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BAŞKAN’DAN

Hüseyin ÖZTÜRK
Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı
Toç Bir-Sen Genel Başkanı

H

ayatı anlamlı ve değerli kılan
davaya sıkı sıkıya bağlanmak
ve bu yolda zafere ulaşmak için
mücadele etmektir.
Bu süreçte mücadele ne kadar meşakkatliyse, bu yolda ne kadar ter dökülürse elde edilen başarı da o ölçüde büyük
olur, değer kazanır.
Tıpkı Erdemliler Hareketi Toç Bir-Sen’imizin; hak, adalet ve insanı esas alarak
20 yıldır yürüttüğü Soylu Mücadelesi
gibi.
Evet bu yıl Toç Bir-Sen’imizin 20’inci kuruluş yıl dönümü.

2001 yılında kurulan Toç Bir-Sen’imiz
tam 20 yıldır; aynı davaya emek ve gönül veren, aynı mefkureye sevdalı, aynı
ruhla mücadeleye yoldaş olan teşkilatımızın hak ve adalet harcıyla, bin bir
emek ve kararlılıkla ördüğü örgütlü gücün adıdır.
Toç Bir-Sen’imiz; ekmeğin büyümesi,
alın terinin ve emeğin karşılık bulması,
insan onurunun öncelenmesi, zulmün,
baskının ve yasakların son bulması için
mücadele edenlerin otağıdır.
Toç Bir-Sen’imiz; korku imparatorluklarını yıkan, hak aramanın, hakkı savunmanın mihmandarlığını yapan, mille4

“Yaşamın en büyük dramı; insanların
yok olması değil, mücadeleden
yılmasıdır” der Cemil Meriç.

tin ve millet iradesinin kayıtsız-şartsız
yanında olan, ecdadın emanetini daima
başının üstünde taşıyan, vatan sevgisini
canından öte bilenlerin omuz omuza
yürüdüğü soylu mücadelenin adresidir.
Gönül ve eylem birlikteliği yaparak,
sendikal kulvarda ezberleri bozarak bu
yola ilk adım attığımızda üstlendiğimiz
sorumluluğun ne denli büyük ve zorlu
olduğunun farkındaydık.
Hiçbir davanın; meflüç bir irade, sığ
kalmış bir hedef, ruhsuz ve amaçsız insanlarla kazanılamayacağı gerçeğiyle,
korkmadan, yılmadan, yorulmadan,
mücadeleyi biran olsun bırakmadan
bugünü kurtarmak için değil, dünden
daha güzel ve güçlü yarınlar için alın
teri döktük.
Rabbim 20. Kuruluş Yıl Dönümümüzü
hayırlı, birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi güçlü, yolumuzu mübarek
eylesin.

“Mücadelemiz
Sendikacılıkta ve
Örgütlülükte Bir
Kez Daha Karşılık
Bulmuştur”

Evet bu yıl Toç Bir-Sen’imizin Soylu Mücadeledeki 20’nci yılının yanı sıra yetkide 14’üncü onur yılının da mutluluğunu
ve gururunu yaşıyoruz.
Memur-Sen ve Toç Bir-Sen olarak; kamu
görevlileri için verdiğimiz sendikal mücadele, elde ettiğimiz kazanımlar, milletimiz ve ülkemizin sorunlarına yönelik
çözüm odaklı yaklaşımlarımız sendikacılıkta ve örgütlülükte bir kez daha karşılık bulmuştur.
Hizmet Kolumuzda azalan kamu çalışanı sayısına rağmen teşkilat mensuplarımızın gayretleri, emekleri, alın terleri
ve mücadelesiyle Toç Bir-Sen sendikacılıkta bu yıl da istikrarın ve güvenin adı
olmuş, 45.344 üyesiyle de kamu görevlileri sendikacılığındaki rakipsizliğini
tescillemiştir.
81 ilin tamamında yetkili sendika olmamız, Tarım-Ormancılık Hizmet Kolundaki emek mücadelesinin öncüsü
olduğumuzu, bize duyulan güvenin ve
desteğin de her geçen gün artarak devam ettiğini bir kez daha gözler önüne
sermiştir.
Bu onur ve mutlulukla birlikte, hizmet
kolumuzda görev yapan kamu görevlilerinin takdirine ve teveccühüne mazhar olma çabamızı artıracağız.
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Sendikalaşmadaki nicel büyümeyi nitel büyümeye dönüştüren Toç Bir-Sen
olarak; ülkemizin, milletimizin, kamu
çalışanlarımızın hakkını, refahını, geleceğini daima önceleyecek, bunun için
emek mücadelemizi tüm gücümüzle ve
kararlılıkla sürdüreceğiz.
“Şımardıysan başka düşmana ihtiyacın
kalmamış demektir” derler Anadolu’da.
Bu deyişten hareketle bu hakikati hiç
unutmadan inancımız, ideallerimiz ve
ilkelerimiz uğruna mücadeleye devam
edeceğiz.
Bir kez daha Genel Merkez Yönetim Kurulumuz ve şahsım adına, Memur-Sen’imizin Kurucu Genel Başkanı Mehmet
Akif İnan ağabey başta olmak üzere
Tahsin Suda, Serdar Güllüoğlu, Remzi
Şanlı, İbrahim Yaşar, Güven Perçem başkanlarımıza ve ebedi aleme uğurladığımız tüm dava ve yol arkadaşlarımıza
Yüce Allah’tan rahmet diliyor, her yerde
ve her koşulda tüm zorluklara rağmen
elif gibi dimdik duran, kutlu davamızı ve
sevdamızı alın teriyle büyüten, örgütlü
gücümüzü ve kardeşliğimizi çelikleştiren tüm teşkilatımıza teşekkür ediyorum.

6. Dönem Toplu
Sözleşmesiyle Çok
Önemli Kazanımlara
İmza Attık
2022 ve 2023 yıllarını kapsayan 6. Dönem Toplu Sözleşmesi mutabakatla
sonuçlandı.
Toç Bir-Sen olarak; çalışanlarımızın
haklı taleplerinin karşılık bulması için
var gücümüzle yürüttüğümüz mücadelemizde 6. Dönem Toplu Sözleşmesiyle
çok önemli kazanımlara imzamızı attık.
Hizmet Kolumuzdaki en kapsamlı Toplu
Sözleşme olan bu sözleşmede tekliflerimizi istişareler ve titiz çalışmalar sonucunda hazırladık.
Tarım ve Ormancılık Hizmet Kolu’na
dair her bir talep kollektif akılla, üyele-

rimizden iş yeri temsilcilerimize, Şube
ve İl Başkanlıklarımızdan Genel Merkezimize kadar herkesin katılımını ve
katkısını esas alarak oluşturuldu, teklife
dönüştürüldü.
Toplu Sözleşme masasına; kamu çalışanlarımızın haklarını alması, taleplerinin kazanıma dönüştürülmesi, mevcut
sorunlarının çözüme kavuşması için
kararlılıkla oturduk. Görüşmelerin başladığı ilk andan itibaren emeğin değerini artırma, ekmeği hakça paylaşma,
alın terine karşılığını verme gayesiyle
müzakerelerimiz ve yürüttüğümüz diplomasi ile kamu görevlilerimizin haklarını sonuna kadar savunduk. Bu kararlı
duruşumuz neticesinde de çok güzel ve
önemli kazanımlar elde ettik. Hizmet
kolumuzdaki onlarca kazanımın yanı
sıra Memur-Sen olarak yıllardır mücadelesini yürüttüğümüz 3600 ek gösterge ve sözleşmeliler konusunda da 2022
yılı içerisinde bakanlık ve yetkili konfederasyon arasında çalışmalar başlatılarak bu taleplerin hayata geçirilmesinin
kararını aldık.
Yolumuz uzun, yükümüz ağır, hedeflerimiz büyük. Bu sorumluluğun farkındalığıyla; yeni yıl ile birlikte hayata geçecek
olan kazanımlarımızın uygulanmasının
takipçisi olacak, kamu çalışanlarımızın diğer haklı taleplerinin de karşılık
bulması için tüm teşkilatımızla birlikte
çalışmaya, mücadele etmeye devam
edeceğiz.
Kazanımlarımızın
çalışanlarımıza,
kurumlarımıza ve milletimize hayırlı
olmasını diliyor, 6. Dönem Toplu Sözleşmesinin mutabakatla sonuçlanmasına katkı sağlayan Cumhurbaşkanımız
Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanı Sayın Vedat Bilgin ve ekibi ile
Tarım ve Orman Bakanı Sayın Dr. Bekir
Pakdemirli ve Bakanlık bürokratlarına
teşekkür ediyoruz.

Yaralarımızı Yine Hep
Birlikte Saracağız

Geçtiğimiz aylarda maalesef hem orman yangınları hem de sel afetiyle hepimizin hanelerine, yüreklerine ateş
düştü.
Yurdumuzda eş zamanlı olarak farklı
bölgelerde çıkan ve tarihimizin en büyük orman yangını olduğu değerlendirilen bu orman yangınlarıyla yalnızca
ağaçlar kül olmadı, ormanları yurt edinen yüzlerce hayvan telef oldu, bölgedeki vatandaşlarımız evlerini, emeklerini, hayallerini kaybetti.
Yangınların ilk çıktığı andan itibaren
Devletimiz ve kurumlarımız, orman
kahramanlarımız, art arda başlayan
yangınlarla eşi benzeri görülmemiş büyük bir mücadele yürüttüler.
Ülkesi ve milleti için tüm imkânlarını
seferber eden Tarım ve Orman Bakanlığımıza, “Yeşil Vatan için canını ortaya
koyan” Orman Teşkilatımıza, Bakanlığımızın ilgili birimlerinde görev yapan ve
felaket bölgelerinde vatandaşlarımıza
ve yaralı hayvanlara yardım elini uzatan
çalışanlarımıza şükranlarımızı sunuyorum.
Bu süreçte Toç Bir-Sen olarak bizler
de Şube ve İl Teşkilatlarımızla birlikte;
orman yangınlarının hemen ardından
gittiğimiz yangın bölgelerinde, ormanlarımızın yeniden ve daha güçlü olarak
hayat bulması ve yaraların sarılması
için girişimlerde bulunduk. Yangın söndürme faaliyetlerine katılan tüm çalışanlarımıza lojistik destekte bulunarak
yük kaldırmaya, dayanak olmaya gayret
ettik.
Hem orman yangınlarında hem de sel
felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına ve Milletimize sabır diliyorum.
Toç Bir-Sen olarak bizler tüm teşkilatımızla birlikte; geleceğe nefes olmak
için, bölge halkımızın yaralarını hep
birlikte sarmak için sorumluluk almaya,
yük kaldırmaya ve her türlü desteği vermeye devam edecek, yaralarımızı hep
birlikte saracak, bu zorlu günleri yine
Millet olarak hep birlikte aşacağız.
Selam ve Dua ile…
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6. DÖNEM TOPLU SÖZLEŞME SÜRECİ

MEMUR-SEN
6. DÖNEM TOPLU
SÖZLEŞME TEKLİFLERİNİ
AÇIKLADI

K

amu görevlilerinin iki yıllık dönemde mali,
sosyal ve özlük hakları ile çalışma şartlarını,
Anayasal ve demokratik haklarını kapsayan 6.
Dönem Toplu Sözleşme Tekliflerini Memur-Sen Genel
Başkanı Ali Yalçın açıkladı. Memur-Sen kamu görevlilerinin maaş ve ücretlerinin; 2022’de %21, 2023’te olmak
üzere iki yıllık sürede toplamda %38 artırılmasını, ayrı-

