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Türkiye Kamu-Sen resmi YouTube kanalı düzenlenen 
törenle yayın hayatına başladı. Türkiye Kamu-Sen Genel 
Merkezi binası bünyesinde oluşturulan ve son tekno-
lojinin kullanıldığı stüdyomuz Genel Başkanımız Önder 
Kahveci, bağlı sendikalarımızın Genel Başkanları ve 
Genel Merkez yöneticilerimizin katılımıyla  açıldı.  4’te

YÜKSEK İSTİŞARE KURULU TOPLANTIMIZ YÜKSEK İSTİŞARE KURULU TOPLANTIMIZ 
TELEKONFERANSLA GERÇEKLEŞTİRİLDİTELEKONFERANSLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

KAHVECİ: PANDEMİ  SÜRECİNDE  
KAMU ÇALIŞANLARI GÖREVLERİNİ 
EKSİKSİZ YERİNE GETİRMİŞTİR
Toplantının açılışında konuşan Türkiye Kamu-Sen 
Genel Başkanı Önder Kahveci, Yüksek İstişare Ku-
rulu toplantısının kamu çalışanlarına, camiamıza 
ve milletimize hayırlı ve uğurlu olmasını dileyerek 
sözlerine başladı. 

Kahveci, “Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. 
Arzu ederdik ki yüz yüze toplanalım, beraber olalım 
ama bu süreçte mecburen bir müddet böyle evam 
edeceğiz ve İnşallah yine tekrar yan yana yüz yüze 
sohbet ettiğimiz günlerde gelecektir. Bingöl’de ya-
şanan deprem felaketi nedeniyle ben milletimize 
geçmiş olsun dileklerini iletiyor, hayatını kaybeden 
vatandaşlarımıza yüce Allah’tan rahmet diliyorum. 
2020 yılı maalesef zor bir yıl oluyor.  6’da

Türkiye Kamu-Sen Yüksek 
İstişare Kurulu Toplantısı Genel 
Başkanımız Önder Kahveci’nin 
başkanlığında yapıldı. Sendi-
kalarımızın Genel Başkanları, 
Genel Merkez yöneticilerimiz 
ve il temsilcilerimizin katılı-
mıyla telekonferans yoluyla 
yapılan Yüksek İstişare Kurulu 
toplantısında, pandemi dönemi, 
Türkiye Kamu-Sen’in faaliyetle-
ri ve yaklaşan 15 temmuz yetki 
sürecine ilişkin değerlendirme-
lerde bulunuldu.
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Türkiye Kamu-Sen Araştırma 
Geliştirme Merkezi’nin yap-
mış olduğu 2020 Mayıs ayına 
ait asgari geçim endeksi 
sonuçları açıklandı.

Türkiye İstatistik Kurumu’ndan alınan 
Mayıs 2020 fiyatlarına göre yapılan 
araştırmada çalışan tek kişinin yoksul-
luk sınırı 3.606,33 TL olarak hesaplan-
dı. Dört kişilik bir ailenin asgari geçim 
haddi ise 7.395,06 Lira olarak belir-
lendi. Sonuçlar, dört kişilik bir ailenin 
asgari geçim haddinin bir önceki aya 
göre %0,39 oranında arttığını gösterdi. 
Çalışan tek kişinin açlık sınırı ise bir 
önceki aya göre %0,72 oranında arttı 
ve 2.786,46 Lira olarak hesaplandı.

Türkiye’de 4 kişilik bir ailenin ortalama 
gıda ve barınma harcamaları toplamı 
ise 2020 yılı Mayıs ayında 2.817,87 
Lira olarak tahmin edildi. Yapılan 
araştırmada, 4 kişilik bir ailenin sağlık 

kuruluşlarının belirlediği gibi sağlıklı 
bir biçimde beslenebilmesi için gerekli 
harcamanın Mayıs 2020 verilerine göre 
günlük 58,74 Lira olduğu belirlendi. 
Ailenin aylık gıda harcaması toplamı 
ise 1.762,11 Lira oldu. Mayıs 2020 itibari 

ile ortalama 4.234,52 TL ücret alan bir 
memurun ailesi için yaptığı gıda harca-
ması, maaşının %41,61’ini oluşturdu. 

Türkiye İstatistik Kurumu verilerinde 
1.055,76 Lira olarak belirlenen kira gi-
deri ise Mayıs 2020 ortalama maaşının 
%24,93’üne denk geldi.

Buna göre bir memur, ortalama 
maaşının %66,54’ünü yalnızca gıda 
ve barınma harcamalarına ayırmak 
zorunda kaldı.

Diğer ihtiyaçlarını karşılamak için ise 
maaşının %33,46’sı kalmıştır. Ortalama 
ücretle geçinen bir memur ailesinin 
ulaşım, sağlık, eğitim, haberleşme, 
giyim gibi diğer zorunlu ihtiyaçlarını 
karşılaması için Mayıs 2020 maaşından 
geriye yalnızca 1.416,87 TL kaldı. 

MAYIS AYI ASGARİ GEÇİM SONUÇLARINI AÇIKLADIK

Mayıs ayı enflasyon rakamlarının açık-
lanmasıyla birlikte memur maaşlarının 
enflasyon karşısındaki durumu da ortaya 
çıktı. Buna göre mayıs ayında tüketici 
fiyatları endeksi yüzde 1,36 yükseldi. 
Enflasyon yılın ilk beş ayında yüzde 4,57 
artarken yıllık enflasyon 11,30 olarak 
hesaplandı. Türkiye Kamu-Sen Ar-Ge 
Merkezi’nin TÜİK tarafından açıklanan 
enflasyon rakamlarına dayanarak yaptığı 
araştırmaya göre memur maaşları 5 ayda 
0,57 oranında eridi.

KAHVECİ: SALGINLA CANLA BAŞLA MÜCADELE 
EDEN MEMURLARIN EMEKLERİNİN KARŞILIĞI 
ERİYEN MAAŞLARI OLMAMALI
Mayıs ayı enflasyon rakamlarına ilişkin açıklama-
larda bulunan Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı 
Önder Kahveci, “Enflasyon memurun cebini 
yakmaktadır. Çarşı, pazarda cebimize doğrudan 
yansıyan zamların üzerine bir de Covid-19 salgının 
getirmiş olduğu olumsuzluklar eklenince gelecek 
adına kaygılarımız iyiden iyiye artmıştır.  
Memur maaşları geçtiğimiz aydan itibaren resmi 
olarak erimiş, alım gücü 2019 yılının gerisine 
düşmüştür. Yapılan toplu sözleşme görüşmeleri 
sonucunda kararlaştırılan maaş zamlarının ye-
tersizliği bir kere daha ortaya çıkmıştır. Yıllardan 
beri hedeflenen enflasyon rakamlarına ulaşılama-

dığı, her yıl gerçekleşen enflasyonun hedeflenen 
enflasyondan kat be kat fazla olduğu bilindiği 
halde kamu çalışanlarını ve emeklilerimizi hedef 
enflasyona endeksli bir maaş artışına mahkûm 
etmek hangi vicdanla bağdaşmaktadır. 
Defalarca dile getirdiğimiz gibi dönem sonunda 
uygulanan enflasyon farkı, maaşlardaki erimeyi 
telafi etmeye de durdurmaya da yetmemektedir. 
Hal böyle olunca çalışanın ve emeklinin alım gücü 
her geçen yıl biraz daha azalmakta, geçim sıkıntısı 
biraz daha artmaktadır.      
Küresel salgınla canla başla mücadele eden kamu 
çalışanlarının emeklerinin karşılığı, eriyen maaş-
lar, düşen alım gücü olmamalıdır. Gelecek kaygısı, 
geçim sıkıntısı memurun kaderi olmamalıdır. 
İçinde bulunduğumuz durumun hassasiyeti göz 
önünde bulundurulduğunda, piyasanın canlan-
dırılması, çarkların döndürülmesi için ülkemizin 
en geniş tüketim kesimini oluşturan memur ve 
emekli ailelerine doğrudan gelir desteği sağla-
mak akılcı, çözüm odaklı bir yaklaşım olacaktır. 
Memurlarımızı olumsuzluklardan korumak ve 
geleceğe umutla bakmalarını sağlayabilmek için 
memurların maaş kaybını önleyecek düzenlemeler 
bir an önce hayata geçirilmelidir.” dedi. 

MEMUR YİNE HÜSRANA UĞRADI, ENFLASYON 
YİNE MEMUR MAAŞINI TUŞ ETTİ

Asgari geçim sonuçlarını değerlendiren 
Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı 
Önder Kahveci, “Pandemi 
döneminde geçim daha da 
zorlaştı, zorunlu harcama-
lardaki fiyat artışı enflas-
yonu geride bıraktı” dedi. 
Kahveci, “Dört kişilik bir 
ailenin insanca yaşaması 
için 7400 TL civarında 
bir gelir gerekmektedir.  
Memur maaşları bu rakamın 
çok gerisinde kalmıştır.  Pandemi 
döneminde canla başla mücadele 

eden kamu çalışanlarının emeklerinin 
mutlaka değerlendirilmesi, %4’lere 

%3’lere mahkum edilmemesi 
gerekir. “Kamu çalışanları ne iş 

yapıyor?” diyenler, bu dönem-
de memurların nasıl hayati bir 
rol oynadığını biliyoruz ki çok 
yakından gördüler. Böylesine 
önemli görevleri ifa edenlerin 

ekonomik sıkıntılarının gide-
rilmesi zaruri bir hal almıştır. 

Kamu çalışanları önümüzdeki 
dönemde kendilerine verilecek desteği 
fazlasıyla hak etmektedirler.” dedi. 

KAHVECİ: PANDEMİ DÖNEMİNDE 
GEÇİM DAHA DA ZORLAŞTI

Belediyelerde görev yapan sözleşmeli 
personelin iş akitlerinin feshine yönelik 
yapılan uygulamaya İdare Mahkemeleri 
DUR dedi.

Adana, Mersin ve diğer belediyelerde görev yapar-
ken haksız bir şekilde işlerine son verilen  Türk Yerel 
Hizmet-Sen üyesi  yüzlerce sözleşmeli personelin açtığı 
dava sonuçlandı. 
Adana İdare Mahkemesi ve diğer illerdeki yerel mah-
kemelerin verdiği kararlarda, sözleşmeli personelin 
sözleşmesinin yenilenmemesinin haklı bir nedene da-
yanmadığının altı çizilerek, işten çıkarmaların hukuka 
uygun olmadığı belirtildi.

KAHVECİ: MAHKEME YAPILAN 
HAKSIZLIĞA DUR DEMİŞTİR
Bugüne kadar her platformda sözleşmeli personelin ve 
belediyelerde görev yapan sözleşmeli personelin so-
runlarını dile getiren Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı 
Önder Kahveci, mahkemenin verdiği kararı değerlendi-
rerek, “Hak yerini bulmuştur” dedi. kahveci, “Belediye-
lerde görev yapan sözleşmeli personelin işten çıkarıl-

maları noktasında oluşan mağduriyeti Aile, Çalışma ve 
Sosyal Hizmetler Bakanı ve siyasi partiler başta olmak 
üzere bir çok merciye  taşıdık ve onların sesi olduk. 
Sözleşmelerinin yenilenmemesi sebebiyle bir anda or-
tada kalan bu insanlara karşı Türkiye Kamu-Sen olarak 
sorumlu sendikacılık anlayışı çerçevesinde daima yol 
gösterici ve destekleyici olduk.
Bu mahkeme kararı alınan kararların ve yapılan uygu-
lamaların ne denli haksız olduğunu bir kere daha orta-

ya koymuştur.
Aslında sözleşmeli personel istihdamının gündemden 
çıkarılması gerektiği bir kere daha görülmüştür.  Söz-
leşmeli olarak görev yapan çalışanların geleceği bir ki-
şinin insafına bırakılmamalıdır.  Türkiye Kamu-Sen her 
zaman kadrolu ve güvenceli istihdamdan yanadır.  
Bu mahkeme kararın uygulanması noktasında takipçi 
olacağımızı bir kez daha hatırlatıyor, kararın diğer be-
lediyelere de emsal teşkil edeceğine inanıyorum” dedi. 

BELEDİYELERDEKİ SÖZLEŞMELİ PERSONELİN 
İŞTEN ÇIKARILMASINA YARGI “DUR” DEDİ
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Türkiye Kamu-Sen resmi YouTube 
kanalı düzenlenen törenle yayın 
hayatına başladı.

Türkiye Kamu-Sen Genel Merkezi binası bünye-
sinde oluşturulan ve son teknolojinin kullanıldığı 
stüdyomuz Genel Başkanımız Önder Kahveci, bağlı 
sendikalarımızın Genel Başkanları ve Genel Merkez 
yöneticilerimizin katılımıyla  açıldı.
Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Nuri Ünal’ın 

yaptığı duanın ardından Genel Başkanımız Önder 
Kahveci’nin kurdeleyi kesmesiyle ilk yayın başladı.
Stüdyoyu gezen Genel Başkanlarımız kamu çalı-
şanlarının beklenti ve sorunlarının bu mecradan 
da en güzel şekliyle dile getirileceğini ifade ettiler.

KAHVECİ: SOSYAL MEDYAYI ETKİLİ BİR 
ŞEKİLDE KULLANMALIYIZ
Genel Başkanımız Önder Kahveci yaptığı değerlen-
dirmede, sosyal medyanın önemine vurgu yaparak 
tüm kamu çalışanlarını Türkiye Kamu-Sen YouTube 
kanalına abone olmaya ve seslerini duyurmaya 
davet etti. 
Yaşanan salgın döneminde bu platformların ne 
kadar önemli olduğunun altını çizen Genel Başkan 
Kahveci, “Türkiye Kamu-Sen bugünleri çok daha 
öncesinden görerek Sendika 4.0 projesiyle bunu 
ortaya koymuştur. İşte o gün söylediklerimiz 
bugün hayatımıza tam anlamıyla girmiştir. Türkiye 
Kamu-Sen YouTube kanalının Türk memuruna ve 
milletimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” 
dedi.

KAMU-SEN TV YAYINDA

Ziyarette, “özellikle Covid-19  sürecinde iş yerlerinde 
sağlık ve hijyenin öneminin bir kat daha arttığını ifade 
eden Çamlı, 2012 yılında çıkartılan İş Sağlığı ve Gü-
venliği Kanununun tüm maddelerinin uygulanmasının 
7,5 yıldır ertelendiğine dikkat çekerek ilgili maddeler 

bir an önce bütün iş yerleri açısından uygulanmaya 
başlanmalıdır” dedi.   
İş Sağlığı ve Güvenliği profesyonellerinin çalışma 
ortamlarının sağlıklı ve güvenli hale getirilmesi için 
hayati rol oynadığı gerçeğinden hareketle iş kazaları-

nın yol açtığı can ve mal kaybının telafisinin mümkün 
olmadığını vurgulayan Çamlı, kanunun bir an önce 
bütün hükümleriyle uygulanması için Genel başkanı-
mız Önder Kahveci’den destek istedi.
Genel Başkanımız Önder Kahveci Ege İş Sağlığı ve 
Güvenliği Federasyonu yetkililerinin ziyaretinden 
duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kahveci,
 “Konfederasyon olarak amacımız bütün çalışanların 
sağlıklı ve güvenli bir ortamda hizmet üretmelerinin 
sağlanmasıdır. Biz de uzun zamandan beri kanunun 
daha fazla ertelenmemesi için gerekli girişimlerde 
bulunuyor, ilgili platformlarda bu konuyu gündeme 
taşıyoruz. Sizler gibi çalışan sağlığını önceleyen sivil 
toplum kuruluşlarının varlığı bizim bu mücadelemize 
güç katıyor. İnanıyorum ki, en kısa sürede bütün kamu 
kurum ve kuruluşlarıyla birlikte özel sektörde de 
çalışan sağlığını tehdit eden unsurlar ortadan kaldırı-
lır ve çalışanlarımız güvenli iş yaşamına kavuşur. Biz 
Türkiye Kamu-Sen olarak bu yolda her türlü müca-
deleyi vermeye ve paydaşlarımızla iş birliği yapmaya 
devam edeceğiz” dedi.  

EGE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ FEDERASYONU ZİYARETİMİZE GELDİ
Ege İş Salığı ve Güvenliği Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Çamlı ve beraberindeki heyet Genel Başka-
nımız Önder Kahveci’yi ziyaret ederek görüş alışverişinde bulundu.

Sözleşmeli personelin yaşadığı 
sıkıntıları bir kez daha gündeme 
getirmek üzere Kamu Denetçiliği 
Kurumuna başvuruda bulunduk.

Yıllardan beri sözleşmeli personelin 
sorun ve taleplerini her platformda 
gündeme taşıyan Türkiye Kamu-Sen 
Genel Başkanı Önder Kahveci, yaşanan 

adaletsizliği bu kez de Ombudsman’a 
taşıdı. 

KAHVECİ: SÜRELİ, SÜRESİZ 
SÖZLEŞMELİ AYRIMINA SON 
VERİLMELİ
Genel Başkan Önder Kahveci, “Kamu 
hizmetlerinin yürütülmesinde ada-
letsizliği ortaya çıkaran, güvencesiz 
bir istihdam biçimi olan sözleşmeli 
istihdam modeline son verilmesine 
yönelik çağrılarımızı sürekli olarak dile 
getirdik. 
Süreli ve süresiz sözleşmeli gibi kendi 
içinde dahi ayrımcılığa tabi tutulan bu 
duruma son verilerek tüm sözleşmelile-

rin kadroya geçirilmesine ilişkin olarak 
Kamu Denetçiliği Kurumu’na başvuruda 
bulunduk. 
Kamudaki değişik istihdam modelleri 
ücretler ve sosyal haklarda farklılıklar 
ortaya koymakta bu durumda çalışma 
barışını zedelemektedir. 
Bu nedenle, her ne isim altında olursa 
olsun sözleşmeli istihdamına son 
verilmeli, mevcut sözleşmeli personel 
ise kadroya geçirilmelidir. 
Bugüne kadar tüm sözleşmelilerin 
talep ve beklentilerini dile getiren 
Türkiye Kamu-Sen onların haklarını her 
platformda aramaya devam edecektir” 
dedi. 

SÖZLEŞMELİLER İÇİN OMBUDSMAN’A BAŞVURDUK

Kuşadası’nda üyelerimize özel muh-
teşem tatil fırsatı.

Kuşadası’nda  Türkiye Kamu-Sen üyelerine özel 
bir otel… Büyük binalardan değil, 3 katlı yapı-
lardan oluşan, tüm hijyen önlemleri alınmış, 
siz gelmeden önce oda boş bırakılıp dezenfekte 
edilmiş.
Ortada kocaman bir havuzu, denizi tercih edenler 
için kendine ait koyu olan, 4 yıldızlı bir Tatil Köyü.
Her şey dahil sistemde tüm gün yiyecek ve içecek 
servisleri, aktiviteler sizi bekliyor.
Aile Odaları, standart odalar..
Üstelik hiçbir yerde bulamayacağınız fiyatlarla 
Türkiye Kamu-sen üyelerine özel…
Detaylı Bilgi ve Hemen Yerinizi Ayırtmak İçin
www.kamusentatil.com

ÜCRETSİZ HİZMETLER
> Açık Havuz 08:00 -19:00
> Havlu Servisi (Havlu kart sistemi) Masa Tenisi 
Tavla Dart
> Oyun kartlan Satranç 16:00 -17:00
> Aqua Park 10:00 -12:00 14:00 -17:00
> Mini Aqua Park 10:00 -12:00 14:00 -17:00
> Mini Kulüp (04-12 yaş arası) 10:00 -12:00 15:00 
-17:00
> Sauna (ön rezervasyonlu) 09:00 -19:00
> Türk Hamamı (ön rezervasyonlu) 09:00 -19:00
> Wifi (Lobi)
> Animasyon Aktiviteleri
> Gündüz ve gece soft animasyon etkinlikleri
> Canlı Müzik

RESTAURANTLAR & SNACK
> Kahvaltı 07:00 - 10:00
> Öğle Yemeği 12:30 - 14:00
> Snacks 14:00 - 16:30
> Çay & Kahve saati 16:30 - 17:30
> Akşam Yemeği 19:00 - 21:30
> Çorba Saati 23:30 - 02:00
> Gözleme 14:00 - 17:00
> Havuz Bar 10:00 - 24:00
> Lobby Bar 10:00 - 24:00
> Meşrubatlar 10:00 - 24:00
> Taze Sıkılmış Portakal Suyu Ekstra

SADECE TÜRKİYE KAMU-SEN ÜYELERİNE ÖZEL TATİL FIRSATI

İDARİ İZİN BELİRSİZLİKLERİNİN 
GİDERİLMESİ İÇİN 
CUMHURBAŞKANLIĞINA 
YAZI YAZDIK
Türkiye Kamu-Sen olarak, 
Koronavirüs ile mücadele 
kapsamında Cumhur-
başkanlığı İdari İşler 
Başkanlığı’na yazı gönde-
rerek engellilerin, süt izni 
kullananların, hamilelik 
haftasına bakılmaksızın 
tüm hamile çalışanların, 
Sağlık Bakanlığı’nda gö-
rev yapan kanser hastalı-
ğı ve organ naklide dahil 
diğer kronik rahatsızlığı 
bulunan çalışanların hiç-
bir ayrıma tabi olmaksı-
zın idari izinli sayılmasını istedik.
Daha önce Koronavirüs kapsamında alınan tedbirler 
gereğince bilindiği gibi kamu çalışma hayatına yeni dü-
zenlemeler getirilmişti. Normalleşmeyle birlikte mesai 
düzenine geçildi ancak ortaya çıkan bazı belirsizliklerin 
giderilmesi noktasında Cumhurbaşkanlığı İdari İşler 
Başkanlığı’na gönderdiğimiz yazı ile bu belirsizliklerin 
bir an önce giderilmesini talep ettik.



Vergi dilimleri son derece can sıkıcı bir durum. Kamu 
çalışanlarının ödedikleri vergiler sanıyorum vergi re-
kortmeni olacak düzeydedir. Memurlar maaşlarını al-
madan, ihtiyaçlarını karşılamadan devleti olan sorum-
luluğunu yerine getirmek üzere vergilerini ödüyorlar. 
Ortada bir haksızlık var bu haksızlığı gidermek için 
kamu görevlilerini yüzde 15’lik vergi diliminde sabitle-
mek gerekmektedir.

3600 ek gösterge konusunu söylemekten yorulduk. 
Sürekli olarak dile getiriyoruz, “Gelin bunu bir an önce 
hayata geçirelim” diye. Salgın döneminde kamu çalı-
şanları bunu fazlasıyla hak ettiler. Sayın Cumhurbaş-
kanının sözü bir an önce yerine getirilmelidir. Türkiye 
Kamu-Sen bu konuda çok ciddi bir çalışma yaptı ve o 
kanun teklifi Plan Bütçe Komisyonu’nda bekliyor. Bir 
milletvekili ek göstergenin çok zor olduğunu söylüyor, 
şu süreç maliyet hesabı yapılacak bir süreç değildir. Biz 
bu konuda ısrarlıyız,bir an önce ek göstergenin çıkma-
sını bekliyoruz.

Yardımcı hizmetlilerin sorunlarını yakından biliyoruz. 
Bu insanlar emek vermişler, emeğe saygı duymak ge-
rekir. Genel idari hizmetler sınıfına alıp memur kadro-
su verilmeli ve bu arkadaşlarımız  motive edilmeli.

Belediyelerde sözleşmeli olarak görev yapan persone-
lin durumunu mahkeme sürecini yakından takip ediyo-
ruz. En üst mercilere kadar bu sorunu ilettik. Koronavi-

rüs salgını nedeniyle eylem birimize bir süre ara verdik 
ancak herkes bilmeli ki Türkiye Kamu Sen hiç bir eyle-
mi yapmaktan çekinmez. Yargı sürecini takip ediyoruz.

Tüm ödemelerin emekliliğe sayılması ve bayram ikra-
miyesi gibi taleplerimiz konusunda ısrarımız devam 
ediyor.Mülakat sistemine cepheden karşıyız ve karşı 
çıkmaya devam edeceğiz. Mülakat kul hakkı demektir, 
her alanda mülakat kaldırılmalıdır. Sendika kanunu 
çağın gereklerine uyan bir kanun değil, İnşallah bu ko-
nuda da bir çalıştay yapıp ilerleyen dönemde kamuoyu 
ile paylaşacağız.

Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden sağlık çalışanları 
ve diğer kamu çalışanlarına Şehitlik ünvanı verilmesi 
konusunda bir talebimiz oldu, onunda takipçisi olaca-
ğız.

Türkiye Kamu-Sen’in hedefi 11 hizmet kolunda da yetki-
li olarak o masaya oturmaktır. Bu konuda hepimiz gay-
retli olacağız ve hak mücadelemize yılmadan devam 
edeceğiz.

