz, Ülkü Ocaklar
Genel Başkan Yardımcısı Oğuzhan
Karamık, Ülkü Ocakları Ankara il
Başkanı Abdullah Yüksel, Ankara
Defterdarı Yaşar Derinkuyu, Kon-

federasyonumuz Türkiye KamuSen Genel Başkanı Önder Kahveci
ve Konfederasyonumuza bağlı
Sendikalarımızın Genel Başkanları
ile delegelerimiz ve misafirlerimiz
katıldılar.

Türkiye Kamu-Sen’e bağlı Türk
Kültür Sanat-Sen’in 7. Olağan
Merkez Genel Kurul Toplantısı
26-27 Şubat 2022 tarihinde
Ankara’da yapıldı.

Teşkilat ziyaretlerimiz Genel Başkan Yardımcımız Ahmet Selman
SAĞIR ve Ankara Şube Başkanımız Serhat Kurt’un katılımlarıyla
Tokat ve Amasya ile başladı. İl

TÜRK BÜRO-SEN

Genel Kurul Toplantımızı Gerçekleştirdik

www.tkss.org.tr

TÜRK KÜLTÜR SANAT-SEN

7. OLAĞAN GENEL KURULUMUZU
COŞKU İLE GERÇEKLEŞTİRDİK

Üyelerimize Genel Merkezimizin
çalışmaları hakkında bilgi verilmiş ve istişareler yapılmıştır. Ziyaretler esnasında ilgi ve alakalarından dolayı Tokat İl Temsilcimiz

Halit AYBEK’e, Amasya İl Temsilcimiz Ahmet Fatih ÇALIŞIR’a, İl
Teşkilatlarımıza ve Amasya Belediye Başkanımız Sn. Mehmet SARI
Bey’e teşekkür ederiz.

Genel Başkanımız Türkeş Güney
konuşmasına, “bu teşkilatı 30 yıl
boyunca ayakta tutan, haksızlığın karşısında, hakkın ve haklının
yanında yer alarak sendikacılığın
yüz akı olmasını sağlayan gelmiş
geçmiş bütün başkanlarımıza, yöneticilerimize ve mensuplarımıza

kemizin milli ve manevi değerleri BEBEĞİDİR
için kurulduğumuz gün olduğu 7. Olağan Genel Kurulumuza katıBildiğiniz üzere biz kurulduğumuz gibi mücadele edeceğiz” dedi.
larak haziruna seslenen Milliyetgün kendimize, Türk Devleti’ni
çi Hareket Partisi Genel Başkan
ÖNDER
KAHVECİ:
GENEL
KUÜlkesi ve Milletiyle Bölünmez Bir
Yardımcısı Yaşar Yıldırım “ BuBütün Olarak Gören Sendikacılık RULLARIMIZ HAYIRLI OLSUN
gün burada fedakâr Büro Hizmet
anlayışını belirledik ve bu anlayış Türk Büro-Sen Genel Kuruluna Kolu çalışanlarımızın bir arada
doğrultusun her zaman çalışan katılarak “Hayırlı olsun” dilekleri- bulunduğu Türk Büro-Sen’imizin
üreten, üyeleri ve memurları için ni ileten Türkiye Kamu-Sen Genel 7. Olağan Genel Kurulunu gerkazanım elde eden bir sendika Başkanı Önder Kahveci, “Konfe- çekleştiriyoruz. Büro Hizmet Kolu
derasyonumuza bağlı sendikaları- çalışanlarına ve Türk Memur Senmızın genel kurullarının sonuncu- dikacılığına hayırlı uğurlu olsun.
sunda sizlerle bir arada olmaktan
memnuniyet duyuyorum. Büro Türkiye Kamu-Sen bizlerin ve Türk
hizmet kolunun bayrağını şeref- memurunun göz bebeğidir. Kamu
le taşıyan yiğit temsilcilerimize çalışanlarının hak ve menfaatleri
hoş geldiniz diyorum. 30. yılımıza konusunda ortaya koyduğunuz
doğru Türkiye Kamu-Sen’in gerek tavır ile beraber milli meselelerde
alanda gerekse masada gösterdiği de sadece devletinden taraf olan
başarının arkasında sizlerin irade- bir Türkiye Kamu-Sen her türlü
si var.
övgünün üzerindedir. Bu vesileyle,
olduk.
sendikalarımızın genel kurullarını
Türkiye Kamu-Sen gerçekleştir- bir kez daha tebrik ediyor, yeni
İnandığımız değerler doğrultu- diği genel kurulları ile daha da seçilen arkadaşlarımız kutluyor,
sunda sadece memurlarımız için güçlenecek ve mücadelesini yıl- görevden ayrılanlara ise teşekkürdeğil milletimiz için de mücadele madan sürdürecektir. Türk Büro- lerimi sunuyorum. Bizler sizlerin
ettik. Milli ve manevi değerlerimi- Sen 7. Olağan Genel Kurulu’nda her zaman desteği olmaya devam
ze dil uzatmaya kalkanlara karşı görev alan yeni genel başkan ve edeceğiz.” dedi.
mücadele ettik, bundan sonra da yöneticilerimizi tebrik ediyor, gö- Protokol konuşmalarının ardından
bu tavrımız asla değişmeyecektir. revlerinden ayrılan, bu teşkilatın 2. Gün oyalama işlemine geçildi.
Her daim milletimizin ve devleti- üzerinde emekleri olan tüm ar- Delegelerimizin oylaması sonucu
mizin yanında olacağız. Unutul- kadaşlarıma yeni yaşamlarında oluşan Yönetim Kurulumuz şu şemasın ki, üzerinde yaşayacağımız mutluluklar diliyorum. Bilgi ve kildedir;
vatanımız olmazsa, savunacağı- birikimlerinden her zaman faydamız bir sendikal hak da olmaya- lanacağız. 7. Olağan Genel Kurulu- Türkeş Güney
caktır. Biz sendikamızın temelini nuz hayırlı olsun” dedi.
Vedat Ulu
bu anlayış üzerine kurduk. Bu
Özkan Ulupınar
anlayışımızdan vazgeçmeyeceğiz. MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
Emrah Karakurt
GENEL
BAŞKAN
YARDIMCISI
Memurlarımız için her alanda
Nebi Yay
mücadele edeceğiz. Sadece ücret YAŞAR YILDIRIM: TÜRKİYE
Sami Çam
Sendikacılığı yapmayacağız. Ül- KAMU-SEN BİZLERİN GÖZ
Ramazan Keklik
şükranlarımı sunuyorum.
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HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI MASAK,
PERSONEL GENEL MÜDÜRÜ VE DESTEK

HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLARINI ZİYARET ETTİK

TÜRK BÜRO-SEN

Genel Başkanımız Türkeş Güney, Genel Başkan
Yardımcılarımız Vedat Ulu ve Emrah Karakurt
ile birlikte 11.03.2022 tarihinde Hazine ve Maliye
Bakanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK)
Başkanı Hayrettin Kurt, personel Genel Müdürü
Mehmet Karaman ile Destek Hizmetleri Daire Başkanı Kemalettin Işık’ı ziyaret etti. Ziyarette daire
Başkanları Berdan Can Kara, Tolga Ertem ve Yusuf
Ozan’da hazır bulundular.

ANKARA ŞUBE BAŞKANLARIMIZ
İLE İSTİŞARE TOPLANTISI YAPTIK

MANİSA 1 NOLU ŞUBEMİZ OLAĞAN
GENEL KURULUNU TAMAMLADI
Manisa 1 Nolu Şubemiz 1. Olağan
Genel Kurulunu 18.03.2022 tarihinde
gerçekleştirdi.
Genel Kurula Genel Başkanımız Türkeş Güney, MHP Manisa İl Başkanı
Murat Öner, Türkiye Kamu-Sen İl
Temsilcisi ve Türk Eğitim-Sen Şube

Başkanı Hamit Aydın, TÜRKAV Şube
Başkanı Ali YurttaşGenel Başkan Yardımcılarımız Vedat Ulu, Emrah Karakurt, Sami Çam, İzmir 1 Nolu Şube
Başkanımız Cumhur Çil ve İzmir 2
Nolu Şube Başkanımız Sevim Gökalp
ile çok sayıda davetli katıldı.

SGK BAŞKANI CEVDET CEYLAN’I ZİYARET ETTİK
Genel Başkanımız Türkeş Güney,
Genel Başkan Yardımcımız Emrah
Karakurt, Ankara SGK Şube Başkanımız Osman Sarıkaya ve Şube Baş-

Genel Başkanımız Türkeş Güney, Genel Başkan Yardımcılarımız Vedat Ulu, Özkan Ulupınar ve Emrah Karakurt 12 Mart
2022 tarihinde Ankara Şube Başkan ve yöneticilerimiz ile bir
araya geldi.

SINAVA GİRECEK
ÜYELERİMİZE ZİYARET

DENİZLİ 2 NOLU ŞUBEMİZ OLAĞAN
GENEL KURULUNU TAMAMLADI
Denizli 2 Nolu Şubemiz 1. Olağan
Genel Kurulunu 20.03.2022 tarihinde gerçekleştirdi.
Genel Kurula Genel Başkanımız
Türkeş Güney, Mhp Denizli İl Başkanı Av. Yusuf Garip, Ülkü Ocakları

Denizli İl Başkanımız Özgür Solak,
Türk Haber-Sen Genel Bşk. Yard.
Önder Kazancı, TÜRKAV Denizli
İl Başkanı Dr. Abdullah Beram,
Türkiye Kamu-Sen İl Temsilcimiz
ve Türk Eğitim Sen Denizli 1 Nolu

Şube Başkanı Emre Erdoğan, Konfederasyonumuza bağlı Sendikaların Denizli Şube Başkanları, Genel
Başkan Yardımcılarımız Vedat Ulu,
Emrah Karakurt ve Sami Çam ile
çok sayıda davetli katıldı.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRÜNE HAYIRLI
OLSUN ZİYARETİNDE BULUNDUK
Genel Başkanımız Türkeş Güney, Genel
Başkan Yardımcılarımız Vedat Ulu ve Nebi
Yay ile 16.03.2022 tarihinde Hazine ve
Maliye Bakanlığı, Muhasebat Genel Müdürlüğü görevine atanan Serkan Yüceer’e
hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

HATAY VERGİ DAİRESİ
BAŞKANLIĞI VE İSKENDERUN

VERGİ DAİRELERİNİ ZİYARET ETTİK

kan Yardımcımız Muhittin Selek ile
21.03.2022 tarihinde Sosyal Güvenlik
Kurumu Başkanı Cevdet Ceylan’ı ziyaret etti.
Genel Başkanımız Türkeş Vergi Dairesi Müdürü Belma
Güney, Genel Başkan Yardım- Gökçek’İ ziyaret etti.
cılarımız Vedat Ulu, Emrah
Karakurt ve Sami Çam ile
birlikte 14.03.2022 tarihinde
Hatay Vergi Dairesi Başkanı Cemil Müsevitoğlu, Asım
Gündüz Vergi Dairesi Müdürü Mehmet Özbey, Akdeniz

Hazine ve Maliye Bakanlığı Defterdarlık Uzmanlığı
Yazılı Sınavı için Ankara’da misafirhanelerde ağırladığımız üyelerimizi Genel Başkan Yardımcılarımız Nebi Yay, Ramazan Keklik ve Özkan Ulupınar
ziyaret ederek sınav için başarılar dilediler.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
PERSONEL DAİRE BAŞKANINI
ZİYARET ETTİK
Genel Başkanımız Türkeş Gü- resi Başkanlığı Personel Daire
ney, Genel Başkan Yardımcıla- Başkanı Fatih Altınkayık’a hayırlı
rımız Vedat Ulu ve Nebi Yay ile olsun ziyaretinde bulundu.
16.03.2022 tarihinde Gelir İda-

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI
BAŞHUKUK MÜŞAVİRİ VE
MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRÜ
İLE GÖRÜŞTÜK
Genel Başkanımız Türkeş Güney, Genel Başkan Yardımcılarımız Vedat Ulu ve Nebi Yay ile 16.03.2022
tarihinde Hazine ve Maliye Bakanlığı, Başhukuk Müşaviri ve Muhakemat Genel Müdürü Hakan Güzel’i
ziyaret etti.
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TÜRK DİYANET VAKIF-SEN

zeleyerek yeniden Genel Başkanlığa seçildi.
Genel Başkan Yardımcılıklarına ise; Ahmet
Öksüztepe, Arif Gürsoy, Hakan Paş, Hilmi Şanlı, Kadir Şahin ve Nadir Baylar seçilmişlerdir.
Kurullara secilen bütün arkadaşlarımızı tebrik
ediyor ve görevlerinde üstün başarılar diliyoruz. Hayırlı olsun, Rabbim utandırmasın.