6

ca toplamda %6 da refah payı verilmesini ve mutabakat
sağlanamayan 5.Dönem Toplu Sözleşmeden kaynaklı
geçmiş kayıpların telafisi için 600 TL seyyanen zam ile
iyileştirilmesini istedi.
Memur-Sen Genel Merkezi’nde gerçekleştirilen açıklamada konuşan Genel Başkan Ali Yalçın, toplu sözleşme
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hakkını, Toplu Sözleşme masasını ve toplu pazarlığı
önemsediklerine vurgu yaparak, “Toplu sözleşme; hak
arama, hak alma, hakkı koruma, hakları artırma masasıdır. 4 milyona yakın kamu görevlisi ve 2 milyona yakın
kamu görevlisi emeklisini aileleriyle birlikte 20 milyonu aşkın insanımızı doğrudan ilgilendiren ve etkileyen,
sonuçları itibariyle ise; çiftçiyi, işçiyi, işsizi, sanayiciyi,
esnafı, girişimciyi kısacası toplumun diğer kesimlerini
de doğrudan ve dolaylı olarak etkileyen sosyal politika aracı ve sosyal diyalog zeminidir. Toplu sözleşmenin
öznesi insan, konusu insan emeği, yüklemi uzlaşmak,
hedefi ise adalete ulaşmaktır. 2 Ağustos Pazartesi günü
başlayacak ilk oturumla birlikte, kamu işvereninden
toplu sözleşme masasında, ekonomideki büyümeyi
kamu görevlilerinin maaşlarına ve gelirlerine de yansıtarak, demokratik haklarını artırmak suretiyle kamu
görevlilerine Yeni Türkiye’yi yaşatacak, yasak ve sınırlamaları bitirerek kamu görevlilerinde ‘Güçlü Türkiye’yi
somutlaştıracak, mali, sosyal ve özlük hakları ile çalışma şartlarını iyileştirerek Büyük Türkiye’yi ispatlayacak
tavır ve teklifleri görmek istiyoruz” dedi.
Mutabakatsızlıkla sonuçlanan 5. Dönem Toplu Sözleşme’ye atıfta bulunan Yalçın, benzer bir olumsuz sonucun tekrarlanmaması adına, masada uzlaşma temelli
bakışın hakim olması gerektiğinin altını çizerek, hakkın
teminine, teslimine ve adaletin tesisine fırsat vermesi gerektiğini ifade etti. Ali Yalçın, pandemi sürecinin

neden olduğu küçülen ekonomi tehdidinin sona erme
eğiliminde olduğunu söyleyerek, “6. Dönem Toplu Sözleşme de 6 ay sonra başlayacak 4 altı ayı kapsayacağı
için, içinde bulunduğumuz anı değil, gelecek zamanı
planlamadır” diye konuştu.
6. Dönem Toplu Sözleşme sürecinde masada temsilci
bulunduran diğer 2 konfederasyona da toplu sözleşme
sürecinde “Memur-Sen ile birlikte hareket etme” daveti
yaptıklarının altını çizen Yalçın, “Davetimize olumlu cevap veren Kamu-Senle birlikte toplu sözleşme tekliflerine yönelik ortak çalışma gerçekleştirdik. Memur-Sen
olarak önceki Toplu Sözleşmelerde mutabakata vardığımız 40 maddeyi de kapsayacak şekilde 6. Dönem
Genel Toplu Sözleşmeye ilişkin hazırladığımız 51’i ortak toplamda 91 maddeyi teklif olarak sunuyoruz. Öncelikle belirtmek isterim ki, Toplu Sözleşme Metninin
Memur-Sen’in teklifleri çerçevesinde oluşması halinde;
gelir dağılımında adaleti sağlama, istihdamda herkese
güvence oluşturma, kariyer ve liyakat ilkelerine sadık
kalma, emeğin hakkını ve hukukunu koruma, alın terinin karşılığını artırma, ekonomik büyümeyi maaşlara
ve gelire yansıtma, 5. Dönem zararlarını tazmin etmeyi
sağlama, kamuoyuna deklare edilen vaatleri yerine getirme, demokratik ve anayasal haklardaki sınırlamalardan kurtulma noktasında eksiksiz ve emsalsiz bir irade
ve hukuk üretme imkânı kullanılmış olacaktır” ifadelerini kullandı.
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TARIM VE ORMANCILIK
HİZMET KOLU

6. DÖNEM TOPLU
SÖZLEŞME TEKLİFLERİ
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Tarım ve Ormancılık Hizmet Kolu’nun Yetkili Sendikası
Toç Bir-Sen, 2022-2023 yıllarını kapsayan 6. Dönem
Toplu Sözleşme tekliflerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakan Yardımcısı Ahmet Erdem’e sundu.

C

alışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Reşat Moralı toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda, Tarım-Orman çalışanlarının teklifleri,
Toç Bir-Sen Genel Başkanı Hüseyin Öztürk tarafından
Bakan Yardımcısı Ahmet Erdem’e iletildi.

Yetkili Sendika Toç Bir-Sen’in 81 ildeki Şube ve İl Başkanlarıyla istişareler sonrasında 56 başlık halinde hazırladığı hizmet kolu teklifleri, çalışanlarının taleplerini kazanıma, sorunlarını da çözümüne kavuşturacak şekilde
yürütülen titiz bir çalışma sonucu oluşturuldu.
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TARIM VE ORMANCILIK HİZMET KOLU
KOMİSYON TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

6.

Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinin hemen öncesinde Toç Bir-Sen Genel Başkanı
Hüseyin Öztürk ve Genel Merkez Yönetim
Kurulu üyeleri ile Tarım ve Orman Bakanlığı Personel
Genel Müdürü Adem Dinç ve Tarım ve Ormancılık Hiz-
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met Kolu’nda yer alan kurumların temsilcilerinin katılımıyla bir toplantı gerçekleştirildi.
Toplantıda, Toç Bir-Sen’in Toplu Sözleşme masasına taşıyacağı teklifler üzerinde istişarelerde bulunuldu.

Hüseyin ÖZTÜRK

Adem DİNÇ

Toç Bir-Sen Genel Başkanı

Tarım ve Orman Bakanlığı / Personel Genel Müdürü

Halim BEDİZ

Samet PEHLİVAN

Personel Genel Müdür Yardımcısı

Personel Genel Müdür Yardımcısı

GÜÇLÜ TEŞKİLAT GÜÇLÜ SENDİKA

Sabri KIZILKAYA

Dilek AYKUTLU

Toç Bir-Sen Genel Sekreteri

Özlük İşlemleri Daire Başkanı

Müfit ŞİMŞEK

Aydın ÜLVAN

Şeker Dairesi Başkanlığı İzleme Denetim ve Koordinasyon Daire Başkanı

İşçi ve İşveren İlişkileri Daire Başkan V.

Emrah ŞENOĞLU

Emin KARAMAN

TKDK Personel İşleri Koordinatörü

ÇEM Genel Müdür Yardımcısı

Şengül GÜLEŞEN

Şeyhmus Hayrullah KARAGÖZ

ESK İnsan Kaynakları ve Yönetim Geliştirme Daire Başkan V.

ESK I. Hukuk Müşaviri
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Fikret AKDENİZ

Fatih DOĞAN

Toç Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı

Toç Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı

Zekeriya YAZICI

Harun SARIDOĞAN

Toç Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı

Toç Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı

Satuk Buğra FINDIK

Maruf ARAS

Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Yönetim Hizmetleri Daire Başkanı

Su Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı V.
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Dr. Ayhan KOÇ

Osman GÜRER

A.O.Ç. Müdür Yardımcısı

A.O.Ç Personel ve Destek Hizmetleri Müdürü

GÜÇLÜ TEŞKİLAT GÜÇLÜ SENDİKA

Metin YİĞİT

Yasin ÇELTİK

ÇEM Yönetim Hizmetleri Daire Başkanı

DKMP Yönetim Hizmetleri Daire Başkanı

Mürsel AYAZ

İrfan TÜRKMEN

Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü İdari İşler ve Koordinasyon Daire Başkanı V.

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Sosyal İşler Daire Başkanı

Ömer OKÇU

Ayfer ERDEM

TMO Personel Şube Müdürü

TİGEM İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanı

Fatma Sinem SADİOĞLU

Mustafa BULUT

OGM Personel Dairesi Başkanı

DKMP Genel Müdür Yardımcısı
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6. DÖNEM TOPLU SÖZLEŞME’DE

İLK TOPLANTI
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

4

milyona yakın kamu görevlisi ve 2 milyona yakın memur emeklisini doğrudan ilgilendiren ve
milli gelirden alacakları payın belirleneceği 6.
Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinin ilk toplantısı
gerçekleştirildi. Toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Memur-Sen Genel Başkanı Ali
Yalçın, Toç Bir-Sen Genel Başkanı Hüseyin Öztürk, Memur-Sen’e bağlı sendikaların genel başkanları ile Kamu
İşveren Heyetinden temsilciler ve konfederasyon temsilcileri katıldı.
Kamu Görevlileri Heyet Başkanı olarak konuşan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, süreçten beklenti-
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lerini aktardı. 6. Dönem Toplu Pazarlık sürecinin her
anıyla, her oturumuyla ve sonuçlarıyla hayırlı olmasını
dileyen Yalçın; sorunları gören, çözüm üreten, adalet tesis eden, beklentileri hayata geçiren, talep ve teklifleri
kazanıma dönüştüren, ekonomik büyüme, adil ve insani
kalkınma hedeflerini destekleyen, emeği yücelten, alın
terinin payını yükselten, kamu görevlilerinin yaşadığı
sorunları eksilten, tabi tutuldukları yasakları sona erdiren, insan onuruna uygun maaş ve saygın iş ilkeleriyle
uyumlu çalışma şartlarını gerçekleştiren bir vasatı üreterek tamamlanmasını temenni ettiğini ifade etti. Yalçın 11 sendikasıyla Memur-Sen’in de bu zeminin temini
için çaba göstereceğinin altını çizdi.

GÜÇLÜ TEŞKİLAT GÜÇLÜ SENDİKA

Toplu Sözleşmedeki tarafların insan için, emek için, adalet için ve özgürlük için oluşacak iradeye katkı sunma
sorumluluğunun gereğini yerine getirmesi gerektiğine
vurgu yapan Yalçın, “Kamu İşvereni tarafı da emek tarafı da; hakkın teslimi, adaletin tesisi, insani kalkınma ve
adil gelir dağılımının gereği için cümle kurmalı, cömert
olmalı, empatik tavrı esas almalıdır” diye konuştu.
“Bu masada bencilliğe de cimriliğe de yer olmamalıdır”
diyen Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, “Sorunların
mertçe konuşulduğu, bölüşümün cömertçe gerçekleştiği bir zemin olmalıdır. Bu dönem, 5. Dönemde yapılan
hataların, ihmallerin veya bilinçli tutumların gerçekleşmeyeceği inanç ve kanaatindeyiz” ifadelerini kullandı.

“Kamu Görevlilerinin Satın Alma
Gücü Zayıflıyor”

yapılan artışın neredeyse her altı aylık dönemde enflasyonun altında kaldığı, herkesin bildiği, dillendirdiği,
Kamu İşveren Heyetini ise görmezden geldiği veriler
karşımızda duruyor” şeklinde konuştu.