Doğruları söylemeye ahlaklı sendikacılık yapmaya 
devam edeceğiz 24 Haziran Türkiye Kamu-Sen konfe-
derasyonun kuruluş tarihidir yeni yaşınız kutlu olsun 
hepinize saygı ve sevgiler sunuyorum.

İl temsilcilerimizin de söz alarak katkıda bulundukları 
yüksek istişare kurulu toplantısının sonunda bağlı sen-
dikalarımızın Genel Başkanları da birer değerlendirme 
konuşması yaptı.
Yüksek İstişare Kurulu Toplantımız son olarak Genel 
Başkan Önder Kahveci’nin toplantıya ilişkin genel bir 
değerlendirmesi ile sona erdi. 
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Türkiye Kamu-Sen Yüksek İstişare 
Kurulu Toplantısı Genel Başkanımız 
Önder Kahveci’nin başkanlığında yapıl-
dı. Sendikalarımızın Genel Başkanları, 
Genel Merkez yöneticilerimiz ve il tem-
silcilerimizin katılımıyla telekonferans 
yoluyla yapılan Yüksek İstişare Kurulu 
toplantısında, pandemi dönemi, Türkiye 
Kamu-Sen’in faaliyetleri ve yaklaşan 15 
temmuz yetki sürecine ilişkin değerlen-
dirmelerde bulunuldu.

KAHVECİ: PANDEMİ  SÜRECİNDE  
KAMU ÇALIŞANLARI GÖREVLERİNİ 
EKSİKSİZ YERİNE GETİRMİŞTİR
Toplantının açılışında konuşan Türkiye Kamu-Sen Ge-
nel Başkanı Önder Kahveci, Yüksek İstişare Kurulu 
toplantısının kamu çalışanlarına, camiamıza ve milleti-
mize hayırlı ve uğurlu olmasını dileyerek sözlerine baş-
ladı. Kahveci, “Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. 
Arzu ederdik ki yüz yüze toplanalım, beraber olalım 
ama bu süreçte mecburen bir müddet böyle evam ede-
ceğiz ve İnşallah yine tekrar yan yana yüz yüze sohbet 
ettiğimiz günlerde gelecektir.

Bingöl’de yaşanan deprem felaketi nedeniyle ben 
milletimize geçmiş olsun dileklerini iletiyor, hayatını 
kaybeden vatandaşlarımıza yüce Allah’tan rahmet di-
liyorum. 2020 yılı maalesef zor bir yıl oluyor. Pandemi 

süreci, depremler, felaketler... Allah beterinden esirge-
sin. Pandemi sürecinde vaka sayısında ciddi artış var 
ama tedbiri elden bırakmamak lazım. Bulunduğumuz 
yerlerde mutlaka bu hassasiyeti dile getirelim. Kamu 
çalışanları bu süreçte zorlu bir sınav verdi, çok üstün 
gayret gösterdiler. Bütün kurumlarımız aralıksız şekil-
de kesintisiz olarak görevlerine devam ettiler. Sağlık 
çalışanları, PTT çalışanları, güvenlik güçleri, ulaşım ça-
lışanları... Bütün hizmet kollarında canla başla görev-
lerini yerine getirdiler. Türkiye Kamu-Sen olarak süreci 
oldukça iyi yönettik. Gerek Ankara’da gerek illerimizde 
bütün bizlere ulaşan bilgileri yetkili mercilerle paylaş-
tık. Biz bugünleri oldukça önceden gördük. Geçtiğimiz 
yıl düzenlediğimiz çalışma hayatının geleceği ve sendi-
ka 4.0 konulu panelde aslında bugünleri anlatmıştık. 
İşte o gün söylediklerimizi bugün yaşıyoruz. Çalışma 
hayatına farklı yeniliklerin geleceğini artık daha net 

görüyoruz. Sosyal medyanın ne kadar önemli olduğu-
nu bu süreçte çok net gördük. Teşkilat yöneticilerimiz 
sosyal medya alanında etkili olmalı, sosyal medya et-
kinliklerimizi takip edin ve kamuoyu oluşturalım. You-
Tube kanalı kurduk, mutlaka abone olalım. Bu mecra-
da da mücadelemizi verelim. Önümüzdeki süreçte bu 
alanları çok daha etkili şekilde kullanacağız” dedi.

KAHVECİ: MEMUR PAKETİ 
SÖYLEMEMİZ ISRARLA 
DEVAM EDECEK
Kamu çalışanlarının alım gücü maalesef azalmaya de-
vam ediyor. 4 kişilik bir ailenin yoksulluk sınırı 7400 
lira civarında, ortalama memur maaşı ise 4.200 TL 
civarında. Rakamlar ortada. Beceriksiz sendikaların 
bizleri getirdiği durum ortadadır. Artık yetkili olma 
zamanımız geldi. Yetkili olduğumuz dönemde bizim 
yaptıklarımız da ortada. Ek zam talebimizi gündemde 
tutmaya devam edeceğiz.

Memur paketi söylemimiz hala güncelliğini korumak-
tadır. Bu paketin içindeki maddeler hayata geçerse bir-
çok sorunun üstesinden gelineceği kanaatindeyiz.

Sözleşmeli çalışmanın bir an önce bitirilmesi ve kadro-
lu istihdamın bütün hizmet kollarında geçerli olmasını 
istiyoruz. İş güvencesi Türkiye Kamu-Sen’in kırmızı çiz-
gisidir. Ücretli öğretmen vekil ebe, vekil hemşire, vekil 
imam...Böylesine farklı istihdam içerisinde kamu hiz-
metlerini sürdürmek kolay değil, dolayısıyla sözleşmeli 
istihdam modelinden bir an önce vazgeçilmelidir.

YÜKSEK İSTİŞARE KURULU TOPLANTIMIZ 
TELEKONFERANSLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Türk Emekli-Sen Genel Başkanı Osman 
Özdemir, yaklaşık 2 buçuk aydır evle-
rinde olan 65 yaş üstü vatandaşları-
mıza ilişkin bir açıklama yaptı.

 “65 yaş üstünde ki insanlar tıbbi ve psikolojik açıdan 
gün geçtikçe sıkıntı çekiyorlar” diyen Özdemir,  “65 
yaş ve üstü yaşlılarımızın evden dışarı çıkmalarına 
müsaade edilmesi hem moral ve manevi yönden, 
hem de vücut sağlıkları için yararlı olacaktır” dedi. 
Osman Özdemir;
2,5 aydır evlere hapsedilen 65 yaş üstünde ki in-
sanlar tıbbi ve psikolojik açıdan gün geçtikçe sıkıntı 
çekiyorlar. Bu insanların vücutları hareket etmiyor, 
eklemlerinde kireçlenmeler, kemik erimeleri başla-
dı. 10 gün yatan hastada kas erimesi olduğu doktor-
lar tarafından söyleniyor. Bunların yanına yaşa bağ-
lı hastalıkları da eklersek yaşlılarımız kısa zamanda 
çok kötü duruma düşecektir.
Bu insanların her gün trafiğin kalabalık olmadığı sa-

atlerde artık sokağa çıkmalarına müsaade edilme-
lidir. Vücutlarının yürüyüşle çalışması, enerji sarf 
etmeleri gerekmektedir. Hareket etmelerinin vücut 
fonksiyonlarının sağlıklı çalışmasına faydalı olacağı 
aşikardır.
65 yaş ve üstü yaşlılarımızın evden dışarı çıkmaları-
na müsaade edilmesi hem moral ve manevi yönden, 

hem de vücut sağlıkları için yararlı olacaktır. Bu zor 
süreçte onları korumaya çalışırken bütün fedakârlığı 
onlardan beklemek haksızlık olur. Bundan dolayı 65 
yaş üzeri insanların sokağa çıkabilmesi için gerekli 
düzenlemeler yapılmalıdır. Unutmamak gerekir ki 
65 yaş üstündeki insanlar yılların tecrübesiyle ken-
dilerini korumayı bilirler ve kurallara da uyarlar. 

65 YAŞ ÜSTÜNDEKİ YAŞLILARIMIZ SOKAĞI UNUTTULAR
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Kimsenin başını alın demiyoruz. Fakat 
kurumlarımızı babasının malı gibi 
görerek, devletin emanetine hıyanet 
edenleri de görün artık!
Liyakat ve ehliyet konusunda önemli 
açıklamalar yapan Geylan, liyakat ve 
ehliyeti koruması gerekenlerin nihayetin-
de kamuyu yönetenler olduğunu bildirdi.  
Fatih Sultan Mehmed’in liyakat anlayışı 
ile ilgili çarpıcı bir örnek de veren Geylan, 
“Ünlü vezir İshak Paşa’nın ehil olmayan 
bir kişiyi önemli bir göreve atadığını tespit 
eden Fatih Sultan Mehmet Han, ona: 
‘Paşa, bu hatayı ikinci kez işlersen sadece 
vezirliği değil, başını da alırım! Devlet-i 
Al-i Osmaniye ancak dürüst, liyakatli ve 
bilgili kişilerin omuzlarında yükselebilir’ 
demiştir.
Peki bugün nasılız? Tamam, kimsenin 
başını alın demiyoruz. Fakat kurumlarımızı 
babasının malı gibi görerek, devletin ema-
netine hıyanet edenleri de görün artık! 
İşte buradan anlaşılıyor ki liyakatin ve 
ehliyetin ecdadımızdan bu tarafa ne kadar 
çok önem arz ettiğini görmekteyiz ama bu 
ülkede bir sendika yıllarca çekirdek çitler 
gibi kul hakkı yedi” diye konuştu.

Sayın sendika başkanının yönetici ata-
malarında liyakat çağrısı yapmasından 
elbette memnun olduk ama samimiye-
tini göstermesi anlamında ‘Ey eğitim 
çalışanları, sizlerden özür diliyoruz!’ 
demesi gerekir.
Bir sendikanın genel başkanının, ‘Kamu 
yönetiminde kariyer ve liyakat sistemi ku-
rulmalı’ şeklindeki sözlerini değerlendiren 
Geylan, “O sendikanın başkanı, yönetici 
atamalarında liyakat ve adalete vurgu 
yaparak, Milli Eğitim Bakanlığı’na çağrıda 
bulunuyor. Sayın sendika başkanının yöne-
tici atamalarında liyakat ve ehliyet çağrısı 
yapmasından elbette memnun olduk ama 
samimiyetini göstermesi anlamında eğitim 
çalışanlarına şunu demesi gerekir: ‘Ey 
eğitim çalışanları, sizlerden özür diliyoruz! 
Hakkınızı bize helal edin. 15 yıldır yönetici 
görevlendirmelerinde, tayinlerde hakkınızı 

yedik. Sırf bizim yandaşımız olduğu için 
hak etmediği halde kişileri göreve getirdik. 
Mülakat komisyonlarında olmadık tez-
gahlar kurduk, çatır çatır kul hakkı yedik. 
Sizlerden özür diliyoruz. Allah bizi affet-
sin.’ Sendika başkanının öncelikle bunları 
söylemesi gerekir ki, bugün yaptığı liyakat 
çağrısının bir anlamı olsun. Keşke sözle-
rinde samimi olsalar!” diye konuştu.

Bu sendika, ‘Elimizdekini kaybedece-
ğiz’ kaygısını mı yaşıyor?
Bu sendikanın önümüzdeki günlerde 
yayınlanacak olan Öğretmen Atama ve 
Yer Değiştirme Yönetmeliği ile Milli Eğitim 
Bakanlığı Personelinin Görevde Yüksel-
me, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme 
Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelik 
ile ilgili kaygı yaşadıkları için bugün liyakat 
vurgusu yaptığını söyleyen Geylan, şöyle 
konuştu: “Bilindiği Milli Eğitim Bakanı Ziya 
Selçuk geçtiğimiz yıl yönetici seçiminin 
yazılı sınavla olacağını söylemiş, bunun 
üzerine bugün liyakat çağrısı yapan sendi-
kanın bir kısım yöneticileri, o gün ‘Mevcut 
yöneticiler üzerinde yapacağınız tasarruf, 
aşil tendonumuzu kesmektir’ demişlerdi. 
Dolayısıyla geçmiş tecrübelerimize daya-
narak soruyorum: Bu sendika, önümüzde-

ki günlerde yayınlanacak olan Öğretmen 
Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği 
ile Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin 
Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve 
Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hak-
kında Yönetmelik ile ilgili acaba bir kaygı 
mı yaşıyor? ‘Elimizdekini kaybedeceğiz’ 
endişesi mi hâkim? Tabi her sendika Türk 
Eğitim-Sen gibi düşünüp, hareket edemez. 
Biz sahada dinamik sendikacılık yapıyoruz. 
Ama birileri bunun aksini yapıyor. Bu ne-
denle de o makamları aşil tendonu olarak 
görüyor. Eğer mevziler elimizden giderse 
ayakta duramayız’ diye düşünüyorlar. 
Buradan çok net ifade edeyim: korkunun 
ecele faydası yok!”
Ülkemizi 15 Temmuz ihanetine götüren 
temel nedenlerin başında kamusal alanın 
liyakat ve ehliyet esasına göre değil, 
mensubiyetler üzerinden tanzim hatta 
tahsis edilmiş olmasının geldiğini bildiren 
Geylan, “Bunun bedelini 251 canımızı 
yitirerek ödedik. Diliyoruz ki, devlet aklı 
artık bundan tecrübe edinmiştir. Kamu 
kurumlarının yeniden mensubiyetler üze-
rinden değil; liyakat, donanım, yetkinlik 
üzerinden ve adaletle tanzim edilmesini 
sağlamak lazım” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı’nın ek gösterge ile 
ilgili ifadesinin, Sayın Erdoğan’ın ikti-
dar partisine bir talimatı olarak kabul 
edilmesini bekliyoruz.
Cumhurbaşkanı’nın ek gösterge sözü ile 
ilgili bir soruya verdiği cevapta, “Verdiği-
miz söz ne ise tutarız” dediğini hatırlatan 
Geylan, Bir devlet yöneticisinin ulu orta 
laf söylemesi beklenemez. Dolayısıyla 
Sayın Cumhurbaşkanı bir konuda açıklama 
yapmış ise, bunu mutlaka çalışma prog-
ramında düzenlenmiştir ki, bu sözü sarf 
etmiştir. Bu ifadenin, Sayın Erdoğan’ın 
iktidar partisine bir talimatı olarak kabul 
edilmesini bekliyoruz. TBMM, iki yıldır 
havada bırakılan sözün gereğini yerine 
getirmelidir” dedi.

Devamı Web Sayfamızdadır...

GENEL BAŞKAN: “DEVLETİN EMANETİNE 
HIYANET EDENLERİ GÖRÜN ARTIK!”
Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, İstanbul 9 No’lu Şube’nin sosyal medya üzerinden gerçekleştirdiği canlı yayına katıldı. İs-
tanbul 9 No’lu Şube Başkanı İbrahim Ender Aktan’ın sorularını cevaplayan Geylan sözlerine Diyarbakır’da ve Hakkari’de şehit olan polis 
ve askerlerimize Allah’tan rahmet dileyerek başladı. Geylan, “Şehitlerimizin çocukları artık Türk milletinin emanetidir. Terörü ve teröre 
destek veren mihrakları şiddetle kınıyorum. Artık bu terörün kökü kurusun” dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve 
Terbiye Kurulu tarafından yapılan 
değişiklikle 2020-2021 öğretim 
yılından itibaren beden eğitimi ve 
spor dersleri zorunlu dersler ara-
sından çıkarılarak seçmeli dersler 
arasına eklenmiştir. Talim Terbiye 
Kurulu tarafından yapılan bu deği-

şiklik kamuoyunca kabul görmemiş 
ve beden eğitimi ve spor derslerinin 
tekrardan zorunlu dersler arasına 
alınması yönünde kamuoyunda 
beklenti oluşmuştur.
Anayasamızın 59. maddesi uyarın-
ca her yaştaki Türk vatandaşının 
beden ve ruh sağlığının geliştiril-

mesi için gereken tedbirlerin devlet 
organlarınca alınması gerekmek-
tedir. 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel 
Kanunu’nun 2. maddesinde Türk 
milli eğitim sisteminin genel 
amaçları düzenlenmiştir. Mezkur 
maddenin 2.fıkrasında “Beden, 
zihin, ahlak, ruh ve duygu bakım-
larından dengeli ve sağlıklı şekilde 
gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere, 
hür ve bilimsel düşünme gücüne, 
geniş bir dünya görüşüne sahip, 
insan haklarına saygılı, kişilik ve 
teşebbüse değer veren, topluma 
karşı sorumluluk duyan; yapıcı, 
yaratıcı ve verimli kişiler olarak 
yetiştirmek” ifadelerine yer veri-
lerek milli eğitim sisteminin genel 
amaçları arasında öğrencilerin 
beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu 
bakımlarından dengeli ve sağlıklı 
şekilde gelişmeleri amaçlanmıştır. 

Ayrıca öğrencilerin sosyal, kültürel 
ve sportif etkinliklerinin izlenmesi 
2023 Eğitim Vizyon belgesinde de 
yer almaktadır. Bu amaca ulaşma-
nın en önemli faktörlerinden biri 
de öğrencilerin her hafta düzenli 
olarak beden eğitimi ve spor ders-
lerini okumaları gerekmektedir. Bu 
bakımdan ortaöğretim çağında olan 
öğrencilerimizin sağlıklı bir beden 
ve ruh gelişimi için beden eğitimi 
ve spor dersini okumalarında büyük 
yarar bulunmaktadır. Hatta, beden 
eğitimi ve spor derslerinin haftalık 
ders saatlerinin artırılması büyük 
önem arz etmektedir.
Türk Eğitim Sen olarak Talim ve 
Terbiye Kurulu kararının tekrardan 
gözden geçirilerek beden eğitimi 
ve spor dersinin tekrardan zorunlu 
dersler arasına alınmasını talep 
ettik.

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSİ YENİDEN 
ZORUNLU DERSLER ARASINA ALINMALIDIR

Bilindiği üzere, öğretmenlerin aile 
birliği mazeretine bağlı yer değişik-
liği işlemlerinde, kamu personeli 
olmayan eşinin talep edilen yerde 
başvuru tarihi itibariyle son iki yıl 
içinde 360 gün sosyal güvenlik 
primi ödenmesi ve halen çalışıyor 
olması halinde, bu durumda olan 
eşin bulunduğu yere ataması yapı-
labilmektedir.
Ülkemizde yaşanan pandemi süre-
cinde, mağduriyetlerin önüne geçi-
lebilmesi ve hak kaybı olamaması 
için, bir çok iş ve işlemin süreleri 
ertelenmiştir. Bu nedenle, aile bir-
liği mazeretine bağlı yer değişikliği 
işlemlerinde, özel sektörde çalışan 
eşin bulunduğu yere yapılacak 
atamalarda, son iki yıl içinde 360 

gün sosyal güvenlik primi öden-
mesi şartının, pandemi sürecinde 
geçirilen sürelerinin sigorta primi 
ödenmiş kabul edilerek değerlendi-
rilmesi hakkaniyet gereği olacaktır. 
Türk Eğitim-Sen olarak, mağduri-
yetlerin önüne geçilebilmesi ve hak 
kaybı olmaması için, Ağustos ayın-
da yapılacak aile birliği mazeretine 
bağlı yer değişikliği işlemlerinde, 
özel sektörde çalışan eşin bulun-
duğu yere yapılacak atamalarda, 
son iki yıl içinde 360 gün sosyal 
güvenlik primi ödenmesi şartının, 
pandemi süreci dikkate alınarak, 
değerlendirilmesi ve mağduriyet-
lerin önlenmesi hususunda gerekli 
işlemlerin yapılması için,  MEB’e 
talepte bulunduk.

PANDEMİ SÜRECİNDE GEÇİRİLEN SÜRELER 
SİGORTALILIKTAN SAYILSIN



TÜRKİYE KAMU-SEN GAZETESİ 10HAZİRAN 2020
TÜ

RK
 EĞ

İT
İM

-S
EN

w
w

w
.tu

rk
eg

iti
m

se
n.

or
g.

tr

TÜRKİYE KAMU-SEN GAZETESİ 11

Türkiye Kamu-Sen olarak, Koro-
navirüs ile mücadele kapsamında 
Cumhurbaşkanlığı İdari İşler 
Başkanlığı’na yazı göndererek 
engellilerin, süt izni kullananların, 
hamilelik haftasına bakılmaksızın 
tüm hamile çalışanların, Sağlık 
Bakanlığı’nda görev yapan kanser 
hastalığı ve organ naklide dahil 
diğer kronik rahatsızlığı bulunan 
çalışanların hiçbir ayrıma tabi 
olmaksızın idari izinli sayılmasını 

istedik. Daha önce Koronavirüs 
kapsamında alınan tedbirler gere-
ğince bilindiği gibi kamu çalışma 
hayatına yeni düzenlemeler geti-
rilmişti. Normalleşmeyle birlikte 
mesai düzenine geçildi ancak 
ortaya çıkan bazı belirsizliklerin 
giderilmesi noktasında Cumhur-
başkanlığı İdari İşler Başkanlığı’na 
gönderdiğimiz yazı ile bu belirsiz-
liklerin bir an önce giderilmesini 
talep ettik.

İDARİ İZİN BELİRSİZLİKLERİNİN GİDERİLMESİ 
İÇİN CUMHURBAŞKANLIĞINA YAZI YAZDIK

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip 
Geylan Ayasofya tartışmalarını değerlen-
direrek; Ayasofya söz konusu olduğunda, 
küresel ittifak hareketleniyorsa, Ayasofya 
meselesini bir inanç tartışması olarak 
değil, bir egemenlik eşiği olarak görme-
nin daha doğru olacağını kaydetti. Genel 
Başkan, “ İnanıyor ve ümit ediyorum ki, 
1923’te piste giren Cumhuriyet, her geçen 
zaman irtifa kazanarak yükselişine devam 
etmektedir. Ve belki de artık; Ayasofya 
zemininde “egemenlik restleşmesinin” 
zamanı gelmiştir.” dedi.
Genel Başkan açıklamasında şu ifadelere 
yer verdi: 
“Ayasofya tartışmalarını, dini ya da aktüel 
siyasi polemiklerin dışında ve üstünde bir 

zeminde değerlendirmek nasıl olur acaba?
Biliyoruz ki, İstanbul’un fethiyle birlikte 
Ayasofya’nın “camii” yapılması Türk ege-
menliğinin sembolik göstergesi olmuştur. 
Bir önceki devletimizin güç kaybetmeye 
başlamasıyla birlikte küresel egemen 
güçlerin ülkemizin egemenliğine tasal-
lutları değişik usül ve araçlarla kesintisiz 
süregelmiştir. Ayasofya tartışmalarının her 
zaman uluslararası zemine taşınması da 
bu hevesin bir yansımasıdır.
Ülkemizin işgalden kurtarılması akabinde 
kurulan ve henüz yaralarını saramamış 
genç Cumhuriyet’imizin Ayasofya’yı müze 
olarak ilan etmesi, bir “ara formül” olarak 
egemenlik restleşmesini soğutmaya alması 
olarak değerlendirilebilir.

Ancak tarih, yeniden Türk’e yüzünü dönü-
yor..
İnanıyor ve ümit ediyorum ki, 1923’te piste 
giren Cumhuriyet, her geçen zaman irtifa 
kazanarak yükselişine devam etmektedir.
Ve belki de artık; Ayasofya zemininde 
“egemenlik restleşmesinin” zamanı gel-
miştir.
Sanırım, Ayasofya sözkonusu olduğun-
da, Batı’nın şımarık çocuğu komşumuz 
Yunanistan’dan okyanus ötesinde konuş-
lanmış olan ABD’ye varıncaya dek küresel 
ittifak hareketleniyorsa, Ayasofya mese-
lesini bir inanç tartışması olarak değil, bir 
egemenlik eşiği olarak görmek doğrusu 
olacaktır.
Evet şüphe duymamalıyız ki, devlet aklı 
“Ayasofya” konusunu doğrudan bir milli 
egemenlik unsuru olarak ortaya koymakta 
ve küresel emperyalizme “Artık dur” deme 
vaktinin geldiğine inanmaktadır.
Türk’ün bu topraklardaki egemenliğini asla 
hazmedememiş olan ve bu hazımsızlığını 
her fırsatta Ayasofya üzerinden kusan 
Batı’nın reflekslerini bu zaviyeden okumak 
sağlıklı olacaktır.
İşte Ayasofya tartışmalarını bu gözle 
değerlendirdiğimizde, hepimizin siyasi, 
politik ya da dini tartışmaları bir yana 
bırakıp küresel emperyalizme “Hadi 
oradan!” diyebilmemiz milli bir sorumluluk 
olacaktır.”