YÖNETİM KURULUMUZ
İLK TOPLANTISINI
GERÇEKLEŞTİRDİ
26 Şubat 2022 Cumartesi günü gerçekleştirilen
Sendikamızın 7. Olağan Genel Kurulu sonrası,
Seçilen yeni Yönetim Kurulumuz ilk toplantısını
03 Mart 2022 Perşembe günü gerçekleştirmiş
ve yönetim kurulu görev dağılımını yapmıştır.

“DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI MİLLETİMİZİN GÖZ BEBEĞİDİR”

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI`NIN
98. KURULUŞ YILI KUTLU OLSUN
Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Nuri ÜNAL, Diyanet İşleri
Başkanlığı’nın 98. kuruluş yılı münasebetiyle yazılı açıklamada bulundu.
Milletimizin göz bebeği olan Diyanet
İşleri Başkanlığı kurulduğu 3 Mart 1924
tarihinden itibaren, milletimize en iyi
hizmeti vermenin gayreti içerisinde
olmuştur diyen Genel Başkan Ünal
şunları söyledi; Görevi “İslâm dininin
inanç, ibadet ve ahlâk esasları ile ilgili
işleri yürütmek, din konusunda toplumu aydınlatmak ve ibadet yerlerini yönetmek” olan Diyanet İşleri Başkanlığı
yurtiçinde ve yurtdışında başarılı bir
şekilde hizmetlerini yürütmektedir.
Devletimizin de kurucusu olan Gazi
Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere
emanet ettiği Diyanet İşleri Başkanlığı,
ülkemizin önemli kazanımlarındandır.
Anayasa’da yerini bulan Diyanet; “Laiklik ilkesi doğrultusunda, bütün siyasi
görüş ve düşünüşlerin dışında kalarak
ve milletçe dayanışma ve bütünleşmeyi amaç edinerek” ve toplumun tüm
kesimlerini kucaklayan bir anlayışa
sahip olarak, vatandaşlarımıza hizmet
etmektedir.
Cennet vatan ülkemizde ve yurt dışında, vatandaşlarımıza hizmet eden
Diyanet çalışanlarımız öncü, örnek ve
önder tavırlarıyla milletimizin gönlünde taht kurmuşlardır. Bazı kişi ve
çevrelerin olumsuz tavırlarına karşın, insanlarımızın tamamına yakını
Diyanet’e, din görevlisine kısaca Diyanet çalışanlarına saygı göstermektedir.
Bizler de görevimizin sorumluluğunu
bilerek, gösterilen sevgi ve saygıyı en

üst seviyeye çıkarmakla
görevliyiz.
Kuruluşunun 98. yılında
Diyanet’in önemi bir kez
daha güçlü bir şekilde
görülmektedir. Diyanet,
vatandaşlarımızın güvendiği ve inandığı bir limandır. Diyanet ne kadar
güçlü olursa, art niyetli
ve milletimizin samimi din
duygularını, kendi habis emellerine
alet etmek isteyenler de o kadar azalacaktır.
Diyanet camiamız büyük bir ailedir.
Ailenin bağları güçlü, sevgi ve saygıyla
donatılmalıdır. Aile bağlarını zedeleyici, kırıcı ve yok edici tavır, söz ve davranışlardan vaz geçilmelidir.
Kuruluş vesilesiyle her alanda liyakat,
ehliyet, bilgi ve tecrübe gibi adaletli
anlayış hakim kılınmalıdır. Milletimize
hizmeti esas alan Diyanet çalışanlarımızın tamamı, dün olduğu gibi bugün
de yarın da Türk Devletimize sadakatten ayrılmamalıdır.
Diyanet İşleri Başkanlığını günlük
kısır tartışmaların içerisine çekmek
isteyenlere şahit olmaktayız. Diyanet
ile birlikte din görevliliğini veya dini
değerlerimizi küçümsemek veya yıpratmaya çalışmak faydasız işlerdir.
Türk Diyanet Vakıf-Sen olarak, milletimizin göz bebeği olan Diyanet İşleri
Başkanlığı ve kıymetli çalışanlarımız
bizler için çok değerlidir.
Kurumların yarınlara daha güçlü gidebilmesi de personeline gerekli özeni

ve değeri göstermesiyle olmaktadır. Yıllarca
başarıyla hizmet etmiş kişilerin, bir üst
kadrolarda değerlendirilmesi, çalışma
barışına ve hizmet üretmeye katkı sağlayacaktır. Hak eden personelin hak
ettiği yere gelebilmesi, kurumu daha
da güçlü kılacaktır.
98 yıl önce bugün, milletimize hizmet etmek için güzide kurumumuzu
kurarak bizlere emanet eden Gazi
Mustafa Kemal Atatürk, ilk Diyanet
İşleri Reisimiz Mehmet Rifat Börekçi,
aziz şehitlerimiz ve vefat etmiş bütün
Diyanet personelimizi rahmet, minnet
ve dualarla anıyorum. Yüce Allah (cc)
mekânlarını cennet, makamlarını âli
eylesin.
Hiçbir ayrım yapmadan, fedakarca
hizmetlerinden sonra emekli olmuş
çalışanlarımıza, aileleriyle birlikte sağlık, huzur ve esenlikler diliyorum. Halen yurtiçi ve yurtdışında, canla başla
milletimize ve bütün insanlığa hizmet
eden bütün personelimize ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyor, üstün başarılar
diliyorum.
Bu duygularla, Diyanet İşleri Başkanlığı’mızın 98. kuruluş yılını kutluyorum.”
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7. OLAĞAN GENEL
KURULUMUZ TAMAMLANDI
Sendikamızın 7.Olağan Genel Kurulu büyük bir
coşku, birlik, beraberlik ve bütünlük içerisinde tamamlandı. #ETKİLİ olan Sendikamızın
#YETKİLİ olmasına vesile olacak Genel Kurulumuza katkı sağlayan bütün delegelerimize
ayrı ayrı teşekkürlerimizi sunuyoruz.
Konuşmaların ardından yapılan seçim sonucunda Genel Başkanımız Nuri Ünal güven ta-

TÜRKİYE KAMU-SEN GAZETESİ

Buna göre;
Genel Başkan Nuri ÜNAL, Genel Başkan Yardımcısı (İdari İşler) Hilmi ŞANLI, Genel Başkan
Yardımcısı (Mali İşler) Hakan PAŞ, Genel Başkan
Yardımcısı (Teşkilatlandırma) Kadir ŞAHİN, Genel Başkan Yardımcısı (Mevzuat ve Toplu Sözleşme) Nadir BAYLAR, Genel Başkan Yardımcısı
(Eğitim ve Sosyal İşler) Arif GÜRSOY, Genel Başkan Yardımcısı (Basın ve Halkla İlişkiler) Ahmet
ÖKSÜZTEPE. Yeni oluşan Yönetim Kurulumuzun; Genel Başkan Nuri Ünal ile birlikte Genel
Başkan Yardımcıları Hakan Paş, Kadir Şahin ve
Nadir Baylar’ın profesyonel,
Genel Başkan Yardımcıları Hilmi Şanlı, Arif Gürsoy ve Ahmet Öksüztepe’nin ise amatör olarak
görev yapmaları kararlaştırılmıştır.
Denetleme Kurulu; Sadık AKTAŞ, Mehmet ÖKSÜZ, Mehmet DEMİR, Sait TÜRK ve Şefik ÇALIŞICI.
Disiplin Kurulu;
Hamza ALAÇAM, Nuray KAPLAN, Hüseyin POYRAZ, Muzaffer ERİKOĞLU ve Davut ACIPINAR
Sendikamıza, Türkiye Kamu-Sen’imize, Diyanet
ve Vakıflar çalışanlarımıza hayırlı, uğurlu olmasını dileriz. 6. Dönemde görev yapan Osman
Barışoğlu, Atila Ayhan, Mustafa Ünlü, Şemsettin
Akça ve Ayhan Arabacı ’ya yaptıkları hizmetler
için ayrı ayrı teşekkür eder, sağlık, mutluluk ve
huzurlu günler temenni ederiz.