Memur-Sen’in tekliflerinin hazırlanmasındaki gerekçelere de değinen Yalçın, “Ekonominin büyüdüğü fakat
büyümeden herkesin eşit düzeyde nasiplenmediği, kalkınmanın geçmişle kıyaslanmayacak ölçüde gerçekleştiği ve derinleştiği, buna karşın refahtan pay konusunda bazı kesimlerine ıskalandığı, enflasyon tahmin,
beklenti ve hedefleriyle gerçekleşmelerinin arasındaki
uyumsuzluğun ısrarla devam ettiği, son 10 yıllık süreçte gerçekleşen enflasyonun hedef ve tahmin verileriyle
yapılan kıyaslamasında 2 kattan daha yüksek farklılıkların oluştuğu, kamu görevlilerinin maaş ve ücretlerine

2013’de 12 615 $ olan Kişi Başına Milli Gelirin 2021 yılında
8.689 $’a gerilediğini hatırlatan Yalçın, bütçeden faize
ayrılan payın son 5 yıllık süreçte artma eğilimini devam
ettirdiğini belirterek “Kur, faiz ve altın üçlüsünün her
biri karşısında kamu görevlilerinin maaşlarının eridiği, satın alma güçlerinin zayıfladığı, enflasyon farkı ile
maaş rakamlarının yukarıya, enflasyon ile maaşın alım
gücünün aşağıya doğru hareket ettiği, kamu görevlilerinin maaş ve ücret kayıpları yanında yok sayılamaz
düzeyde gelir kaybı yaşadığı gerçeğini de bu masanın
bütün özneleri ve taraflarınca teklife cevap verirken
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gibi emeğin hakkını tespit ederken oluşturacağı bütçe
yükünü değil hakkın verilmemesi halinde karşılaşılacak sosyal maliyet büyüklüğünü esas almak gerekir.
Adaletin maliyeti, adaletsizliği bedelinden daima daha
düşüktür. İnsanı yaşatan devlet iki temel parametreye
dayanmak zorundadır. Hakkaniyete ve Adalete…
Bu masa tam da bu sonuca ulaşmak için var. O yüzden
sadece sosyal diyalog süreci değil aynı zamanda sosyal
devleti somutlaştırma sürecidir. Bütün bu değerlendirmeler üzerinden kamu işvereni hem heyet hem de her
bir üyesiyle tekliflerimize hayır demeye gerekçe değil
evet demeye dayanak aramalıdır. Toplu sözleşmenin
bütçeye yükünü azaltmanın değil, Toplu sözleşmeyle
adaleti sağlamanın derdinde olmalılar” şeklinde konuştu.
veya masaya teklif sunarken mutlaka dikkate almalıdır.
Sözün özü enflasyon karşısında eriyen maaş ve ücretler döviz ve altın karşısında kelimenin tam anlamıyla
kuşa döndü. 5. Dönem Toplu Sözleşme sürecini yaşayan işveren heyeti tarafındaki arkadaşlarımız, o süreçte
Memur-Sen’in ortaya koyduğu iradeyi ve gerekçelerini,
eminim ki bugün itibariyle takdir ediyorlardır. Çünkü biz
kamu işvereninin teklifini kabul etmediğimizde şunu
söylemiştik. Bu teklifte yer alan oranlar enflasyon gerçeğiyle, ekonominin verileri ile örtüşmemektedir” dedi.
Toplu sözleşme teklifleriyle; geçmişin kayıplarının giderilmesi, bugünün beklentilerinin karşılanması, geleceğe dair refah paylaşımının yapılması esas alındığını
ifade eden Ali Yalçın, “ Toplu sözleşme rakam ve oranların değil emek ve insanların merkez değer olduğu bir
süreçtir. Emeğe verilen karşılıktan tasarruf olmayacağı
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“Türkiye Bu Tekfliflerin Yerine
Getirilmesine Yetecek İmkanlara
Sahiptir”
5. Dönem Toplu Sözleşme’de kamu işvereni ve hakeminin, 74 kümülatif artışını hatırlatan Yalçın, “Kamu
görevlilerine 18 ayda %24,29 düzeyinde maaş güncellemesi yapıldı. Güncelleme diyorum, zam ya da artış demiyorum. Çünkü, enflasyon karşısında koruma yetisine
sahip olmayan bu oran, artış ve zam olarak nitelendirilemez” ifadelerini kullandı.
6. Dönem Toplu Sözleşme’nin genel anlamda Türkiye,
özelde ise kamu görevlileri sendikacılığı açısından bir
milat barındırdığına vurgu yapan Yalçın, “Kamu görev-
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lilerinin genelini ilgilendiren bizim deyimimizle genel
toplu sözleşmeye ilişkin tekliflerde Memur-Sen ve Kamu-Sen’in birlikte oluşturduğu ortak teklifler yer alıyor. Genel toplu sözleşmeye ilişkin teklif paketinin, 40’ı
geçmiş dönem Memur-Sen toplu sözleşme kazanımları, 51’i ise bu sözleşmeye mahsus ortak çalışma ürünü olmak üzere toplamda 91 teklifi Memur-Sen ve Kamu-Sen ortak teklifi olarak masaya sunulmuştur. Süreç
boyunca söz konusu tekliflerle ilgili olarak Memur-Sen
ve Kamu-Sen birlikte hareket edecektir. Bu boyutuyla
6. Dönem Toplu Sözleşmesine yönelik tekliflerin hazırlanmasında emeği geçen teknik heyetlerimize teşekkür
ediyorum” dedi.
Daha önce Kamu-Sen’in olumlu yanıt verdiği çağrıyı
KESK için yineleyen Yalçın, “Diğer taraftan aynı daveti
yaptığımız fakat olumlu karşılık bulamadığımız KESK’e
de toplu sözleşme görüşmelerinde fiilen birlikte hareket etme noktasında tavır değişikliği yapması önerimizi
ifade ediyoruz” dedi.
Türkiye’nin kamu görevlileri için daha iyi şartlar sağlayacak imkâna sahip olduğunu belirten Yalçın, “Kamu
görevlilerine yönelik grev ve siyaset yasaklarının sona
ermesini, kılık kıyafet dayatmasının bitirilmesini, sendikal haklara, özgürlüklere ve yetkilere dair hükümlerin demokratikleştirilmesini, 4688 sayılı Kanundaki
olumsuzlukların düzeltilmesini, eksikliklerin tamamlanmasını, toplu sözleşmenin kapsamına dair anlamsız
ve dayanaksız daraltıcı yorumların ortadan kalkmasını
teklif ediyoruz. Biz Türkiye’nin emeğin karşılığını eksiksiz verme hassasiyetine sahip medeniyetin mevcuttaki
en güçlü temsilcisi olduğuna dair inancımızı tekrar ediyoruz.

Biz, her zaman olduğu gibi bu toplu sözleşmede de tekliflerimizle hakkımızı istiyor, hukukumuzu genişletiyor,
mevcuttaki hak ve hukukumuzu koruyacak iradeyi gösteriyoruz. 6. Dönem Toplu Sözleşmenin adaleti sağlamaya, refahı adil paylaşmaya, kamu görevlilerini yasaklardan kurtarmaya, Sözleşmelilik garabetini bütünüyle
ortadan kaldırmaya, refah payı uygulamasının miladı
olmaya, kamu görevlilerini enflasyonun maaşları eriten etkisinden kurtarmaya, emekliler, kadınlar, gençler
ve engelliler önceliğinde bütün kamu görevlilerini Yeni,
Büyük Güçlü Türkiye’nin vatandaşı olmak noktasında
gurur duymaya vesile olmasını temenni ediyorum” diyerek sözlerini noktaladı.

“12 Ağustos’u Beklememize
Gerek Yok”
Toplantının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, “Biz
masaya gelirken ilk teklifin masanın başladığı gün verilmesi konusundaki temel çağrımızı daha önce de ifade ettik. Kamu heyetinin teklifini sunması için takvimin
gösterdiği tarihi beklememize gerek yok. Bu nedenle
ayın 12’sini beklemeden Kamu İşvereni tarafının teklifini
sunmasını bekliyoruz. Biz tekliflerimizi günler öncesinden kendilerine sunduk. Buradaki teklifimiz de çok net
olarak belli. Yüzde 38’lik bir iyileştirme, 600 TL seyyanen zam ve her iki yıl için 3 artı 3 olmak üzere refah payı.
Bunları dikkate alarak takvimde belirtilen tarihi beklemeden teklif sunulabilir” ifadelerini kullandı.
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TARIM VE ORMANCILIK
HİZMET KOLU TEKLİFLERİ

KOMİSYON TOPLANTISINDA
GÖRÜŞÜLDÜ

T

arım ve Ormancılık Hizmet Kolu’nun yetkili sendikası Toç Bir-Sen’ in 6. Dönem Toplu Sözleşme
masasına taşıdığı teklifleri Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı’nda düzenlenen komisyon toplantısında görüşüldü.
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Toç Bir-Sen Genel Başkanı Hüseyin Öztürk, Genel Merkez Yönetim Kurulu üyeleri Sabri Kızılkaya, Fatih Doğan,
Zekeriya Yazıcı, Fikret Akdeniz, Musa Şen ve Harun Sarıdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler
Genel Müdürlüğü, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan-
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lığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Hazine
ve Maliye Bakanlığı’ndan yetkililerin,
hizmet koluna bağlı kurum ve kuruluşların temsilcilerinin, Memur-Sen ve Toç
Bir-Sen Hukuk Müşavirlerinin katıldığı
toplantıda Tarım ve Ormancılık Hizmet
Kolu tekliflerinin ön müzakeresi yapıldı.
Toç Bir-Sen’in tekliflerinin görüşüldüğü
toplantıya katılan Kamu Görevlileri Heyet Başkanı ve Memur-Sen Genel Başkanı
Ali Yalçın, bir süre komisyon çalışmalarını
takip ederek heyete çalışmalarında başarılar diledi.
Komisyonda ön müzakeresi yapılan teklifler, oluşturulacak rapor neticesinde ilerleyen oturumlarda Bakanlık düzeyinde
gerçekleştirilecek komisyon çalışmalarıyla devam edecek.
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HÜKÜMET

YENİ BİR TEKLİF
ÜZERİNDE ÇALIŞMALI

M

ilyonlarca kamu görevlisi ve memur emeklisini ilgilendiren 6. Dönem Toplu Sözleşmede
hükümet kamu görevlileri için ilk zam teklifini sundu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda
gerçekleştirilen toplantıda konuşan Bakan Vedat Bilgin, hükümetin kamu görevlilerine ilişkin ilk teklifini
açıkladı.
Memur-Sen’in 2022 yılı için % 21, 2023 yılı için % 17 olmak üzere iki yıl için toplam % 38 artırılması ve ayrıca
toplam % 6 refah payı talebine karşın hükümet altı aylık
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dönemler halinde 2022 yılı için %6+5, 2023 yılı için %6+6
ve enflasyon farkı teklifinde bulundu.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin konuşmasında ayrıca sözleşmelilerin sorunları ve 3600 ek göstergeyle ilgili de açıklamalarda bulundu.
Bilgin, Memur-Sen’in de en önemli tekliflerinin başında
gelen 3600 ek gösterge konusuyla ilgili sunulan teklifi değerli bulduklarını belirterek “3600 meselesinin bu
sözleşme sürecinde çözülmesini istiyoruz” dedi.
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Bilgin ayrıca sözleşmeli personellerin özlük haklarında
iyileştirme yapılmasına da olumlu baktıklarını belirterek bu konuda da memnuniyet üretecek adımlar atılacağını ifade etti.
Hükümetin zam teklifinin ardından Memur-Sen Konfederasyonu ise Genişletilmiş Başkanlar Kurulu’nu toplayarak teklifle ilgili istişarelerde bulundu. Memur-Sen
Genel Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantıda hükümetin zam teklifi masaya yatırıldı.