GEYLAN: `AYASOFYA ZEMİNİNDE EGEMENLİK 
RESTLEŞMESİNİN ZAMANI GELMİŞTİR`

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı 
Talip Geylan, salgın  döneminde  
kamu çalışanlarının toplum üze-
rindeki önemine dikkat çekti. Tüm 
kamu çalışanlarının bu olağanüstü 
süreçte olağanüstü gayret göstere-
rek kamu hizmetlerini aksamadan 
yürüttükleri için minnettar olduk-
larını belirten Geylan, “Dilerim, 
devlet memurunu tahkir etmeyi 
alışkanlık haline getirmiş olan aklı 
evveller bundan sonra daha özenli 
olurlar.” dedi.

Genel Başkan açıklamasında 
şunlara yer verdi:
“Her zaman söylüyoruz; devlet, 
vatandaşına, devlet memuru ile 
varlığını hissettirir.
Nitekim salgın döneminde bunu 
çok etkili şekilde yaşadık.
Bu dönem, kamu çalışanlarının 
toplum hayatı için önemini bir kez 
daha ortaya koymuştur.
Sağlık çalışanları, güvenlik görevli-
leri, öğretmenler, PTT çalışanları..; 
hülasa tüm kamu çalışanları bu 

olağanüstü süreçte olağanüstü 
gayret göstererek kamu hizmet-
lerinin aksamadan yürümesini 
sağladılar.
Hepsine minnettarız.
Dilerim, devlet memurunu tahkir 
etmeyi alışkanlık haline getirmiş 
olan aklı evveller bundan sonra 
daha özenli olurlar.
Öte yandan Vefa Destek Grupları 
da, devletimizin vatandaşa uzanan 
şefkat eli olarak, yine memurları-
mız marifetiyle takdire şayan sos-

yal bir hizmete vesile oldu. Vefa 
gruplarında gönüllü olarak görev 
alan bütün meslektaşlarımı tebrik 
ediyorum. Allah hepsinden razı 
olsun. Devletimizin bu arkadaş-
larımızı, ayrım yapmaksızın taltif 
etmesi çok şık olacaktır.”

GENEL BAŞKAN GEYLAN:`VEFA DESTEK GRUBUNDA 
GÖREV ALANLAR ÖDÜLLENDİRİLSİN`

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip 
Geylan, üniversite içinde öğretim üye-
lerinin görevde yükselme sınırlamasını 
kaldıran Cumhurbaşkanlığı Kararna-
mesi ile ilgili açıklamalarda bulundu. 
Doktor Öğretim Üyeliği kadrosundan 
Doçenlik kadrosuna; Doçentlik kadro-
sundan Profesörlük kadrosuna yüksel-
tilemelerde oluşan teknik problemin 
çözüldüğünü belirten Genel Başkan 
Geylan, fakat üniversitelerimizde 
araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi 
olarak çalışan akademik personelin 
kurum içi yükseltilmelerindeki teknik 
problemin halen  devam ettiğini kay-
detti. Türk Eğitim-Sen olarak taleple-
rinin üniversitelerimizde bütün kurum 
içi yükseltilmelerin kadro sınırlaması 
dışında tutulması gerektiğini ifade 
eden Genel Başkan Geylan; “Bizim 
YÖK Başkanlığı ve Cumhurbaşkanlığı 
makamından talebimiz, kurum içi 
yükseltilmelerin kadro sınırlamasından 
çıkarılması, bütün akademik atama ve 
yükseltilmelerin şeffaf, adil ve liyakat 
esaslı bir değerlendirme usulü ile 
yapılmasıdır.” dedi.
Genel Başkan açıklamasında şunları 
belirtti:

“Türk Üniversite sisteminin gelişmesi-
nin önünde engel olarak gördüğümüz 
2020 yılını kapsayan Akademik Kadro 
sınırlaması ile ilgili olarak 26.02.2020 
tarihinde “Üniversitelerde Atama ve 
Yükseltilmenin Sınırlandırılması Türk 
Biliminin Gelişmesini Olumsuz Etkile-
mektedir.” başlıklı bir basın açıklaması 
yapmış ve bu durumun Türk bilim 
hayatını ve akademisyenlerimizin 
bilimsel üretim ve gelişimini olumsuz 
etkileyeceğini duyurmuştuk. 
Daha sonraki süreçte YÖK nezdinde 
gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde üni-
versite içi yükseltmelerin bu sayılara 
dâhil olmadığı belirtilmişti. Ancak ka-
rarname ile konulan kısıtlamaların yine 

aynı yöntem ile kaldırılmasının gerek-
tiğini belirterek gerekli yasal adımları 
talep ettiğimizi ve sürecin takipçisi 
olduğumuzu ifade etmiştik. 
Geçtiğimiz hafta yayınlanan Cumhur-
başkanlığı Kararnamesi ile üniversite 
içinde öğretim üyelerinin görevde 
yükselmesinde kadro sınırlaması kal-
dırılmıştır. Buna göre Doktor Öğretim 
Üyeliği kadrosundan Doçentlik kadro-
suna; Doçentlik kadrosundan Profe-
sörlük kadrosuna yükseltilmelerde 
oluşan teknik problem çözülmüştür. Bu 
konuda gerekli çözümü üreten YÖK ve 
Cumhurbaşkanlığı makamına bu kısmi 
rahatlama için teşekkür ediyoruz. Fakat 
hala üniversitelerimizde araştırma 

görevlisi ve öğretim görevlisi olarak 
çalışan akademik personelin kurum 
için yükseltilmelerindeki teknik prob-
lem devam etmektedir. Türk Eğitim-Sen 
olarak talebimiz; üniversitelerimizde 
bütün kurum içi yükseltilmeler kadro 
sınırlaması dışında tutulmasıdır. 
Ülkemizin birçok üniversitesinde zaten 
devam eden akademik yükseltilme-
lerde keyfi olarak uygulanan rektör 
baskısı ve kadro kaynaklı mobing 
bu tarz genelgeler ile kendisine kılıf 
bulmaktadır. Bizim YÖK Başkanlığı ve 
Cumhurbaşkanlığı makamından talebi-
miz, kurum içi yükseltilmelerin kadro 
sınırlamasından çıkarılması, bütün aka-
demik atama ve yükseltilmelerin şeffaf, 
adil ve liyakat esaslı bir değerlendirme 
usulü ile yapılmasıdır. Ancak böylece 
çalışma barışını bozan, akademik üreti-
mi sekteye uğratan, üniversite camia-
sını işine odaklanmaktan uzaklaştıran 
uygulamalar son bulacaktır.
Bu konuda gerekli çalışmaların ivedilik-
le yapılmasını tüm yetkili makamlardan 
talep ediyor. Sürecin takipçisi olacağı-
mıza dair Türk akademisine ve kamuo-
yuna söz veriyoruz.”

GENEL BAŞKAN GEYLAN:`ÜNİVERSİTELERDE BÜTÜN KURUM İÇİ AKADEMİK 
YÜKSELTMELER KADRO SINIRLAMASI DIŞINA ÇIKARILMALIDIR`
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Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Gey-
lan, 09.06.2020 tarihinde yayın hayatına 
başlayan Türkiye Kamu-Sen Tv’nin youtube 
canlı yayınına katıldı. Geylan, Türkiye 
Kamu-Sen Tv’nin kuruluşunda büyük 
emek sarf eden başta Türkiye Kamu-Sen 
Genel Başkanı Önder Kahveci olmak üzere 
Türkiye Kamu-Sen’e bağlı tüm sendikaları-
mızın genel başkanlarına, yönetim kurulu 
üyelerine, katkı sağlayan herkese teşekkür 
etti. Genel Başkan, “Her konuda öncü olan 
Türkiye Kamu-Sen bu alanda da ‘Biz de va-
rız” demiştir. Güçlenerek büyümeye devam 
edeceğiz” dedi.

Şehit öğretmenlerimize minnettarız
Şehit öğretmenimiz Aybüke Yalçın’ın ölü-
münün 3’üncü yılı olduğunu hatırlatan Gey-
lan, tüm şehit öğretmenlerimize Allah’tan 
rahmet diledi. “Onlara ne kadar minnettar 
olsak azdır” diyen Geylan, “Cumhuriyet’in 
öğretmenleri fikri hür, vicdanı hür, irfanı 
hür nesiller yetiştirmeye devam edecek; 
yılmadan, bıkmadan, ümitsizliğe kapıl-
madan… Şehit öğretmenlerimizi minnetle 
anıyoruz. Ruhları şad olsun” diye konuştu.

“1 milyonu aşkın eğitim çalışanının 
sağlığı riske atılmamalıdır
Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Gey-
lan, öğretmenlerin dönem sonu mesleki 
çalışmalarının 22-30 Haziran tarihleri ara-
sında okullarda yapılacağını hatırlatarak, 
Öğretmen Yetiştirme Genel Müdürlüğü’nün 
2020 Haziran Dönemi Mesleki Çalışma 
Programı’nda yer alan bütün çalışmaların 
dijital ortamda rahatlıkla yürütülebilecek 
faaliyetleri ihtiva ettiğini söyledi.
Geylan şunları kaydetti: “2019-2020 Eğitim-
Öğretim Yılını pandemi süreci nedeniyle 
sonlandırdık. Dolayısıyla aynı gerekçeyle 1 
milyonu aşkın eğitim çalışanı 22-30 Haziran 
tarihlerinde okullarda olmamalıdır. Öğ-
rencilerin eğitimi ‘uzaktan eğitim’ ile nasıl 
aksamadan devam ediyorsa, bu döneme 
özgü olarak öğretmenlerimiz için de mesle-
ki çalışmalar da dijital ortamda yapılabilir. 
Düşünün ki, seminer nedeniyle 1 milyonu 
aşkın eğitim çalışanı okullarımızda olacak, 
toplu taşıma aracını kullanacak, öğretmen-
ler odasında toplu şekilde bulunacaklar.  Bu 

durum riski de beraberinde getirmektedir. 
Öğretmen Yetiştirme Genel Müdürlüğünün 
yayınladığı 2020 Haziran Dönemi Mesleki 
Çalışma Programını inceledim. Söz konusu 
programda belirtilen konuların hemen 
hemen tamamı dijital ortamda yürütü-
lebilir. Geç kalınmış değildir. Milli Eğitim 
Bakanlığı’na tavsiyem seminerlerin dijital 
düzlemde yapılmasıdır. Öğretmenler çalış-
mıyor gibi safsataların etkisinde kalınarak 
bu kararın alındığını düşünüyorum. Milli 
Eğitim Bakanlığı bu safsataların etkisinde 
kalmamalıdır. 1 milyonu aşkın eğitim çalışa-
nının sağlığı riske atılmamalıdır.”

Şayet bir düzenleme  yapılmazsa 2017 
yılında atanan sözleşmeli öğretmenler 
mazeret tayin talebinde 
bulunamayacak
Mevcut durumda 2017 yılında atanan söz-
leşmeli öğretmenlerin mazeret tayin tale-
binde bulunamayacağını söyleyen Geylan, 
MEB’in bu konuda düzenleme yapmasını 
istedi. Geylan şöyle konuştu: “2017 yılının 
Temmuz ayında atanan öğretmenlerin bü-
yük kısmı güvenlik soruşturmaları nedeniy-
le ağustos ayından sonra göreve başladığı 
için 3 yılını doldurmadı. Bu nedenle de ma-
zeret tayini başvurusunda bulunamayacak-
lar. Oysa bu öğretmenlerimizin temmuzda 
atanmalarına rağmen ağustos ayından 
sonra göreve başlamaları kendi iradeleri 

dahilinde değildir. Dolayısıyla Milli Eğitim 
Bakanlığına ‘Gelin bu arkadaşlarımızın baş-
vurularını alın’ şeklinde çağrıda bulunduk. 
Şu ana kadar MEB’den olumlu bir cevap 
alamadık. Konunun takipçisiyiz. Mağdur 
olan öğretmenlerimize mazeret tayin hakkı 
verilmesini talep ediyoruz. Ancak bu şekil-
de öğretmenlerimiz aileleri ile birleşebilir, 
eşlerine, çocuklarına kavuşabilir.”

Hem LGS’de hem de YKS’de görev alacak 
kamu çalışanlarının ve çocuklarımızın 
sağlığını koruyacak tedbirlere en üst 
düzeyde riayet gösterilmelidir
20 Haziran tarihinde LGS, 27-28 tarihinde 
de YKS’nin yapılacağına vurgu yapan Gey-
lan, bu sınavlara katılacak öğrencilerimize 
başarılar diledi. Milli Eğitim Bakanlığı’nın 
LGS ve YKS’ye dair gerekli tedbirleri aldığı-
nı ifade ettiğini bildiren Geylan, “Umuyoruz 
ki çocuklarımızın sağlığını riske atacak bir 
durum yaşanmadan sınavlar yapılır” dedi.
Sınavların pandemi nedeniyle önce ileri bir 
tarihe alınıp sonra yeniden öne çekildiğini 
hatırlatan Geylan, “Bir sınavın ötelenmesi 
öğrenciler için bir travma değildir ama 
sınavın öne çekilmesi travma yaratabilir” 
dedi. Tarih tartışmasının geride kaldığını 
söyleyen Geylan, “Bu süreçte yapılacak en 
doğru iş, çocuklarımızın sınav motivasyo-
nunu sağlamak olmalıdır” diye konuştu. 

GENEL BAŞKAN: “GENÇ MESLEKTAŞLARIMA 
SESLENİYORUM; GÖREVE BAŞLADIĞINIZ GÜN 
SENDİKALI OLUN AMA HÜR İRADENİZLE!”

“Her şeyin başı sağlık. Hayatta sağlık 
dışında her şeyin telafisi vardır” diyen 
Geylan, hem LGS hem de YKS’de görev 
alacak kamu çalışanlarının ve çocukla-
rımızın sağlığını koruyacak tedbirlere 
en üst düzeyde riayet gösterilmesini de 
istedi.

Hükümete çağrıda bulunuyorum: 40 
bin atamaya, ağustos ayında 40 bin 
daha ilave yapalım
18 Mart’ta atanan öğretmenlerimizin 22 
Haziran tarihinde göreve başlayacağını 
söyleyen Geylan, “Bu süreçte sendika 
olarak öğretmenlerimizin haklı feryat-
larına kulak vermiş ve MEB yetkililerine 
defalarca çağrıda bulunmuştuk. Örgüt-
lü bir mücadele neticesinde nihayetin-
de gecikmeli de olsa bu arkadaşlarımız 
iş başı yapacaklar. 18 Mart’ta atanan 
öğretmenlerimiz dışında 20 bin atama 
daha yapılacak. Süreç devam ediyor. 
Böylece Eylül ayında toplam 40 bin 
yeni atanan öğretmenimiz okullardaki 
yerini alacak. Ancak elbette bu rakam 
yeterli değildir. Bakınız sendikamızın 
tespitlerine göre, 2019-2020 Eğitim-Öğ-

retim yılında Türkiye genelinde ücretli 
öğretmen sayısı 81 ilde 81 bindir. Sade-
ce İstanbul’da ücretli öğretmen sayısı 
20 binin üzerindedir. Bu demektir ki, 81 
ilde acil olarak öğretmen açığımız var 
ve ilçe milli eğitim müdürleri çocuk-
larımızın dersleri boş geçmesin diye 
pansuman tedbir olarak ücretli öğret-
men görevlendiriyor. Ücretli öğretmen 
görevlendirmesinin yanı sıra ülkemizde 
norm açığı 150 bin civarındadır. Gerek 
ücretli öğretmen sayısı gerekse norm 
kadro açığı dikkate alındığında 40 bin 
atama sadece emekli öğretmenleri-
mizden boşalan kadroyu dolduracaktır. 
Ülkemiz zor bir süreçten geçse de 
eğitimde tasarruf yapılmamalıdır. Hele 
ki öğretmen atamasında tasarruf hiçbir 
şekilde söz konusu olmamalıdır. Çünkü 
eğitime ne kadar yatırım yaparsanız 
yapın, sınıfa öğretmen sokamıyorsanız 
bütün yatırımlar heba olmuş demektir. 
Dolayısıyla Milli Eğitim Bakanlığı’na en 
azından ücretli öğretmen sayısı kadar 
öğretmen ataması yapacak kadar bir 
bütçe tahsis edilmelidir. Hükümete 
çağrıda bulunuyorum: 40 bin atamaya, 

ağustos ayında 40 bin daha ilave yapa-
lım ve yeni eğitim-öğretim yılına ücretli 
öğretmen sayısı kadar yeni öğretmen 
ataması ile başlayalım” diye konuştu.

Hür iradeniz ile sendikalı olun!
18 Mart tarihinde atanan öğretmenle-
re de çağrıda bulunan Geylan, “Genç 
meslektaşlarımız örgütlü mücadelenin 
faydasını göreve başlamadan gördü. Bu 
mücadele sayesinde 22 Haziran tarihin-
de iş başı yapacaklar. Onlara naçizane 
tavsiyem şudur: Göreve başladığınız 

gün sendika üyesi olun! Ama nasıl? 
Hür iradeniz ile sendikalı olun! Şundan 
herkes emin olsun, unvanı, pozisyonu, 
makamı ve mevkisi ne olursa olsun hiç 
kimse öğretmenlerimize sendikal baskı 
ve dayatmada bulunamaz. Rahat olsun-
lar bu durumda Türk Eğitim-Sen bütün 
gücüyle öğretmenlerimizin yanındadır. 
Genç kardeşlerim; hangi sendikalar 
gerçekten sendikacılık yapıyor, bunu 
görün ve hür iradeniz ile karar verin” 
diye konuştu.  

Bilindiği gibi Türk Eğitim-Sen ve UA-
ESEB işbirliği ile düzenlenecek olan 
2020 Bilge Tonyukuk Yılı anısına 3. 
Uluslararası Türk Dünyası Eğitim 
Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kong-
resi için geri sayım başladı. Ancak 
dünyada ve ülkemizde etkili olan 
COVİD-19 salgını nedeni ile gerek 
yurt dışı gerekse yurt çapında çalış-
ma hayatına ara verildiği olağanüs-
tü bir sürecin yaşanması nedeniyle 
eğitim alanında da takvimlerde 

mecburen bir takım düzenlemeler 
yapılması hâsıl olmuştur. Ülkemizde 
başlatılan normalleşme sürecinin 
ardından değerli bilim insanları 
ve katılımcılardan gelen yoğun 
talebi de dikkate alarak, kongre 
takviminin bildiri özeti gönderme 
son tarihi ile ilgili bir düzenleme 
yapılması UAESEB Genel Merkezi, 
Türk Eğitim-Sen Genel Merkezi ve 
kongre düzenleme kurulu tarafın-
dan uygun görülmüştür. Buna göre 

15 Haziran 2020’de bitecek olan özet 
gönderimi, 15 Temmuz 2020 olarak 
değiştirilerek üyelerimiz ve bilim in-
sanlarının taleplerinin karşılanması 
kararlaştırılmıştır.
 

GÜNCEL KONGRE TAKVİMİ
 
10 Mart 2020: 
Kongre Kayıt Sisteminin Açılması
 
15 Temmuz 2020: 
Özet Gönderimi İçin Son Tarih
 
15 Ağustos 2020: 
Kabul Edilen Bildiri Özetlerinin İlan 
Edilmesi
 
13 Ekim 2020: 
Kongre Ücretlerinin Yatırılması İçin 
Son Tarih
 

15 Ekim 2020: 
Bildiri Tam Metinlerinin Gönderile-
ceği Son Tarih
 
25 Ekim 2020: 
Ulaşım Kayıtlarının Yapılması İçin 
Son Tarih
 
12 Kasım 2020: 
Kongre Oteline Giriş ve Kayıtların 
Yapılması
 
13-14 Kasım 2020: 
Açılış, Kongre Bildirilerinin Sunul-
ması, Özel Oturumlar, Kapanış ve 
Sonuç Bildirgesinin Sunulması
 
15 Kasım 2020: 
Kongre Otelinden Çıkışların Yapıl-
ması
Kamuoyuna ve ilgililere saygı ile 
duyurulur.

3. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI EĞİTİM BİLİMLERİ 
VE SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ TAKVİMİ YENİLENDİ
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Genel Başkanımız Osman Eksert, Genel Baş-
kan Yardımcımız Nebi Yay ile 15 – 19 Haziran 
2020 tarihleri arasında Eskişehir, Kütahya, 

Afyonkarahisar, Isparta, Burdur, Antalya, 
Denizli, Muğla, Aydın, İzmir ve Manisa’da;
Genel Başkan Yardımcılarımız Bayram Ali 
Oymak ve Gürkan Orhan 15 – 19 Haziran 
2020 tarihleri arasında Yozgat, Çorum, 
Tokat, Sivas, Erzincan, Erzurum, Ağrı, Iğdır, 
Kars, Ardahan, Bayburt ve Gümüşhane’de;
Genel Başkan Yardımcılarımız Kadir Polat 
ile Vedat Ulu 15 – 18 Haziran 2020 tarihleri 
arasında Sakarya, Kocaeli, Düzce, Zon-
guldak, Bartın, Karabük, Kastamonu ve 
Çankırı’da Sendikal faaliyetler kapsamında 
Şube Başkanlarımız ve İl Temsilcilerimiz ile 
bir araya geldi.

Covid - 19 salgını sebebiyle yetki döneminin 
15 Temmuz tarihine ertelenmesinden dolayı 
Şube Başkanları, Şube Yöneticileri ve İl 
Temsilcilerimize  gerçekleştirilen ziyaretler-
de, Sendikamızın 15 Temmuz yetki dönemi 
ile ilgili hedefleri ve yol haritası hakkında 
istişarelerde bulunuldu.

TEŞKİLATLARIMIZ İLE 15 TEMMUZ 
YETKİ SÜRECİ İÇİN BİR ARAYA GELDİK
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Geçtiğimiz hafta Nüfus ve Vatandaşlık İşleri 
Genel Müdürlüğü görevine atanan Şefik 
Aygöl’e görevinde başarılar dileyen Genel 
Başkan Yardımcımız Kadir Polat taleplerimi-
zi de iletti.

Hafta sonu gerçekleştirilecek olan sınavlar-
da (ÖSYM ve MEB tarafından yapılan) Nüfus 
Müdürlüklerinin açık tutulmasıyla ilgili; sınav 
öncesi saat 20:00’a kadar açık olmasıyla 
ilgili akşam yemeğinin tedarik edilmesi, 
yemekte geçecek zaman ve mesai sonrası 
ulaşım probleminin yaşanacağı, yine sınav 
günü tam zamanlı mesai yapılması yerine 
Nüfus Müdürlüklerinin sınav başlama saati-
ne kadar açık olmasının yeterli olacağı, sınav 
yapılmayan ilçelerde Nüfus Müdürlüklerinin 
açık olmasına gerek olmadığı, mesai yapa-
cak personel sayısının planlanması gerektiği 
ve mesaiye gelen tüm personele fazla mesai 
ücretinin ödenmesi gerektiği, MEB tarafın-
dan yapılan sınavlarda; öğretmen, polis, 
hizmetli gibi personele MEB tarafından ücret 
ödendiği ancak Nüfus personeline hiçbir 
ödeme yapılmadığı ve bu sorunun MEB ile 
çözüme kavuşturulması gerektiği iletildi.

Ayrıca pandemi sürecinde gezici kayıt termi-
nallerinin, vatandaşların parmak izinin alın-
ması için evlere gönderildiği ve bu durumun 

bulaşı riskini artırdığı, bu uygulamaya son 
verilmesi gerektiği de Genel Başkan Yardım-
cımız tarafından Nüfus ve Vatandaşlık İşleri 
Genel Müdürüne aktarıldı.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü 
Şefik Aygöl ise, taleplerimizin değerlendiri-
leceğini ve çalışanların mağdur edilmemesi 
için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRÜNE 
NÜFUS PERSONELİ İLE İLGİLİ TALEPLERİMİZİ İLETTİK
Genel Başkan Yardımcımız Kadir Polat 19.06.2020 tarihinde Nüfus ve Va-
tandaşlık İşleri Genel Müdürü Şefik Aygöl’ü ziyaret etti.

Tarihi binlerce yıl öncesine 
dayanan Türk Milleti’nin; 
vatansever, devletine ve 
milletine sevdalı evlatlarının 
büyük mücadeleler sonu-
cunda kurmuş olduğu Türk 
Büro-Sen ve Türkiye Kamu 
Sen’e bağlı Sendikaların resmi 
kuruluşunun üzerinden tam 
28 yıl geçti.

Geçen 28 yıl gösterdi ki, Türki-
ye Cumhuriyetinin kamu Sen-
dikacılığı açısından gerçek yol 
göstericisi ve hak savunucusu 
sadece Türkiye Kamu-Sen ve 
ona bağlı Sendikalarıdır.

Mücadelesinin temeline insanı 
koyan, kuruluş ilkelerinin 
temeline “İnsan mukaddes, 
emek kutsal” anlayışını alan, 
“Bizim ilkemiz, Önce Ülkemiz” 
felsefesini kendine düstur 
edinen, alın teri ve emeğin 
kıymetini herşeyin üstünde 
tutan, hiçbir baskıya boyun 
eğmeden dik duran, her daim 
memurun lehine kazanımların 
altına imza atan, yürekli ve 
cesur Türk Memurunun tek 
birleşme adresi olan Sendika-
mızın 28. Yaşı kutlu olsun.