Sendikamızın 26 Şubat 2022 Cumartesi günü
yapılacak 7. Olağan Genel Kurulu öncesinde,
şube başkanlarımızla istişare yapmak üzere
Ankara’da bir araya geldik.
Türkiye Kamu-Sen Konferans salonunda yapılan İstişare Toplantımıza, Milliyetçi Hareket
Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder
Kahveci, Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip
Geylan, Türk Yerel Hizmet-Sen Genel Başkanı Mustafa Yorulmaz, Türk İmar-Sen Genel
Başkanı Salih Demir, Türk Ulaşım-Sen Genel
Başkanı Mustafa Nurullah Albayrak, Türk
Enerji-Sen Genel Başkanı Mustafa Tümer,
Türk Kültür Sanat-Sen Genel Başkanı Uğur
Yıldırım, Genel Merkez Yönetim Kurulu üyelerimiz ve Şube Başkanlarımız katıldılar.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunmasının ardından, Afyonkarahisar Şube Başkanımız Cengiz Kılınç tarafından Kur’an-ı Kerim
tilavet edildi. Açılış konuşmasını Genel Başkanımız Nuri Ünal yaptı.
Genel bir değerlendirme yapan ve Şube Başkanları, bütün teşkilat yöneticilerimize ve
üyelerimize teşekkür eden Genel Başkanımız
Ünal; “Önce ülkem anlayışıyla üyelerimiz ve

bütün çalışanlarımıza hizmet etmenin gayreti içerisinde olan Türk Diyanet Vakıf-Sen
inşaalah yetkiyi alacaktır.
Kurulduğu günden itibaren duruşundan ve
kuruluş ilkesinden sapmayan, üyesi ve ilkesine hizmet eden Türk Diyanet Vakıf-Sen, Diyanet ve Vakıflar çalışanlarımızın gerçek dostu,
ümidi ve umududur. İnşallah yapılacak olan
7. Olağan Genel Kurulumuzla birlikte 16 binlere yaklaşan üye sayımız daha yukarılara
çıkacaktır” dedi.
Çalışmalar ile ilgili bilgi veren Ünal, şöyle
devam etti; “Türk Diyanet Vakıf-Sen birlik,

beraberlik, bütünlük ve dirlik içinde emin
adımlarla hedefine ulaşacaktır.”
Daha sonra, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci şube başkanlarına hitap
etti.
Türkiye Kamu-Sen’in mücadelesinin onurlu
bir duruşun adı olduğunu söyleyen Kahveci şunları söyledi; “Türk Diyanet Vakıf-Sen
üyelerine, temsilcilerine ve sizlere teşekkür
ediyorum. Son dört yılda üye artışınızla, Diyanet ve Vakıflar çalışanlarının umudu olduğunuzu gösterdiniz.
Türkiye Kamu-Sen hak arama mücadelesini

gereği gibi yerine getirmektedir. 30 yıldır
kamu çalışanlarına, milletimize hizmet etmektedir. Önceliğimiz ülkemizdir. Ülkemizin
her yanında söylemimiz birdir.”
Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Kahveci, 6.
Dönem Toplu Sözleşme süreci, daha sonra
gelişen Sayın Cumhurbaşkanımız ile görüşme, 3600 ek gösterge, 4/B sözleşmeli çalışanlar başta olmak üzere güncel konularla
ilgili görüşlerini dile getirdi.
Şube Başkanları İstişare Toplantısına katılan
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sayın Yaşar Yıldırım; “Türkiye Büyük
Millet Meclisi ve her ortamda Diyanet’i savunduklarını ve savunmaya devam edeceklerini dile getirdi.
Diyanet ve Vakıflar çalışanlarının problemlerinin giderilmesi için üzerimize ne düşüyorsa
yapmaya devam edeceğiz” diyerek çalışmalarda başarılar diledi.
Ardından Şube Başkanlarımız görüş, öneri
ve eleştirilerini dile getirdiler.
Toplantı Genel Başkanımız Nuri Ünal’ın kapanış, değerlendirme konuşmasıyla son buldu.
“Var Olsun Türk Diyanet Vakıf-Sen, Var Olsun
Türkiye Kamu-Sen”

TÜRKİYE DİYANET VAKFI
GENEL MERKEZİNE ZİYARET

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI İLK REİSİMİZİ DUALARLA ANDIK
İlk Diyanet İşleri Başkanımızı Vefatının Yıl
Dönümünde Dualarla Andık
Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Nuri
ÜNAL : “Diyanet İşleri Başkanlığımızın İlk
Başkanı Mehmet Rifat BÖREKÇİ’yi Dualarla
Anıyorum, Ruhu Şad, Mekânı Cennet Olsun.”
Ankara-Altındağ İlçesi Cebeci asri mezarlığında medfun, Diyanet İşleri Başkanlığımızda ilk Başkanlık görevini üstlenerek, 17 yıl bu
görevi üstlenen Mehmet Rıfat BÖREKÇİ’yi
mezarı başında dualarla yadettik.
Genel Başkanımız, Genel Başkan Yardımcılarımız, Ankara 3 Nolu Şube Başkanımız ve

Sendika çalışanlarımız vefatının 81. yılında
merhum BÖREKÇİ, aile eşrafı, bugüne kadar
Diyanet İşleri Başkanlığımıza hizmet etmiş
ve emeği geçmiş olan tüm çalışanlarımız için
Kur’an-ı Kerim okuyarak dualar ettiler.
Duadan sonra Genel Başkanımız ÜNAL; “Diyanetimizin ilk Başkanı Mehmet Rifat Börekçi hocamızı, saygıdeğer ailesini, geçmişten
günümüze kadar görevde bulunan ve vefat
eden bütün Diyanet çalışanlarımızı rahmetle, şükranla, minnetle ve dualarla yâd ediyorum. Mekânları cennet olsun. Yüce Allah
hepsinden razı olsun. Milletimize hizmetleri
asla unutulmayacaktır” dedi.
1- ÜÇ AYLAR KENDİMİZİ ANLAMAYA
VESİLE OLSUN
2- REGAİB GECESİ BAĞIŞLANMAMIZA
VESİLE OLSUN
3- MİRAÇ GECEMİZ MÜBAREK OLSUN

#BatıTrakya #İskeçe

4- BERAT GECESİ AFFEDİLMEMİZE VESİLE
OLMASI DİLEĞİYLE KUTLU OLSUN

Genel Başkanımız Nuri
Ünal, Türkiye Diyanet
Vakfı Genel Müdürlüğü
görevine atanan İzani
Turan’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Genel Başkan Yardımcılarımız Hakan Paş ve Atila Ayhan’ın da hazır bulunduğu ziyarette Genel
Başkanımız Ünal; “Yurt
içi ve yurt dışında önemli
görevler üstlenen, milletimize, Diyanetimize ve
bütün insanlığa hizmet
eden Türkiye Diyanet
Vakfı gibi özel bir vakfın Genel Müdürlüğüne
atanmanızı tebrik ediyor,
çalışmalarınızda başarılar diliyoruz” dedi.
Türkiye Diyanet Vak-

fı Genel Müdürü İzani
Turan’da, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile
getirerek Genel Başkan
Ünal’a çalışmalarında
başarılar diledi.
Genel Başkanımız Nuri
Ünal; “Diyanet çalışanlarının Türkiye Diyanet
Vakfı’ndan beklentilerini
özellikle, yükseköğrenimde okuyan çocuklarına burs verilmesini
ve cami görevlileri ile
Kur’an kursu öğreticilerinden vakfın konutlarında oturanlardan kira
ücreti alınmaması ile
ilgili taleplerini içeren
yazıyı Genel Müdür İzani
Turan’a iletti.

VAKIFLAR BİZİM İÇİN
ÖZEL BİR KURUMDUR
Genel Başkanımız Nuri Ünal, Vakıflar Genel
Müdür Yardımcısı Erol Ökten’i makamında
ziyaret etti.
Ziyarette; Vakıflar Genel Müdürlüğü çalışanlarının taleplerini ileten Ünal, “Yardımcı
Hizmetler Sınıfında çalışanlarımızın Genel
İdare Hizmetlerine geçişiyle ilgili talepler
bulunmaktadır. Türkiye Kamu-Sen olarak
Toplu Sözleşmede konuyu dile getirmiştik ve
takipçisi olacağız.
Atama, nakil, yer, unvan değişikliği ve görevde yükselmelerde liyakat, bilgi, tecrübe
ve Devlete sadakatin olmazsa olmaz olduğu
önemlidir.
Vakıflar Genel Müdürlüğü, yurt içinde ve
yurtdışında önemli görevler icra etmektedir.
Çalışan sayısı yetersiz olmasına rağmen canla başla görev yapan Vakıflar çalışanlarına
başarılar diliyorum” dedi.
Genel Müdür Yardımcısı Erol Ökten’de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek;
“Vakıflar Genel Müdürlüğü hizmetlerinin en
iyi bir şekilde yapılması için gayret gösteriyoruz” dedi.
Ziyarette, Vakıflar Genel Müdürlüğü Personel Daire Başkanı Hasan Serçe, Genel Başkan
Yardımcımız Şemsettin Akça ve Vakıflar Şube
Başkanımız Ercan Odabaşı da hazır bulundular.
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BAKAN KİRİŞCİ’YE ZİYARET
Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Prof. Dr. Vahit KİRİŞCİ makamında ziyaret edildi.
Sendikamız Merkez Yönetim Kurulunca yeni göreve
atanan Sayın Prof. Dr. Vahit KİRİŞCİ makamında ziyaret edildi.
21 Mart 2022 Pazartesi günü saat 10:30’da gerçekleşen ziyaret ve akabindeki toplantıya, Sendikamız
Adına Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Sayın Önder
Kahveci, Sendikamız Genel Başkanı Sayın Ahmet
Demirci, Genel Başkan Yardımcılarımız Mustafa
Buyruk, Erdal Polat, Gürkan Bozkurt ve Hasan Nuri
Akça, Bakanlık Heyetinde ise Sayın Bakan’ın yanında
geçmiş Bakanlık Müsteşar Yardımcısı Dr. Nihat Pakdil ve Danışman Heyeti katılmıştır.
Konfederasyonumuz Genel Başkanı Önder Kahveci hayırlı olsun dileklerini ilettikten sonra Türkiye
Kamu Sen, Sendikalarımız ve Türkiye Kamu Sen’in
sendikal duruşu hakkında kısa bir bilgilendirme yaptı. Ardından söz alan Genel Başkanımız Ahmet Demirci, yine Sayın Bakan’a Sendikamız adına hayırlı
olsun dileklerini ilettikten sonra hizmet kolumuzda
yaşanan problemler ve beklentiler ile Sendikamız
çalışma konuları ve Sendikal mücadelemiz hakkında
kısa bir bilgilendirmede bulundu.
Ziyaret vesilesi ile hizmet kolumuzda yaşanan Kamu
Çalışanlarımızı doğrudan ilgilendiren problemlere yönelik Sendikamız AR-GE birimince hazırlanan
ekteki genel değerlendirme raporu Sayın Bakan’a
sunuldu. Bunun dışında Sayın Bakan’ın bizzat Genel
Başkanımızdan talep ettiği ve Bakanlık çalışma alanı
içerisinde Sendikamızca tespit edilen mesleki anlamdaki problemlerin çözümüne esas “kısa ve orta
vadeli” alınabilecek acil önlemler konusunda da Sa-

TARIM İŞ SENDİKAZINDAN
GENEL MERKEZİMİZE ZİYARET
Türk-İş Konfederasyonuna bağlı Tarım-İş Sendikası Genel Başkanı Sayın İlhami POLAT Sendika Genel Merkezimizi ziyaret etti.
7. Olağan Genel Kurulumuz sonrası Genel Başkanımız Ahmet Demirci ve Merkez Yönetim
Kurulu Üyelerimize hayırlı olsun ziyaretinde
bulunan Tarım İş Sendikası Genel Başkanı
Sayın İlhami Polat, hizmet kolumuz meslektaşlarımızın kurumlarında yaşadıkları problemleri ve çözüm önerileri noktasında istişare
toplantısı gerçekleştirdik. Sayın Polat’a nazik
ziyaretinden ötürü teşekkürlerimizi sunarız.