“Rakamlar Beklentimizi
Karşılamıyor”
Toplantının ardından kameralar karşısına geçen Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Kamu İşvereni’nin,
Memur-Sen’in teklifinden 18 gün, ilk oturumun gerçek-

leşmesinden 10 gün sonra teklifini sunduğuna ve bu yönüyle teklifin geç geldiğine vurgu yaparak, “içerik itibariyle ise beklentilerin, olması gerekenin, adalet eşiğinin
uzağında tekliflerle karşılaştık. Kamu işvereni, maaş ve
ücretlere 2022’de %5+%6, 2023’de %6+%6 olmak üzere
toplamda iki yıllık 23 puanlık bir artış önerdi. Bunun
dışında somut, hesaplanabilir, tarihi, içeriği, kapsamı,
uygulama süreci bilinir ya da öngörülebilir bir teklif
sunmadı. Sayın Bakan tarafından ifade edilen teklif içeriğinde; ek gösterge, sözleşmeli personel, refah payı gibi
bizim tekliflerimizde yer alan ana konularla ilgili müzakere etme eğilimi hissettirecek bir netlik ne yazık ki söz
konusu değildir” diye konuştu.
Yalçın, 26 Temmuz’da iletilen Genel Toplu Sözleşme
metni içeriğinde yer alan birçok konuya bakanlığın
kendilerine olumlu veya olumsuz bir beyanda bulunmadığını belirterek, “ Genel toplu sözleşme tekliflerinin
tasnifi ve müzakeresi noktasında da hem kurumların
ve bürokratların hem de Sayın Bakanın toplu sözleşme
tekliflerimizle ilgili içerik, maliyet ve mahiyet yönüyle
yeterince bilgi sahibi olduğu da ortak kanaatimizdir. Ay-
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ğerlendirmeler yanında teşkilatımızın konuya bakışını,
örgütlü güç kapasitemizin bugünden sonraki aşamada
sürece nasıl etki edeceğini, Türkiye’nin 81 ilindeki teşkilatlarımızın ve üyelerimizin konuya bakışını ortaya koyacak sürecin nasıl işletileceğini, belirlemek noktasında
Genişletilmiş Başkanlar Kurulumuzu toplayacağımızı
ve kurulca alınacak kararların duyurularak süreci yönetip yönlendireceğimizi ifade etmiştik.

rıca, kamu işvereni teklifinde toplu sözleşme sürecinin
diğer önemli ayağını oluşturan hizmet kollarıyla ilgili
bir bölüm, hüküm ve teklif de bulunmamaktadır. Bu
tablo, kamu görevlilerinin beklentilerini ve haklı taleplerini yansıtan toplu sözleşme tekliflerimizin karşılığında işveren tarafından ortaya konması gereken iradenin
henüz tam olarak ifade edilmediği kanaati oluşturmaktadır” ifadelerini kullandı.
Sunulan teklifin toplu pazarlığın başlamasını sağlayacak nitelikte olmadığı gerçeğiyle birlikte kamu işevereninin müzakere başlatacak yeni bir teklif hazırlaması gerektiğini söyleyen Memur-Sen Genel Başkanı
Ali Yalçın, “Bu bakış açısıyla teklif oturumu sonrasında
kamuoyuna yaptığımız açıklamada; teklife ilişkin de-
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“Kamu İşvereninin
Teklifi Müzakere
Aşamasını
Başlatmaktan Uzaktır”
Bu kapsamda teklif sonrası Genel Merkezimizde gerçekleştirdiğimiz Genişletilmiş Başkanlar Kurulu ve akabindeki başkanlar kurulu toplantısı ile toplu sözleşme
sürecinde gelinen nokta ve bundan sonraki aşamaya
dair yapılacaklara ilişkin kararlara varılmıştır” dedi.
Yalçın’ın paylaştığı Memur-Sen Genişletilmiş
Başkanlar Kurulu’ndan çıkan kararlar ise şu şekilde
oluştu.
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1- Kamu işvereni tarafından sunulan teklif kamu görevlilerinin haklı beklentilerini karşılamaktan da müzakere-pazarlık aşamasını başlatmaktan da uzaktır. Bu
nedenle kamu işvereni 6. Dönem Toplu Sözleşmenin
pazarlık aşamasını başlatmayı gerektirecek yeni bir
teklifi en kısa sürede ve en geç Pazartesi gününe kadar bizimle ve kamuoyuyla paylaşmalıdır.
2- Toplu sözleşme müzakerelerinin genel toplu sözleşmeye ilişkin bölümü kapsamında 22 Ağustos’a kadar
oturum yapılması için kamu işveren tarafı istek ve
iradesini ortaya koymalıdır.
3- Bugün masaya sunulan kamu işveren teklifinin içerdiği;
a) Artış oranları yükseltilmeli,
b) Ek gösterge, sözleşmeliler ve refah payı başlıklarına ilişkin olumlu tutum devam ettirilmeli, kapsam ve takvim belirsizlikleri giderilmeli, teklif netleştirilmeli,
c) Genel toplu sözleşmeye dair tekliflerimizde yer
alan diğer konu (seyyanen zam, aile yardımı, toplu sözleşme ikramiyesi, dini bayram ikramiyesi, ek
ödeme, özel hizmet tazminatı vb.) başlıklarının
cevapsız bırakılması durumu fark edilmeli, bu ko-

nularda kamu işvereni masaya müzakere temelli
teklifler getirmeli,
d) Toplu sözleşmenin hizmet kollarına ilişkin bölümü kapsamında devam edecek müzakerelerde genel toplu sözleşme teklifindeki hata yapılmamalı,
teklif içerikleri net ve somut olmalıdır.
4- Kamu işvereninin 6. Dönem Toplu Sözleşme sürecinde gelinen noktada ürettiği belirsizliğin ifadesi
ve tekliflerimize yönelik olumlu bakış ve yakınlaşma iradesi oluşturma daveti içerecek biçimde Cuma
günü Türkiye genelinde mevcut teklifin yetersizliğini ve yeni teklif sunulması gereğini içerecek davet
temelli bir kamuoyu açıklaması yapılması, (Orman
yangınları ve sel felaketlerinin yaşandığı illerde basın bildirisi paylaşılacak, diğer illerde basın toplantısı
yapılacaktır.
5- 81 il temsilcimiz Ankara’ya çağrılarak Cumartesi
günü teşkilatın konuya bakışını ve bundan sonraki
aşamada Memur-Sen’in sergileyeceği tavrı tartışılacak ve bu çerçevede süreci hızlandıracak, işveren tarafında uzlaşma motivasyonunu artıracak, bu amaçla yeni ve adil teklif yapılmasını sağlayacak eylem
tercihlerinin tartışılması, kararları alınmıştır.
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MEMUR-SEN 81 İLDE HÜKÜMETE SESLENDİ

“TALEPLERİMİZE UYGUN
TEKLİFLER BEKLİYORUZ”

K

amu İşvereninin 2022 ve
2023 yıllarını kapsayacak ilk
zam teklifinin Memur-Sen
tarafından kabul edilmemesinin
ardından 81 ilden kamu işverenine
çağrıda bulunuldu. Türkiye’nin çeşitli meydanlarında bir araya gelen
kamu görevlileri yeni bir zam teklifi
bekledikleri çağrısında bulundu.
6. Dönem Toplu Sözleşmede kamu
işveren heyetinin ilk teklifi Çalışma
ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat
Bilgin tarafından açıklanmıştı. Buna
göre 2022 için altı aylık dönemler
halinde %5+6 ve 2023 için ise %6+6
ve enflasyon farkları teklif edildi.
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ise teklifin ardından yaptığı
açıklamada rakamların beklentiyi
karşılamadığını ve yeni bir teklif hazırlanması gerektiğini ifade etmişti.
Teklifin ardından Memur-Sen 81 ilden yaptığı ortak açıklama ile zam
teklifine itirazını bir kez daha yineledi. İl Temsilcilikleri tarafından
yapılan basın açıklamalarında enflasyona karşı erimeyecek bir ücret
sorunlara çözüm ve taleplere uygun teklifler istendi.
Ortak açıklamalarda çözüm yeri
olarak sadece toplu sözleşme masası olduğu belirtilirken Kamu
İşvereninin açıkladığı teklifin beklentilerini karşılamaktan uzak bir
görüntü sergilediği ifade edildi.
24

Hükümetin 2022 yılı için yüzde 5+6,
2023 yılı için yüzde 6+6 maaş zammı
teklifinin memuru enflasyona ezdi-

recek bir teklif olduğu vurgulanan
açıklamalarda “2020 yılının Ocak
ayında maaş ve ücretinin tamamıy-

GÜÇLÜ TEŞKİLAT GÜÇLÜ SENDİKA

la 98,5 kg “kıyma” alabilen kamu
görevlisi, 2021 yılı Ağustos ayı maaş
ve ücretiyle 65,2 kg “kıyma” alabilmektedir. 2020 yılının Ocak ayında
maaş ve ücretinin tamamıyla 1.917
adet “simit” alabilen kamu görevlisi,

2021 yılı Ağustos ayı maaş ve ücretiyle 1695 adet “simit” alabilmektedir. 2020 yılının Ocak ayında maaş
ve ücretinin tamamıyla 21 adet 18
litrelik “sıvı yağ” alabilen kamu görevlisi, 2021 yılı Ağustos ayı maaş ve

ücretiyle 14 adet 18 litrelik “sıvı yağ”
alabilmektedir. 5. Toplu Sözleşmeden bugüne kadar geçen 19 ayda
kıyma yüzde 92, pirinç yüzde 50,
makarna yüzde 37 arttı” sözlerine
yer verildi.

25

TOÇ BİR-SEN

81 İlden yapılan ortak
açıklamada ayrıca şu
ifadeler yer aldı:

26

Kamu görevlilerinin maaşları enflasyon karşısında erimektedir. 5.
Dönem Kamu İşvereni tarafından
teklif edilen ve Hakem tarafından
verilen maaş zammı iki yıl için 4+4

ve 3+3; 19. ayda gerçekleşen enflasyonun ise yüzde 26 olması Kamu
İşvereninin dikkate alması gereken
en açık tablodur. Artık bu yanlış hesaptan dönülmelidir.
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“Öyle görünüyor ki; bu teklif hazırlanırken çarşı pazardaki fiyatlar,
yüksek enflasyon, kurdaki yükseliş, temel ihtiyaç harcamalarındaki
artış, alım gücündeki düşüş göze-

tilmemiştir. Kamu İşvereninin sunduğu teklif bu gerçekleri dikkate
almayan, yetersiz, eksik ve beklentilerimizin altında bir tekliftir. Biz diyoruz ki; memura zammı enflasyon
değil kamu işvereni vermelidir.
Kamu İşvereninin 3600, refah payı,
sözleşmeli personel ile ilgili takvimlendirilmemiş, oranı, kapsamı
belirlenmemiş soyut teklifini; oran,
kapsam, takvim gibi hususları netleştirerek somutlaştırmasını, tüm
kamu görevlilerini mutlu edecek,
beklentileri karşılayacak bir teklif

sunmasını istiyoruz. 3600 Ek Gösterge konusunda kapsamı genişletilmiş, bütün kamu görevlilerini
mutlu edecek, net takvime bağlanmış bir teklif sunulmalıdır.
Aynı şekilde sözleşmeli personel
konusunda da teklif somutlaştırılmalıdır. Sözleşmeli personelin
sorunlarını kökten çözecek kadro
eksenli bir yarım milyonu aşan sözleşmeli personelin temel beklentisidir. Memurun enflasyonla eriyen
maaşının telafisi ancak seyyanen
zamla, memurun enflasyona ezdirilmemesi hedefi de enflasyon farkı
vermekle değil ancak refah payıyla
mümkündür.
Kamu İşvereninden; yardımcı hizmetlerin genel idari hizmetlere
geçirilmesi, vergi dilimi, toplu sözleşme ikramiyesinin artırılması,
görevde yükselme ve unvan değişikliği, bayram ikramiyesi, özel
hizmet tazminatı, toplu sözleşme
ikramiyesinin artırılması ve benzeri
genele ilişkin tekliflerimize de hizmet kollarına ilişkin tekliflerimize
de karşılık gelecek şekilde titizlikle
hazırlanmış teklifleri bekliyoruz.
Toplu sözleşme bir oldubittiyle değil zaman baskısı olmadan pazarlıkla neticelenmelidir. Bunun için de
yeni ve kapsamlı bir teklifin hazırlanarak; 5. Dönem Toplu Sözleşmenin
zararlarını tazmin edecek, kayıplarımızı giderecek, memuru enflasyona
ezdirmeyecek, emeğimize yaraşır
yeni bir teklifin pazarlığa imkân tanıyacak şekilde Pazartesi gününe
kadar sunulmasını istiyoruz.
Memur-Sen olarak, haklarımızı kazanmak, taleplerimizi kabul ettirmek için Genel Merkezimizin belirleyeceği her türlü eylem, etkinlik ve
program için hazır olduğumuzu ilan
ediyoruz.
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TOÇ BİR-SEN’İN TEKLİFLERİ

TOPLU SÖZLEŞME
MASASINDA MÜZAKERE
EDİLDİ
6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri, Toç Bir-Sen’in Tarım ve
Ormancılık Hizmet Kolu tekliflerinin müzakeresi ile devam etti.