28 yıllık mücadelemizde hak, 
hukuk ve adalet diyerek, 
kamu çalışanlarının hakla-
rının korunup geliştirilmesi 

için mücadele ettik. Kamuda 
her zaman liyakat, ehliyet ve 
birikim kriterlerinin hayata 
geçirilmesini talep ettik. Hak 
mücadelemizi sadece men-
suplarımız için değil, tüm 
kamu çalışanları için verdik.

Sendikamız gücünü bugüne 
kadar hep üyelerinden almış, 
bundan sonrada üyelerinden 
almaya devam edecektir. Bu 
sebepledir ki, Sendikamız 
binlerce kazanımın altına imza 
atabilmiştir. Çok şükür ki, Türk 
Büro-Sen’in bu şanlı müca-
delesi Türk Memur Sendikal 
hareketine altın harflerle 

yazılmıştır.

42 bini aşkın üyesiyle, aile 
sıcaklığı içinde birleştirdiği 
her bir ferdiyle ortak he-
deflerimizden şaşmadan, 
kuruluşumuzda belirlediğimiz 
ilkelerden sapmadan, memur-
larımızın hak ve menfaatlerini 
koruyup kollamaya devam 
ediyoruz.

28 yıllık onurlu mücadelemiz-
de ahirete intikal eden, emekli 
olan dostlarımız oldu. Müca-
deleyi bugünlere getiren ve 
Sendikamıza katkı sağlayan, 
ilkelerimizden sapmamış tüm 

gönül dostlarımıza teşekkür 
ediyoruz.

Geçmişte ve halen Türk Büro-
Sen üyesi olan ve bize destek 
veren tüm teşkilat mensupla-
rımıza canı gönülden teşekkür 
ediyoruz.

Nice 28 yıllara hep birlikte 
yürümek dileğiyle…

Ne Mutlu Türk Büro-Sen’liyim 
diyene…

Ne Mutlu Türkiye Kamu-
Sen’liyim diyene…

HAKKI TUTUP KALDIRANLARIN 
SENDİKASI 28 Yaşında
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yönetim 
Hizmetleri Genel Müdürü Sn.Hüseyin ÇUMAK 
beye sorunlarımızla ilgili normalleşmenin 
ilk ziyaretini gerçekleştirdik

Sn. Cumhurbaşkanı;”3600 ek 
gösterge ile ilgili verilen söz ne ise 
tutarız”
Bu ifadenin devamın gelmesi için 
Sn. Cumhurbaşkanı’nın, hükümete 
bir talimatı yeterli. TBMM, yaklaşık 
iki yıldır beklemekte
Türkiye Kamu Sen’in hazırladığı 
tasarı TBMM’de Plan bütçe komis-
yonunda hazır beklemektedir.
TBMM’de siyasi parti ve mil-
letvekillerinden tasarıya sahip 
çakmaları ve kamu çalışanlarının 
beklentisini karşılayacak ek gös-

terge düzenlemesini el birliği ile 
hayata geçirmeleridir.
Böylelikle hem Sn. Cumhurbaşka-
nının sözü yerine gelmiş hem de 
kamu çalışanlarının bir mağduri-
yeti giderilmiş olacaktır.

EK GÖSTERGE TBMM’de. SÖZ TUTULMALI

60 yaş üstü ve Sağlık Bakanlığının belir-
lediği kronik hastalığı olan personellerin 
idari izinli sayılmaya devam etmesi ile ilgili 
beklenen 2020/8 sayılı Cumhurbaşkanlığı 
Genelgesi 29.05.2020 tarih ve 31139 sayılı 
resmî gazetede yayımlanmıştır.
Ancak kurumların kamu çalışanlarına 
gönderdikleri mesaiye başlanması yazısı 
Cumhurbaşkanlığı genelgesine uymamak-
tadır.

Cumhurbaşkanlığı İdari Ofis Başkanı Metin 
Kıratlı’nın E-Nabız uygulaması açıklama-
sı yerine çok daha anlaşılabilir, yorum 
gerektirmeyecek ve yerel yöneticileride 
zorda bırakmayacak kesin, net açıklama 
yapmalı ve ortadaki bu karışıklığa bir son 
vermelidir.
Bu durumdaki kamu Çalışanları 1. Haziran 
tarihinde nasıl davranacakları ile ilgili 
mağdur edilmemelidirler.

ALLAH İÇİN BİR KARARINIZDA TARTIŞMASIZ OLSUN !.

Sendika Genel Merkez Yönetim ve 
Ank. 3 Nolu Şb. Başkan ve Yönetim 
Kurulu üyelerimizden oluşan heyeti-
miz KOSGEB Başkanımız Sn. Cevahir 
UZKURT beye ziyaret gerçekleştire-
rek, salgın hastalık sonrası normal-
leşme sürecinde KOSGEB çalışan-
larımızın ve üyelerimizin sorunları 
ve taleplerimiz hakkında görüş alış 
verişinde bulunmuştur.

KOSGEB BAŞKANLIĞI 
ZİYARETİMİZ

BAŞKANLAR KURULU TOPLANTIMIZI GERÇEKLEŞTİRDİK
Sendikamız Başkanlar kurulu toplantımızı 
salgın hastalık nedeni ile zorunlu olarak video 
konferans Sistemi üzerinden 2. defa gerçek-
leştirdik. Katılan ve yüksek moralli oldukları 
görülen tüm başkanlarımıza şahsım ve teşki-
latımız adına teşekkür ederek, çalışmalarında 
başarılar diliyor, toplantımızın tüm sonuçları 
ile teşkilatımıza hayırlı olmasını diliyoruz.

21.Mart 2020 sonrası ilk teşkilat 
buluşmamızı Anadolu Kızılırmak 
Şube ziyaretimizi ile gerçekleş-
tirdik. Şube Başkanımız İlker Ma-
zılıgüney kardeşimiz ve Yönetim 
Kurulu Üyesi arkadaşlarımızın 
olduğu ziyarette sosyal mesafenin 
korunmasına dikkat edilmiştir.

Sendika heyetimiz EÜAŞ Genel Müdürümüz Sn.İzzet Alagöz’ü ziyaret ederek, EÜAŞ ve Türkiye 
gündemi üzerine değerlendirmelerde bulunmuştur.

EÜAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ZİYARETİ

ANADOLU KIZILIRMAK ŞUBE ZİYARETİMİZ

Avrasya Şube teşkilat çalışmalarımız İstanbul 
ve Tekirdağ illerimizde son derece başarılı 
olmuştur. Emeği geçen ve aramıza katılan 
onlarca yiğit yürekli arkadaşlarımıza teşekkür 
ediyorum. Sağolun varolun !.

İSTANBUL VE TEKİRDAĞ 
ÇALIŞMAMIZ

Sendika heyetimiz 
TKİ Genel Müdürlüğü 
görevine atanan Sn. 
Hasan Hüseyin ER-
DOĞAN beye hayırlı 
olsun ziyareti gerçek-

leştirmiştir. Ziyarette 
Heyetimizi ağırlayan 
Genel müdürümüze 
teşekkür ediyor, 
çalışmalarında başa-
rılar diliyoruz.

TKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ZİYARETİMİZ

Türkiye Kamu-Sen Yüksek 
İstişare Kurulu (YİK)Toplantımı-
zı, Önder Kahveci Başkanımız, 
Sendika Genel Başkanlarımız, 
Genel Merkez Yöneticilerimiz 
ve İl temsilcilerimizin katılı-

mıyla telekonferans yoluyla 
gerçekleştirdik. Yüksek İstişare 
Kurulu (YİK) toplantımızın 
kamu çalışanlarına, camiamıza 
ve milletimize hayırlara vesile 
olmasını diliyorum.

YÜKSEK İSTİŞARE KURULU (YİK) TOPLANTIMIZA 
AFŞİN ELBİSTAN B TERMİK SANTRALİNDEN 
TELEKONFERANSLA KATILDIM
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Türk Enerji Sendikamız ve Türkiye 
Kamu-Sen’e bağlı Sendikalarımızın 18. 
Haziran 1992 de başlayan yol arkadaş-
lığının 28. Kuruluş yılını Konfederasyon 
Genel Başkanımız Sn: Önder Kahveci ve 
Ankara’da olan Sendika Genel Başkanla-
rımız ile birlikte kutladık. Türk Diyanet 

Vakıf-Sen Genel Başkanımız Nuri Ünal, 
Türk Tarım Orman-Sen Genel Başkanı-
mız Ahmet Demirci ve Türk İmar-Sen 
Genel Başkanımız Salih Demir başkan-
larımıza teşekkür ediyoruz. Teşkilatları-
mızla birlikte nice 28. Yıllarımız olsun.

TÜRK ENERJİ-SEN 
28.YIL KUTLAMAMIZ

18. Haziran 1992 yılında yokluk ve zorluklar içersinde 
bir avuç Türkiye Sevdalısının bir araya gelerek kurduğu 
TÜRK ENERJI- SENDİKA’mızın kuruluşunun 28. ci yılını 
kutlamanın haklı gururunu camia olarak hep birlikte 
yaşamaktayız.

“İlkemiz Önce Ülkemiz” sloganı ile kamu çalışanlarının 
dualarıyla yola çıkan,

“DİK BAŞ,TOK KARIN,MUTLU YARIN”
sloganı ile gönüllere giren

“TÜRKİYE SEVDAMIZ EKMEK İÇİN KAVGAMIZ” sloganı 
ile hak mücadelesinin fitilini ateşleyen

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “SÖZ KONUSU VATAN-
SA GERİSİ TEFERRUATTIR” sözü ile ülkemizin milli ve 
manevi değerlerine taraf olan teşkilatımızın 28. yılı 
kutlu olsun.

TÜRK ENERJİ-SENDİKA’mıza kuruluşundan bu yana 
emeği geçen Türkiye Sevdalısı tüm teşkilat mensupla-
rımızı başta kurucu Genel Başkanımız Harun Önder bey 
olmak üzere emeği geçen eski yöneticilerimizi saygı ile 
anıyor, bu gün aramızda olamayan, ahirete irtihal eden 
büyüklerimize rahmet, hayatta olanlara hayırlı uzun 
ömürler diliyoruz.

KURUCU DEĞERLERİMİZDEN ASLA ÖDÜN VERMEDİK

Türk Enerji-Sendikamız kurulduğu ilk günden itibaren 
ilkeli duruşu ve sorumlu sendikacılık anlayışı ile kamu 
çalışanlarının haklı sesi olmuş. inandığı değerlerden, 
hak bildiği yoldan ve kurucu unsurlarından asla taviz 
vermeden yoluna devam etmiştir.

TÜRK ENERJİ-SEN GELECEĞİN GÜVENLİ SENDİKASI

Türk Enerji-Sendikamız özelleştirmenin en yoğun ya-
şandığı Enerji Sanayi ve Madencilik hizmet kolu ça-
lışanlarının her zaman umudu olmuş, özelleştirme 
uygulamaları nedeni ile hedef kitlemizin sürekli azal-
masına rağmen teşkilatlarımızın ortaya koyduğu sağ-
lam irade, güçlü çalışma azmi ve gayreti ile özelliklede 
son yıllarda üye sayısını artırmış yukarı yöne çevirdiği 
trendi ve üyelerinden aldığı güçle geleceğe daha bir 
güvenle bakmaktadır.

VAR OLSUN TEŞKİLATLARIMIZ !.

Bu vesile ile TÜRK ENERJİ-SEN’imizin her kademesinde 
emeğini alın terini ortaya koyan Genel Merkez Yöne-
tim Kurulumuz, Şube başkanlarımız, Yönetim kurulu 

üyeleri, İl, İlçe, İşyeri, sendika temsilcilerimiz kadın 
komisyonlarımız, gençlerimiz, en önemlisi inandığı ve 
güvendiği değerlere sahip çıkma adına sendikamıza 
destek vermiş, Gönül vermiş yiğit yürekli üyelerimize 
şükranlarımızı hürmetletimizi sunuyoruz.

Değerli dava arkadaşlarımız !.

Türkiye Kamu-Sen çatısı altında yer alan diğer sendi-
kalarımızında kuruluş günlerini tebrik ediyor, Türkiye 
Sevdalısı siz teşkilat mensuplarımız var oldukça bu 
Ateş hiç sönmeyecek, bu Sevda hiç bitmeyektir diyo-
ruz.
Var olsun Türkiye Kamu-Sen, var Olsun Türk Enerji-
Sen, var olsun Türkiye Cumhuriyeti devleti. Ne Mutlu 
Türküm Diyene. Sağolun var olun !.

Kahramanmaraş merkezli Doğu Akdeniz şube 
teşkilat çalışmalarımızın Kahramanmaraş Afşin 
Elbistan bölümü başarı ile tamamlanmıştır. 
Emeği geçen ve aramıza katılan tüm arkadaş-
larımıza teşekkür ediyoruz. Sağolun varolun !. 

Adana’da DSİ 6.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ görevine 
atanan MEHMET AKİF BALTA beye Çukurova 
Şube heyetimizle birlikte hayırlı olsun ziyareti 
gerçekleştirdik.

DOĞU AKDENİZ ŞUBE AFŞİN ELBİSTAN 
B TERMİK SANTRAL ÇALIŞMAMIZ

Sevda hiç bitmeye(ce)tir.

Sendika heyetimiz 
Sakarya 5. Bölge 
Müdürlüğü görevine 
atanan Sn. Yüksel 
YAVUZ Müdürümüze 
gecikmeli hayırlı 
uğurlu olsun ziyareti-
ni gerçekleştirmiştir. 
Heyetimizi ağırlayan 
Bölge Müdürümüze 
teşekkür ediyor, 
çalışmalarında başa-
rılar diliyoruz.

TEİAŞ SAKARYA 5. BÖLGE ZİYARETİMİZ
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Değerli mesai arkadaşlarım;
Basit bir tanımlamayla EKONOMİ; üretim-ulaşım (nak-
liyat-taşıma)- ticaret-kazanç ve bölüşüm ilişkileri bü-
tünüdür.
Farklı iş, görev, meslek ve sektör alanlarında işletilen 
sistem düzeneklerine becerilerimizi dökerek, akıl ve 
alın terimizi katma meşakkatine katlanarak, milletçe 
birlikte üretir, sonra da elde edilen geliri bölüşerek 
hayatımızı idame ettiririz…
Ulaşımcılar olarak fonksiyonumuzun farkında ve öne-
mini de pek âlâ biliyoruz…
Böylesi bir ilişkiler yumağı olan EKONOMİK FAALİYET-
LERİN zincirsel akış düzeneğinden, içinden ULAŞIM 
(nakliyat ve taşımayı) çıkarınca geriye; hareketsiz, 
durmuş, donmuş bir ekonomi ve toplum hayatı kala-
cağını, bizsiz bir hareketli ülke, millet ve dünya olama-
yacağını da pek âlâ biliyoruz.
Bunu bizim bildiğimiz kadar, bizi çalıştıranlar, yöne-
tenler, ürettikleri politikaları uygulatanlar da çok çok 
net olarak farkındalar ve biliyorlar.
Bu bilinenler üzerinden konum değerlemesi yaptı-
ğımızda yine herkesçe biliniyor ki; ULAŞIM bir toplu-
mun, milletin, ülkenin ve hatta dünyanın “OLMAZSA 
OLMAZ”ıdır….
Ürettiğimiz hizmet, mesai sürecinde sarf ettiğimiz akıl 
ve alın teri üzerinden faydalanıcı herkese kazandırıyo-
ruz…
Sosyoekonomik, kültürel, turizm-ticari ve sair tüm fa-
aliyetlerin taşıyıcısı ana kolonluk vasfımız ortada iken 
ve bizsiz hiçbir şeyin olmayacağı/olamayacağı da bes-
belli iken;
Biz bizim üzerimizden üretilen ve kazanılandan ADA-
LET ÖLÇÜSÜNCE HAKKIMIZ OLAN PAYI alıyor muyuz?
Piyasa fiyatları karşısında, alım gücümüz cılız düşmüş, 
geçim derdimizin ateşi bacalarımızı bile sarmış ise; 
ürettiğimiz hizmetin karşılığı olan payımızı, HAKKIMIZI 
alamıyor, SENDİKAL YETKİ’nin TESİRLİ kullanılamama-
sından ötürü ve bu pasiflikten doğan boşluğu doldur-
makta pek de mahir olan başkaları mübarek kazancı-
mıza el koyuyor demektir…
Türkçesi; cebinize giren azalmışsa, fiyatlar karşısındaki 
satın alma gücü acze düşmüşse, bilin ki KAZANÇ payı-
nızın bir kısmına el konulmuştur…
Bu vaziyet karşısında ortaya kabak gibi çıkan; SENDİ-
KAL YETKİ TESİRİNİN kifayetsizliği değil midir?
Kazancımız ve gelirimiz bizden faydalanarak kazanan 
diğerlerine göre yetersiz kalıyorsa mevcut meşru SEN-
DİKAL faaliyet ve YETKİ çerçevesinde yapılması gere-
kenlerin yapılmadığındandır…
Ulaşım çalışanı meslektaşlarımız ve mesai arkadaşları-
mız vicdanî kanaatleriyle topyekûn bir kantara vursun-
lar da vaziyeti hakkaniyet ölçüsünce tartsınlar lütfen:
Ekonomik ve toplumsal hayattaki bunca önemimize, 
sarf ettiğimiz emeğe, çektiğimiz meşakkate, yorgunlu-
ğumuza ve KRİTİK KONUM ve FONKSİYONUMUZA kar-
şılık gelecek ADALETLİ gelirin, kazancın, maaş ve sair 

hak edişlerin sahibi miyiz?
E peki, aradan bunca geçen zamana rağmen, bırakınız 
yerimizde saymayı, her dönem ceptekini de vererek ha 
bire geriye, geriye götürüp mağduriyetler yumağının 
içine yuvarlayanları masum görebilir, ürettikleri sanal 
mazeretleri geçerli-gerçek kabul edebilir miyiz?
“Çocuklarımızın hayallerini ve düşledikleri hayatın 
standardını temin edecek kazanca niçin sahip değiliz?” 
sorusunun cevabı; güçlü şahsiyet, akıl, vicdan, ADALET 
ve KORKUSUZ, ENDİŞESİZ İRADE sahibi herkesçe veril-
diği takdirde suçlu kim?
ÇOK ÖZET HATIRLATMAK İSTİYORUM…
Ulaştırma Hizmet Kolu’nda SENDİKAL YETKİLİ konuma 
çıkardığınızdan beri hangi köklü sorunlarımızı çözüme 
kavuşturdular?
YETKİ yaşlandıkça Ulaşım Çalışanlarının SORUN ve SI-
KINTILARI da bir o kadar artıp, yaşayanları da yaşlan-
madı mı?
Çözülmeyen sorunların yaşlanmasıyla kalsa iyi, üstelik 
bir de katlanarak artan yeni sorunların kapısını kapat-
maya ufacık bir hamle dahi yaptılar mı?
Bakınız:
Türk Ulaşım-Sen’in hayata geçirilmesini temin ettiği 
HAVACILIK TAZMİNATI ile ilgili bir arpa boyu yol ala-
bildiler mi?
Önce TCDD’nin bölünmesine ses çıkarmadılar, alkışa 
durdular, şimdi de; bağlı ortaklıklar olan TÜDEMSAŞ, 
TÜVASAŞ ve TÜLOMSAŞ genel müdürlüklerinin tek ta-
raflı olarak oldu-bittiye getirilerek birleştirilmesi karşı-
sında vazifeleri olan tepkiyi göstermek yerine, destek 
vermiyorlar mı?
Yetkili oldukları kurumlarda 12 yıl KİK toplantısı yap-
madıkları vaki değil mi?
Hep yetkiyi hakkınca kullanamadılar, hem de; ilave ka-
zanç kapısı edinmek için kendilerine üye olmayanların 

maaşından da “dayanışma aidatı” safsatasıyla ke-
sinti yapılmasına pür gayret çabalamadılar mı?
En tehlikelisi; memura en çok lazım olan, varlığımı-
zın, gücümüzün, kazancımızın teminatı olan SEN-
DİKAL İTİBARI yer ile yeksan etmediler mi?
Samimiyetinize ve hoşgörünüze sığınarak ifade 
ediyorum…
Sağa-sola bahane etiketi de yapıştırmayalım.
Ulaşım çalışanları olarak biz çok önemliyiz…
Sadece ülke hayatı içindeki önemimize layık HAK-
KANİYETLİ KAZANÇ kapısının anahtarı olan SENDİ-
KAL YETKİ’nin LİYAKATLİ ellere tesliminde kusur, 
kabahat söz konusudur.
Hiç öyle etrafınıza bakınmayınız, bu yanlışı gidere-
cek olan yegâne OTORİTE de bizzat siz-biz, KENDİ-
MİZİZ…
Hatalı irade, basit beklenti veyahut küçük çıkar he-
sapları sonucu oluşan bu; “liyakatsiz ellere YETKİ 
teslimi kabahatini” düzeltecek otorite mensupları 
olarak DAVRANACAĞINIZA İNANIYORUZ!…
15 Temmuz 2020 tarihi kayıtlı üye mevcutları ilanı 

üzerinden SENDİKAL YETKİ’nin de belirleneceği tarih-
tir...
Vakit yaklaştı: Türkiye’nin dört bir yanını gezdik, misa-
firiniz olduk.
Bağrımızı, kollarımızı açtık, el uzattık, el verdiniz, gö-
nül gönüle olduğumuza saydık bütün ziyaret, istişare 
ve dertleşmelerimizi.
Böylesi sıcak bir ortamda ve işin dumanı üstündeyken, 
hakkımızla, hukukumuzla, şahsiyetimizle ilgili SENDİ-
KAL YETKİ kararında bigana kalmayacağınıza inanıyo-
ruz…
TÜRK ULAŞIM-SEN üyeleri, temsilcileri, Şube Başkan 
ve Yöneticileri ile ŞAHSİYETLİ MÜCADELE OTAĞI olarak 
her an ve devirde hizmetinize hazırdır.
Vereceğiniz yetkiyi cesurca kullanmasını bilen liyakatli 
kadrolarımız ile 7/24 mesaide ve tavizsiz mücadelede 
sizleri şimdiki şikâyetçi halden “şükürler olsun, hakkı-
mızı aldık” demenizin teminatı olacak konumuna taşı-
maya da hazırdır…
Velhasıl, uzun lafa hacet yok…
Takdir edersiniz ki; görmek istemeyenden daha körü 
yoktur.
Arifsiniz, olanı biteni ferasetinizle kestirebildiğinizi bi-
liyoruz.
İsteyenin mum ışığında da gördüğünü, görmek isteme-
yene güneşin bile fayda etmediğini de arifane FAZİLE-
TİNİZE ve TERCİH İRADENİZE havale ediyoruz…
Rabbim, bunca kahırlı günlerin akıbetini hep birlikte 
hayrımıza vardırsın,
Kararlarınızı şanlı ve kutlu kılsın…
Selam, saygı ve dualarımla.
Allah’a emanet olunuz…

Mustafa Nurullah ALBAYRAK
Türk Ulaşım-Sen Genel Başkanı

ÜLKEMİZİN OLMAZSA OLMAZI OLAN ULAŞIM ÇALIŞANLARI, HAKKANİYETLİ KAZANÇ 
KAPISININ ANAHTARI OLAN SENDİKAL YETKİYİ LİYAKATLİ ELLERE TESLİM EDECEKTİR

GENEL BAŞKANIMIZ MUSTAFA NURULLAH SHGM 
GENEL MÜDÜRÜ SAYIN BAHRİ KESİCİ’Yİ ZİYARET ETTİ
Genel Başkanımız Mustafa Nurullah AL-
BAYRAK, Genel Başkan Yardımcımız Fuat 
DEMİRDÖĞER, Şube Başkanımız Yalçın 
UZUNKAYA ve SHGM İşyeri Temsilcimiz 
Eyüp KAPAKLI ile birlikte Sivil Havacılık 
Genel Müdürü Sayın Bahri KESİCİ’yi zi-
yaret ederek, personel sorunları başta 
olmak üzere, SHGM çalışanlarının Hava-
cılık Tazminatı ile, Sendikamız tarafından 

SHGM’ye 11.05.2020 tarihinde yazı ile 
gönderilen ve düzeltilmesi talep edilen, 
Emniyet Genel Müdürlüğünün Havali-
manlarında görev yapan Koruma Gü-
venlik Memurlarının aleyhine sonuçlara 
neden olabilecek yazısı ile ilgili istişare-
lerde bulundu. Sayın Genel Müdürümüze 
göstermiş olduğu ilgi ve alakadan dolayı 
teşekkür ederiz.