yın Bakan’a bir sunum yapıldı.
Diğer yandan hizmet kolumuza bağlı bakanlık bünyesinde bulunan hizmet birimlerinin merkez ve taşra teşkilatlarında yaşanan personel eksiklikleri ve
Bakanlık Bürokrasisinde yaşanan ehliyetsiz ve liyakatsiz yönetim şekillenmesi yanında Sendikal ayrımcılık başta olmak üzere raporda yer alan her bir konu
başlığı ayrı ayrı olmak üzere tek tek istişare edilerek,
Sendikamızın bu konulardaki çözüm önerileri Sayın
Bakan’a sunuldu.
Sayın Bakan ise, ziyaret vesilesi ile yaptığı değerlendirmede Türkiye Kamu Sen’i iyi bildiğini, Türkiye Kamu Sen İlke ve Duruşu’nu tam da ülkenin dar
boğazdan geçtiği bu dönemde birleştirici, problem
tespit edici ve problem çözücü olduğunu bu nedenle Türkiye Kamu Sen’in 500 bini aşkın üyesi ve
üyelerinin aileleri ile beraber önemli bir toplumsal
duyarlılık merkezi olduğunu bildiğini, Türk Tarım
Orman Sen’in ise hizmet kolumuzun dokunduğu 86
milyonluk nüfusumuzla eş değer iş yükü ve sorumluluk taşıdığını ifade etti.
Türkiye Kamu Sen ve Türk Tarım Orman Sen’in Tarım ve Orman Bakanlığının yönetiminde en önemli
paydaşlardan biri olduğunu ve Cumhur İttifakı anla-
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İÇ ANADOLU BÖLGESİ
BİLGİLENDİRME VE İSTİŞARE
TOPLANTISINA KATILDIK

BAŞKANLAR KURULU TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
yışı ile 2023 vizyonuna hazırlandığımız bu dönemde
bahse konu geçmiş dönemde yaşanan problemlerin
bu dönemde yaşanmaması hususunda teşkilatına
her türlü uyarı ve telkinlerini ileteceğini ve bu olumsuzluklara kendi döneminde müsaade etmeyeceğini
bildirdi.
Bakanlıkta yaşanan çalışma hayatı ile ilgili problemler konusunda doğrudan kendisi ile iletişim
kurmamızı tavsiye eden Sayın Kirişci ayrıca, bakanlığın yönetimi, alması gereken tedbirler ve öneriler
konusunda Sendikamızın görüş ve tavsiyelerine her
zaman ihtiyaç duyacağını ifade ederek, sendikanın
görüş ve önerilerini davet beklemeden de doğrudan
kendisine iletilmesini talep etti.
Bakan Sayın Kirişci ziyareti sonrası geçmiş Bakanlık
müsteşar Yardımcısı Sayın Dr. Nihat Pakdil ile kısa
bir değerlendirme toplantısı yapılarak Bakanlığın
önümüzdeki çalışma konuları ile ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

OGM ORMAN ZARARLILARI İLE MÜCADELE
DAİRE BAŞKANINI ZİYARET ETTİK
Genel Başkan Yardımcımız Hasan Nuri AKÇA, Orman Zararlıları İle Mücadele Daire Başkanı Sayın
Şaban BIYIKLI’yı makamında ziyaret etti.
Gerçekleşen ziyarette, Orman Muhafaza Memurları Görev ve Çalışma Esasları Hakkında
Yönetmeliği ile ilgili Orman Genel Müdürlüğü
Orman Zararlıları İle Mücadele Daire Başkanı Sayın Şaban BIYIKLI’ya Yönetmelik taslağındaki çalışmalarında dikkate alınması gereken konularda
üyelerimizin talep ve isteklerini ilettik!

SAYIN BAKANIMIZA
TEŞEKKÜR EDERİZ
Tarım ve Orman Bakanlığı görevine
atanan Prof. Dr. Sayın Vahit Kirişci, göreve atanması münasebeti ile gönderdiğimiz kutlama mesajımıza telefonla
geri dönüş yaparak teşekkür etti.
Yaptığımız görüşmede Bakanlığımızla
ilgili bazı konuları da istişare etme ve
görüşlerimizi arz etme imkanı bulduk.
Bakanlığımızın her türlü çalışma konuları ile ilgili desteklerimizi sunacağımızı arz ettik.
Sayın Bakanımıza gösterdiği nezaket
ve ilgileri için teşekkür eder çalışmalarında üstün başarılar dileriz.

Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Sayın Vahit KİRİŞCİ’nin videokonferans ile katılım
sağladığı, Tarım ve Orman Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen İç Anadolu Bölgesi Bilgilendirme ve
İstişare toplantısının açılışına Türk Tarım
Orman Sen Genel Merkez Yönetim Kurulu
adına Genel Başkan Yardımcımız Hasan
Nuri AKÇA katılım sağladı.

2021 YILI YEŞİLİN EN’LERİ
4.ÖDÜL TÖRENİNE KATILDIK
Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel
Müdürlüğünün düzenlemiş olduğu “2021
Yılı Yeşilin En’leri 4.Ödül Töreni” ne Genel
başkan Yardımcılarımız Mustafa BUYRUK
ve Hasan Nuri AKÇA katılım sağladı.
Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Sayın Vahit KİRİŞCİ’nin de katıldığı törende ödülü
hak eden tüm meslektaşlarımızı kutluyoruz.

Sendikamız Türk Tarım Orman
Sen Genişletilmiş Başkanlar
Kurulu Toplantısı Nevşehir
Kozaklı’da gerçekleştirildi.
Şubelerimizin 7. Olağan Genel
Kurulları ve akabinde yapılan
Sendikamız Genel Merkez 7.
Olağan Genel Kurulu sonrası,
Genel Merkez Yönetim Kurulumuz ve Şube ve İl Başkanlıkları Yönetim Kurulu Üyelerimizin katılımı ile gerçekleştirilen
“Tanışma ve İstişare Toplantısı” 2 Mart 2022 Çarşamba
günü Kozaklı Sanitas Termal
Otelde başladı.
Otele giriş sonrası bazı Şube
ve İl Başkanlıkları heyetlerimizle ayrı ayrı gerçekleştirilen lokal toplantılar sonrası,
3 Mart 2022 Perşembe günü
tüm heyetin katılımı ile Genel
İstişare Toplantısı gerçekleştirildi.
Toplantının açılışı, Sendikamız

İdari İşlerden Sorumlu Genel
Başkan Yardımcımız Mustafa Buyruk tarafından yapıldı.
Açılış konuşmasında toplantının gündemi, amaç ve gerekçesi ile geleceğe yönelik yetki
çalışmalarımıza esas Genel
Merkez Yönetim Kurulumuzun
beklentilerini ifade etti.
Sonrasında söz alan Genel
Başkanımız Ahmet Demirci,
sendikal mücadelede geçen
30 yıl, Sendikal mücadelemizde bugüne kadar kazanımlarımız, hedef ve beklentilerimiz yanında yetki dönemine
yönelik çalışmaları da içeren
ayrıntılı değerlendirmelerde

Başkanımız, mevcut üye sayımızın bugün itibarı ile bir önceki Olağan Genel Kurula göre
%51, bir önceki yetki dönemi
olan 15 Mayıs 2021 tarihine
göre %37 artış gösterdiğini ve
üye sayısının 16 bin bandına
yükseldiğini ifade ederek bu
başarıda emeği geçen tüm
teşkilat yöneticilerimize, işyeri temsilcilerimize ve üyelerimize ayrı ayrı teşekkür etti.
Gelecek yetki dönemi olan 15
Mayıs 2022 için üye hedefini
ise 20 bin bandının üzerine
çıkmak olarak ifade eden
Demirci, “bu hedefi gerçekleştirmek için, teşkilatımızın
önümüzdeki süreci çok verimli
değerlendireceğine inancımız
tamdır” dedi.
Öğleden sonraki bölümde öncelikle toplantıya katılan her
yöneticimiz tek tek kendilerini
tanıttı. Daha sonra Şube Başkanlarımız, İl Başkanlarımız,
bulundu. Ayrıca Şubelerimizin Şube ve İl Yönetim Kurulu
üye sayılarımız ile ilgili ayrın- Üyelerimiz ayrı ayrı söz alıp,
tılı bir sunum da yapan Genel görüş, düşünce, talep ve öne-

rilerini dile getirdiler.
Toplantının son bölümü, Genel Başkan ve Genel Başkan
Yardımcılarımızın genel değerlendirmesi ve delegasyon
tarafından sorulan sorulara
cevap bölümü ile tamamlana-

rak genel istişare toplantımız
sonuçlandırıldı.
Günün akşamında ise yine
Şube ve İl Başkanlıklarımız
heyetleri ile ayrı ayrı lokal
toplantılara devam edildi.
Yoğun bir çalışma ve başarılı
bir organizasyon ile 2 gün süren Türk Tarım Orman Sen Genişletilmiş Başkanlar Kurulu
Toplantısı 4 Mart 2022 Cuma
günü sona erdi.

DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR
GENEL MÜDÜRÜ SAYIN İSMAİL ÜZMEZ’İ
MAKAMINDA ZİYARET ETTİK
Genel Başkan Yardımcılarımız Mustafa BUYRUK, Gürkan
BOZKURT ve Hasan Nuri AKÇA ile birlikte Doğa Koruma
ve Milli Parklar Genel Müdürü Sayın İsmail ÜZMEZ’i makamında ziyaret ettik. Ziyarette, DKMP Merkez ve Taşra
teşkilatlarında Kurum çalışanlarının yaşamış oldukları
problemler ve çözüm önerileri hakkında bilgi alış-verişinde bulunduk.

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SAYIN
PROF. DR. VEDAT BİLGİN’İ ZİYARET ETTİK
Türkiye Kamu-Sen’e Bağlı Sendikalarımızın Genel Başkanları olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Prof.
Dr. Vedat Bilgin’i ziyaret ettik.
3600 Ek Gösterge, sendikal mevzuatımızdaki eksiklikler
ve çalışma hayatında yaşanan problemler konularında
istişarelerde bulunduk. Talep ve beklentilerimizi Sayın
Bakan’a arz ettik.
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ŞUBE ZİYARETİMİZ
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TÜRK ENERJİ-SEN

SENDİKAMIZIN 7. OLAĞAN GENEL KURULU GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Enerji sanayi Madencilik hizmet
kolunda kamu görevlilerinin hak
ve emek mücadelesini sürdüren
sendikamızın 7. Olağan Genel
Kurulu, 12 şubat 2022 tarihinde
Başkent Öğretmenevinde delegelerimizin, misafirlerimizin ve
üyelerimizin geniş katılımı ile
coşku içerisinde gerçekleştirildi.
Genel Kurulumuza MHP Genel
Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım,
Türkiye Kamu Sen Genel Başkanımız Önder Kahveci, sendikalarımızın Genel Başkanları, MHP Ankara
İl Başkan Yardımcısı Doğan Köz,
TÜRKAV Genel Başkanı Ebubekir
Korkmaz, Ülkü Ocakları Ankara İl
Başkanı Abdullah Yüksel, kamu
ve sivil toplum kuruluşlarının yönetici ve temsilcileri ile çok sayıda
davetli katıldı.

zin hak mücadelesi için bıkmadan
ve yılmadan yolumuza devam
edeceğiz. Enerji hizmet kolunda
her zamanda bayrağımızı kararlılıkla dalgalandıracağız. Türk
Enerji-Sen her platformda kamu
görevlilerinin sesi olacak, milli
meselelerde her daim devletinin
ve milletinin yanında yer alacaktır
Bugün toyumuza katılarak bizimle
birlikte olan herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.
Türk Enerji-Sen Genel Kurulunda konuşan Türkiye Kamu-Sen
Genel Başkanı Önder Kahveci,
Genel Kurulun hayırlı olmasını
temenni etti. Kahveci, “Bugün
konfederasyonumuza bağlı Türk
Enerji-Sen’imizin 7. Olağan Genel
Kurulunu gerçekleştiriyoruz. 30
yıl önce bir avuç inanmış dava
adamının yola çıkarak başlattığı
bu kutlu yürüyüş bugün ülkemizin
en ücra yerlerinde dahi bayrağını