C

alışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Reşat Moralıoğlu Toplantı Salonu’nda yürütülen görüşmede komisyon toplantılarıyla oluşturulan
raporda yer alan Tarım ve Ormancılık Hizmet Kolu tekliflerinin sunumu gerçekleştirildi.
Toplantıya Toç Bir-Sen Genel Başkanı Hüseyin Öztürk,
Genel Merkez Yönetim Kurulu üyeleri Sabri Kızılkaya,
Fatih Doğan, Zekeriya Yazıcı, Fikret Akdeniz, Musa Şen,
28

Harun Sarıdoğan ve Hukuk Müşaviri Emirhan Turan katıldı.
Kamu Görevlileri Heyet Başkanı görevini yürüten Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve Memur-Sen Toplu
Sözleşmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hacı
Bayram Tonbul da görüşmelere katılarak toplantının
seyri hakkında bilgi aldı.
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Toç Bir-Sen Genel Başkanı Hüseyin Öztürk, Bakan
Yardımcısı Ahmet Erdem’in başkanlık ettiği Kamu İşveren Heyeti’ne Toplu Sözleşme masasına taşıdıkları
tarım-orman çalışanlarının haklı taleplerini gerekçeleriyle birlikte anlattı. Toplantıda hizmet kolunda yer
alan 57 maddenin tamamı ayrıntılı olarak görüşüldü.
Kamu İşveren Heyeti’nin kamu görevlilerinin sorunlarının çözümü, sosyal ve özlük haklarının da artırılması
için masaya getirilen tekliflere olumlu yaklaşması gerektiğini ifade eden Genel Başkan Öztürk, “Tüm dünyayı
etkisi altına alan pandemi ile ülkemizin son günlerde
karşı karşıya kaldığı orman yangınları ve sel gibi afetler
bir kez daha Tarım ve Ormancılığın ülkemizin en stratejik öneme sahip sektörlerinden biri olduğunu gözler
önüne serdi. Böylesi önemli bir alanda büyük bir özveri ve gayretle görev yapan kamu çalışanlarımızın haklı
taleplerinin karşılanması sosyal devlet anlayışının bir
gerekliliğidir. Tarım – Orman çalışanlarının emeklerinin
ve alın terlerinin karşılık bulması için bu toplu sözleşme masası önemli bir fırsattır. Bu fırsat iyi değerlendirilmelidir. Çünkü unutulmamalıdır ki; Güçlü Türkiye’nin
temeli, Güçlü Memur’dur” dedi.

“Unutulmamalıdır ki;
Güçlü Türkiye’nin
Temeli, Güçlü
Memur’dur”
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MEMURLAR
ANKARA’DAN SESLENDİ

“BÜTÇEDEN HAKKIMIZI
REFAHTAN PAYIMIZI
İSTİYORUZ”
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6. Toplu Dönem Sözleşme süreci devam ederken Hükümetin ilk
teklifini kabul etmeyip yeni bir teklif beklediğini açıklayan MemurSen Ankara’da gerçekleştirdiği eylemle Hükümete çağrıda bulundu.
Türkiye’nin dört bir yanından gelen kamu görevlileri taleplerini
yineledi, enflasyona ve giderek düşen alım gücüne karşı zam
tekliflerini ve seyyanen zam çağrısını tekrarladı.

A

nkara Anadolu Meydanı’nda 81 ilden gelen
yaklaşık 15 bin kamu görevlisinin katılımı ile
gerçekleştirilen eylemde kamu görevlileri bir
kez daha ses yükselttiler.

Taleplerini duyurmaya çalışan kamu görevlileri toplu
sözleşmenin bitimine sayılı günler kala kamu işvereni
heyetinden yeni zam teklifi beklediklerini haykırdı.
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oranlarıyla, Büyük Türkiye’nin haklarıyla donatılmış
teklif istiyoruz. Yeni, adil, müzakere edilebilir bir teklif
bekliyoruz. Buradan bir kez daha söylüyoruz: Biz çok şey
istemiyoruz. Alın terimizin hakkını, emeğimizin karşılığını istiyoruz. Biz adalet diyoruz, adalet istiyoruz. Kamu
işvereninin, hükümetin bütün bunlara olumlu cevap
vermesi için koskoca 3 gün var. Son günü, son anı beklemeye gerek yok” diye konuştu.

“Bugün Eylem
Yarın Bayram Olsun”
Anadolu Meydanı’nı dolduran onbinlerce kamu görevlisine hitap eden Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın,
Türkiye’nin gücünün Ankara’da bir araya geldiğini söyleyerek “Milletimizin hizmetkârı kamu görevlilerimizin,
haklarını korumanın, hukukunu gözetmenin, maaşlarını yükseltmenin, refahtan pay almasının peşindeyiz.
Bugün tam da bunun için buradayız” dedi.
Toplu sözleşme müzakereleri için son 3 gün içinde olduklarını hatırlatan Yalçın, “Bu 3 gün çok iyi değerlendirilmeli. O yüzden diyoruz ki; ey hükümet ey kamu işvereni, Güçlü Türkiye’nin rakamlarıyla, Yeni Türkiye’nin
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Konuşması sık sık sloganlarla kesilen Yalçın “Bizim tekliflerimiz doğru oranı, adil olanı, hakkımızın gereğini,
Türkiye’nin gerçeğini işaret ediyor. Gecemizi gündüzümüze katıp, bilgimizle emeğimizi yoğurup, devletin
kudreti, örgütlülüğün gücü arasında uzlaşmayı sağlayıp, toplu sözleşmeden toplumsal uzlaşma çıkarmalıyız. Adil teklif gelmediği için, bütçeden pay gelmediği
için bugün eylemdeyiz. Adil bir teklif gelsin, bütçeden
pay verilsin; bugün eylem, yarın bayram olsun” ifadelerini kullandı.
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin’in, hükümetin zam teklifini sunduğu toplantıda 3600 ek gösterge
ve sözleşmeli istihdam ile ilgili olumlu cümlelerine
değinen Yalçın, bu olumlu yaklaşımı önemsediklerini
belirterek “Bu tutum umudumuzu artırdı, adalet beklentimizi yükseltti. Fakat kelamın, eyleme dönüşmesi
gerekiyor, bu işin de bu masada çözülmesi gerekiyor.
Kamu İşvereninden yeşeren umutlarımızın soldurmamak, müzakereleri sürdürebilmek için bir adım daha
görmek istiyor, yeni ve somut teklifleri bekliyoruz” diye
konuştu.

“Hükümetten
Yeni ve Adil Bir Teklif
Bekliyoruz”
Memur-Sen’in 2022 için %21 + 600 TL seyyanen zam+ %3
Refah Payı; 2023 için + %3 Refah Payı artışı talebini hatırlatan Yalçın, “Bizim sözümüz belli. Diyoruz ve istiyoruz
ki; memurun bütçeden hakkını, refahtan payını verecek
bir sonucu elbirliği ile üretelim. Bunun gerçekleşmesi
için gereken süreci de hep birlikte yürütelim. Alım gücü
yükselsin istiyoruz. Gelirde adalet sağlansın diyoruz. Biz
memurun derdi azalsın, yüzü gülsün, cebi rahatlasın,
maaşı yükselsin, geliri artsın, morali zirve yapsın istiyoruz. Hükümetten yeni ve adil teklifi bir an önce masaya
getirmesini bekliyoruz” şeklinde konuştu.

“Hiç Kimse Kamu
Görevlilerini
Bütçenin Yükü Olarak
Görmemelidir”
Masada uzlaşma için kamu görevlilerinin haklarını ve
imkanlarını artırmak gerektiğini vurgulayan Yalçın, “Hiç
kimse kamu görevlilerini bütçenin yükü görmemeli, ülkenin gücü olarak görmeli” diyerek “Güçlü memur güçlü Türkiye demektir. Güvenceli istihdam, güven veren
devlet demektir.
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“Her Şey Arttı Alım
Gücü Düştü”
Bunun için diyoruz ki; 6. Dönem Toplu Sözleşme; seyyanen zamla dünü onarsın, oransal zamla bugünü kurtarsın, refah payıyla da sözleşmeyi taçlandırsın” ifadelerini
kullandı.

Gelir dağılımında makasın açılmaması ve ülkeyi ayakta
tutan orta sınıfın yok olmaması için toplu sözleşmenin
oldukça önemli olduğunun altını çizen Yalçın, “Biz Anadolu’nun hakikatini, Türkiye’nin gerçeklerini, ekonominin verilerini ve kamu görevlilerinin sorunlarını çok iyi
biliyoruz. Kamu görevlisinin maaşı eriyor, memurların
geliri azalıyor, emekçilerin alım gücü tepetaklak düşüyor.

“Kamu Görevlilerinin
Ekonomiye Katkısı
Görülmeli”
2020 Ocak’ta maaşıyla; 1.917 adet simit alabilirken bugün ancak 1695 adet simit alabiliyor. 378 litre sıvıyağ
alabilirken bugün 252 litreye düştü. Bütün bunlar Memur-Sen’in tekliflerinin; gerekçesini, dayanağını, gerçekçiliğini, gerekliliğini ortaya koyuyor. Biz 2022’de
%21 + 600 TL seyyanen zam + %3 refah payı istedik. Biz
2023’te zam + %3 refah payı istedik. Kayıpların telafisini,
zararların tazminini, gelir dağılımında adaletin tesisini
mümkün kılacak teklifleri masaya sunduk” dedi.
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Yalçın, katsayıların toplamda %38 artırılması ve enflasyon farkı gerçekleştiği anda maaşlara yansıtılması
gerektiğini söyleyerek, “Kamu görevlilerinin ekonomik
büyümeye katkısı görülmeli ve %6 refah payı verilmeli.
5. Dönem Toplu Sözleşmenin zararları görülmeli, 600 TL
Seyyanen zamla kayıplar giderilmeli. Ayrım yapılmadan, kamu görevlileri 3600 Ek Gösterge’den yararlandırılmalı, kıdem aylığında sınırlama kalkmalı, gösterge
rakamı artmalı, mevcut sözleşmeli personel kadroya
geçirilmeli, kamuda sözleşmeli istihdama son verilmeli,
vekil, ebe, hemşire, imamlar ile usta öğreticiler, fahri ve
benzeri pozisyonlardaki personel kadroya geçirilmeli,
bayramda ayrım yapılmamalı, kamu görevlilerine de
bayram ikramiyesi verilmeli vergi gelir kaybı üretmemeli. Derece yükselmesinde sınırlama sona ermeli,
kamu görevlileri öğrenim durumlarına uygun dereceye
yükselebilmeli, doğum, ölüm, evlenme yardımı ödenekleri artırılmalı, giyecek ve yemek yardımı ödenekleri artırılmalı, kreş hizmeti ya da ödeneği uygulaması
başlatılmalı, yardımcı hizmet sınıfı kaldırılmalı mevcut
personel genel idari hizmetler sınıfına aktarılmalı” şeklinde konuştu.
Yalçın sözlerini şu ifadelerle tamamladı: “Kamu görevlisi emeklileri fiilen çalıştıkları dönemlerdeki sosyal hak
ve yardımlardan yararlanmaya devam etmeli, sendikalarla üyelik ilişkisini devam ettirebilmeli, engelli kamu
görevlileri beklentileri önemsenmeli, pozitif ayrımcılık
kapsamında hakları temin edilmeli, kadın kamu görevli-

leri desteklenmeli, beklentileri önemsenmeli ve hayata
geçirilmeli geçici personel (4/C) iken sözleşmeli statüye
(4/B) geçen personelin mağduriyetleri giderilmeli, saygın iş ilkesi eksiksiz şekilde hayata geçirilmeli, Covid-19
nedeniyle oluşan zararlar giderilmeli ve sağlanan haklar genişletilmeli. Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavları periyodik olarak yapılmalı, bu kapsamda
kullanılan kadro sayısı artırılmalı, kamu görevlilerinin
anayasal haklarını kullanmasına ilişkin engeller sona
ermeli, demokratik ve sendikal hakları kullanmaya yönelik alan genişletilmeli sendikalı olmanın farkı yaşatılmalı, toplu sözleşme ikramiyesi artırılmalı.”
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6. DÖNEM TOPLU SÖZLEŞMEDE