Türk Ulaşım-Sen’in kuruluşundan bu yana 28 yıl geçmiş. Dile kolay 
tam tamına 28 yıl. Aradan geçen 28 yılın içinde, “Devlette sendika 
olmazdan”, Anayasa değişikliğine, 4688 Sayılı Yasaya, Toplu Görüş-
meye ve Toplu Sözleşme masasına ulaşıncaya kadar yaşanan acı ve 
tatlı binlerce olay, dökülen alın teri ve verilen onca emek var.

Hiçbir hakkın kolay verilmediği bir ülkede kamuda sendikal hak almak 
elbette kolay olmamıştır. Mahkeme salonlarında, Meclis kapılarında, 
Bakanlıkların önünde ve sokaklarda, meydanlarda eylemlerle geçen 
28 yıl... Bunların ne anlama geldiğini ancak yaşayanlar kavrayabilir.
Bu davaya gönül vererek, tutulan binaların kiralarını paylaşan yöneti-
cilerimize ve çoluk çocuğun rızkından kestikleri ile sendikal mücade-
leyi bayraklaştıranlara, onca tehdide, baskıya ve sürgüne aldırmadan 
inandığı davada geri adım atmayanlara, uzun yıllar sendikal müca-
delede öncü olup, daha sonra emekli olanlara şükranlarımı sunuyor, 
trafik kazalarında ve kongre salonlarında yaşadıkları strese dayana-
mayanlar, sendikal mücadeleye yaşadıkları sürece omuz verip kay-

bettiğimiz Dava Arkadaşlarımıza rahmet diliyorum.

Türk Ulaşım-Sen’in bugünlere gelmesinde, ülkemizin her köşesinde 
kamu hizmetinin yanında sendikasını hedefe taşımak içinde omuz ve-
ren, onbinlerce adsız kahramanın imzası vardır.
Türk Ulaşım-Sen bugün varsa, çekilen çileler, verilen mücadeleler sa-
yesinde vardır.

Türk Ulaşım-Sen “Bizim ilkemiz önce ülkemizdir” Şiarıyla hizmetini 
sürdürecektir. Ülkemizin gelişmesi, kalkınması için daha çok çalışa-
cağız, Adaletsizliğe hep itiraz edeceğiz. Bu ülkenin ekmeğini yiyip, 
ihanete yeltenenlerle savaşımız vardır bizim. Bu savaştan asla vaz-
geçmeyeceğiz.

Milli ve manevi değerlerimize sonsuza kadar sahip çıkacağız.
Sözümüz var Atamıza; kurduğu Cumhuriyeti, çizdiği Misak-i Milli sınır-
larını canımız pahasına da olsa koruyacağız, kollayacağız.

İçerden ve dışarıdan gelecek her türlü ihanete karşı mücadele ede-
ceğiz, gelecek nesillerimize daha yaşanabilir, daha güçlü bir Türkiye 
bırakmak için, elimizden geleni yapacağız.

Adaletten sapanları Adalete davet edeceğiz. Çalışanlar arasında ay-
rımcılık yapanlarla mücadelemizi inançla sürdüreceğiz.
Türk Ulaşım-Sen Bayrağını, en yükseklere dikeceğiz..

Bizi bu yoldan hiçbir güç döndüremeyecektir. Yolumuz Hak ve Adalet 
yoludur. Düsturumuz hakça bölüşümdür.
Tüm insanlarımızın mutlu ve refah içinde yaşayacağı bir Türkiye tab-
losunun gerçekleştirmek için bütün gücümüzle çalışacağız.

Daha mücadelemizin başındayız. Asla sevdamızdan vazgeçmeyece-
ğiz. Çünkü Türk Ulaşım-Sen büyük bir sevdanın adıdır. Bu sevda Türk-
lük sevdasıdır, Vatan aşkıdır.

Nice yıllara... İyi ki varsın, TÜRK ULAŞIM-SEN

Mustafa Nurullah ALBAYRAK
Türk Ulaşım-Sen Genel Başkanı

TÜRK ULAŞIM-SEN BÜYÜK BİR SEVDANIN ADIDIR. 
BU SEVDA TÜRKLÜK SEVDASIDIR, VATAN AŞKIDIR.
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Bilindiği üzere, TCDD Taşımacılık A.Ş Genel 
Müdürlüğü tarafından 26 Ekim 2019 tarihin-
de Büro Şefi, Depo Şefi, Lojistik Şefi, Memur, 
Mühendis, Tekniker, Tren Şefi, Vagon Servis 
Şefi ve Yolcu Hizmetleri Şefi unvanlarına yö-
nelik Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği 
Sınavı yapılmış, 11 Kasım 2019 tarihinde de 
yapılan bu sınavın sonuçları açıklanmıştır.
Ancak sınav sonuçlarının açıklandığı tarihten 
bugüne kadar yaklaşık 7 ay geçmesine rağ-
men Sözlü Sınav (Mülakat) yapılmamıştır.
Bunun üzerine Genel Merkezimiz tarafından, 
27 Nisan 2020 tarihinde TCDD Taşımacılık 
A.Ş. Genel Müdürlüğüne yazı yazılarak, ül-
kemizde görülen Covid-19 pandemisi dikkate 
alındığında, mülakatların ne zaman yapıla-
cağının meçhul olduğu, mülakatların yapıl-
maması nedeniyle çalışanların kafalarının 
karışık ve huzursuz olmaları nedeniyle konu-
nun netliğe kavuşturulması gerektiği belirtil-
miş ve bu nedenle, personel yetersizliği de 
göz önünde bulundurulduğunda, sınav sonu-
cunda başarılı olan 530 kişinin atamalarının 
bir defaya mahsus sözlü sınav yapılmadan 

gerçekleştirilmesi talep edilmiştir.
Bununla yetinmeyip, Genel Başkanımız Mus-
tafa Nurullah ALBAYRAK, 08 Mayıs 2020 ta-
rihinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın 
Adil KARAİSMAİLOĞLU’nu ziyaret etmiş ve bu 
konuyu Sayın Bakanımıza iletmiştir.
Ayrıca Genel Başkanımız bu konuyu, katıldığı 
tüm televizyon programlarında ve gerçek-
leştirdiği kurum ziyaretlerinde dile getirmiş, 

getirmeye de devam etmektedir.
Türk Ulaşım-Sen olarak biz tüm bunları ya-
parken, çalışanların mülakatların yapılma-
ması nedeniyle yaşadığı mağduriyeti orta-
dan kaldırmak için mücadele yürütürken, 
“Genel Yetkili Sendika”yız diye ortalarda ge-
zenler, sadece ama sadece TCDD Taşımacılık 
A.Ş. Genel Müdürü Sayın Kamuran YAZICI’yı 
ziyaretlerinde bu konuyu görüşmüş ve mü-
lakatlar mevzuatta var denilmesi üzerine de 
oradan ayrılmışlardır.
Değerli Ulaşım Çalışanları,
Sapla Samanı, testiyi kıranla taşıyanı, çalı-
şanla çalışmayanı ve mücadele edenle etme-
yeni iyi ayırt etmek lazımdır.
Türk Ulaşım-Sen, bugüne kadar olduğu gibi 
bundan sonra da ulaşım çalışanlarının men-
faatlerini korumak, kollamak ve geliştirmek 
için mücadelesini samimiyetle ve yalansız 
dolansız sürdürecek, bu konuyla ilgili de mü-
cadelesine devam edecektir.
BİZİM TARAFIMIZ ULAŞIM ÇALIŞANLARIDIR.
BİZİM GÜNDEMİMİZ ULAŞIM ÇALIŞANLARI-
NIN SORUNLARIDIR.

TESTİYİ KIRANLA, TAŞIYAN BİR TUTULMAMALI

Genel Başkanımız Mustafa 
Nurullah ALBAYRAK, Sivas 
Şube Başkanımız İlker ÇELİ-
KUS ve Şube Yönetim Kurulu 
Üyelerimiz ile birlikte, TÜ-
DEMSAŞ Genel Müdürü Sayın 
Mehmet BAŞOĞLU’nu ziyaret 
ederek, personel sorunları 

başta olmak üzere, bağlı or-
taklıkların birleştirilmesi ve 
sendikal çalışmalarımız ile il-
gili istişarelerde bulundu.
Genel Müdürümüz Sayın 
Mehmet BAŞOĞLU’na göster-
miş olduğu ilgi ve alakadan 
dolayı teşekkür ederiz.

GENEL BAŞKANIMIZ MUSTAFA NURULLAH 
ALBAYRAK, TCDD TAŞIMACILIK A.Ş. 
ANKARA BÖLGE MÜDÜRÜ SAYIN SÖNMEZ 
SEFERCİK’İ ZİYARET ETTİ
Genel Başkanımız Mustafa Nurul-
lah ALBAYRAK, Şube Başkanımız 
Gürsel KOÇ ve Şube Yönetim Kurulu 
Üyelerimiz ile birlikte TCDD Taşı-
macılık A.Ş. Ankara Bölge Müdürü 

Sayın Sönmez SEFERCİK’i ziyaret 
ederek istişarelerde bulundu.
Göstermiş olduğu ilgi ve alakadan 
dolayı kendisine teşekkür ederiz.

GENEL BAŞKANIMIZ MUSTAFA 
NURULLAH ALBAYRAK, TÜDEMSAŞ 
GENEL MÜDÜRÜ SAYIN MEHMET 
BAŞOĞLU’NU ZİYARET ETTİ

Genel Başkanımız işyeri ziyaretleri kapsamında TÜDEMSAŞ Genel Müdürlüğü, UAB Sivas Bölge Müdürlüğü, TCDD 4.Bölge Müdürlüğü, TCDD Taşımacılık A.Ş. Sivas 
Bölge Müdürlüğü, Sivas Nuri DEMİRAĞ Havalimanı, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, TCDD 2.Bölge Müdürlüğü, TCDD Taşımacılık A.Ş. Ankara Bölge Müdürlüğü, 
DHMİ Cengiz TOPEL Havalimanı ve TÜVASAŞ Genel Müdürlüğünü ziyaret ederek, buralarda görev yapan çalışanlarla istişarelerde bulundu.

GENEL BAŞKANIMIZ MUSTAFA NURULLAH ALBAYRAK, ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT YASAĞININ KALKMASININ VE 
KAMUDA NORMAL ÇALIŞMA DÜZENİNE GEÇİLMESİNİN ARDINDAN, COVID-19 NEDENİYLE GEREKLİ TEDBİRLERİ 

ALARAK, VAKİT KAYBETMEDEN İŞ YERİ ZİYARETLERİNE KALDIĞI YERDEN DEVAM EDİYOR.
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PTT A.Ş, İLBANK gibi Kurumlarda 
Sözleşmeli personelin yaşadığı 
sıkıntıları bir kez daha gündeme 
getirmek üzere Kamu Denetçiliği 
Kurumuna başvuruda bulunduk.
Yıllardan beri sözleşmeli personelin 
sorun ve taleplerini her platformda 
gündeme taşıyan Türkiye Kamu-
Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, 
yaşanan adaletsizliği bu kez de 
Ombudsman’a taşıdı. 

SÜRELİ, SÜRESİZ SÖZLEŞMELİ 
AYRIMINA SON VERİLMELİ
Genel Başkan Önder Kahveci, “Kamu 
hizmetlerinin yürütülmesinde adaletsizliği 
ortaya çıkaran, güvencesiz bir istihdam 
biçimi olan sözleşmeli istihdam modeli-
ne son verilmesine yönelik çağrılarımızı 
sürekli olarak dile getirdik. 
Süreli ve süresiz sözleşmeli gibi kendi için-

de dahi ayrımcılığa tabi tutulan bu duruma 
son verilerek tüm sözleşmelilerin kadroya 
geçirilmesine ilişkin olarak Kamu Denetçi-
liği Kurumu’na başvuruda bulunduk. 

Kamudaki değişik istihdam modelleri üc-
retler ve sosyal haklarda farklılıklar ortaya 
koymakta bu durumda çalışma barışını 
zedelemektedir.  Bu nedenle, her ne isim 
altında olursa olsun sözleşmeli istihda-
mına son verilmeli, mevcut sözleşmeli 
personel ise kadroya geçirilmelidir. 
Bugüne kadar tüm sözleşmelilerin talep 
ve beklentilerini dile getiren Türkiye 
Kamu-Sen onların haklarını her platformda 
aramaya devam edecektir” dedi.

SÖZLEŞMELİLER İÇİN 
OMBUDSMAN’A BAŞVURDUK

KURUCU İRADENİN 
REHBERLİĞİNDE HAK 
MÜCADELESİ
Demokrasilerin aslî unsurlarından olan sendi-
kalar, yarattığı toplumsal hareketlilik ile birlikte 
çalışma hayatının şekillenmesinde ve çalışanların 
hak ve hukuklarının korunmasında etkin bir rol 
oynamaktadırlar. Dünyada ilk olarak işçi örgüt-
lenmesi şeklinde tezahür eden sendikalar, şuurlu 
kitlesel çabaların insan haklarında kat ettiği me-
safenin kaçınılmaz sonucu olarak, zamanla me-
murlar için de kurulabilmiştir.

Belirli bir toprak bütünlüğüne tekabül eden ege-
menlik alanında, bir insan topluluğunun her türlü 
yaşamsal faaliyet ve ihtiyaçlarının karşılanması 
binlerce yıldır devlet adlı aygıt mari-
fetiyle gerçekleştirilmektedir. Sahip 
olduğu tüzel kişilik ile hukukî varlığı 
elde eden devlet mekanizması, kurum 
ve kuruluşları ile insanlığa yön ver-
mekte, düzensizliği önlemekte ve çok 
çeşitli işlevleri yerine getirmektedir. 
Söz konusu işlevler arasında; güven-
lik, sağlık, eğitim, adalet, çevre gibi 
insanlık için en temel ve vazgeçilmez 
olgular bulunmaktadır. Her biri diğe-
rinden önemli ve zincirleme birbirine 
bağlı bu olgular, devlet tarafından tes-
pit edilen politika, strateji ve kurallar 
çerçevesinde, devletin istihdam ettiği memurlar 
eliyle kitlelerle buluşmakta, soyut içerikten so-
mut uygulamaya dönüşmektedir. Devletin yöne-
tim mekanizmasını yönlendirenlerin, adı geçen 
olgulara ilişkin ortaya koyulan politik ve strate-
jik hedeflere ulaşabilmeleri, ilgili kamu hizmeti 
alanında uzmanlaşmış, yetkin ve liyakatli me-
murlarla mümkündür. Politikaya yön veren fikrin 
doğruluğu ve tutarlılığının, stratejik başarılara 
yol açması ancak üstün yeteneklerle ve ahlakî gü-
zelliklerle donanmış memurların kamusal ölçekte 
aktif görev almalarını zorunlu kılmaktadır.

Kamu çalışanlarının hak ve çıkarlarını, kişisel 
ihtirasların üstünde kabul ederek çıkılan sendi-
kacılık yolunda, sorunların nedenlerine eğilerek 
çözümcül özgün yaklaşımı ile öne çıkan Türkiye 
Kamu-Sen sorumluluk ve yükümlülük kodlarını 
millî bir yönelişle tahkim etmiştir. Türkiye Kamu-
Sen; aklın ferasetini, vicdanın basiretini pazara 
çıkararak çalışma hayatında bilinen yanlışların, 
aşikâr ihlallerin dile getirilmesinden dahi çekinen 
yol yordam bilmez, sendika görünümlü müflis şe-
bekenin varlığı karşısında, hakkı ve hakikati hay-

kıran merkezdir. Türkiye Kamu-Sen’in yirmi sekiz 
yıla ulaşan mücadele öyküsü, soylu duruşlara ve 
kararlı tutumlara tanıktır. İnsanı ve irfanı önce-
leyen Türkiye Kamu-Sen ailesinin bir mensubu 
olmak, Türk Haber-Sen teşkilâtı için bir övünç ve 
onurdur.    

Yirmi sekiz yıl önce yola koyulan kutlu kervanı-
mız, şükürler olsun ilk günkü iman ve inanç sağ-
lamlığı ile muhkem bir kale vazifesi görmektedir. 
Türk Haber-Sen’in mücadele diriliğinin kaynağı, 
kurucu iradenin hareket noktası olan Türk mil-
liyetçiliği fikridir. Türk milletinin millî ve manevî 
değerlerinden aldığı ilhamla Türk milletini mutlu 
kılma ülküsü, yolumuzu aydınlatmaktadır. Türk 
milletinin yaşayan bir sosyal dilimi olarak me-
murlarımızın sorunlarının çözümü, imkânlarının 
artırılması ve hayat koşullarının iyileştirilmesi 
konularında çaba harcamak da milliyetçilik anla-
yışımızın bir tezahürüdür. Türk Haber-Sen’i diğer-

lerinden ayıran en bariz özellik, ilke ve icraatları 
arasında tam bir uyum ve bütünlük bulunmasıdır. 
Eyyam peşinde koşan, sendikacılığı kamu kaynak-
larının hoyratça sömürülmesi olarak gören, liya-
katsiz unsurlar için kadro ve makam savurganlığı 
yapmak suretiyle yetim hakkı yiyen gırtlaklara 
dönüşen ve böylece Türk devletini zaafa uğratan 
zavallılar ne bilsin bizi? Türk Haber-Sen; hakkın, 
haklının ve hakkı yenenin yanında, Türk milletinin 
asla israf edilmemesi gereken kaynaklarını millî 
ülküler yolunda sarf edilmesini düşünenlerin sa-
fındadır. 

Türkiye Kamu-Sen camiasının basın, yayın ve ile-
tişim hizmet kolunda faaliyet gösteren teşkilâtı 
olan Türk Haber-Sen, dinamik ve çok hızlı deği-
şen teknoloji ve dünya gündemini yakından takip 
eden hizmetlerde çalışan kamu görevlilerinin 
adresidir. Türk Haber-Sen, varlık sebebinin idra-
kinde, sendikacılığın gerekleriyle hemhal olarak 
hedeflerine odaklanmıştır. 2012 yılına kadar hiz-
met kolumuzda yetkili sendika olan Türk Haber-
Sen, yeniden yetkiyi alma azmindedir. Memurun 
hakkını, hukukunu hiçe sayarak hayat pahalılığı-

na onu ezdiren, toplu görüşme masalarında kı-
rıtmak ve sırıtmaktan öte hiçbir rol üstlenmeyen, 
enflasyon altındaki maaş zam tekliflerine sözünü 
yükseltmeyip sadece fiyaskolara kucak açan ma-
lum zevatın çalışanlarımızı temsil etme kudret 
ve kabiliyeti yoktur. Üye sayımızdaki kaydedilen 
artış, ufuklardan geleceği müjdelemektedir. Ça-
lışanlarımız, emeklerinin karşılığını alabilmek 
için, memur sendikacılığındaki birikimini sahaya 
yansıtabilecek tecrübeli ve ehil kadroların toplu 
görüşmede yetkiyi almasını beklemektedir. Artan 
üye sayımız, önümüzdeki dönemin Türk Haber-
Sen’in yetkiyi alacağı, yiğidin hakkının yiğide tes-
lim edileceği bir zaman dilimine sahne olacağının 
habercisidir.

Türk Haber-Sen; nemelazımcılığa, vurdumduy-
mazlığa, işbilmezliğe karşı kamuoyu oluşturma, 
bilinç yaratma ve tam dayanışma ruhu ile hare-
ket etme gibi sendikal tekniklerle çalışanlarımız 

lehine sonuç alıcı bir tavrı benimse-
mektedir. Mensubu bulunduğumuz 
Türkiye Kamu-Sen camiası ile tam bir 
işbirliği içerisinde, üyelerimiz başta 
olmak üzere tüm çalışanlarımız ile ke-
netlenmiş bir şekilde ve kurucu irade-
mizin rehberliğinde hak mücadelemizi 
sürdürme kararlılığındayız. İnancımız o 
dur ki; emeklerin masa başlarında çar-
çur edilmemesi, sendikacılığın politik 
mülahazalara kurban edilmemesi için 
Türk Haber-Sen’e ihtiyaç vardır. Türk 
Haber-Sen vakti gelmiş, çatmıştır. 

Türk milletinin birlik, beraberlik ve bekasına dair 
alınan tavır, Türkiye Kamu-Sen’in var oluş sebe-
bidir. Var oluş sebebinin taşıdığı mana, Türkiye 
Kamu-Sen ve bağlı sendikaların bir olması, iri ol-
ması ve diri olmasını mecburileştirmektedir. Mec-
buriyeti içselleştiren bir şuurla Türk Haber-Sen’i 
ve Türkiye Kamu-Sen’i tüm üyeleriyle birlikte hak 
ettiği konuma ulaştırmak, tüm kamu personelinin 
ve ülkemizin çıkarınadır.

Kuruluşumuzdan bugüne teşkilatımızın her ka-
demesinde ihlasla hizmet yapmış olan her bir 
emektarımıza hürmetlerimi sunuyor, ebediyete 
uğurladığımız büyüklerimizi ve arkadaşlarımızı 
rahmetle yad ediyorum.

Tüm zorlukları yıkan, imkansızlıkları zorlayan ve 
her türlü övgüye layık olan şube başkanlarımız-
dan İl temsilcilerimiz, Yönetim kurulundan işyeri 
temsilcilerimize kadar bütün teşkilat yöneticileri-
mize teşekkürlerimi sunuyorum.

Yücel Kazancıoğlu  
Türk Haber-Sen Genel Başkanı

Sendikamızın açmış olduğu iptal davasın-
da Danıştay 12. Dairesi; Lojman Tahsis 
Komisyonlarında Türkiye genelinde en 
çok üyeye sahip sendika temsilcisinin 
yer almasını öngören Aydın PTT Başmü-
dürlüğü işlemi ile bu işlemin dayanağı 
niteliğindeki PTT A.Ş işleminin iptaline 
karar verdi.

Söz konusu kararla, lojman komisyonları 
gibi önemli bir konuda sendikal örgüt-
lenme içerisinde, üyelerin çalıştırıldıkları 
yerdeki yetkili sendika tarafından temsili-
nin çalışanlara hizmet bakımından önemli 
olduğu bir kez daha ortaya çıkmıştır.
Kuşkusuz ki, Sendikacılık kamu görevli-
lerinin sorunlarının çözümü noktasında 
samimi bir çaba göstermek yine bu konuda 
sonuç olmak için ısrarlı olmaktır. Bu nok-
tada sendikalara verilen temsil yetkisinin, 

hakkını vererek kullanılması sorumlu 
sendikacılığın bir gereğidir.
Sendikamız Türk Haber-Sen üyelerinin 
hak ve yetkilerini korumak adına hukuki 
yollara başvurmaktan kaçınmamış, cek 
caklı, sözde klavye sendikacılığı yerine 
hakkı tutup kaldıran sendikacılık anlayışını 
kendine şiar edinmiştir.
Türk Haber-Sen teşkilatına mensup 
yöneticilerin hiçbiri sendikacılık ve üyelik 
faaliyetlerini, maddi çıkar karşılığı teşvikle 
yapmadığı gibi sendikacılığın bir hizmet 
yarışı olduğunu bilmektedir.

Sendikacılığı bir pazar olarak görmek, 
sendikacılığı bir rakamdan ibaret saymak, 
mevsimlik, yetki dönemi içerisinde hatır-
lanan bir meta yerine koymak hiç kim-
senin haddine olmadığı gibi, bu yöntemi 
kullananlar da kendi ederlerinin kaç para 
olduğunu da ikrar etmişlerdir.
Sonuç itibariyle, kamu çalışanları arasın-
da ayrım yapmadan, onlara yukarıdan 
bakmasızın tüm teşkilatlarımızla sendika-
cılık görevimizi yerine getiriyoruz, sendi-
kacılığın bir gönül seferberliği olduğunu 
biliyoruz.
Bu mihvalde tüm çalışanlara saygılarımızı 
sunuyor, teşkilatlarımızda özverili ve dik 
duruşlarından dolayı kutluyoruz.
sendikacılıkta iddialı olduğunu iddia eden 
sendikamsı yapılar;
Şadi Şirazi’nin dediği gibi “Fıstık, gibi 
kendinde bir iç var zanneden kimse soğan 
gibi hep kabuk çıkar.”

TÜRK HABER-SEN’DEN BİR HUKUK ZAFERİ DAHA
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PTT personeline ‘’ Görevde Yükselme 
Sınavı’’ mevcut kadroları ile birlikte yapıl-
madı, liyakat esaslı ve Anayasada güvence 
altına alınan eşitlik ilkesine uygun tesis 
edilmesi beklentimizdir. PTT 2013 yılında 
Anonim Şirketine dönüştürülmüş olsa 
da Kurumumuzun ‘’ Kamu Tüzel Kişiliği’’ 
Anayasa Mahkemesinin 04/12/2014 tarihli 
E:2013/84K:2014/183 sayılı kararında da 

belirtildiği üzere devam etmektedir. 
Pandemi sürecinde de anlaşıldığı üzere PTT 
kamu hizmeti sunmaktadır. Bu bağlamda 
399 KHK tabi personel, İHS’li çalışanlar ve 
Taşeron çalışanlar tek tip kadroda istihdam 
edilerek ‘’ Görevde Yükselme Sınavı’’ da tek 
tip yapılması yine personel arasındaki iş 
barışı için elzemdir. 