Divan Başkanlığını Türkiye Kamu
Sen Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız ve Türk
Haber-Sen Genel Başkanı Yücel
Kazancıoğlu’nun yaptığı Genel
Kurulun açılışında konuşan Türk
Enerji-Sen Genel Başkanı Şuayip
Deniz Demir, “30 yıldır ilkelerinden taviz vermeden yoluna devam eden sendikamızın bugün 7.
Olağan Genel Kurulunu hep birlikte gerçekleştirmenin mutluluğu- dalgalandırıyor. İlkelerinden asla
nu yaşıyoruz. Hizmet kolumuzda kopmayan ve bunu kendine şiar
görev yapan kamu görevlilerimi- edinen konfederasyonumuzun
tek derdi kamu görevlilerinin hak

mücadelesidir. Bu hizmet yarışında her zaman bir adım daha ileri
gitme, kamu görevlilerinin hakları için bir kazanım daha fazla
edinmek için çaba sarf ediyoruz.
Enerji hizmet kolunda çalışanların umudu Türk Enerji-Sen’dir. Bu
yolda gece gündüz demeden mücadele veren teşkilatımızın tüm
yönetici ve üyelerine teşekkürle-

rimi sunuyorum. 7. Olağan Genel
Kurulunuz hayırlara vesile olsun.
Genel Kurul sonunda yönetimde
yer alacak tüm arkadaşlarımıza
şimdiden başarılar diliyor, saygı
ve sevgilerimi sunuyorum” dedi.
Genel Kurulda konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara
Milletvekili Yaşar Yıldırım ise,
“Bugün Türk Enerji-Sen 7. Olağan
Genel Kurulunda sizlerle olmaktan memnuniyet duymaktayım.
Sendikal alanda mücadelesini
sürdüren Türkiye Kamu-Sen ve
bağlı sendikalarımız kamu görevlilerimizin hak ve menfaatleri için

mücadele etmektedir. Sizlerin üstün başarı ve gayretleri her türlü
övgünün üzerindedir.
Sizler kamu çalışanları için bu mücadeleyi verirken bizlerde siyasi
alanda vereceğimiz desteklerle
kamu görevlilerimizi ve emeklilerimizi daha rahat ve güzel imkanlara kavuşturmak adına üzerimize
düşeni yapacağız. Genel Kurulu-

nuzun hayırlı ve uğurlu olmasını
diliyor, seçilecek arkadaşlarımızı
şimdiden tebrik ediyorum” dedi.
Tek liste olarak yapılan seçimde
Türk Enerji-Sen’in yeni Yönetim
Kurulu şu şekilde oluştu;
Şuayip Deniz Demir
(Genel Başkan)
Ahmet Çağlaroğlu
(Genel Başkan Yardımcısı)
Cihangir Hulusi Gök
(Genel Başkan Yardımcısı)
Celal Burak Oğuzhan
(Genel Başkan Yardımcısı)
İsmail Fıçıcı
(Genel Başkan Yardımcısı)

Genel Başkanımız Şuayip Deniz Demir, Genel
Başkan yardımcılarımız Ahmet Çağlaroğlu
ve İsmail Fıçıcı’nın katılımıyla 09-10-11 Mart
tarihlerinde Batı Anadolu şubemizde üye, işyeri ziyaretleri ve teşkilat çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Kütahya ve Eskişehir illerinde
yaptığımız toplantı ve ziyaretlerimizde üyelerimizin talep ve düşünceleri yerinde tespit
edilmiştir. Özverili çalışmalarına şahit olduğumuz Şube Başkanımıza, Şube Yönetim Kurulu üyelerimize, il ve işyeri temsilcilerimize
ve aramıza yeni katılan üyelerimize teşekkür
ediyoruz.

MARMARA ŞUBE ZİYARETİMİZ

Genel Başkanımız Şuayip Deniz Demir, Genel Başkan yardımcılarımız Ahmet Çağlaroğlu, Cihangir
Hulusi Gök ve İsmail Fıçıcı’nın katılımıyla 14-15-16
Mart tarihlerinde Marmara şubemizde üye, işyeri ziyaretleri ve teşkilat çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Bursa ve Balıkesir illerinde yaptığımız
toplantı ve ziyaretlerimizde üyelerimizin talep
ve düşünceleri yerinde tespit edilmiştir. Özverili
çalışmalarına şahit olduğumuz Şube Başkanımıza, Şube Yönetim Kurulu üyelerimize, il ve
işyeri temsilcilerimize ve aramıza
yeni katılan üyelerimize teşekkür
ediyoruz.

BAŞKANLAR KURULU TOPLANTISI ANKARADA YAPILDI
Ülkemizi etkileyen pandemi ve genel
kurul süreçleri nedeniyle uzun süredir yapamadığımız Başkanlar Kurulu
toplantımızı, 18-19 Mart 2022 tarihlerinde Genel Başkanımız Şuayip Deniz
Demir, Genel Başkanı Yardımcılarımız

ve Şube Başkanlarımızın katılımıyla
Ankara’da gerçekleştirdik. Toplantıda Genel Başkanımız; sendikamızın
şubelerimizle var olduğunu, Şube
Başkanlarımızın, Yönetim Kurulu
Üyelerimizin, İl ve İşyeri temsilcilerimizin sendikamız için önemini, toplu
sözleşmelerde memurların haklarını
alabilmeleri için hizmet kolumuzda

yetki almanın önemini belirtti. 15
Mayısa kadar teşkilatlarımızın üye
çalışmalarına hız vermelerini, Genel
Merkez olarak bizimde var gücümüzle şubelerimize destek olacağımızı,
yetki alınıncaya kadarda etkili sendi-

kacılık anlayışıyla üyelerimizin haklarını sonuna kadar savunacağını belirten Genel Başkanımız yeni dönemde
sendikamızın vizyonunun, birlik ve
beraberlik içerisinde samimiyetle çalışmak olacağını vurguladı.

Toplantının öne çıkan başlıkları
- Üyelerimizin artan enflasyon karşısında ezdirilmemesi,
- Kurumlarımızda yaşanan sorunlar,
- 3600 Ek Gösterge düzenlemesi,
- Sözleşmeli personele kadro,
- 4C den 4B’ye geçen üyelerimizin
sorunları,
- Kamuda liyakat ve mobbing
gibi konular başta olmak üzere hizmet kolumuzda yaşanan diğer sorunlar masaya yatırıldı. Toplantımızın
sonuçları ile teşkilatımıza, üyelerimize ve memurlara hayırlara vesile
olmasını diliyoruz.

Var olsun Teşkilatımız
Genel Başkan Yardımcılarımız görev Var olsun Türk Enerji Sen
alanları ile ilgili şube başkanlarımıza Biz Birlikte Güçlüyüz

ORTA KARADENİZ ŞUBE ZİYARETİMİZ
Genel Başkanımız Şuayip Deniz
Demir, Genel Başkan yardımcılarımız Ahmet Çağlaroğlu ve Celal
Burak Oğuzhan’ın katılımıyla
02-03-04 Mart tarihlerinde
Orta Karadeniz şubemizde üye,
işyeri ziyaretleri ve teşkilat
çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Samsun, Amasya ve çorum
illerinde yaptığımız toplantı ve
ziyaretlerimizde üyelerimizin
talep ve düşünceleri yerinde

bilgi vererek sorulan soruları cevaplandırdılar.
Şube başkanlarımız şubeleri ile ilgili
bilgileri aktararak, yaşanan problemler ve çözüm yolları ile Genel Merkezimizden beklentilerini ilettiler.

tespit edilmiştir. Özverili çalışmalarına şahit olduğumuz Şube
Başkanımıza, Şube Yönetim
Kurulu üyelerimize, il ve işyeri
temsilcilerimize ve aramıza yeni
katılan üyelerimize teşekkür ediyoruz.
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TRT GENEL MÜDÜRLÜK
ZİYARETİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

www.turkhabersen.org.tr

TÜRK HABER-SEN

7. OLAĞAN GENEL KURULUMUZ
COŞKUYLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

7. Olağan Genel Kurulumuz
gerçekleştirildi. Kongrede,
Genel Başkan Yücel Kazancıoğlu yeniden seçilerek güven
tazeledi.
7. Olağan Genel Kurulumuz
Ankara’da yapıldı. Genel Başkanımız Önder Kahveci ve sendikalarımızın Genel Başkanlarının da
hazır bulunduğu Genel Kurula,
MHP Genel Başkan Yardımcısı
Yaşar Yıldırım, PTT Genel Müdür
Yardımcısı Cumali Yüksek, MHP
Ankara İl Başkan Yardımcısı Doğan Köz, TÜRKAV Genel Başkanı
Ebubekir Korkmaz, TRT yöneticileri, Ülkü Ocakları Ankara İl
Başkanı Abdullah Yüksel, sivil
toplum kuruluşlarının yönetici ve
temsilcileri ile kıymetli üyelerimizle beraber davetliler katıldı.
KAZANCIOĞLU: HABER
HİZMET KOLUNDA
MÜCADELEMİZ DEVAM
EDECEK
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın
ardından Genel Kurulun açılışında konuşan Türk Haber-Sen
Genel Başkanımız Yücel Kazancıoğlu, “Kurulduğu günden beri
ilkelerinden taviz vermeden yoluna devam eden sendikamızın
bugün 7. Olağan Genel Kurulunu
hep birlikte gerçekleştirmenin

mutluluğunu yaşıyoruz. Aynı,
aynı azim ve kararlılıkla yolumuza devam edecek, hizmet
kolumuzda görev yapan kamu
görevlilerimizin hak mücadelesi
için bıkmadan ve yılmadan yolumuza devam edeceğiz. Türk
Haber-Sen her platformda kamu
görevlilerinin sesi olacak, milli
meselelerde her daim devletinin
ve milletinin yanında yer alacaktır. Bugün toyumuzda bizleri yalnız bırakmadığınız için hepinizi
teşekkür ediyorum.
Toy havasında geçen Genel Kurulumuza katılan, PTT Genel Müdür Yardımcısı Cumali YÜKSEK’e,
PTT, TRT ve BTK yöneticilerimize,
Divan Başkanlığımızı yapan Türk
Tarım Orman-Sen Genel Başkanı
Ahmet DEMİRCİ’ye, Divan üyelerimiz Mehmet TANRIKULU ve
Fahrettin USTA’ya Şahsım ve Teşkilatım adına teşekkür ederim.
7. Olağan Genel Kurulda; yeni bir
ruh ve heyecan ile göreve seçilen arkadaşlarımı kutluyor, kutlu
ocağımız Türk Haber-Sen’e emeğe geçen arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Kuşkusuz ki; Genel
Kurullar bir durak bir nefeslenme yeri değil, ileri atılmak daha
büyük işler başarmak için kararlı
adımların atıldığı yerleridir.