İMZALAR ATILDI
2

Ağustos’ta başlayan ve 3 hafta boyunca devam eden
6. Dönem Toplu Sözleşme’de imzalar yoğun müzakerelerin sonucunda atıldı. Memur-Sen ve Kamu İşveren Heyeti arasında gerçekleştirilen görüşmelerin sonucunda hem Memur-Sen’in genel teklifleri hem de hizmet
kollarındaki sendikaların önemli teklifleri ile birlikte pek
çok kazanıma imza atılmış oldu.
2022 için %5+7 2023 için %8+6 oranındaki zam artışının
yanı sıra ilavelerle birlikte kamu görevlilerinin maaşlarında %30 ile %40,22 oranında artış sağlayan 6. Dönem Toplu
Sözleşmede imzalar atıldı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda gece geç saatlere kadar süren teknik çalışmaların ardından mutabakat
metinleri Bakan Vedat Bilgin ve ilgili Genel Başkanlar arasında imzalandı.
İmza töreninde Memur-Sen ve bağlı sendikaların yönetim
kurulları ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in yanı sıra bakanlık temsilcileri hazır bulundu.
Bilgin: Her Hizmet Kolunda Kapsamlı ve Kapsayıcı Bir
Toplu Sözleşme İmzaladık
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İmza töreninde konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Toplu Sözleşmede tam anlamıyla bir uzlaşmanın sağlandığını ifade ederek “Bütün hizmet kollarında
vardığımız uzlaşmaları kayıt altına aldık. Sözleşmenin
genel çerçevesine ilişkin maddeleri Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın ile birlikte imzalıyoruz. Her hizmet kolunda
kapsamlı ve genel itibariyle kapsayıcı bir toplu sözleşme
imzaladık. Toplu sözleşme bir uzlaşma metni olduğu kadar aynı zamanda toplumun taleplerinin devlet tarafından
nasıl karşılandığını, karşılandığı zaman nasıl bir dayanışma ruhu ortaya çıktığını göstermek adına önemlidir. Bu
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sadece kamu görevlilerini değil tüm Türkiye’yi ilgilendiren
bir toplu sözleşmedir. Onun için bu konuda emeği olan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın’a, tüm sendika başkanlarımıza, çalışma arkadaşlarıma ve kurum temsilcilerine
teşekkürlerimi iletiyorum ve bu toplu sözleşmenin Türkiye
kamu görevlileri için hayırlı olmasını temenni ediyorum”
diye konuştu.
Yalçın: Hem Müzakere Hem Mücadelenin Olduğu Bir
Toplu Sözleşme Oldu
İmza töreninde konuşan Memur-Sen Genel Başkanı Ali
Yalçın, “Toplu sözleşmemizi bağıtlamış bulunuyoruz. Çalışma hayatı ve kamu emekçileri açısından hayırlı olsun. En
kapsayıcı en reformist toplu sözleşme oldu. Hem oransal
artış boyutuyla hem toplu sözleşme ikramiyesiyle; sözleşmeliler, 3600 ek gösterge, 4/C’liler ek ödemeler ve hizmet
kollarında oldukça kapsayıcı, kuşatıcı bir toplu sözleşme
oldu” ifadelerini kullandı.
Çalışma Bakanı Vedat Bilgin’in sürece katkısının önemine
değinen Yalçın, “Sayın bakanımızın çalışma hayatına yönelik akademik bilgisi ve sosyal politika ve toplumsal uzlaşma noktasındaki birikimi ile emek alanına dair geçmişinin
hem sürece hem sonuca çok ciddi katkı sağladığını belirterek özellikle Memur-Sen teşkilatı ve kamu görevlileri adına kendisine teşekkür ediyorum. Sürece ilişkin gösterdiği
hassasiyeti ve katkısı adına da Sayın Cumhurbaşkanımıza
teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Sendikaların Toplu Sözleşme’nin kamu görevlilerinin lehine sonuçlanması için yoğun şekilde çalıştıklarını ve sonunda önemli kazanımlar elde ettiklerini vurgulayan Yalçın,
Anadolu Meydanı’nda gerçekleştirilen mitingin sürece büyük katkı yaptığını hatırlatarak “Hem Genel Başkanlarımı-

za hem de konfederasyonumuz ve kamu işvereni tarafındaki teknik çalışmaları yürüten arkadaşlarımıza teşekkür
ediyorum. Süreç hem mücadele hem müzakere yönleriyle
önemli bir eşik oluşturmuş ve toplu sözleşme tarihinde
mümtaz bir yere sahip olmuştur. Nihayetinde birçok kazanımı içinde barındıracak bir şekilde bağıtlanmış olarak 6.
Dönem Toplu Sözleşme sürecini tamamlamış bulunuyoruz. Mücadele süreci içinde de Anadolu Meydanı’nı dolduran on binlerce üyemize, teşkilatımıza, genel yönetimlerimize çok teşekkür ediyorum hayırlı uğurlu olsun diyorum”
diyerek sözlerini noktaladı.

Memur-Sen’in Kazanımları
Memur-Sen ve Kamu İşvereni arasında imzalanan 6. Dönem Toplu Sözleşme kazanımları arasında Toplu Sözleşmeyi imzalayan Memur-Sen’e ve yetkili bağlı Sendikalarına
üye, kamu görevlilerine toplu sözleşme ikramiyesi ile yıllık
1060 TL artış sağlandı. Kamu görevlilerine emekli oldukları
ayda ödenen tazminat tutarı 2.437,68 TL’den 2.559,70 TL’ye
yükseltilmesi, eşi çalışmayan kamu görevlilerine ödenen
aile yardımının 429,11 TL’ye yükseltilmesi, geçici personel
(4/C) iken sözleşmeli personel (4/B) statüsüne geçen kamu
görevlilerinin maaş ve ücretlerine 179,34 TL (10 Puan) ilave
ek ödeme artışı yapılması gibi pek çok kazanım yer aldı.
Toplu Sözleşmede ayrıca uzun süredir kamu görevlilerinin
beklentileri arasında yer 3600 ek gösterge ve sözleşmelilerin kadroya geçirilmesi konusunda da daha somut adımlar
atıldı. Sözleşmede her iki konuda 2022 yılı içinde çalışmaların tamamlanmasına ilişkin maddelerde mutabakat sağlandı.
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TOÇ BİR-SEN
YİNE KAZANDIRDI

2022 ve 2023 yıllarını kapsayan 6. Dönem Toplu Sözleşme
görüşmeleri mutabakat ile sonuçlandı.

K

azanımlarının üyelerine ve Tarım - Ormancılık
Hizmet Kolu çalışanlarına hayırlı olmasını dileyen Genel Başkan Hüseyin Öztürk,” Toç Bir-Sen
olarak; çalışanlarımızın haklı taleplerini kazanıma dönüştürmek için var gücümüzle yürüttüğümüz mücadelemizde bugün bağıtladığımız 6. Dönem Toplu Sözleşmesiyle çok önemli kazanımlara imza attık.
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Genel Yetkili Sendika
Toç Bir-Sen, toplu sözleşme
masasında Tarım ve Orman
Çalışanları için onlarca
kazanıma imza attı.
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Toplu Sözleşme Tekliflerimizdeki her bir maddeyi; üyelerimizin taleplerini dinleyerek, Şube ve İl Başkanlıklarımızla istişareler yaparak, sahada çalışmalar yürüterek, teşkilatımızın katkısını, katılımını esas alan bir
perspektifle belirledik. Bize inanan ve güvenen üyelerimizin sorumluluğuyla kararlı duruşumuzdan asla
ödün vermeden, emeğin hakkının karşılık bulması için
kazanım odaklı mücadelemizi son ana kadar güçlü bir
şekilde sürdürdük.

Alın terinin ve emeğin karşılığını alma, hakça paylaşma
noktasında büyük bir adım attığımız bu Toplu Sözleşme’nin bir kez daha teşkilatımıza, üyelerimize, kamu
çalışanlarımıza, kurumlarımıza ve milletimize hayırlı
olmasını diliyorum. Toç Bir-Sen olarak; her platformda
çalışanlarımızın haykıran gür sesi olmayı sürdürecek,
haklı talepleri karşılık buluncaya kadar da mücadele
etmeye devam edeceğiz” dedi.
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Öztürk; 6. Dönem Toplu sözleşmenin mutabakatla sonuçlanmasına katkı sağlayan Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Çalışma ve Sosyal
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Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ve ekibi ile Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli ve Bakanlık bürokratlarına teşekkür ettiklerini kaydetti.
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TARIM VE ORMANCILIK HİZMET KOLU

6. DÖNEM TOPLU SÖZLEŞME KAZANIMLARI

Tarım ve Ormancılık Hizmet Kolu

Toplu Sözleşme Kazanımları
Kamu Görevlilerine;
2022 Yılı;
İlk 6 Ayı için % 5 + Enflasyon Farkı /
İkinci 6 Ayı için % 7 + Enflasyon Farkı
2023 Yılı;
İlk 6 Ayı için % 8 + Enflasyon Farkı /
İkinci 6 Ayı için % 6 + Enflasyon Farkı
Oranlarında Zam Aldık
Sözleşmeli Çalışanların Kadrolu Statüye Geçirilmesi İçin Çalışma Başlatılmasını Sağladık
3600 Ek Gösterge Hususunda Tüm
Kamu Çalışanlarını Kapsayacak Şekilde 2022 Yılında Tamamlanmak Üzere
Çalışma Başlatılmasını Sağladık
Sendika Üyesi Kamu Görevlilerine; Üç
Ayda Bir 400 TL Toplu Sözleşme İkramiyesi Aldık
4/C’li İken 4/B Statüsüne Geçirilen
Kamu Görevlilerinin Ek Ödeme Oranlarını 10 Puan (Yaklaşık 180 TL) Artırdık