DANIŞTAY GÖREVDE YÜKSELME DE İHS 
DAYATMASINA SON NOKTAYI KOYDU

PTT Genel Müdürlüğüne; ek ödemeler 
konusunda Başmüdürlükler tarafından 
yapılan farklı uygulamaların ortadan 
kaldırılması ve mağduriyetlerin giderilme-

si konusunda ki taleplerimizi ilettik.  Ek 
ödeme konusunda yaşanan sorunların ve  
mağduriyetlerin giderilmesini hassasiyetle 
takip edeceğiz.

Ptt Genel Müdürlüğüne Ek Ödemelerle 
İlgili Yaşanan Sorunları İlettik

Adana Ceyhan PTT İşyeri 
temsilcimiz Ömer Emre 
HAKKOYMAZ’a görevinde-
ki liyakat ve samimiyeti 
için   Sendikamız olarak 
teşekkür  ediyoruz.

Devlet Tiyatroları 
Genel Müdür 
Yardımcısı Kudret 
DOĞANDEMİR 
hayırlı olsun 
ziyareti

ADANA MHP İL BAŞKANLIĞI ZİYARETİMİZ
ADANA TÜRKAV  ZİYARETİMİZ

ADANA ÜLKÜ OCAKLARI ZİYARETİMİZ

MERSİN TÜRK HABER-SEN TEŞKİLATI İLE BİRARAYA GELDİK

MERSİN TÜRKİYE-KAMU SEN ZİYARETİ

ADANA TÜRKİYE KAMU SEN VE 
ADANA TÜRK HABER SEN 

TEŞKİLATLARIMIZLA 
BİR ARAYA GELDİK
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Ülkemiz bulunduğu coğrafya itibariyle 
medeniyetlerin beşiği olmuş dünya üzerin-
deki sayılı yerlerden birisidir.

Bu eşsiz coğrafyada tarihi mirasımızın anlaşılır bir 
şekilde temsil edilmesi adına müzelerde çalışan 
kamu görevlilerinin önemi daha da öne çıkmak-
tadır. Bugünün anlam ve önemi nedeniyle tüm 
müzecilerimizin müzecilik gününü kutlarız.
Ülkemizde hizmet vermiş ve ebediyete intikal 
etmiş tüm müzecilerimizi rahmetle ve saygıyla 
anıyoruz. Hayatta veya görevinin başında olan ve 
müzelere gönül veren, ömür  veren ve fedakar-
lıklarla görevini yerine getiren tüm meslektaşla-
rımızı ve arkadaşlarımızı sevgi, saygı ve hürmetle 
selamlıyoruz.

Müzeciler Günü Kutlu Olsun

Yıllardan beri sözleşmeli personelin sorun 
ve taleplerini her platformda gündeme 
taşıyan Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı 
Önder Kahveci, yaşanan adaletsizliği bu 
kez de Ombudsman’a taşıdı. 

KAHVECİ: SÜRELİ, SÜRESİZ SÖZLEŞMELİ 
AYRIMINA SON VERİLMELİ
Genel Başkan Önder Kahveci, “Kamu 
hizmetlerinin yürütülmesinde adaletsizliği 

ortaya çıkaran, güvencesiz bir istihdam 
biçimi olan sözleşmeli istihdam modeli-
ne son verilmesine yönelik çağrılarımızı 
sürekli olarak dile getirdik. 
Süreli ve süresiz sözleşmeli gibi kendi için-
de dahi ayrımcılığa tabi tutulan bu duruma 
son verilerek tüm sözleşmelilerin kadroya 
geçirilmesine ilişkin olarak Kamu Denetçili-
ği Kurumu’na başvuruda bulunduk. 

Kamudaki değişik istihdam modelleri 
ücretler ve sosyal haklarda farklılıklar orta-
ya koymakta bu durumda çalışma barışını 
zedelemektedir. 
Bu nedenle, her ne isim altında olursa 
olsun sözleşmeli istihdamına son verilmeli, 
mevcut sözleşmeli personel ise kadroya 
geçirilmelidir. 
Bugüne kadar tüm sözleşmelilerin talep 
ve beklentilerini dile getiren Türkiye 
Kamu-Sen onların haklarını her platformda 
aramaya devam edecektir’ dedi. 

Sözleşmeliler İçin 
Ombudsman’a Başvurduk
Sözleşmeli personelin yaşadığı sıkıntıları bir kez daha gündeme getirmek üzere Kamu 
Denetçiliği Kurumuna başvuruda bulunduk.

İstanbul’un fethinin 573. yıldönümünde Fatih 
Sultan Mehmet Han’ı ve aziz şehitlerimizi rahmet 
minnet ve şükranla anıyoruz.

Fetih ruhu, bugün tahribine çalışılan milli birlik ve 
beraberliğimizin devamında hepimiz için vazgeçil-
mez ilham kaynağı olmalıdır. Bu toprakları vatan 
yapan aziz ecdadımızdan devraldığımız mirasın, 
omuzlarımıza yüklediği görev elbette ağırdır. Ancak 
bu kutlu vazifeyi yerine getirmek için ihtiyacımız 

olan cesaret ve ilham şanlı tarihimizde fazlasıyla 
mevcuttur. 
Bu vesile ile bir çağı değiştiren bu çok anlamlı gün-
de büyük Türk milleti için canlarını feda eden aziz 
şehitlerimizi ve başta büyük ceddimiz Fatih Sultan 
Mehmet Han olmak üzere kahraman ecdadımızı 
saygı ve minnetle anıyor hepsine Cenab-ı Allah’tan 
rahmet diliyoruz.
Türk Kültür Sanat-Sen
Genel Merkezi

İstanbul’un Fethinin 573. Yıldönümü Kutlu Olsun

Türkiye Kamu-Sen Genel Baş-
kanı Önder Kahveci Ramazan 
Bayramı dolayısıyla bir kutlama 
mesajı yayınladı.

“Bu yıl ülkemizin ve dünyanın yaşadığı pan-
demi süreci nedeniyle buruk bir Ramazan 
ayını geride bıraktık” diyen Genel Başkan 
Önder Kahveci, “Sonunda eriştiğimiz bayra-
mımızda, alınan tedbirler gereği evimizde 
kalmak durumundayız. Elbette hepimiz 
üzgünüz. Ancak kendimiz, yakınlarımız ve 
toplum sağlığı için ve  bir daha ki bayram-
ları rahat rahat geçirelim diye bu bayramı 
evlerimizde ailemiz ve çocuklarımızla baş 
başa kutlayacağız” dedi. 
Genel Başkan Önder Kahveci mesajında 
şu satırlara yer verdi; “Karnı tok olanların 
açlık ve yoklukla sınandığı, açların doydu-
ğu, yüzlerin güldüğü, gönüllerin şenlendiği, 
evlerimize rahmet ve bereketin yağdığı 
mübarek Ramazan ayının sonuna ulaştık.
Allah, insanlara bütün güçlüklerin ardın-
dan bir kolaylık sunuyor. Nefsimize zor 
gelen sabretme, yeme içmeyi erteleme 
ve hayatımızın muhasebesini yapma gibi 
faaliyetlerin ardından dargınlıkları, kırgın-
lıkları yok etmemize, milletçe kucaklaşma-
mıza vesile olacak Ramazan Bayramı’na 
erişmenin  sevinci içindeyiz. Bu yıl ülkemi-
zin ve dünyanın yaşadığı pandemi süreci 
nedeniyle buruk bir Ramazan ayını geride 
bıraktık. Ne yazık ki, sonunda eriştiğimiz 
bayramımızda da alınan tedbirler gereği 
evimizde kalmak durumundayız. Elbette 
hepimiz üzgünüz ancak kendimiz, yakınla-
rımız ve toplum sağlığı için ve  bir daha ki 
bayramları rahat rahat geçirelim diye bu 

bayramı evlerimizde ailemiz ve çocukları-
mızla baş başa kutlayacağız. Ramazan’ın en 
büyük hikmetlerinden bir tanesi de sahip 
olduklarımızın değerini anlamamız, günde-
lik hayatımızda fark edemediğimiz ancak 
yokluğunda değerini ve anlamını kavradığı-
mız nimetlerle Allah’ın bizlere ne büyük bir 
lütufta bulunduğu idrakine varmamızdır. 
İşte bu çerçevede bayramda yakınlarımızı 
ziyaret etmenin, onlarla kucaklaşabilmenin 
ne kadar önemli olduğunu bir kez daha 
idrak ettik.
Türkiye Kamu-Sen olarak bütün gayemiz, 
Allah’ın bizlere lütfettiği vatanımıza ve 
devletimize sahip çıkmak, milletimizin 
birlik ve beraberliğinin korunmasına 
katkıda bulunmak, adil bir sistem içinde, 
kamu görevlilerimiz başta olmak üzere tüm 
vatandaşlarımızın insan onuruna yaraşır 
bir hayat kalitesine ulaşmasını sağlamak-
tır. Sahip olduklarının değerini anlamayıp 
yaşadıkları ortamı koruyup güzelleştirmek 
için mücadele etmeyenler, günün birinde 
bu nimetleri kaybederler.
Bu çerçevede geride bıraktığımız Ramazan 
ayının yalnızca açlık ve tokluk anlamında 
değil, sahip olduğumuz tüm nimetler bağ-
lamında bizleri derin bir tefekkür süzgecin-
den geçirmiş olmasını ümit ediyorum.  

Devamı Web Sayfamızdadır...

Ramazan Bayramınız Mübarek Olsun

Aziz Türk milletinin makus 
talihinin değiştiği 19 Mayıs 
1919’un 101. Yıldönümünü 
idrak ediyoruz.

Türkiye Cumhuriyeti’nin 
kurucusu Ulu Önder Atatürk, 15 
Mayıs 1919’da Bandırma Vapuru 
ile “Karadeniz’e’ diye verdiği 
emirle bir milletin talihini de-
ğiştirmişti.  Ulu Önderimiz, belki 
o gün Türk ulusunun kaderini 
değiştirdiğini bilmiyordu ama, 
bitkin ve bitap düşmüş bir 
milleti şaha kaldıracağına olan 
inancı tamdı.
Atatürk’ün Gençliğe Hitabesin-
de de belirtildiği gibi, cebren 
ve hile ile aziz vatanın, bütün 
kaleleri zaptedilmiş, bütün 
tersanelerine girilmiş, bütün or-
duları dağıtılmış ve memleketin 

her köşesi bilfiil işgal edilmişti. 
İşgalci ülkeler yurdumuzun her 
köşesini kuşatmıştı. Hal böyle 
iken, bazı kendini bilmezler 
mandacılık sevdasıyla tutuşu-
yor, hainlerle işbirliği yaparak 
Türk milletinin kuyusunu 
kazıyordu.

Öte taraftan, bütün teçhizat 
itilaf devletlerinin elindeydi. 
Vatan toprakları yarı sömürge 
durumundaydı. Türk evladının 
elinde, yüreğindeki vatan sev-
gisi ve iman gücü dışında hiçbir 
şeyi yoktu.  Sonuna kadar mü-
cadele ederek şehit olmayı, her 
türlü esarete tercih eden Türk 
milleti, Atatürk’ün Samsun’a 
ayak basmasıyla yanan bağım-
sızlık ateşiyle ayaklandı.

Devamı Web Sayfamızdadır...

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik 
Ve Spor Bayramı Kutlu Olsun
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Genel Başkanımız Nuri Ünal, 
Genel Başkan Yardımcılarımız ve 
Antalya teşkilatımızın katıldığı 
toplantıda; Diyanet ve Vakıflar 
çalışanlarının durumu, içerisinde 
bulunduğumuz sürecin değerlen-
dirilmesi, karşılaşılan problemler 
ve talepler değerlendirildi. 

Genel Başkanımız Nuri Ünal,” 
Ülkeyi ve kurumları idare eden-
lerin görevi, çalışma barışını ve 
huzurunu sağlamak, iş verimini 
ve üretimini geliştirmektir. Bu, 
çalışanları ötekileştirerek, ayıra-
rak, ayrıştırarak, şunun bunun 
adamı diyerek sağlanamaz. Dost 
acı söyler, ancak bizler çalışan-

ların, milletimizin ve ülkemizin 
geleceği için bunları söylemekle 
mükellefiz. Çünkü biz milletimizi 
ve Devletimizi karşılıksız seven 
insanlarız.” dedi.

Teşkilat mensuplarımız da 
görüş ve önerilerini dile 
getirdiler.
Birlik ve beraberlik anlayışının en 
üst düzeyde olduğu şu günlerde, 
özellikle idarecilerin çalışanları 
sendika tercihlerinden dolayı 
ayırmamaları gerektiği vurgu-
landı. Çalışanlara eşit mesafede 
olunması gerektiği bir kez daha 
dile getirildi.

ANTALYA TEŞKİLAT TOPLANTIMIZ GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Türk Diyanet Vakıf-Sen Antalya teşkilat toplantı-
sı 08 Haziran 2020 Pazartesi günü telekonferans 
yöntemiyle gerçekleştirildi. 

ÇALIŞMALAR HAKKINDA 
BİLGİ VERİLDİ
Genel Başkanımız Nuri Ünal, Genel Başkan 
Yardımcılarımız, Şube Başkanlarımız ve 
İl Temsilcilerimizin katıldığı toplantıda; 
Diyanet ve Vakıflar çalışanlarının durumu, 
içerisinde bulunduğumuz sürecin değer-
lendirilmesi, karşılaşılan problemler ve 
talepler değerlendirildi. Sendikal çalış-
malarımız hakkında bilgilendirmelerde 
bulunuldu. 

CEMAATLE NAMAZ KILMAK
Genel Başkanımız Nuri Ünal, toplantının açı-
lışında katılanlara teşekkür ederek şunları 
söyledi; “Bütün dünyayı etkisi altına alan 
Koronavirüs salgını, Mart 2020 ayı başından 
itibaren ülkemizde de görülmeye başla-
dı. Devletimiz salgının yayılmaması için, 
her alanda tedbirler almaya başladı ve bu 
tedbirler kapsamında 16 Mart 2020 tarihin-
den itibaren de camilerde cemaatle namaz 

kılmaya ve Cuma namazlarının kılınmasına ara 

verildi. Özellikle din görevlilerimiz bu süreç-

te ezanları okuyarak camilerde bulunmaya 
devam ettiler. Ülkemizin her yerinde de VEFA 
gruplarında canla başla görev yapmaya halen 
devam ediyorlar. Bütün görevlilerimizden 
Allah razı olsun. Şahsınızda bütün arkadaşla-
rımıza şükranlarımı sunuyorum. Bu bağlamda, 
toplantıların da iptal edilmesi neticesinde, 
Mart’tan bugüne kadar sizler illerinizde, biz de 
Genel Merkez olarak, telefon ve sosyal medya 
vasıtasıyla, üyelerimizin ve çalışanlarımızın 
problemlerini gidermeye çalışıyoruz.

DİYANET BİZİM İÇİN ÖNEMLİ
Son zamanlarda Diyanet ve Din Görevlileri 
aleyhine oluşturulmak istenilen olumsuz 
tavırların hep karşısında olduk ve olmaya 
devam edeceğiz. Devletimizin birliği, milleti-
mizin huzuru ve Diyanet İşleri Başkanlığımızın 
varlığı bizler için önemlidir. Şu anda kutlamak-
ta olduğumuz Vakıf Haftası hayırlara vesile 

olsun. Kadir Gecesinin ve Ramazan Bayra-
mının sizlere, ülkemize, milletimize, İslam 
alemine ve bütün insanlığa, sağlık huzur ve 
esenlik getirsin. Virüs salgınından bir an 
önce kurtulmamızı nasip etsin.”

PROMOSYON ÖDEMESİ
Şube Başkanlarımız ve İl Temsilcilerimiz de 
görüş ve önerilerini dile getirdiler.
Birlik ve beraberlik anlayışının en üst düzey-
de olduğu şu günlerde, özellikle idarecilerin 
çalışanları sendika tercihlerinden dolayı 
ayırmamaları gerektiği vurgulandı. Çalışan-
lara eşit mesafede olunması gerektiği bir 
kez daha dile getirildi. Ayrıca, Diyanet İşleri 
Başkanlığı’nın taşra teşkilatına gönderdiği 
banka promosyon uygulamasının sıkıntı-
lara sebep olduğu ifade edilerek, katılım 
bankalarının diğer bankalara göre çalışan-
lara gerekli promosyon ödemesi yapma-
dıkları dile getirildi.

“20 HAZİRAN 2020 tarihinde saat 17.00 sula-
rında İzmir ilimizin çeşitli bölgelerinde bazı 
camilerin hoparlörlerinden kimliği belirsiz 
kişilerce merkezi ezan sisteminin frekansına 
korsan şekilde müdahil olmak suretiyle bir 
sabotaj gerçekleştirildiği ve müzik yayını 
yapıldığı ve sosyal medyada paylaşıldığı” ha-

berleri basına yansımıştır. Konunun hem adli 
hem de idari yönden soruşturulduğu, İzmir 
Müftülüğümüz tarafından açıklanmıştır.
Ülkemizin virüs salgını ile uğraştığı, millet 
olarak ve her kurumun üzerine düşeni 
yaptığı bir zaman diliminden geçmekteyiz. 
Birlik, beraberlik ve bütünlük içerisinde bu 

musibetten de kurtulacağımıza inancımız 
tamdır.
Ramazan ayının manevi atmosferini yaşar-
ken, bin aydan daha hayırlı olduğu bildirilen 
Kadir gecesinde de insanlarımız, sağlık, 
huzur ve esenlik için dualar etmişlerdir. 
Bayrama sayılı günlerin kalmasının verdiği 
tatlı telaş ve sevinç içerisinde, sevgi, saygı, 
yardımlaşma ve dayanışma duyguları en üst 
seviyeye ulaşmıştır.
Böyle bir ortamda, beş vakit ezan okunan 
ve şu anda da hastalarımız, milletimiz, İslam 
alemi ve bütün insanlığın esenliğe kavuşma-
sı için, duaların edildiği camilerimizin mina-
relerinden, İzmir ilimizin bazı bölgelerinde, 
dışarıdan frekanslara girilerek müzik yayını 
yapılmasını ve yapanları şiddetle kınıyoruz.
Dini değerlerimizi ve camilerimizi küçüm-
seyici, alaya alıcı, milletimizi birbirine 
düşürücü, bu hadsiz işleri yapanların bir an 
önce tespit edilmeleri ve gerekli adli ve idari 
yaptırımların yapılması beklentimizdir.
Camilerimizi, bizi biz yapan milli ve dini 
değerlerimizi rahat bırakın. Kirli oyunlarını-
za alet etmeyin.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

CAMİLERİMİZİ KİRLİ OYUNLARINIZA ALET ETMEYİN
Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Nuri Ünal’ın, İzmir’de cami hoparlörlerinden müzik çalınması haberi ile ilgili açıklaması:

BAŞKANLAR KURULU TOPLANTIMIZI 
TELEKONFERANSLA YAPTIK
Türk Diyanet Vakıf-Sen Başkanlar Kurulu toplantısı 16 HAZİRAN 2020 
Cumartesi günü telekonferans yöntemiyle gerçekleştirildi. 
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Türk Diyanet Vakıf-Sen 
olarak; sosyal medyada, dini 
değeleri alenen aşağılayıcı 
ve hakaret içeren paylaşım-
lar yapan E.Baltaş’ın cezalan-
dırılması için dava açtık.
Adıgeçenin sosyal medya 
hesabından, halkı kin ve 
düşmanlığa tahrik veya 
aşağılama ve hakaret suçları 
bakımından kamu davası 
açılması için Ankara Cumhu-
riyet Başsavcılığına başvurduk.
Günümüzde her yaşta insanın kullandığı, 
sosyal medya paylaşımlarının da bir ahlakı 
olması gerektiğini belirten Türk Diya-
net Vakıf-Sen Genel Başkanı Nuri Ünal; 
“Zaman zaman Diyanet, dini değerler veya 
din görevlilerimiz hakkında insani ve ahla-
ki değerlerle bağdaşmayan paylaşımlarla 
karşı karşıya kalıyoruz. Sosyal medya, 
geniş kitlelere ve dünyanın her yanındaki 
insanlara ulaşabilme imkanı tanımaktadır.

İyi niyetli olmayan, birilerinden veya 
bir yerlerden intikam alma duygusuyla 
yazılan yazılar veya görseller eleştiri 
sınırlarını aşmaktadır. Hem kişilerin, hem 
de milli ve dini değerlerimizin aşağılanma-
sına, hakaret edilmesine ve toplum olarak 
birliğimizi, kardeşliğimizi bozmaya zemin 
hazırlanmasına sebep olabilmektedir.
Sosyal medyada her aklına gelenin yazıl-
ması, çizilmesi veya gösterimi doğru bir 
yaklaşım değildir. Bunun özgürlük bağla-

mında değerlendirilmesi de düşünü-
lemez. Toplumu birbirine düşürücü, 
güven duygusunu yok edici, kin, 
nefret veya aşağılama gibi tavırlar 
asla kabul edilemez. Sosyal medya 
paylaşımlarında, kişilik hakları, etik 
ve ahlaki kuralların aşılmaması ile 
ilgili daha bağlayıcı düzenlemeler 
acilen yapılmalıdır.  
Adıgeçenin yaptığı paylaşımların ka-
bul edilebilir tarafı yoktur. Kimsenin 

dini, milli değerlerimize ve kişisel haklara 
saldırma hakkı bulunmamaktadır.
Bu itibarla, Sendika ve Genel Başkan ola-
rak adıgeçen hakkında Ankara Cumhuriyet 
Başsavcılığına dava açmış bulunmaktayız. 
Saygı sınırlarını aşmadan, eleştiri her 
zaman ve herkes ile ilgili olabilir. Ancak 
aşağılama, hakaret, kin ve nefrete dayalı 
söylemlerin olmaması temennimizdir. 
Saygıdeğer Diyanet çalışanlarımız ve 
kamuoyuna saygıyla duyurulur” dedi.

DİNİ DEĞERLERİ AŞAĞILAYAN VE DİN 
GÖREVLİLERİNE HAKARETE DAVA AÇTIK

İlahiyat önlisans programından mezun 
olanlara ilahiyat fakültesi ve aynı programı 
uygulayan fakültelerde, eşdeğer alanlarda 
lisans tamamlama eğitimi yaptırılmasına 
dair Kanun, 18 Mayıs 2018 tarihinde Resmî 
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmişti.
Anayasa Mahkemesi, CHP Milletvekilleri-
nin başvurusu üzerine, 19.09.2019 tarihin-
de Anayasa’ya aykırı olduğuna ve iptaline 
karar vermiş ve 13 Kasım 2019 tarihinde 
Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 
girmiştir.
Bu karar ile İlahiyat Önlisans mezunlarının 
sınavsız geçişleri iptal edilmiş oldu. Dikey 
Geçiş Sınavına (DGS) girerek İLİTAM hak-
kından faydalanma devam etmektedir.
Türk Diyanet Vakıf-Sen olarak, ilk günden 
itibaren İLİTAM uygulamasının yalnızca 
Diyanet İşleri Başkanlığı çalışanlarına 
yönelik olması yönünde çalışma yapmıştır 
ve yapmaya da devam etmektedir.
Bunun için; Yüksek Öğretim Kurulu Baş-
kanlığı (YÖK) ve Diyanet İşleri Başkanlığı 

nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmuş-
tur. 
Çözüm, herkesin müracaat edebildiği 
İLİTAM programında 
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI PERSONELİ-
NE 
KONTENJAN GETİRMEK DEĞİLDİR.
 
Türk Diyanet Vakıf-Sen olarak, yeniden 
çağrımız ve talebimiz; 

Diyanet İşleri Başkanlığı personelinden 
ilahiyat önlisans mezunu olup, talep eden-
lerin tamamının kontenjan sınırlaması 
olmadan İLİTAM programına alınmasıdır.

Çalışanlarımıza saygıyla duyurulur.