Bizlerde; geçmişten aldığımız bilgi ve tecrübe ile, genel kuruldan
aldığımız güçle, yeni dönem için
devraldığımız bayrağı en yükseğe taşımak üzere tüm gücümüzle
çalışacağız,
Var olsun teşkilat” ifadelerine
yer verdi.
Buna göre Türk Haber-Sen yeni
Yönetim Kurulu şu şekilde oluştu;
Yücel Kazancıoğlu
(Genel Başkan)
Hakan İlhan Kurt
(Genel Başkan Yardımcısı)
Ahmet Önder Kazancı
(Genel Başkan Yardımcısı)

KAMUOYUNA DUYURU
Genel Kurul sonrası tüzük değişikliği ile oluşturulan ve faaliyetlerine başlayan Türk Haber-Sen
Danışma Kurulu, kurumsal
sorunlar karşısında önümüzdeki
dönem izleyecekleri yol haritasını
aşağıda açıklanan konular üzerinden karara bağladı:
1. “Eşit işe, eşit ücret” anlayışı içerisinde PTT AŞ’nde farklı pozisyon
uygulamasına son verilerek tüm
personelin tek pozisyon çatısı
altında toplanması ısrarı, kırmızı
çizgimizdir.
2. İHS’li dağıtıcı personel için
performans ücretine esas olan
iş ve işlemlerin, güncel iş ve
işlem verileriyle yeniden gözden
geçirilmesi, Bireysel Performans
Yönetim Sistemi Prosedürü’nün
5. Maddesinin 3. Bendine göre
“Ödenecek Performans Ücreti,
Temel Ücret’in %30’unu aşamaz”
hükmüyle performans ücretlerinin tavan ücret üzerinden
ödenmesi çalışan motivasyonu
için elzemdir.
3. PTT AŞ gişe memuru olma
şartlarına haiz dağıtıcı personelin
sınavsız gişe memuru yapılmasının önü açılmalıdır.
4. PTT AŞ İnsan Kaynakları Politikası günümüz şartlarına göre
güncellenmelidir.
5. Kurumlarda, boş olan yönetici/
idareci kadroların; vekaleten yürütülen yönetici/idareci kadrolarının ücret yönünden işini yaptığı
kadroya göre ücret düzenlemesi
mutlaka yapılmalıdır.
6. PTT AŞ güncel iş ve işlemleri
dikkate alınarak, Dağıtım/PİKDM
Merkezlerinde Başdağıtıcı normu
arttırılıp Başdağıtıcı Görevde
Yükselme Sınavı yapılmalıdır.
7. PTT AŞ Şeflik ve Müdürlük için
Görevde Yükselme Sınavı takvimi
ivedi açıklanmalıdır.
Devamı turkhabersen.org.tr’de

Genel Başkan Yücel KAZANCIOĞLU, Genel Başkan Yardımcıları Hakan İlhan KURT ve Ahmet Önder KAZANCI , Ankara
2 No’lu TRT Şube Yönetimimiz
ile birlikte TRT Genel Müdür
Yardımcıları Hasan ÖYMEZ ve

PTT GENEL MÜDÜRÜ
HAKAN GÜLTEN ZİYARETİ

Fethi Fahri KAYA’yı makamlarında ziyaret ederek istişarelerde bulundular.

Türk Haber-Sen Genel Merkezi olarak PTT
Genel Müdürü Hakan GÜLTEN makamında ziyaret edildi.
Ziyaretimizde PTT çalışanları için talep ve
önerilerimizi ilettik.

PTT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ POSTA VE KARGO DAİRE
BAŞKANI NECATİ YOLDAŞ ZİYARET EDİLDİ
Türk Haber-Sen Genel Merkezi olarak
PTT A.Ş Posta ve Kargo Daire Başkanı
Necati YOLDAŞ makamında ziyaret
edildi.

PTT A.Ş’DE ÜCRETSİZ SERVİS VE YOL
YARDIMI İÇİN TALEBİMİZİ YİNELEDİK
“PTT A.Ş. Ücretsiz Servis ve Yol Yardımı Verilmesine İlişkin
Prosedür”ün 01.01.2022 tarihinden itibaren geçerli olacak
şekilde 6.3.1.4.1 maddesinde geçen binde üç ifadesinin revize edilerek binde dört olarak değiştirilmesi, 6.3.1.4.2 maddesinde geçen binde iki ifadesinin revize edilerek binde üç
olarak değiştirilmesi hususunda talebimizi yineledik.

ANKARA PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜNDE
ÇANAKKALE ZAFERİ VE ŞEHİTLERİ ANMA
GÜNÜ PROGRAMI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Ankara 4 No’lu PTT Şubemiz, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma günü
programı gerçekleştirdi.
Ankara 4 No’lu PTT Şube
Başkanımız Zafer GÖKTAŞ
ve Şube Yönetimimiz, 18

Gerçekleştirilen ziyarette, Daire Başkanımızla istişarelerde bulunuldu.

Sendikamızın ilk Danışma Kurulu
toplantısı gerçekleştirildi
çekleştirdi. Danışma Kurulu, kurulacak İhtisas Komisyonları tarafından projelendirilecek olan;
sendika faaliyet sahamızdaki
kurumsal iş ve işleyişlere katkı
sunacak “Proje Sendikacılığı”nın
ilk adımını bugün itibariyle atmış
“Bilimsel Memur Sendikacılığı”nın bulunuyor.
öncüsü Türk Haber-Sen son Genel Kurulu’nda tüzük değişikliği Devlet ve Millet adına yapılacak
ile zeminini hazırladığı Danışman bütün güzel işler, bizimledir, Türk
Kurulu’nun ilk toplantısını ger- Haber-Sen’ledir.

Mart Çanakkale Zaferi’nin
107. Yıldönümü nedeniyle
Ankara PTT Başmüdürlük
ve Babaharman PDM ‘de
Anma günü programı çerçevesinde çorba dağıtımında bulundular.

SENDİKAMIZIN YENİ LOGOSU SİZLERLE
Türk Haber-Sen Haberleşme, Tercih‘’ vizyonumuzla yeni proBasın-Yayın ve İletişim Hizmet jelerimize devam ediyoruz.
Kolu Kamu Çalışanları SendikaMücadelemiz, kurumsal aidisı yeni logomuz hayırlı olsun
yetimizin ve sendikal hassasi‘Türk Yıldızı zemininde bütün yetimizin gereği olarak Türk
dünyaya Türkçe bakış ‘ yeni memurunun itibarı içindir.
Türk Memuru’nun gür sesiyiz.
logomuz ve ‘’ Hür irade Milli
‘’ Yerli ve Milli Şuurla ‘’
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SAMSUN ŞUBEMİZDE TEŞKİLAT ÇALIŞMASI

www.tyhs.org.tr

TÜRK YEREL HİZMET-SEN

Samsun Şubemizde 9-11 Mart Tarihleri Arasında Teşkilat Çalışması Yapıldı.

7. Olağan Genel Kurulumuz
Coşku İçerisinde Gerçekleşti
Sendikamızın 7. Olağan Genel Kurulu 1920 Şubat 2022 tarihinde Başkent Öğretmenevinde gerçekleştirilmiştir.
Türk Yerel Hizmet-Sen 7.Olağan Genel
Kurulumuz 19.02.2022 tarihinde saat
15:00’te çoğunluk sağlandığından divan
başkanı Türk Haber-Sen Genel Başkanı
Sayın Yücel KAZANCIOĞLU tarafından
açılmıştır. Milliyetçi Hareket Partisi Genel
Başkan Yardımcımız Sayın Yaşar YILDIRIM başkanımızın teşrifleri ile gerçekleşen 7. Olağan Genel Kurulumuzdaki gün-

dem maddeleri katılım sağlayan sendika
delegemizin oy birliği ile oylanmıştır.
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan
Yardımcımız Sayın Yaşar YILDIRIM’da
Genel Kurulumuzda konuşma yaptılar.
Konuşmasında ; “Bu dava Kamu görevlilerinin sadakat ile devletine hizmet ettiği güçlü memur, güçlü Türkiye arzusu
ve idaredir. Bizler yüksek ülküleri olan
ve bu ülkülerden asla taviz vermeyecek
insanlarız. 7. Olağan Genel Kurulumuzun
vatanımıza, milletimize cenab-ı haktan
hayırlar getşrmesini niyaz ediyorum”

dedi. Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanımız Sayın Önder KAHVECİ konuşmalarında: Genel kurulun hayırlara vesile
olmasını temenni ederken; “Bu hizmet
yarışında her zaman bır adım daha ılerı gıtme, kamu görevlilerin hakları için
yerelde bir kazanım daha fazla edinmek
için çaba sarfediyoruz. Belediyelerde ve
Özel İdarelerde çalışan kamu görevlilerimizin umudu Türk Yerel Hizmet-Sen’dir.
ilkelerimizden kopmadan yürümeyi
kendimize şiar edindik ” dedi. Genel
Başkanımız Sayın Tuncay ERDEN yaptığı
Genel Kurul konuşmasında birlik ve beraberliğin sendikamız açısından önemini
vurgulayan Sayın Genel Başkanımız Türk
Yerel Hizmet-Sen’in bundan sonra yapacağı faaliyetler hakkında kısaca bilgi
vermiştir. Bugüne kadar sendikamıza
katkıda bulunan dava arkadaşlarımızın
hayatta olanlara sağlık ve huzur diler-

Belediyesindeki üyelerimiz ziyaret edilerek, istişarede bulunuldu. Daha sonra
Samsun - Vezirköprü Belediye Başkanı
Sayın İbrahim Sadık EDİS, Samsun Ülkü
Ocakları Başkanı Sayın Gökhan YAŞAR,
Samsun - Kavak Belediye Başkanı Sayın
9 Mart Çarşamba günü Samsun- Ladik İbrahim SARICAOĞLU, Milliyetçi Hareket
Ziyarete, Genel Başkanımız Tuncay ERDEN, Genel Başkan Yardımcımız Mehmet DEMİR, Samsun Şube Başkanımız
Osman YAĞMUR ve Samsun Şube Yönetimi katıldı.

ken, ebediyete intikal edenlere Allah’tan
rahmet dileyerek konuşmalarına son
vermiştir. 7. Olağan Genel Kurulumuzda
yapılan oylama neticesinde yönetim kurulu şu şekilde neticelenmiştir.
Genel Merkez Yönetim Kurulu
Tuncay ERDEN, Alpaslan GÜN, Mehmet
DEMİR, Ramazan KARAKUŞ, İbrahim
TABAKOĞLU, Abdullah YÜKSEL, Ömer
YANKAŞ,
Denetleme Kurulu
Mustafa KARAÇOR, Selçuk DİKER, Hikmet ÇIVGIN, Bünyamin SAĞLAM, Selami
AKUTAY
Disiplin Kurulu
Muhammet YILMAZ, Şeref ALEMDAR,
Behçet Kemal TÜRKKAN, Hacı Osman
ÜRER, Hüseyin DOĞAN

Başkanlar kurulu toplantımızı
gerçekleştirdik

SAMSUN’DA TEŞKİLAT ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
Ziyarete, Genel Başkanımız Tuncay ERDEN,
Genel Başkan Yardımcımız Mehmet DEMİR,
Samsun Şube Başkanımız Osman YAĞMUR ve
Samsun Şube Yönetimi katıldı.