Bakanlık Taşra Teşkilatında Görev
Yapan; Ziraat, Gıda, Su Ürünleri, Balıkçılık Teknolojileri, Kimya ve Tütün
Teknoloji Mühendisleri İle Veteriner
Hekim, Biyolog ve Kimyager Unvanlı
Personele Kontrol Görevi Yaptıkları
Hergün İçin Yaklaşık 38 TL İlave Ödeme Yapılmasını Sağladık
Bakanlık Taşra Teşkilatında Görev Yapan, İlgili Meslek Alanlarında Eğitim
Alan Tekniker, Teknisyen ve Yardımcı Sağlık Personeline Kontrol Görevi
Yaptıkları Hergün İçin Yaklaşık 38 TL
İlave Ödeme Yapılmasını Sağladık
Bakanlık Taşra Teşkilatında; Müdür,
Müdür Yardımcısı, Şube Müdürü, İlçe
Müdürü Görevini Yapan Personele
Kontrol Görevi Yaptıkları Hergün İçin
Yaklaşık 38 TL İlave Ödeme Yapılmasını Sağladık
OGM’de Orman Yangınları ile Mücadele Amacıyla Fazla Çalışma Yapan
Personele, 7 Ay Ödenen Yangın Fazla
Mesai Ücreti’nin 8 Ay’a Çıkarılmasını
Sağladık
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Orman Yangınlarına Müdahale Esnasında Kullanılan Hava Araçları ile
Yangın Söndürme Faaliyetlerine Katılan Personele, Her Uçuş Günü İçin
Yaklaşık 190 TL, Aylık 1900 TL’ye Kadar
Yangın Tazminatı Ödenmesini Sağladık
Kadrolu Orman Muhafaza Memurlarının Özel Hizmet Tazminatlarının 10
Puan (Yaklaşık 180 TL) Artırılmasını
Sağladık
Sözleşmeli Orman Muhafaza Memurlarının Ek Ödemelerinin 10 Puan
(Yaklaşık 180 TL) Artırılmasını Sağladık
ÜTP Ödemelerinde, Prim Dağıtımına Esas Gün Hesaplamalarında Yıllık
İzin Sürelerinin Dikkate Alınmamasını Sağladık
ÜTP’den Faydalanan Personele Ek
Ödeme Alma Şartıyla ÜTP’den Feragat Etme Hakkı Verilmesini Sağladık
Kadrolu Orman İşletme Şefi İle DKMP
Şefi Olarak Görev Yapan Personelin
Ek Ödemelerinin 10 Puan (Yaklaşık
180 TL) Artırılmasını Sağladık
Sözleşmeli Orman İşletme Şefi İle
DKMP Şefi Olarak Görev Yapan Personelin Ek Ödemelerinin 10 Puan (Yaklaşık 180 TL) Artırılmasını Sağladık
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Bakanlığa Doğrudan Bağlı Kuruluşlarda Görev Yapan Mesleki Yüksek
Öğrenim Görmüş (Biyolog, Laborant,
Veteriner Sağlık Teknisyeni...) Diğer
Sağlık Hizmetleri Personelinin Yan
Ödeme ve Özel Hizmet Tazminatlarının Artırımlı Olarak Ödenmesini Sağladık
Tarım ve Orman Bakanlığı ile Bağlı
ve İlgili Kuruluşlarının Taşra Teşkilatlarında Görev Yapan Personele Koruyucu Giyim ve Donanım Malzemesi
Verilmesini Sağladık
OGM Taşra Teşkilatı Personeline Koruyucu Giyim ve Donanım Malzemesi
Verilmesini Sağladık
Sağlık Riski Taşıyan İşlerde Çalışan
Personele Koruyucu Gıda Yardımı Yapılmasını Sağladık
Madencilik Faaliyetlerinin İncelenmesi ve Denetlenmesi İçin Memuriyet Mahalli Dışına Görevlendirilen
Personelin Harcırahlarının 2 Katı Olarak Ödenmesini Sağladık
Orman Muhafaza Memurlarının Belediyeler Tarafından İşletilen Toplu
Taşıma Araçlarından Ücretsiz Yararlanmalarını Sağladık
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TMO, TİGEM, ESK, AOÇ ve DKMP’de
Görevi Gereği Fazla Çalışma Yapan
Personele Yıllık Yaklaşık 3.600 TL’ye
Kadar Fazla Çalışma Ücreti Ödenebilmesini Sağladık
DKMP’de Görev Yapan Personelin
Ayda 50 ve Yılda 350 Saate Kadar Olan
Fazla Çalışma Ücretlerinin 4 Katı Olarak Ödenmesini Sağladık
TMO’da Görev Yapan Personelin Ayda
50 ve Yılda 350 Saate Kadar Olan Fazla Çalışma Ücretlerinin 4 Katı Olarak
Ödenmesini Sağladık
TİGEM’de Görev Yapan Personelin
Ayda 50 ve Yılda 350 Saate Kadar Olan
Fazla Çalışma Ücretlerinin 4 Katı Olarak Ödenmesini Sağladık
ESK’da Görev Yapan Personelin Ayda
50 ve Yılda 350 Saate Kadar Olan Fazla Çalışma Ücretlerinin 4 Katı Olarak
Ödenmesini Sağladık
AOÇ’de Görev Yapan Personelin Ayda
50 ve Yılda 350 Saate Kadar Olan Fazla Çalışma Ücretlerinin 4 Katı Olarak
Ödenmesini Sağladık
TKDK’da Görev Yapan Destek Personelinin Sözleşme Ücretlerinin Yüzdelik Zamlara İlaveten Aylık 150 TL Artırılmasını Sağladık

Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme
Müdürlüğü’nde Vardiyalı Olarak Çalışan Personele Günlük 15 TL İlave
Ödeme Yapılmasını Sağladık
AOÇ’de Görev Yapan Personele Aylık
Yaklaşık 190 TL İlave Ödeme Yapılmasını Sağladık
OGM’de Orman Kadastrosu Hizmetlerinde Görev Yapan ve Arazide Fiilen
Çalışan Personele Günlük Yaklaşık
38 TL Kadastro Tazminatı Ödenmesini
Sağladık
ÜTP’den Yararlanan Personelin Vergi
Mağduriyetinin Giderilmesine İlişkin
Fark Ödemesi Yapılmasını Sağladık
Sağlık Teknikerlerine İş Riski Zammı
Ödenmesini Sağladık
Tarım ve Orman Bakanlığı ile Orman
Genel Müdürlüğü’nde Görevlerini
Araç Kullanarak Yerine Getiren Personele Aylık 125 TL‘ye Kadar Ödeme
Yapılmasını Sağladık
Tarım ve Orman Bakanlığı Personeline Döner Sermayeden Mahsuplaşma
Dışı Yıllık 1.700 TL’ye Kadar İlave Ödeme Yapılmasını Sağladık
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Kontrol İlave Ödeme Kapsamını; 5996
Sayılı Kanunun Yanısıra 1380, 4342,
4733, 5403, 5262 ve 5553 Sayılı Kanunlar İle Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve
Denetimi Yönetmeliğini de İçine Alacak Şekilde Genişletilmesini Sağladık
Kamuda Çalışan Sözleşmeli Teknik
Personelin (Mühendis, Tekniker, Teknisyen) Kadrolu Emsalleri Gibi Arazi
Tazminatı Almasını Sağladık
KİT’lerde Sözleşmeli Olarak Çalışan
Mühendis, Mimar, Teknik Şef, Teknik
Uzman, Eksper, Tekniker, Teknisyen
Unvanlı Teknik Personelin Arazi Tazminatı Almasını Sağladık
Sözleşmeli Orman Muhafaza Memurlarının Kadrolu Emsalleri Gibi
6245 / 49. Madde Tazminatından Faydalanmasını Sağladık
TMO, TİGEM, ESK’da Çalışan İşletme,
Kombina, Fabrika Müdürlerine 25
Puan, Müdür Yardımcılarına 10 Puan
Özel Hizmet Tazminatı Artışı Sağladık
Emekli Olan Memurlara 1 Defaya
Mahsus Ödenen Tazminatın 13.558
Gösterge Rakamı Üzerinden (Yaklaşık 2.560 TL) Hesaplanmasını ve Sözleşmeli Personelin de Bu Hükümden
Faydalanmasını Sağladık
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GİH Sınıfında Olan Şef Unvanlı Personelin Özel Hizmet Tazminatlarının
10 Puan (Yaklaşık 180 TL) Artırılmasını
Sağladık
Silahlı Koruma Güvenlik Görevlilerinin Ek Ödeme Oranlarının 13 Puan
(Yaklaşık 235 TL), Silahsız Olanların
İse 8 Puan (Yaklaşık 145 TL) Artırılmasını Sağladık
Sivil Savunma Unvanlı Personelin
Özel Hizmet Tazminatlarının 5 Puan
(Yaklaşık 90 TL) Artırılmasını Sağladık
Engelli Kamu Görevlilerinin Fiziki
Çalışma Koşullarının İyileştirilmesini, Mesleki Uyum Eğitimlerinin Artırılmasını, Memuriyet Mahalli Dışına
Görevlendirilmeleri Halinde İhtiyaca
Göre Refakatçi Görevlendirilmesini
Sağladık
Çocuğu Engelli Olan Kamu Görevlisinin Çocuk Yardımının % 50 Artırımlı
Ödenmesini Sağladık
TMO, TİGEM, ESK’da Çalışan Mühendis, Veteriner Hekim, Teknik Şef, Teknik Uzman Unvanlı Personelin Ek
Ödeme Oranlarının 12 Puan (Yaklaşık
215 TL) Artırılmasını Sağladık
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Eşi Çalışmayan Kamu Görevlilerine
Ödenen Aile Yardımının Yaklaşık 430
TL’ye Yükseltilmesini Sağladık

Kurum İçi Naklen Tayin Olan Sözleş-

Burs Alan ve Devletçe Okutulan Çocuklar İçin Çocuk Yardımı Verilmesini
Sağladık

KİT’lerde Kıdem Ücretinin Belirlen-

meli Personelin Sürekli Görev Yolluğu Almasını Sağladık

mesinde Yıl Uygulaması Yerine 60,
120, 180 ve 240 Ayı Tamamlama Şeklinde Ay Uygulanmasını Sağladık

Aile Yardımı Ödeneğinin Bildirime
Dayalı Olarak Geriye Dönük 3 Ay Süreyle Ödenmesini Sağladık

Programcı ve Çözümleyici Unvanlı
Personele Ödenen Tazminatların ve
Özel Hizmet Tazminatlarının Artırıl-

Kamuda Görev Yapan Avukatlara Davaları Takip Etmelerine Yönelik Her
Göreve Çıkışlarında Günlük 51,91 TL
Ödeme Yapılmasını Sağladık

masını Sağladık

Hac Kurası Çıkan Kamu Görevlilerinin
Hac Süresince Ücretsiz İzinli Sayılmasını Sağladık

Kamuda Görev Yapan Avukatlara
Ödenebilecek Vekalet Ücreti Aylık
Üst Sınırının 3.775 TL’ye Yükseltilmesini Sağladık
Unvan Değişikliği ile Başka Kadrolara
Naklen Atananların, Yeni Kadro Unvanlarına İlişkin Mali Haklardan, Yeni
Görevlerine Başladıkları Tarihten İtibaren Faydalanmalarını Sağladık

Kamu Görevlilerinin Cuma Namazı
Saatinde İzinli Sayılmasını Sağladık

Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yemek

Hizmetlerinde

Kullanılacak

Malzemelerin Helal Gıda Sertifikasına Sahip Olması Hususunda İhtimam
Gösterilmesini Sağladık
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MEMUR-SEN SÖZLEŞMELİ KAMU
GÖREVLİLERİNİN SORUN VE BEKLENTİLERİ
ARAŞTIRMASI RAPORUNU

KAMUOYUYLA PAYLAŞTI

M

emur-Sen tarafından sözleşmeli memurların durumunu ele alan “Sözleşmeli Kamu
Görevlilerinin Sorun ve Beklentileri Araştırması” raporu Memur-Sen Genel Merkezi’nde gerçekleştirilen basın toplantısıyla kamuoyuna sunuldu. Basın
toplantısında konuşan Memur-Sen Genel Başkanı Ali
Yalçın toplu sözleşmede bu sorunun çözülmesini beklediklerini söyledi.
Raporu tanıtan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın,
sözleşmeli personel istihdamının sorunlu olduğunu
söyledi. “Yaklaşık 3 buçuk milyonluk personel kitlesini
ilgilendiren kamu personel rejiminin en sorunlu alanı,
kuşkusuz sözleşmeli personel statüsü ve istihdamıdır”
diyen Yalçın, “İstisnai bir istihdam modeli olarak düzenlenen ancak, 1980’den sonra mecrasından çıkarılan,
zamanla büyük bir sorun yumağı haline gelen sözleşmeli personel istihdamında bugün geldiğimiz noktada
sözleşmeli personel sayısı yarım milyonu aşmış bulunuyor” diye konuştu.
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Sözleşmeli istihdamın kamu görevlileri arasında ayrımcılığa sebebiyet verdiğini ve iş barışını bozduğunu
söyleyen Yalçın, “Sözleşmeli personelin mali, özlük ve
sosyal hakları bakımından ikincil bir personel statüsü
oluşturduğu, ayrımcılığa neden olduğu, statü hukukuna dayalı kamu görevlisi sisteminde büyük delikler açtığı, bu durumun statü hukukuna ve statü hukukunun
dayandığı anayasal ilkelere ters düştüğü ortadadır” ifadelerini kullandı.