TÜRK DİYANET VAKIF-SEN
GENEL MERKEZİ

İLİTAM UYGULAMASI YALNIZCA DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI 
ÇALIŞANLARINA YÖNELİK OLARAK YENİDEN DÜZENLENMELİDİR

ÇAĞLARIN KAPISI AÇILDI
“Tarihe silinmez ve altın harflerle kazınan 
İstanbul’un Fethinin 567. yılını gururla anıyoruz 
diyen Ünal şunları söyledi; “Kostantiniyye’yi İstan-
bul yapan, dünyada bütün hesap ve dengeleri ye-
niden kuran şanlı fetihi gerçekleştiren ve yirmiiki 
yaşında Fatih unvanını alan II.Mehmed Han’ı ve o 
güzel kahraman askerlerini rahmetle, minnetle ve 
şükranla anıyoruz. Dünya durdukça onur duyaca-
ğımız ve çağlar ötesini şekillendiren İstanbul’un 
fethi, sadece bir şehrin alınması değildir. Sevgili 
Peygamberimiz’in (sas) “ne güzel kumandan ve 
ne güzel asker” övgüsüne ecdadımızın layık olma-
sıdır. Dünkü çağı kapatarak, yeni bir çağın hatta 
çağların kapısını açmıştır. Fetih, ecdadımızın 
ortaya koyduğu, adaletle yönetmenin ve bütün 
insanların gönüllerine girmenin tezahürüdür. Bu 
fetih ruhu sonsuza dek devam edecektir.”
İstanbul’un fethi, kendine aşırı bir şekilde güve-
nen ve en büyük benim iddiasında olan Bizans’ın, 
iman, ihlas, çalışma ve güçlü bir irade karşısında 
nasıl yıkıldığının adıdır diyen Ünal; “Asker sayı-
sının üstünlüğü, korunaklı kalelerin olması veya 
savaş teçhizatlarının çok olması zafer için yeterli 
değildir. Türk tarihi nice az sayılarla çok orduların 
dize getirildiğinin şanlı örnekleri ile doludur. Çün-
kü Yüce Allah’ın, Kur’an-ı Kerim’de (Bakara-249) 
“…Nice az birlik vardır ki, Allah’ın izniyle sayıca 
çok birliği yenmişlerdir, Allah sabredenlerle 
beraberdir”  emrini hiç unutmazlar.

TÜRK-İSLAM MÜHRÜ
Yirmiiki yaşındaki Fatih Sultan Mehmed Han, 
o muhteşem zaferden sonra kibirlenmemiştir. 
Aynı ruh, aynı iman, aynı anlayış ve aynı hedef-
le, Malazgirt’te kendisinden 382 yıl önce ceddi 
Alparslan gibi. Alparslan 1071’de Anadolu’ya, 
Fatih Sultan Mehmed Han’da 1453’te dünyanın 
kalbi İstanbul’a Türk-İslam mührünü vurmuştur. 
Vurulan bu mühürler ebediyen sökülemeyecektir. 
Fetih bir günün mahsulü değildir. Bu sebeple, 
özellikle geleceğimizin teminatı gençlerimiz, 
ilimle, irfanla, ahlakla, adaletle, sabırla ve tarih-
ten aldıkları şuurla, kutlu hedefe ve çağ kapatıp 

yeni çağlar açmaya kendilerini hazırlamalıdırlar. 
Birlik, beraberlik, bütünlük ve aynı ülkülerle bunu 
başarabilirler” dedi.
1453 yılında Fatih’in İstanbul’u fethiyle cami 
olarak hizmet vermeye başlayan Ayasofya’nın 
mahzunluğu giderilmelidir diyen Ünal şöyle 
devam etti; “Fethin sembolü olan Ayasofya’da, 
Akşemsettin Hazretlerinin Cuma namazı kıldırdığı 
gibi, din görevlilerimiz de Ayasofya’da namaz 
kıldırmayı büyük bir heyecanla ve özlemle bekle-
mektedirler. Bizler ve bütün Müslümanlar da Fa-
tih Sultan Mehmed’in vasiyeti gereği namazlarını 
Ayasofya’da kılmayı özlemektedirler.  Fethin 567. 
Yılında bu hasret bitmeli Ayasofya Cami olarak 
tekrar açılmalıdır.    
Bir kere yükselen bayrak bir daha inmeyecektir 
anlayışıyla, Ulubatlı Hasan’ın burçlara diktiği 
sancak ebediyen şerefle dalgalanacaktır.
Bu duygularla, emsali bulunmaz kahramanlık 
destanı olan İstanbul’un fethinin şanlı komutanı 
Fatih Sultan Mehmed Han’ı, manevi mima-
rı Akşemsettin Hazretlerini, şerefli canlarını 
çekinmeden veren mübarek ecdadımızı, asker-
lerimizi, şehitlerimizi ve bütün emeği geçenleri 
dualarla, şükran, minnet ve iftiharla anıyorum. 
Allah mekanlarını cennet eylesin. Fethin 567. yılı 
milletimize ve Türk-İslam alemine hayırlar ve 
başarılar getirsin.”  

FETHİN 567. YILI KUTLU OLSUN
“FETİH RUHU HER YANI SARSIN, 

AYASOFYA İBADETE AÇILSIN”
Cihanın yarısı gök;

Önünde şehit şehit durmuşuz,

Cihanın yarısı İstanbul
Almışız.

Fazıl Hüsnü Dağlarca
Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Nuri Ünal’ın, İstanbul`un Fethinin 
567. yıldönümü nedeniyle yaptığı yazılı açıklama;
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Genel Başkanımız Nuri 
Ünal, Genel Başkan 
Yardımcılarımız ve İzmir 
teşkilatımızın katıldığı 
toplantıda; Diyanet ve 
Vakıflar çalışanlarının 
durumu, içerisinde 
bulunduğumuz sürecin 
değerlendirilmesi, kar-
şılaşılan problemler ve 
talepler değerlendirildi. 
İzmir ilimizde Sendikal 
çalışmalarımız hakkın-
da bilgilendirmelerde 

bulunuldu. 
Teşkilat mensuplarımız 
da görüş ve önerilerini 
dile getirdiler. Birlik ve 
beraberlik anlayışının en 
üst düzeyde olduğu şu 
günlerde, özellikle idare-
cilerin çalışanları sendika 
tercihlerinden dolayı 
ayırmamaları gerektiği 
vurgulandı. Çalışanlara 
eşit mesafede olunması 
gerektiği bir kez daha 
dile getirildi.

İZMİR TEŞKİLAT TOPLANTIMIZ GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Türk Diyanet Vakıf-Sen İzmir teşkilat toplantısı 04 Haziran 2020 Perşembe günü tele-
konferans yöntemiyle gerçekleştirildi. 

Genel Başkanımız Nuri Ünal, Genel Başkan 
Yardımcılarımız ve Konya teşkilatımızın 
katıldığı toplantıda; Diyanet ve Vakıflar çalı-
şanlarının durumu, içerisinde bulunduğu-
muz sürecin değerlendirilmesi, karşılaşılan 
problemler ve talepler değerlendirildi. 

Telekonferansda Sendikalar ve Diyanetin 
siyasi birliktelik olmadığının altını çizen 
Genel Başkanımız Nuri Ünal, “Sendika 
olarak bu millete ve devlete hizmet olarak 

Türkiye Cumhuriyetini ileriye daha güçlü 
götürmenin çabası içerisindeyiz. Sendikacı-
lık yaparken, basit bir ücret sendikacılığına 
indirgeyerek bu işi yapan anlayışta değiliz. 
Ücret, çalışanın emeğini almasını önemlidir 
ancak yüce devletimizin varlığı, birliği, dirli-
ği, bütünlüğü de önemlidir. Sendikal olarak 
olaylara bakışımız, diğerleri gibi “2 tane 
daha üyemiz artsın” diye yapılan sendikal 
bir hareket değildir. Diyanet İşleri Başkanlı-
ğı, dini öğretmek ve anlatmak ile yükümlü-
dür. Bunu yaparken, milletçe bütünleşmeyi 

sağlarken, bütün siyasi görüş ve düşünüş-
lerin dışında herkesin hocası sıfatıyla bir 
anlayış içerisinde görev yapmalı. Bizde de 
aynı şekilde sendika bir siyasi birliktelik 
değildir. Herkesin bir siyasi düşüncesi, 
dünya görüşü olabilir. O kendisini ilgilendi-
rir. Bizler toplumu birleştiren bir anlayışla 
herhangi bir siyasi durumdan yana tavır 
alma özelliğimiz de olamaz” dedi.

Teşkilat mensuplarımız da görüş ve önerile-
rini dile getirdiler.

KONYA TEŞKİLAT TOPLANTIMIZ GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Türk Diyanet Vakıf-Sen Konya teşkilat toplantısı 11 Haziran 2020 Per-
şembe günü telekonferans yöntemiyle gerçekleştirildi. 

Kovid-19 virüs salgını sebebiyle 
mücbir sebep oluştuğundan, 04 
Nisan 2020 tarihinde yapılacak 
Mesleki Bilgiler Seviye Tespit 
Sınavı (MBSTS) 26 Aralık 2020 

tarihine ertelenmişti.
2018 ve 2019 yıllarında sınava 
giremeyen çalışanlarımızın 
mağdur olmamaları için Diyanet 
İşleri Başkanlığı’na yazı yazarak, 

2017 MBSTS SONUÇLARI DA 

2020 SINAV SONUÇLARI AÇIKLA-

NANA KADAR GEÇERLİ olmasını 

istedik.

2017 MBSTS SONUÇLARI DA 2020 SINAV 
SONUÇLARI AÇIKLANANA KADAR GEÇERLİ OLSUN

Dünyada olduğu gibi, ülkemizde de salgın 
haline gelen Kovid-19 virüsünün yayılmaması 
için Devletimiz her türlü tedbirleri almaktadır. 
Bugüne kadar, virüs nedeniyle vefat eden 
vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralıla-
ra acil ve kalıcı şifalar diliyoruz. Dualarımız 
ve beklentimiz, bu salgından en az zararla 
kurtulabilmemizdir. Sağlık Bakanlığı, özellikle 
ikinci aşamaya geçildiğini bildirmiştir. Yetki-
lilerin açıkladığı uyarılara riayet etmek, her 
vatandaşımızın görevi olmalıdır. Kurallara 
uymak, kendimiz, ailemiz ve bütün insanlık 
için, gelecek günlerin daha sağlıklı ve huzurlu 
olmasını sağlayacaktır. 

Zor şartlarda, çocuklarından, ailelerinden ve 
evlerinden ayrı, cefakarca görevleri başın-
da olan sağlık çalışanlarımıza, bütün kamu 
çalışanlarına ve emeği geçenlere ayrı ayrı 
teşekkür ediyoruz. 16 Mart 2020 tarihinden 
itibaren kılamadığımız Cuma namazlarımızı, 
(şimdilik belirlenen cami ve alanlarda) Allah’a 
şükürler olsun ki, 29 HAZİRAN 2020 Cuma 
günü eda ettik. Ümidimiz ve inancımız odur 
ki, tedbirlere uyarak en kısa sürede normal 
hayatımıza kavuşabiliriz. 

Bu sıkıntılı süreçte, Diyanet görevlilerimiz, 
özellikle de din görevlilerimiz, cami dışın-
da da üzerlerine düşen görevleri, takdire 
şayan bir şekilde yapmışlardır. 65 yaş 
üstü 20 yaş altı ve engelli vatandaşları-
mıza hizmet etmek için, Valilik ve kayma-
kamlıkların bünyesinde oluşturulan “112 
Acil Çağrı ve VEFA Destek Grupları”nda, 
Diyanet çalışanlarımız din görevlilerimiz 
fedakârca hizmet etmişlerdir. Bunun 

yanında, din görevlilerimizin bazıları da görev 
çevrelerinde gönüllü olarak milletimize hizmet 
etmişlerdir. Sadece vatandaşlarımıza değil, 
sokak hayvanlarının beslenmesi ve çevrenin 
bakımına da yardım etmişlerdir. Çalışanlarımız 
milletimize hizmet ederken, hem kendileri, 
hem de aileleri risk altında kalmışlardır. Bunu 
bile bile din görevlilerimiz hizmetlerini aksat-
madan yerine getirmişler ve işlerine devam 
etmişlerdir. Hiçbir karşılık beklemeden, çoğu 
zaman kendi maddi imkânları ve araçlarıyla 
canla başla her yere ulaşmayı başarmışlar, 
bunların da reklamını yapmamışlardır.   

Türk Diyanet Vakıf-Sen olarak, kıymetli 
Diyanet çalışanlarımızın din görevlilerimizin 
bu güzel hizmetlerinin karşılığı olmasa da, 
Diyanet İşleri Başkanlığı’na yazı yazarak, iki 
aydan fazladır gece gündüz demeden ve her 
türlü riskli ortamlarda, VEFA destek grupların-
da görev yapan Diyanet çalışanlarımıza, 657 
sayılı Devlet Memurları Kanunun 122. maddesi 
uyarınca işlem yapılmasını talep ettik.

VEFA GRUBU ÇALIŞANLARINA ÖDÜL VERİLMELİDİR
Olağanüstü zamanlardan geçtiğimiz bu günlerde; millet olarak birlikten, beraberlikten ve birbiri-
mize sahip çıkmaktan başka çaremiz yoktur.

Sendikamız, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 
02.11.2019 tarihinde gerçekleştirilen Şube Müdürü, 
Murakıp ve Şef kadrolarına mülakat olmadan yazılı sınav 
sonucuna göre atamalarının yapılması hususunda yazılı 
müracaatta bulunmuştuk.
Diyanet İşleri Başkanlığı ise, 12.05.2020 tarihli yazısı ile 
mevcut mevzuat gereği sadece yazılı sınav sonucuna göre 
atama yapılamayacağını, mülakatın da gerçekleştirileceği-
ni bildirmiştir.
Türk Diyanet Vakıf-Sen olarak, mülakat ile ilgili görüşümü-
zü 19.10.2018 tarihinde yazılı olarak 9 sayfalık “Mülakata 
Hayır” raporunda belirtmiştik.
Anılan raporda da belirttiğimiz gibi;  yapılacak mülakatın 
istismardan uzak, objektif, kişisel değerlendirmelere da-
yalı olmayan ve hak edenin hak ettiği yere atanabileceği 
bir sistemin oluşturulmasını beklemekteyiz.

ŞUBE MÜDÜRÜ, MURAKIP VE 
ŞEF ATAMALARI YAZILI 
PUANLARINA GÖRE YAPILMALIDIR
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Toplantıya Kurul üyesi Başkanlarımızın 
kahır ekseriyetinin katılım sağladığı tespit 
edildi. Toplantının teknik anlamda hazır 
hale getirilmesinden sonra açılışını yapan 
Genel Başkan Ahmet Demirci, toplantı-
nın amaç ve önemine yönelik geniş bir 
değerlendirme yaptı. Sayın Demirci yaptığı 
değerlendirmede; toplantının amacı ve 
gelişim süreci ile ilgili konuların altını çizdi. 
5-7 Şubat 2020 tarihlerinde Ankara-Anado-

lu Otel’de gerçekleştirilmiş olan; bir önceki 
Başkanlar Kurulu Toplantısında alınan 
kararlar çerçevesinde Genel Merkezce 
yürütülen çalışmalar, Covid-19 Pandemi sü-
recinde ülke genelinde ve hizmet kolumuz 
kapsamında yaşanan; çalışma hayatı başta 
olmak üzere müdahale etmek zorunda 
kaldığımız problemler, Genel Başkan 
tarafından tek tek izah edildi. Ayrıca Sayın 
Demirci, malum süreçte Genel Merkezi-
mizce ve Konfederasyonumuzca yürütülen 
faaliyetleri anlattı. Yine Sayın Demirci, 
Hizmet kolumuzda yapılan yeni atamalar 

ve bu anlamda sendikamızca yürütülmüş 
ve hala devam eden faaliyetler, 2020 yetki 
dönemi hedeflerimiz ve pandemi süreci-
nin yetki sürecine yönelik hedeflerimize 
karşı, karşımıza çıkardığı olumsuzluklar ve 
bu yıla mahsus olmak üzere 15 Temmuz 
tarihine kaydırılan yetki sürecine yönelik 
çalışma programımız ve beklentilerimiz 
konularında ayrıntılı değerlendirmelerde 
bulundu.
Bilgilendirme sunumu sonrası, önümüzde-
ki yakın gelecekte Genel Merkez Yönetim 
Kurulu olarak, Şube ve İl Başkanlıkları Yö-
netimleri ile de aynı telekonferans yolu ile 
Şube-İl bazlı istişare toplantıları yapmayı 
planladıklarını ifade eden Demirci, “Şube 
ve İl Başkanlıkları olarak, Genel Merkezin 
katkısını da alarak, tüm yöneticilerimiz 
ve temsilcilerimiz ile beraber alana inip, 
gerektiğinde dava arkadaşı tüm üyeleri-
mizin de alan bazlı desteklerini alarak kısa 
vadede önümüzdeki  15 Temmuz, uzun 
vadede de 2021 yetki dönemine yönelik 
faaliyetleri programlamalıyız” dedi.
 Açılış konuşması sonrası Kurul üyesi tüm 
Başkanlarımız ayrı ayrı söz alarak, yetki ve 
pandemi surecinde yaşanan problemleri, 
önümüzdeki süreçteki görüş ve önerile-
rini sundular. Özellikle 15 Temmuz yetki 
dönemine yönelik, ortaya konulan hedef 
ve programlar, Şube ve İl Başkanlarımızın 
heyecanı var olan umut ve beklentilerimizi 
daha da arttırdı.
Toplantının sonuna doğru Genel Merkez 
Yöneticilerimiz de ayrı ayrı söz alarak, 
mevcut pozitif enerjiyi daha da arttırdılar.
Çok olumlu bir havada geçen toplantı-
mız, planlandığı sürede sona ermiş olup, 
bundan sonraki süreçte, Genel Merkez 
Yönetim Kurulunca tek tek Şube Başkanlığı 
düzeyine yapılacak istişare toplantıları ile 
toplantı sürecine devam edilmesi kararı 
alınarak Başkanlar Kurulu toplantısı sona 
erdi. 

BAŞKANLAR KURULU 
TOPLANTISI YAPILDI
Sendikamız Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri, Şube Başkanlarımız ve İl Başkanlarımızın katılımı ile 
oluşan Başkanlar Kurulu toplantımız gerçekleştirildi. 29 Mayıs 2020 tarihinde yapılan ve TELEKONFE-
RANS sistemi ile gerçekleştirilen toplantı saat 14.30’da başladı ve yaklaşık 4 saat sürdü.

Hak Mücadelesinin Yiğit Erlerine 
Selam Olsun !

Değerli Dava Arkadaşlarımız,
Hak mücadelemizin ve hakkı tutup kaldırma id-
diamızın kurumlardaki bayraktarı Şube Başkan-
larımız, İl Başkanlarımız, Şube ve İl Başkan Yar-
dımcılarımız, Kadın Komisyonu Üyelerimiz, İş yeri 
temsilcilerimiz; velhasıl tüm değerli dava arkadaş-
larımız;
Öncelikle sizleri, şahsınızda kurumunuzdaki dava 
arkadaşımız tüm üyelerimizi, yol arkadaşlarınızı 
saygı, sevgi ve hürmetle selamlıyorum.
Türk Tarım Orman-Sen ve Türkiye Kamu-Sen San-
cağı altında, hak mücadelesinin şerefli birer men-
subu olarak sizlerle bir arada, bir aile birlikteliği 
içerisinde olmanın hazzı içerisindeyiz. 
Sizler ülkemizdeki memur hareketinin liderlerisi-
niz.
Sizlerle gurur duyuyorum.
İyi ki varsınız! 
İyi ki bir aradayız! 
Değerli Dava Arkadaşlarım,
Hizmet kolumuzdaki kamu çalışanlarının tek umu-
du, Sendikamız; Türk Tarım Orman-Sen, pandemi 
süreci nedeni ile bu yıla mahsus olarak 15 Temmuz 
tarihine ertelenen yetki dönemine yönelik yoğun 
bir mücadele yürütmektedir. Özellikle 1 Haziran iti-
barı ile normalleşme sürecine bağlı olarak mesai 
düzeninin yeniden başlamış olması ile bu çalışma-
larımızı, Genel Merkez Yönetim Kurulumuz, Şube 
ve İl Başkanlıkları Yönetim Kurulu Üyelerimiz ve 
Değerli Temsilcilerimiz ile bir arada koordine etti-
ğimiz bir çalışma süreci ile taçlandırmak istiyoruz.
2020 yılı yetki sürecine yönelik, 2019 yılı son çey-
reği ve özellikle 2020 yılı ilk çeyreği dikkate alındı-
ğında, hizmet kolumuz kamu çalışanlarının, Sendi-
kamıza yönelik önemli oranda yönelim gösterdiği 
gerçeği, Genel Merkezimiz üye takip sisteminden 
görülebilmektedir. Özellikle 5-7 Şubat 2020 tarih-
lerinde Ankara’da gerçekleştirdiğimiz Başkanlar 
Kurulu toplantısında istişare edilerek karar altına 
alınan; 2020 yılı yetki dönemine yönelik çalışma 
programımız, hiç ara verilmeden Genel Merkezi-
miz ve Şube-İl Başkanlıklarımız aracılığı ile hayata 
geçirilmeye başlanmıştı. 
Şubat ayı başında yapılan toplantıdan hemen 
sonra, Ülkemizde Korona virüs ilk enfeksiyonun 
görüldüğü 11 Mart tarihine kadar Genel Merkez 
Yönetim Kurulu çalışmaları ile ülkemizin dört 
köşesinde üyeleşme adına önemli kazanımlara 
imza attık. Bu süreçte Sakarya Şubemizi yeniden 
oluşturarak, kongresini gerçekleştirdik. Isparta 
ve Ankara 30 Nolu Şubelerimiz Şubeleşme üye 
sayısını yakaladı. Kongre kararlarımız, pandemi 
nedeni ile kısıtlamalara takıldı. Daha önce Şube 

vasfını kaybeden ve Genel Merkezimizce yeniden 
organize edilen bazı illerimiz nerede ise yeniden 
Şube vasfına yaklaşan rakamlara erişti. Bunların 
tamamı Şubat başı yapılan Başkanlar Kurulu Top-
lantısı sonrası, 1-1.5 aylık dönemde gerçekleşti. 
Tam istim yakalamış ve 2020 yetki döneminde hız 
kesmeden çalışmalarımızı sürdürürken, pandemi 
sürecine bağlı, mesai kısıtlama ve çalışma düzeni-
nin değişmesi nedeni ile maalesef, çalışmalarımız 
inkıtaa uğradı. Pandemi, bir nevi sarı sendikayı ve 
sarı sendikacıları elimizden aldı. Ancak Pandemi 
sürecinde de gördük ki, sendikamızın yürüttüğü 
çalışmalardan haberdar olan, hoşnut olan, tem-
silci ve yöneticilerimizin irtibatını devam ettirdiği 
kamu görevlileri, sendikamıza pandemi sürecine 
rağmen katkı sunarak geçmiş yetki yıllarına ben-
zer üye akışı sağladık. 
Malumunuz üzere, Pandemi sürecinde Genel Mer-
kezimiz olarak tüm çalışanlarımıza mecburi izin 
vermiş olmamıza rağmen, Genel Merkez Yönetim 
Kurulu olarak bizler esnek çalışma statüsüne geçe-
medik. Hizmet kolumuz bünyesine atanan memur-
ların gerek mülakat sürecinde, gerek işe başlama 
sürecinde haksızlıklara uğramamaları için göster-
diğimiz onca çaba boşa gitmedi. Bahse konu yeni 
işe başlayan arkadaşlarımızın önemli bir bölümü, 
işe başladıkları günlerde irtibata geçen temsilci ve 
yöneticilerimiz sayesinde sendikamızı tercih etti. 
Diğer yandan pandemi sürecinde oluşan çalışma 
düzeni karmaşalarına anında müdahale ettik ve 
olumsuzlukları giderdik. Bu çalışmalarımız da hiz-
met kolumuz kamu çalışanlarınca takdir edildiği 
ve kayda değer bulunduğu izlenimindeyiz.
Değerli Dava Arkadaşlarımız
1 Haziran 2020 itibarı ile kamu sektöründe önemli 
oranda mesai düzeni normale döndü. Biz de ya-
rım kalan yetki dönemi çalışmalarımıza yeniden 
hız vermek ve bu yıla mahsus, 15 Temmuz’a alınan 
Yetki Dönemine yönelik hedeflerimizi gerçekleş-
tirmek için yoğun bir çalışma periyodunu tekraren 
hayata geçirmeye karar verdik.
Sendikacılığı, memurun sırtına basarak bir makam 
elde etmek için sıçrama tahtası gören, iç çatışma-
ların ayyuka çıktığı, geçmişte memurun haklarını 
pazarlayan, şimdilerde ise 60 TL karşılığı üye pa-
zarlama şuursuzluğuna düşen MALUM-SEN’den bu 
günlerde ciddi kopmalar yaşandığı görülmektedir.  
Sendikamız adına oluşan bu olumlu havayı rakam-
sal olarak da lehimize çevirmek, bizlerin özel ça-
balarıyla olacaktır. 
Geçen hafta itibarı ile Genel Merkez Yönetim Kuru-
lumuzca tüm Şube ve İl Başkanlıklarımız ile Tele-
konferans İstişare Toplantılarımızı tamamladık. Bu 
toplantılarda alınan karar gereği, önümüzdeki bir 
aylık dönem boyunca geçmiş dönemlerden daha 
yoğun ve her zamanki özveri ile davamıza yeni-
den ve daha güçlü omuz vereceğiz. Sendikamızın 

sancağını 15 Temmuzda layık olduğu yere kaldıra-
cağız. Bu anlamda ve bu dönemde tüm yönetici, 
temsilci ve üyemiz dava arkadaşımıza daha fazla 
sorumluluk düşmektedir.
Değerli Kamu Çalışanı Meslektaşlarımız,
Hak mücadelesi noktasında bu güne kadar yaşa-
nanları hep birlikte yaşadık. 
Kamu görevlisi olarak günden güne haklarının 
nasıl kırpıldığını, memurun hak ve hukukunun 
toplu sözleşme masalarında nasıl pazarlandığı-
nı, bazı sarı sendikacı tiplerin memurun verdiği 
yetkiyi kendi makam ve ikballeri için nasıl peşkeş 
ettiklerini görmemiş, duymamış, tecrübe etmemiş 
olamazsın. 
Sendikacılık adına ülkemizde son 10 yıldır yaşanan 
süreç, sarı sendikacılık adına tarihe kayıt düşmüş-
tür. Ülkemizde paralel yapı arayanlar, öncelikle 
malum senin yapısına iyi bakmalıdırlar. 
Ancak kamu çalışanlarının büyük bir kısmı, malum 
yapıya üye olarak verdikleri destek, yada Türkiye 
Kamu-Sen ve Bağlı Sendikalara vermedikleri des-
tek nedeni ile kendileri ve memurların tamamının 
yaşadığı bu olumsuz süreçte oldukça sorumlu ol-
duklarını da unutmamalıdırlar. 
Çünkü “Sarı Sendikacılık” adına ortaya çıkmış; 
“zehirli güç”, şimdilerde kendini besleyen memu-
ru daha çok vurmaktadır.  
O halde yapılması gereken bellidir.
Şapkamızı tekraren önümüze koyacağız ve nerede 
yanlış yaptığımızı tekraren netleştireceğiz.
2020 Yetki dönemine yönelik, 15 Temmuz öncesi 
malum yapıya, sesi Fizan’dan duyulacak öyle bir 
tokat atacağız ki, bu güne kadar memuru yok sa-
yan, memura kambur olmuş yapıya ders olsun. 
Türkiye Kamu-Sen ve Türk Ta-
rım Orman-Sen hala dimdik 
ayaktadır. Haklı mücadele-
nin bayraktarıdır. Memu-
run ve emeklinin emrin-
dedir, gerçek sendikasıdır.
Türkiye Kamu-Sen ve Türk 
Tarım Orman-Sen Yiğitler 
Otağı’dır.  
Tüm kamu çalışanlarımızı 
bu kutsal otağımıza tekraren 
davet ediyorum.
Gün, birlik olma günüdür.
Saygı, sevgi ve selamlarımı su-
nuyorum.