Yeni Yönetim
Mazbatasını Aldı
19-20 Şubat tarihlerinde
gerçekleşen 7. Olağan Genel
Kurulumuz neticesinde Çankaya İlçe seçim kurulundan
mazbatamızı aldık. Vatanımıza, milletimize ve teşkilatımıza hayırlı olsun.

Türk Yerel Hizmet-Sen Genel Merkezi olarak Şube Başkanlar
Kurulu toplantımızı gerçekleştirdik. Birliğimiz ve beraberliğimiz
daim olsun. Toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyoruz.

Partisi Samsun İl Başkanı Sayın Abdullah KARAPIÇAK, Samsun - İlkadım Belediye Başkanı Sayın Necattin DEMİRTAŞ’ı
makamlarında ziyaret ettik. Başkanlarımıza gösterdikleri ilgi ve alakalarından
dolayı çok teşekkür ediyoruz.

Genel Başkan Tuncay ERDEN
Genel Başkan Yardımcısı
(İdari )
Alpaslan GÜN
Genel Başkan Yardımcısı

(Mali İşler) Mehmet DEMİR
Genel Başkan Yardımcısı
(Teşkilatlandırma) Ramazan
KARAKUŞ
Genel Başkan Yardımcısı
(Toplu Söz. ve Mevzuat) İbrahim TABAKOĞLU
Genel Başkan Yardımcısı
(Basın ve Dış İlişkiler) Abdullah YÜKSEL
Genel Başkan Yardımcısı
(Eğitim Sosyal İşler) Ömer
YANKAŞ

10 Mart Perşembe günü Samsun
- Vezirköprü İtfaiye Müdürlüğündeki üyelerimiz ziyaret edildi,
istişarede bulunuldu. Daha sonra
Samsun - Bafra Belediye Başkanı
Sayın Hamit KILIÇ, Samsun - Ala-

çam Belediye Başkanı Sayın İlyas ACAR ve Samsun Büyükşehir
Belediye Başkanı Sayın Mustafa
DEMİR’i makamlarında ziyaret ettik. Başkanlarımıza gösterdikleri
ilgi ve alakalarından dolayı çok

teşekkür ediyoruz. 11 Mart Cuma
Günü Samsun – İlkadım Belediyesindeki tüm üyelerimiz ziyaret
edildi, istişarede bulunuldu, ilgi ve
alakalarından dolayı değerli üyelerimize çok teşekkür ediyoruz.
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TÜRK ULAŞIM-SEN

GENEL BAŞKAN MUSTAFA NURULLAH
ALBAYRAK GÜVEN TAZELEDİ
“GÜÇLÜ TÜRKİYE, LİDER SENDİKA” TEMALI 7. OLAĞAN GENEL
KURULUMUZ COŞKUYLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Divan Başkanlığını TÜRKAV Genel Sekreteri Sayın Zeki TOPTAŞ’ın yaptığı Genel
Kurulumuza MHP Genel Başkan Yardımcısı Sayın Yaşar YILDIRIM, MHP Ankara İl
Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Doğan KÖZ
ve MHP İl Sekreter Yardımcıları Sayın
Kemal AÇIKBAŞGİL ve Sayın Ahmet AYGEN, MHP İl Yönetim Kurulu Üyesi Tekin
CERAN, Ülkü Ocakları Ankara İl Başkanı
Sayın Abdullah YÜKSEL, TÜRKAV Genel
Başkanı Sayın Ebubekir KORKMAZ, Türk
Eğitim-Sen Genel Başkanı Sayın Talip
GEYLAN, Türk Büro-Sen Genel Başkanı
Sayın Osman EKSERT, Türk Kültür Sanat-

Sen Genel Başkanı Sayın Uğur YILDIRIM,
DEMARD Genel Başkanı Sayın Nami
ARAS,SİHAGÜVDER Genel Başkanı Sayın
Cem UYSALLI, DEÇEV Genel Sekreteri
Sayın Cengiz TATAR, TCDD Demiryolu
Sevenleri ve Gönüllüleri Yardımlaşma
Sandığı Yönetim Kurulu Üyeleri, DHMİ
Havacılık Eğitim Dairesi Başkanı Sayın
Sinan Yıldız, DHMİ Eğitim Dairesi Başkanlığı Şube Müdürü Sayın Fatih CANER,
UAB Ankara Bölge Müdür Yardımcısı Sayın Yalçın UZUNKAYA ile bağlı sendikalarımızın Şube Başkanları, delegelerimiz
ile çok sayıda davetli katıldı.
Genel Kurulumuza ayrıca, Ulaştırma ve
Altyapı Bakanı Sayın Adil KARAİSMAİLOĞLU, Kültür ve Turizm Bakanı Sayın
Mehmet Nuri ERSOY, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sayın Derya YANIK, MHP

Genel Başkan Yardımcısı Sayın Kamil
AYDIN, MHP Grup Başkan Vekili Sayın
Muhammed Levent BÜLBÜL, MHP Genel
Sekreter Yardımcısı Sayın Dr. Bahadır
Bumin ÖZARSLAN, MHP Hatay Milletvekili Sayın Lütfi KAŞIKÇI, Türkiye KamuSen Genel Başkanı Sayın Önder KAHVECİ, Türk-İş Genel Başkanı Sayın Ergün
ATALAY, UAB Personel Genel Müdürü
Sayın Leyla AKINCI, Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Sayın Aslan Abit OĞUZ
ve TCDD Taşımacılık A.Ş. Personel Eğitim
Dairesi Başkanı Sayın Hüseyin ARSLAN
telgraf göndererek Genel Kurulumuzun
hayırlı olması dileklerini ilettiler.

Genel Başkanımız Mustafa Nurullah ALBAYRAK, SİHAGÜVDER
tarafından “1 Mart Havalimanları Güvenlik Memurları Günü”
münasebetiyle Şırnak Havalimanında düzenlenen etkinliğe katıldı. Ardından, Batman, Siirt ve
Diyarbakır’da bulunan işyerlerini ziyaret ederek, burada görev
yapan çalışanlarla istişarelerde
bulundu ve sendikal çalışmalarımız hakkında bilgiler verdi.

İstiklal Marşı ve Saygı Duruşu ile başlayan Genel Kurulumuzun açılış konuşmasını gerçekleştiren Genel Başkanımız
Mustafa Nurullah ALBAYRAK, geçtiğimiz
4 yıl boyunca yapılan sendikal faaliyetler, elde ettiğimiz kazanımlar ile önümüzdeki süreçteki hedeflerimiz ile ilgili
açıklamalarda bulundu.
Genel Kurulumuzda protokol konuşması gerçekleştirilen MHP Genel Başkan
Yardımcısı Sayın Yaşar YILDIRIM, Genel
Kurulumuzun hayırlı olmasını dileyerek
gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Genel Kurulumuz sonucunda, delegelerimizin gösterdiği teveccüh ile Genel
Başkanımız Mustafa Nurullah ALBAYRAK
güven tazeleyerek tekrar Türk UlaşımSen Genel Başkanlığı görevine seçildi.
Genel Başkan Yardımcılığı görevlerine
ise Ömer AĞCA, İlker ÇELİKUS, Muhsin
POLAT ve Mustafa ALCAN seçilerek, Genel Kurulumuz birlik beraberlik içerisinde sona erdi.

TCDD GENEL MÜDÜRÜ SAYIN
METİN AKBAŞ’I ZİYARET ETTİK
Genel Başkanımız Mustafa Nurullah ALBAYRAK, Genel Başkan
Yardımcılarımız Ömer AĞCA,
İlker ÇELİKUS, Muhsin POLAT,
Mustafa ALCAN ve Şube Başkanımız Gürsel KOÇ ile birlikte,
TCDD Genel Müdürü Sayın Metin
AKBAŞ’ı ziyaret etti. Göstermiş
olduğu ilgi ve alakadan dolayı
kendisine teşekkür ederiz.

GENEL BAŞKANIMIZ MUSTAFA NURULLAH ALBAYRAK ŞIRNAK, BATMAN,
SİİRT VE DİYARBAKIR’DA BULUNAN İŞYERLERİNİ ZİYARET ETTİ

DHMİ GENEL MÜDÜRÜ SAYIN
HÜSEYİN KESKİN’İ ZİYARET ETTİK

Başta MHP Genel Başkan Yardımcısı Sayın Yaşar YILDIRIM
olmak üzere, Genel Kurulumuza
katılarak onurlandıran tüm misafirlerimize teşekkür ediyor, Genel
Kurulumuzun Türkiye Kamu-Sen
ve Türk Ulaşım-Sen camiasına,
ulaşım çalışanlarına ve milletimize hayırlı olmasını dileriz.

Genel Başkanımız Mustafa
Nurullah ALBAYRAK,
Genel Başkan Yardımcılarımız Ömer AĞCA, İlker
ÇELİKUS, Muhsin POLAT,
Mustafa ALCAN ve Şube
Başkanımız Nuh İYİKAN
ile birlikte, DHMİ Genel
Müdürü Sayın Hüseyin
KESKİN’i ziyaret etti.
Göstermiş olduğu ilgi ve
alakadan dolayı kendisine
teşekkür eder, çalışmalarında başarılar dileriz.

KORUMA GÜVENLIK
ŞEFLERI ILE ILGILI
YAZIMIZ
Sendikamız tarafından TCDD ve DHMİ Genel
Müdürlüğüne yazı yazılarak, TCDD ve DHMİ
merkez ve taşra teşkilatında yer alan işyerlerinde görev yapan Koruma Güvenlik Şefleri,
Koruma Güvenlik Amirler, Koruma Güvenlik
Amir Yardımcıları, Koruma Güvenlik Müdür
ve Koruma Güvenlik Müdür Yardımcılarının da
2022-2023 yıllarını kapsayan 6.Dönem Toplu
Sözleşmenin 30. maddesinde yer alan ek ödeme artışlarından faydalandırılması talep edildi.

ANKARA BAŞKENT ÖĞRETMENEVİ’NDE BRÖVE KURSUNDA OLAN
TCDD HAREKET MEMURU, TREN ŞEFİ, TRAFİK KONTROLÖRÜ VE
MAKİNİST ARKADAŞLARIMIZI ZİYARET ETTİK
Genel Başkanımız Mustafa Nurullah AL- te, Ankara Başkent Öğretmenevi’nde Makinist arkadaşlarımızı ziyaret edeBAYRAK, Genel Başkan Yardımcılarımız Bröve Kursunda olan TCDD Hareket rek, sendikal çalışmalarımız hakkında
Ömer AĞCA ve Muhsin POLAT ile birlik- Memuru, Tren Şefi, Trafik Kontrolörü ve bilgiler verdi.

TCDD TAŞIMACILIK A.Ş. GENEL MÜDÜRÜ SAYIN HASAN PEZÜK’Ü ZİYARET ETTİK
Genel Başkanımız Mustafa Nurullah ALBAYRAK, Genel Başkan
Yardımcılarımız Ömer AĞCA, İlker
ÇELİKUS, Muhsin POLAT ve Şube
Başkanımız Aydın ŞEN ile birlikte, TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel
Müdürü Sayın Hasan PEZÜK’ü
ziyaret etti. Göstermiş olduğu
ilgi ve alakadan dolayı kendisine
teşekkür ederiz.
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Genel Başkanımızdan
Cumhurbaşkanlığı’na
Önemli Ziyaret
Genel Başkanımız Zafer ÇELİK Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel
ve Prensipler Genel Müdürü Sayın Bilal
Şentürk’ü ziyaret etti.
Görüşme ile ilgili bir açıklama yapan
Genel Başkanımız Zafer Çelik “ Cumhurbaşkanlığı İdari İşler başkanlığı Personel
ve Prensipler Genel Müdürü Sayın Bilal
Şentürk’ü ziyaret ettim. Sayın Genel Müdüre Tapu ve Kadastro Müdürlüğü’ndeki

Sendikamızın 7. Olağan Genel Kurulu 19-20 Şubat 2022 tarihlerinde
Ankara’da yapıldı.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Personel
Genel Müdürü Kemal Müderrisoğlu’nu Ziyaret Ettik
Karayolları Genel Müdürü

Abdulkadir Uraloğlu’nu Ziyaret Ettik

Genel Başkanımız Zafer Çelik, Genel Başkan Yardımcımız Ünsal Ocak, Ankara
3 Nolu Şube Başkan Yardımcımız Barbaros Özdemir, Bakanlık temsilcilerimiz
Erdem Yörükçü ve Tuba Çitil ile birlikte Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Personel Genel Müdürü Sayın Kemal Müderrisoğlu’nu ziyaret etti.

Ziyaretle ilgili bir değerlendirme
yapan Genel Başkanımız Zafer Çelik “Türk İmar-Sen olarak kurum
yöneticilerimiz ile çözüm odaklı
görüşmelerimizi
sürdürüyoruz.
Bu kapsamda Çevre Şehircilik ve
İklim Değişikliği Bakanlığı Personel Genel Müdürü Sayın Kemal
Müderrisoğlu’nu ziyaret ettik. Yaptığımız görüşmede Bakanlığımıza
bağlı Milli Emlak Genel Müdürlüğü
personelinin uzun zamandır beklediği Kurum içi Milli Emlak Uzmanlığının yeterli kadro ile sınavın bir
an önce açılması talebimizi dile
getirdik. Sayın Müderrisoğlu konunun takipçisi olduğunu, Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler

Genel Müdürlüğüne yazının yazıldığını belirtmişlerdir. Ayrıca Milli
Emlak Genel Müdürlüğü bünyesine
ihtiyaç duyulan personel eksikliğinin en kısa sürede giderilmesi için
çalışmalarının yapıldığı ifade etmişlerdir. Kendilerine konukseverliği
ve konulara yaklaşımda gösterdiği
hassasiyeti için teşekkür ediyorum.
Çalışanların meselesi kurum yöneticileri ve sosyal taraflar olmak üzere
hepimizin meselesidir. Fikirleri dile
getirmek, istişare etmek ve çözüm
üretmek sorumluluğumuzdur. Bu
amaçla mücadelemizi sürdürmeye,
görüşmeler yapmaya, başvurularda
bulunmaya ve nihayetinde çözüm
üretmeye devam edeceğiz.” dedi.
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7. Olağan Genel Kurulumuzu Birlik ve Beraberlik
İçerisinde Büyük Bir Coşkuyla Gerçekleştirdik

tek unvan çalışmaları ve bu konuda çalışanların beklentilerini aktardım.
Personel eksikliği, Çevre Şehircilik ve
İklim Değişikliği Bakanlığı, Milli Emlak
çalışanlarının sorunları ve Milli Emlak
uzmanlık sınavı gibi konularda ki beklentileri ileterek fikir alışverişinde bulunduk. Kendilerine konulara gösterdikleri
hassasiyet ve nazik misafirperverliği için
teşekkür ederim.” dedi.

Genel Başkanımız Zafer Çelik, Ankara 3 Nolu Şube Başkanımız Turgay Çakır, Ankara 2 Nolu Şube Başkanımız
Fikret Kılıç ve Şube Yöneticilerimiz ile birlikte Karayolları Genel Müdürü Sayın Abdulkadir Uraloğlu’nu ziyaret
ettiler.
Ziyarette Genel Başkanımız
tarafından Karayolları çalışanlarının sorunları, sendikamızın çözüm önerileri ile
çalışanların taleplerini Genel
Müdür Uraloğlu’na iletildi.

TÜRKİYE KAMU-SEN GAZETESİ

Ziyaretle ilgili bir açıklama
yapan Genel Başkanımız
Zafer Çelik “ Sayın Genel
müdürümüzü ziyaret ederek
çalışanların meselelerini konuştuk. Sorunları, talepleri
ve sendika olarak fikirlerimizi ifade ettik. Sayın Genel
müdürümüze nazik misafirperverliği ve konulara
gösterdiği hassasiyet için
teşekkür ediyorum. Kurumlarımızın yöneticileri ile
çözüm odaklı görüşmelere
devam edeceğiz” dedi.

Divan Başkanlığı’nı Türk Haber-Sen Genel
Başkanı Yücel Kazancıoğlu’nun yaptığı
kongremize Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sayın Yaşar Yıldırım, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı
Önder Kahveci, Sendikalarımızın Genel
Başkanları, TÜRKAV Başkanı Ebubekir
Korkmaz, MHP Ankara İl Başkan Yardımcısı Doğan Köz, Ülkü Ocakları Ankara İl Başkanı Abdullah Yüksel ile delegelerimiz ve
misafirlerimiz katıldılar.

Çelik: Bayrağı Yeni Zirvelere
Dikmenin Derdinde Olacağız
Kongremizde ilk olarak Genel Başkan Adayımız Zafer Çelik bir konuşma gerçekleştirdi. Çelik yaptığı konuşmada Türk İmar-Sen

teşkilatının birlik ve beraberlik içerisinde
büyük bir aile olduğunu kaydederek “ Her
kademesinde görev yapmaktan onur duyduğum ve her zaman büyük bir aile, güçlü
bir teşkilat olarak gördüğüm Türk İmarSen bizim için çok değerlidir. Gecemizi
gündüzüme katarak bundan önce olduğu
gibi bundan sonrada mücadele edeceğiz,
çalışacağız. Bayrağı yeni zirvelere dikmenin derdinde olacağız. Bu temennilerle 7.
Olağan Genel kurulumuzun hayırlara vesile olmasını diliyor, Genel Merkezimizde,
şubelerimizde, teşkilatımızın her bir kademesinde bu davaya katkı veren herkese
teşekkür ediyorum. Rabbim onlardan razı
olsun. Ebediyete irtihal eden teşkilat mensuplarımıza Allah’tan rahmet diliyorum.”
dedi

Milliyetçi Hareket Partisi Genel
Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım:
Türkiye Kamu-Sen Türk Memurunun Yıkılmaz Kalesidir
7. Olağan Genel Kurulumuza katılarak haziruna seslenen Milliyetçi Hareket Partisi
Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım
“ Bugün burada Türk İmar-Sen’imizin 7.
Olağan Genel Kurulunu gerçekleştiriyoruz.
Bizler sendikalarımızı, sendikal hareketleri demokratik hayatımızın vazgeçmemiz
mümkün olmayan değerleri olarak görmekteyiz. Türkiye Kamu Sende bu bağlamda Türk demokrasisinin inkişafına katkı
veren kurumlarımızdan birisidir. Hem Türk
memurunun yılmaz kalesi, hem sendikal
hareketlerin yüz akı, hem de hareketimizin

Üyelerimizin Sınavlara Hazırlığı
İçin memursinav.com ile Anlaştık
TÜRK İMAR-SEN üyelerimize hayırlı
olsun. Sendikamız iş koluna bağlı
tüm kurumlarda açılacak olan
görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarını kapsayacak şekilde
Memur Sinav sitesi ile anlaşma
yapılmıştır. Sendikamız üyesi olanlar
siteden ÜCRETSİZ yararlanacaktır.
Sitede güncel tapu ve kadastro görevde yükselme, ünvan değişikliği ve

milli emlak uzmanlık sınavı ile ilgili
çalışmalar mevcuttur. Sınav açılana
kadar tüm üyelerimizi yararlanabilir.
Memursinav.com’a kurumunuzu ve
kadronuzu seçerek üye olduktan
sonra 0850 303 62 79 nolu WhatsApp destek hattımızdan kullanıcı
adınızı ve Türk İmar-Sen üyesi
olduğunuzu mesaj olarak bildirmeniz yeterlidir.

göz bebeğidir. Devleti güçlü milleti mutlu
kılacak kadrolar Türkiye Kamu Sen’dedir.
Hem emeğin mukaddes mücadelesini vermekte hem de vatanın müdafaasını yapmaktadırlar. Her alanda, her konuda destekçileriyiz, her taleplerinin takipçileriyiz.
Buda böyle biline. Bayrağı yeni devralan
arkadaşlarımıza çalışmalarında başarılar
diler, bu zamana kadar emek veren her
kardeşimizden Allah razı olsun diyorum.”
dedi. Kongremizde 20 Şubat 2022 tarihinde gerçekleşen seçimler sonucunda Genel
Başkanlığa Zafer ÇELİK seçildi. Yönetim
Kurulu ise şu isimlerden oluştu:
Genel Başkan Yardımcısı
(İdari Mevzuat) Ünsal OCAK
Genel Başkan Yardımcısı
(Teşkilatlandırma) Özgür SÜZGÜN
Genel Başkan Yardımcısı
(Mali İşler) Kamuran ULUYÜZ
Genel Başkan Yardımcısı
(Eğitim Sosyal İşler) Erol TAKAÜT

Genel Başkanımız Zafer Çelik: 7.
Olağan Genel Kurulu Sendikamıza
Yakışır Bir Olgunluk İçinde Gerçekleştirdik.
Kongremizin sonuçları ile ilgili bir değerlendirme yapan Genel Başkanımız Zafer
Çelik yaptığı açıklamada” Türk Memur
Sendikacılığının Lokomotifi olan Türkiye
Kamu-Sen’e bağlı Türk İmar-Sendikamızın
7. Olağan Genel Kurulu sendikamıza yakışır
bir olgunluk içinde birlik, beraberlik, dayanışma ve kardeşlik duygularının hakim

olduğu bir ortamda gerçekleşmiştir. Kongremize iştirak eden Başta Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sayın
Yaşar YILDIRIM’a, Türkiye Kamu-Sen Genel
Başkanımız Sayın Önder KAHVECİ’ye ve
diğer hizmet kollarımızdaki Genel Başkanlarımıza, TÜRKAV Genel Başkanımız Sayın
Ebubekir KORKMAZ’a, MHP Ankara İl Başkan Yardımcısı Doğan KÖZ’e, Ülkü Ocakları
Ankara İl Başkanı Abdullah YÜKSEL’e Şube
Başkanlarımıza, Üst Kurul Delegelerimize,
kıymetli misafirlerimize, çiçek veya Telgraf
göndererek bizleri onure eden kıymetli
büyüklerimize şükranlarımızı sunuyoruz.
Kongremizin hayırlara vesile olmasını dileriz.” dedi.