Ahmet Demirci
Genel Başkan 
Yönetim Kurulu Adına
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Sendikamız Başkanlar Kurulu Toplantısında karar 
altına alınan, Şube ve İl Başkanlıklarımız istişare 
Toplantıları, Genel Merkez Yönetim Kurulunca 
organize edilerek tamamlandı. . 
1-12 Haziran 2020 tarihleri arasında, TELEKON-
FERANS sistemi ile ve 29 Şube ve Şubelere Bağlı 
İl Başkanlıkları, İstanbul, Çankırı ve Kastamonu 
İl Başkanlıkları ile Sendikamız Kadın Komisyonu 
katılımı ile gerçekleşen toplantılarda, geçmiş ça-
lışmalarımız yanında 2020 yetki dönemine yönelik 
çalışmalarımız, ayrı ayrı değerlendirildi.
33 ayrı istişare toplantısı şeklinde yürütülen 
toplantıların her biri en az 1 saat sürecek şekilde 
programlandı.
Programların her biri Genel Merkez Yönetim 

Kurulu Üyelerimizden birinin moderatörlüğünde 
başlatıldı. İlgili Merkez Yönetim Kurulu üyemizin 
yaklaşık 15-20 dakika süren açılış konuşması ve 
sunumunda, Genel Merkezimizin geçmiş çalışma-
ları, pandemi süreci ve inkıtaa uğramış çalışma 
programımız ve yetki dönemine yönelik hedef 
ve programlarımız, Şube/İl Başkanlıklarımızın 
mevcut durumu hakkında genel bir bilgi verdi.  
Merkez Yönetim Kurulu üyelerince de yapılan kısa 
değerlendirmelerden sonra söz, Şube İl Başkanlığı 
ve Kadın Komisyonu Üyelerine verildi. Daha sonra 
toplantımıza katılan Şube, İl Başkanlığı ve Kadın 
Komisyonu Yöneticilerimiz tek tek söz alarak genel 
bir değerlendirme ve gelecek yetki dönemine 
yönelik görüş ve önerilerini ifade ettiler. 
 Özellikle 15 Temmuz yetki dönemine yönelik, 
ortaya konulan hedef ve programlar, Şube, İl 
Başkanlıklarımız ve Kadın Komisyonu Üyelerimizin 
heyecanı, gelecek dönemlere yönelik çok olumlu 
bir görüntü olarak ortaya konuldu. 
Toplantının sonuna doğru Genel Başkan Ahmet 
Demirci ve Genel Merkez Yöneticilerimiz de ayrı 

ayrı söz alarak, değerlendirmelerde bulumdular. 
Pandemi sürecinin ortaya koyduğu ve yüzyüze 
toplantıların organize edilemediği bu dönemlerde, 
Telekonferans yöntemi ile bir araya gelen teşki-
latımız, önümüzdeki çalışma programı ve yetki 
dönemine yönelik önemli kararlara imza atarak, 
istişare toplantıları sonuçlandırıldı.

ŞUBE, İL BAŞKANLIKLARI ve KADIN KOMİSYONU İSTİŞARE TOPLANTISI YAPILDI
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Tarım ve Orman Bakanlığı Per-
sonel Genel Müdürlüğüne Genel 
Müdür Yardımcıları olarak atanan 
Sayın Mahmut YARAR ve Sayın 
Mustafa SÖNMEZ ile Orman Genel 
Müdürlüğü  Personel Daire Baş-
kanı olarak atanan Sayın Fatma Si-
nem SADIOĞLU ve Destek Hizmet-
leri Daire Başkanı olarak atanan 
Sayın Murat DİKMEN’e hayırlı 
olsun ziyaretlerinde bulunduk.
Tarım ve Orman Bakanlığı Per-
sonel Genel Müdürlüğümüzde 

Genel Müdür Yardımcılarımıza 
yapmış olduğumuz ziyaretimizin 
ana konusunu Tarım ve Orman Ba-
kanlığımıza 09.06.2020 tarihinde 
sözleşmeli olarak tarım kuruluşla-
rımızda başlamaya hak kazanmış 
yeni meslektaşlarımızın biran 
önce başlatılması ve başladıkları 
yerlerde 3 yılını doldurmuş tayin 
bekleyen diğer sözleşmeli meslek-
taşlarımızın da uzun bir zamandan 
beri bekledikleri tayin haklarını 
elde etmelerini sağlamak oldu. 

Genel Müdür Yardımcılarımızın 
konuya göstermiş oldukları has-
sasiyetten ötürü kendilerine bir 
kez daha teşekkürlerimizi iletmek 
istiyoruz. 
Onlarda biran önce bu yeni baş-
layacak olan meslektaşlarımızın, 
başlayacakları yerlerde görevleri-
nin başına geçmelerini sağlamak, 
tayinden dolayı ayrılacak arkadaş-
larımızın da yeni görev yerlerine 
sağsağlim ulaşmalarını sağlamak 
istediklerini beyan ettiler.
Bahse konu ile ilgili İl Müdürlerine 
bir aksaklığa meydan verilmemesi 
için talimat vereceklerinin uygun 
olacağı görüşüne vardık.
Bu durum karşısında doğabilecek 
her sıkıntı ve sorunu çözmek için 
Türk Tarım Orman Sen olarak 
hazır bulunduğumuzun altını 
çizmek istiyoruz. Sorun yaşayacak 
arkadaşlarımızın bizleri bilgilen-
dirmeleri durumunda konunun 
takipçisi olacağımızı,  gerekli mer-
cilere sorunu ortadan kaldırmaları 

için anında ileteceğimizi bilme-
lerini istiyoruz. Yeni başlayacak 
meslektaşlarımıza da tayin olacak 
meslektaşlarımıza dayeni görevle-
rinde üstün başarılar dileriz.
Orman Genel Müdürlüğü bünye-
sindeki ziyaretlerimizde Personel 
Daire Başkanımız Fatma Sinem 
SADIOĞLU, görevde yükselme 
ve unvan değişikliği sınavında 
atanmış olan ve mazeret tayini 
bekleyen arkadaşlarımızın sorun 
ve sıkıntılarını ilettik.
Bu konuya göstermiş olduğu 
hassasiyetten dolayı kendisine 
müteşekkiriz.
Yeni atanan Daire Başkanımızın 
Orman Genel Müdürlüğümüz per-
sonel hizmetlerinde güzel işlere 
imza atacağına inancımız tamdır. 
Geçmiş dönemlerdeki aksaklık-
ların oluşmaması temennimizdir. 
Personel Daire Başkanımıza ve 
Destek Hizmetleri Daire Başka-
nımıza yeni görevlerinde üstün 
başarılar dileriz.

HAYIRLI OLSUN 
ZİYARETLERİNDE 
BULUNDUK

MURAT DİKMENFATMA SİNEM SADIOĞLU

MAHMUT YARAR

MUSTAFA SÖNMEZ
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.tr İki dönem Türkiye Kamu-Sen Adana Şube 
Temsilciliği yapan Türk Yerel Hizmet-Sen 
Adana Şube Başkanımız Sayın Selçuk 
DİKER görevi Türk Eğitim-Sen Adana 1 
Nolu Şube Başkanı Sayın Durdu Mehmet 
GİRGEÇ’e devretti. Türkiye Kamu-Sen Ada-
na temsilciliğinde konfederasyona bağlı 
tüm şube başkanlarının ve yönetimlerinin 
hazır bulunduğu devir teslim törenine 

Genel Başkan Yardımcılarımızdan Hüseyin 
ARSLANKÖYLÜ ve Hasan Hüseyin UYGUN 
da katıldılar. 

Törende Sayın DİKER “Büyük bir şeref ve 
onurla yürütmekte olduğum Şube Baş-
kanlığına ek olarak aynı onurla iki yıldır 
yürütmekte olduğum Türkiye Kamu-Sen İl 
Temsilciliği görevini çalışmakta olduğum 
kurumdaki haksızlıklara karşı eğilmeme-
min işten atılan sözleşmelilerin haklarını 
aradığım için görev yerimin merkeze uzak 
bir yere değiştirilmesi nedeniyle teşkilatı 
temsil noktasında daha özgür bir arkadaşı-
ma teslim etmenin gururunu yaşıyorum.
Bizler onurlu ve şerefli bir iş yapıyoruz. 
Kamu çalışanlarının haklarını hukuki ze-
minde savunmaya devam edeceğiz “ dedi.
Görevi devralan Sayın GİRGEÇ’de “ İki yıl 
başarılı bir şekilde görev yapan Sayın 
Selçuk DİKER’e çalışmalarından dolayı 
teşekkür ediyor, bu görevi devralmaktan 
onur duyuyorum” şeklinde konuştu.

Türkiye Kamu-Sen Adana 
Temsilciliğinde Görev Değişimi

8-10 Haziran 2020 tarihleri arasın-
da Adana şubemizde teşkilat çalış-
ması yapıldı.
8 Haziran Pazartesi günü Adana-Karataş 
Belediye Başkanı Sayın Necip 
TOPUZ ve üyelerimiz ziyaret edildi. 
Ziyarete Genel Başkan Yardımcı-
larımız; Hasan Hüseyin UYGUN ve 
Hüseyin ARSLANKÖYLÜ ile Adana 
Şube Başkanımız Selçuk DİKER ve 
Karataş ilçe Temsilcimiz Mehmet 
Ulaş AKTAN katıldı. Ardından 
Adana-Ceyhan Belediye Başkanı 
Sayn Hülya ERDEM ziyaret edildi. 

Belediye Başkanlarına görev yerleri değiş-

tirilen ve başka görev verilen personellerin 

durumları iletildi. Belediye Başkanı Sayın 

ERDEM’de konuşmasında atama ve görev-

lendirmede liyakatı esas aldıklarını bunun 
dışında gözden kaçan durumlar varsa 
yeniden değerlendirileceğini belirtti.
10 Haziran Çarşamba günü Adana Bü-

yükşehir Belediyesinde görev yeri 
değiştirilen ve görevden alınan üyele-
rimiz ziyaret edildi. Adana Büyükşehir 
Belediyesi İşyeri Temsilcileri ve Adana 
Şube Yönetimi ile bir araya gelip 
istişare edildi. 
MHP Adana İl Başkanı Sayın Bünyamin 
AVCI ile Adana Ülkü Ocakları Eğitim ve 
Kültür Vakfı İl Başkanı Çağrı KORKUT 
makamlarında ziyaret edildi. 

Adana Şubemizde Teşkilat Çalışması

Hatay Şubemiz Yayladağı Belediyesi İle 
Sosyal Denge Tazminat Sözleşmesi İmzaladı

Sözleşmeyi Yayladağı Belediyesi adı-
na Belediye Başkanı Sayın Mustafa 
SAYIN, Türk Yerel Hizmet-Sen adına 
da Hatay Şube Başkanımız Bahtiyar 
ŞAHİN imzaladı. Sözleşme sırasında 
Hatay Şube Yönetim Kurulundan 
Mehmet KESRİKLİOĞLU ,Mürüvvet 
FAKİROĞLU, Bülent ÜZ, Faruk FIRAT, 

Özdal DOĞAN, Bestami ERTUNÇ,  İlçe 
Temsilcimiz Agah SEZGİN ve birim 
amirleri de hazır olundu.

Sayın SAYIN yaptığı konuşmada 
personele bütçemiz oranında katkıda 
bulunmak çalışma şevkini perfor-
mansını arttırmak, vatandaşımıza 

daha iyi hizmet vermelerini sağla-
mak bizleri memnun eder sözleşme 
hayırlı uğurlu olsun dedi.
Hatay Şube Başkanımız Bahtiyar 
ŞAHİN’de,  Sayın Başkana çalışana 
vermiş olduğu değerden dolayı 
teşekkür ederek sözleşmenin hayırlı 
olmasını diledi.

11-15 Haziran tarihleri 
arasında Mersin’de teşkilat 
çalışması yapıldı.
11 Haziran Perşembe günü Mersin 
Büyükşehir Belediyesinde üyelerimiz 
ziyaret edilerek  güncel konularda 
fikir alışverişinde bulunuldu.  Ar-
dından Ülkü Ocakları Eğitim ve 
Kültür Vakfı Mersin Şube Başkanı 
Sayın Çağrı ÜNEL ve Mersin Toroslar 
Belediye Başkanı Atsız Afşın YILMAZ 
makamlarında ziyaret edildi. Genel 
Başkan Yardımcılarımız Sayın Hasan 
Hüseyin UYGUN ve Sayın Hüseyin 
ARSLANKÖYLÜ’nün katıldığı ziya-
rete Mersin Şube Başkanımız Sayın 
Mustafa KARAÇOR eşlik etti.
15 Haziran Pazartesi günü Türkiye 
Kamu-Sen Genel Başkan Yardım-
cısı Türk Haber-Sen Genel Başkanı 

Sayın Yücel KAZANCIOĞLU ile Genel 
Başkan Yardımcımız Sayın Hüseyin 
ARSLANKÖYLÜ Türkiye Kamu-Sen 
Mersin Şube Temsilcisi, Türk Eğitim-
Sen Mersin 1 Nolu Şube Başkanı 
Sayın Metin ERCAN ve yönetim 
kurulunu ziyaret etti. Toplantıya Kon-
federasyonumuza bağlı Mersin Şube 
Başkanları katıldı. Toplantıda güncel 
konular istişare edildi.

Mersin Şubemizde Teşkilat Çalışması

Sözleşmeyi Hatay Büyükşehir 
Belediyesi adına Belediye Baş-
kanı Sayın Doç. Dr. Lütfü SAVAŞ , 
Türk Yerel Hizmet-Sen adına 
da Hatay Şube Başkanımız 
Bahtiyar ŞAHİN imzalandı. 

Sayın SAVAŞ yaptığı konuşmada 
personele bütçemiz oranında 
katkıda bulunmak çalışma şevkini 
performansını arttırmak, vatanda-
şımıza daha iyi hizmet vermelerini 
sağlamak bizleri memnun eder 
sözleşme hayırlı uğurlu olsun dedi. 
Hatay Şube Başkanımız Bahtiyar 

ŞAHİN’de,  Sayın Başkana çalışana ver-
miş olduğu değerden dolayı teşekkür 
ederek sözleşmenin hayırlı olmasını 
diledi.

Hatay Büyükşehir Belediyesi İle Sosyal 
Denge Tazminat Sözleşmesi İmzalandı

9 Haziran Salı günü; Türk Yerel Hizmet-Sen adına sözleşmeyi Sayın Hüse-
yin ARSLANKÖYLÜ ve Sayın Hasan Hüseyin UYGUN, Saimbeyli Belediyesi 
adına da Belediye Başkanı Sayın Mustafa Şahin GÖKÇE imzaladı. Adana 
Şube Başkanımız Sayın Selçuk DİKER ile Saimbeyli İlçe Temsilcimiz Sayın 
Özlem TARHAN ve üyelerimiz de imzada hazır bulundu.

Adana Saimbeyli Belediyesi ile Sosyal 
Denge Tazminatı Sözleşmesi imzalandı
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Sayın Mahalli İdare çalışanları, Kıymetli Türk Yerel Hizmet-Sen’liler. 
Çeyrek asır önce 18 Haziran 1992’de büyük bir mücadelenin meşa-
lesi yakılarak, inanmış büyüklerimizin ve dava adamlarının “Önce 
Ülkem”    diyerek çıktığı zorlu ve çetin yolda, Yaradan’a şükürler 
olsun ki!  Sendikal mücadelemizin merkezine aldığımız Vatan sev-
dasından, Millet sevgisinden ve Hizmet aşkından bir an olsun ödün 
vermeden, eğilmeden,   baskılara inat,  hak bildiğinden dönmeden, 
savrulmadan, tahriklere kapılmadan, tehditlere aldırmadan değer 
verdiği ve inandığı yoldan bir kez olsun sapmadan 28. Yılımızı dol-
durduk. 
                                                               
Türk Yerel Hizmet Sendikamızın,  üyelerimiz ve hizmet kolundaki 
tüm çalışanların ekonomik, sosyal hak ve menfaatlerini koruyup, 
hak ararken yapıcı ve uzlaşmadan yana, sorumlu ve kararlı kitle 
sendikacılığımız    ilkemiz olmuştur.

Hizmet kolumuzda siyasallaşmış Belediye Başkanları, İl Özel İdare 
Genel Sekreterleri, Devletin değil Hükümetin Valisi ve Kaymakamı 
olmuş mülki amirlerle üyelerimizin ve çalışanlarımızın sıkıntılarını 
çözmede   zorluklar yaşadığımız acı ama bir o kadarda gerçektir. Zor 
şartlara rağmen üyelerimizin ve çalışanların hak ve menfaatlerini 
korunup geliştirilmesi adına her platformda gündeme getirerek et-
kili bir sendikal faaliyet   yürütmekteyiz.    
                                                                                     
Hizmet kolumuzda, özellikle belediyelerde kanun yönetmelik ta-
nımayan çifte standartlı uygulamalar karşısında, diyalogla çözüm 
yolları arayışımız ve kamuoyu yaratmak önceliğimiz olmuştur. İyi 
niyetli   yaklaşımlarımıza,  sosyal diyalog ve demokratik yöntem-
lere duyarsız ve kapalı yöneticiler karşısında ise son güvencemiz 
hukuk yollarında çözüm aradık ve aramaya devam edeceğiz. Gücü-
nü hükümetten alan sarı   sendika,  var oluş nedenleri olan kamu 
görevlilerini unutmuş, güce teslim ve tabi olmuş bir şekilde olup 
biteni izlemektedir. Bu anlayıştaki sendikalar, yıllardır kamu kurum 
ve kuruluşlarında olumsuz çalışma şartları   altında düşük ücretle en 
temel ekonomik ve demokratik haklardan mahrum bir şekilde görev 
yapan kamu görevlilerinin iradelerini yok hükmünde saymaktadır-
lar. Kendilerine güvenerek üye olmuş, sendikalarına yetki   vermiş 
çalışanlarımız kapalı kapılar ardında yıllardır adeta pazarlanmakta-
dır.
                                                                                                                                                              
Mahalli İdare çalışanlarının hür ve gür sesi Türk Yerel Hizmet-Sen 
gücünü,  hak ve hakkaniyet adına çalışmayı, üretmeyi, katkı sağ-
lamayı kendisine şiar edinen 16.500 onurlu üyesinden almaktadır. 
Üyelerinden aldığı   bu gücünü de çalışanlar ve ülkesi için kullanan 
yerli ve milli tek sendikadır. Biz, sendikal mücadele ve stratejimizin 
eksenini siyasi yaklaşımların ve hükümetlerin değil, sadece ve sade-
ce kamu çalışanlarının beklenti ve   taleplerinin oluşturacağına söz 
vermiştik. Bedeli ne olursa olsun hiçbir bir platform ve koşulda üye-
lerimizi yüz üstü bırakmayacağımıza söz vermiştik.  İçten ve dıştan 
milletimizin zararına ve devletimizin bekasına   yönelik girişimlere 
karşı duracağımıza ve varlığımızı armağan edeceğimize; Türkiye 
sevdalısı, milli bir sivil toplum kuruluşu olarak camiamızın ve mil-
letimizin sesi olacağımıza söz vermiştik. İşte bu sözlerimizden geri   
dönmeden mücadelemize devam ediyoruz.
  
Türkiye Kamu-Sen’e,  Türk yerel Hizmet-Sen’lilere, kamu görevli-

lerine ve mazlumlara yapılan her haksızlık karşılığını bulur. Akba-
balar ve çakal sürüleri bilsin ki hevesleri kursaklarında kalacaktır. 
İçimizdeki ve dışımızdaki tüm düşmanlara inat bu millet sağ olduk-
ça Türk Yerel Hizmet-Sen bayrağı dalgalanacaktır. İktidarlardan 
beslenerek büyüyen, yetki alan sendikalar gerçek amaçlarından 
uzaklaşarak taşeron ve payanda oldular. Bu gün iktidardan bes-
lenenler zannetmesinler ki makamlar ve iktidarlar daimidir!  Hız-
lı yükselişin,  inişi de mutlaka ama mutlaka hızlı olacaktır. Bugün 
en küçük menfaati için sahip olduğu her değeri ayaklar altına al-
maya meyilli çok sayıda insan, köşe başlarını tutmuş durumdadır. 
Haksızlığa boyun eğip, kula kul olarak, hakkı unutmaktansa; işçi-
nin memurun, emeklinin sırtına basarak yükselmektense, milletin 
gönlünde yücelmeyi tercih edecek erdemli insanlara, idealist yö-
neticilere ve sendikalara her zamankinden fazla ihtiyacımız var-
dır.                                                                                                                                                                

Türk Yerel Hizmet Sen olarak,  hiçbir zaman kula kulluk etmedik, 
Allah’tan başkasına boyun eğmedik, kulluğa da talip olmadık. Bu 
nedenle alnımız ak, başımız dik, gururluyuz…

Bende ulvi amaçların hamisi, bir sendikanın ötesi, bir sivil toplum 
kuruluşunun fazlası, bir aydınlatma hareketi, milli ve manevi değer-
lerimizin kalesi, memurlarımızın dayanacak tek noktası olan Türkiye 
Kamu-Sen ve   Türk Yerel Hizmet-Sen’in bir neferi olmaktan şeref 
duyuyorum. Türkiye Kamu-Sen ve Türk Yerel Hizmet-Sen ailesi için-
de yer alarak, üye olarak, destek vererek doğru yerde durmuş; işyeri 
temsilcilerimizden il ve ilçe     temsilcilerimize, denetim ve disiplin 
kurulu üyelerimizden şube başkanlarımıza, şube başkan yardımcı-
larımızdan genel merkez yöneticilerimize, herkese tek tek teşekkür 
ediyor; ailemize kattıkları değerden dolayı,   şükranlarımı sunuyo-
rum. Türk Yerel Hizmet-Sen Sendikamızın 28. Kuruluş yıldönümünü 
kutluyorum. Hayatta olmayan tüm büyüklerimize ve arkadaşlarımı-
za Allah’tan rahmet diliyorum.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 Saygılarımla.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Mustafa YORULMAZ
Genel Başkan
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