“Sözleşmeli İstihdam
İdari ve Sosyal Maliyet
Üretmektedir”
Sözleşmeli personel istihdamının, istisnai bir model
olarak ortaya çıktığını ancak bu durumun göz ardı edi-

GÜÇLÜ TEŞKİLAT GÜÇLÜ SENDİKA

lerek ve mevzuata aykırı olarak kadrolu memur yerine
ikame edilmeye başlandığının ifade edildiği raporda ise
3 milyon 487 bin 629 kamu görevlisinin 523 bin 47’sinin
sözleşmeli olduğu belirtildi.
Gelinen noktada sözleşmeli personel istihdamının çeşitli sorunlara yol açtığı belirtilen raporda, “kamu yönetimi ve hizmeti ile kamu personel sistemine dönük
riskler ile yüksek düzeyde insani, idari ve sosyal maliyet
üretmektedir. Hem kişisel hem de kitlesel hoşnutsuzluk ile çok katmanlı ve karmaşık sorunlara neden olan
sözleşmeli personel istihdamı, çözüme kavuşturulması
ertelenemez bir mesele haline gelmiştir” ifadeleri yer
buldu.

“Sözleşmeli İstihdam
Anayasal İlkelere
Ters Düşüyor”
Kamuoyu ile paylaşılan raporda; istisnai işlevinden sapan sözleşmeli personel istihdamının artmasıyla doğru
orantılı olarak yeni sorunların ortaya çıktığı ve mevcut sorunların da giderek büyüdüğünün altı çizilerek,
“Sözleşmeli personelin mali, özlük ve sosyal hakları
bakımından ikincil bir personel statüsü oluşturduğu, bir
ayrımcılığa neden olduğu, statü hukukuna dayalı kamu
görevlisi sisteminde büyük delikler açtığı, bu durumun
statü hukukuna ve statü hukukunun dayandığı anayasal ilkelere ters düştüğü ortadadır. Bu durum çalışma
barışını da, verimliliği de olumsuz etkilemekte, toplumsal planda memurluğun itibarını zedelemektedir.
Türkiye, anayasayla ailenin korunmasını devletin sorumluluğu olarak düzenleyen; sözleşmeli personel istihdamıyla da aileye zarar verilmesini önemsemeyen iki
farklı devlet görseli üretmektedir. Bu büyük ve gereksiz
çelişkinin görülmesi ve giderilmesi için konu ciddiyetle
değerlendirilmelidir” denildi.

göre yöneticilik göreviyle ilişkilendirilme haklarının olmadığını beyan etmiştir. Sözleşmeli personelin görevde
yükselme sınavına girememesi, aynı işi yapan kadrolu
kamu personeliyle arasına aşılmaz bir duvar örmektedir” şeklinde görüş belirtildi.
Yapılan araştırmada sözleşmeli personelin öne
çıkardıkları sorunları ve talepleri şunlar oldu:
• Vergi dilimi ve sosyal güvencede kadrolularla aynı
haklara tabi olma;
• İstifa sonrası kuruma geri dönüş hakkının
bulunması;
• Ücretsiz izin hakkının olması;
• Kademe/derece ilerlemesinin bulunması;
• Yönetici pozisyonuna görevlendirme;
• Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarına
girebilme;
• Eş tayini hakkının; arazi tazminatı hakkının olması;
• Yurt dışında eğitim veya görevlendirme hakkının
bulunması;
• Kurumlar arası yer değişikliği hakkının bulunması.

Sözleşmeli personelin %85,1’inin sözleşmeli olmaları
nedeniyle çalışma ve aile hayatı konusunda geleceğe
yönelik planlama yapamadığının ifade edildiği raporda, “Güvencesizlik kamu görevlisini belirsizlik ve geleceksizlik anaforuna itmektedir. Geleceğini planlama ve
kurgulama imkânı elinden alınan vizyonu köreltilmiş
kamu görevlisi kitlesi güçlü ve büyük Türkiye vizyonuna yakışmamaktadır. Sözleşmelilerin %65,8’i görev
aldıkları kurum/kuruluş mevzuatına/uygulamalarına
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TARIM VE ORMAN BAKANI

DR. BEKİR PAKDEMİRLİ
TOÇ BİR-SEN GENEL
MERKEZİNİ ZİYARET ETTİ
Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli,
Toç Bir-Sen Genel Merkezini ziyaret etti.

B

akan Pakdemirli ile Memur-Sen Genel Başkan
Yardımcısı ve Toç Bir-Sen Genel Başkanı Hüseyin
Öztürk’ün çalışma hayatına ilişkin konuları görüştüğü ziyarette; Bakan Yardımcı Fatih Metin, Personel
Genel Müdürü Adem Dinç, Öz Orman-İş Sendikası Genel Başkanı Settar Aslan ve Orman Mühendisleri Odası
Genel Başkanı Hasan Türkyılmaz da yer aldı.
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2022-2023 yıllarını kapsayacak olan 6. Dönem Toplu
Sözleşme öncesi Toç Bir-Sen Genel Merkezi’nde gerçekleşen ve 1 saati aşkın süren görüşmede Genel Başkan
Öztürk, Bakan Pakdemirli’ye Tarım-Ormancılık Hizmet
Kolu çalışanlarının talep ve sorunları ile Bakanlık ve
bağlı birimlerinde ihtiyaç duyulan kadro ve unvanlarda
yeni personel istihdamı yapılmasına ilişkin beklentilerini iletti.
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Genel Başkan Öztürk,
hem ziyaretleri hem de
bakanlık çalışanlarının
sorunlarının çözümü
noktasındaki yaklaşımı
ve yürütülen çalışmalara
gösterdiği hassasiyet
dolayısıyla
Bakan Pakdemirli’ye
teşekkür etti.

Görüşmenin ardından Öztürk, Bakan Pakdemirli’ye; Toç
Bir-Sen’in tüm paydaşlarına katkı sağlamak için hazırladığı tarım sektörünün dünü ve bugününe ilişkin en
güncel verilerin yer aldığı, güncellenen verileri ve eklenen ilave bölümleriyle yeniden sektörle buluşturduğu
“Rakamlarla Tarım Sektörü 2021’ isimli kitabını da takdim etti.

Ziyaretten büyük memnuniyet duyduklarını belirten Genel Başkan
Öztürk, hem ziyaretleri hem de bakanlık çalışanlarının sorunlarının
çözümü noktasındaki yaklaşımı ve
yürütülen çalışmalara gösterdiği
hassasiyet dolayısıyla Bakan Pakdemirli’ye teşekkür etti.
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TOÇ BİR-SEN 38. BAŞKANLAR
KURULU TOPLANTISI

TOPLU SÖZLEŞME
GÜNDEMİYLE
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Toç Bir-Sen 38. Başkanlar Kurulu Toplantısı
Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde gerçekleştirildi.

Y

etkili Sendika Toç Bir-Sen
olarak 6. Dönem Toplu Sözleşmesi gündemiyle gerçekleştirilen Şube, İl ve Komisyon
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Başkanlarının yer aldığı toplantının
açılış programına Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Orman Mühendisleri Odası Genel Başkanı Ha-

san Türkyılmaz, Öz Orman-İş Genel
Sekreteri Ali Bilgin, Enerji Bir-Sen
Genel Başkanı Hacı Bayram Tonbul
da katıldı.

GÜÇLÜ TEŞKİLAT GÜÇLÜ SENDİKA

Allah’tan rahmet diliyorum. Bu bereketi, heybeti oluşturan, bir milyon
üye sayısını aşarak Memur-Sen’i
Türkiye’nin en örgütlü gücü haline
dönüştüren, Toç Bir-Sen’imizi 45
bine aşıp 50000 bandına taşıyan, bu
zorlu salgın sürecine rağmen; cesaretinden, heybetinden, kararlılığından hiçbir şey kaybetmeyen aksine
daha da büyüyen bu teşkilatın tüm
lider kadrosunu canı gönülden tebrik ediyorum” dedi.

“Toç Bir-Sen’in
Cesaretli, Heybetli
ve Kararlı Lider
Kadrosunu Tebrik
Ediyorum”
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın 38. Başkanlar Kurulu Toplantısındaki konuşmasına Toç Bir-Sen’in
hem 20’nci kuruluş yıl dönümünü
hem de 14’üncü yetki yılını tebrik
ederek başladı.

Yalçın, Toç Bir-Sen teşkilatının zorlu salgın sürecine rağmen, mücadeleden hiçbir zaman yılmadığını,
sahayı hiçbir zaman terk etmeyerek
büyük bir başarı ile örgütlü gücünü
hep daha da ileriye taşıdığını kaydetti. Bu nedenle tüm Toç Bir-Sen Teşkilatını yürekten kutladığını ifade
eden Yalçın; “Bariyerleri, barikatları,
aşarak, örgütlülük ile heybete ve
berekete talip olmak adına zincirleri kırıp ilk adımın atılışının üzerinden 29 yıl, Tarım-Orman çalışanlarımızın aynı davaya dahil oluşunun
üzerinden 20 yıl geçti. Bu sendikal
mücadele sürecinin ebediyete irtihal eden tüm kahramanlarına Yüce

“Üyemiz ve Ülkemiz
İçin Hep Daha Fazla
Mücadele Etmek Gibi
Bir Sorumluluğumuz
Var”
Konuşmasında Türkiye’nin en örgütlü ve en güçlü emek hareketi
olarak çalışma hayatına öncülük
ettiklerini ifade eden Yalçın; Bizim
iddiamız, idealimizdir” diyerek Sadece sesi değil sözü de yükseltmenin zamanıdır. Türkiye’nin örgütlü
gücü Memur-Sen olarak; raporlama
çalışmalarımızla, analizlerimizle,
sempozyumlarımızla ve benzer
çalışmalarla bir adım daha öteye
gitme mecburiyetimiz var. Dünkü
yaptıklarımızın tamamı bizim kazanımlarımız olarak milletin hafızasında ve hiç kimsenin unutamayacağı şekilde önümüzde duruyor.
Bu açıdan bundan sonraki süreci
şekillendirmek, bundan sonraki süreci düzgün yönetebilmek açısından çok daha fazla istişareye, çok
daha fazla örgütlü nitelikli bilgiyi
ve üretimi ortaya koymaya ihtiyacımız var. Çünkü yaptıklarımız önemli
ama bundan sonra yapacaklarımız
son derece kıymetlidir. Üyemizin,
milletimizin ve yerkürenin de bizden beklediği budur. Kazanımlarımızın her biri çok önemli ve değerli
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imkansızlıklarla, yıldırmalarla karşılaştık. Ama bir an olsun yılmadık,
yorulmadık, sevdamızdan, davamızdan ödün vermeden bugünlere
geldik. Ne yolumuzu değiştirdik, ne
de hedefimizi. “Yoldaşın varsa yol
yorsa da güzeldir” derler. Yol yorsa
da çok şükür yolumuz gibi yoldaşlarımız da güzeldi.”

elbette ama bizlerin üyemiz ve ülkemiz için hep daha fazla mücadele
etmek gibi bir sorumluluğumuz var.
Bunun için mücadelemizi hep daha
güçlü bir biçimde sürdürmeliyiz”
dedi.
Yalçın, Toç Bir-Sen’in 6. Dönem Toplu Sözleşmesi önce gerçekleştirdiği
Başkanlar Kurulu Toplantısının çok
önemli olduğu kadar örnek de olduğunu kaydederek konuşmasını
şöyle noktaladı: “Merhum Mehmet
Akif İnan’ın kadim dostu Erdem Beyazıt’ın ‘Büyüyen elimin üstüne koy
elini. Sana bir yürek vuruşu gibi belirli. Gelen zamanı haber veriyorum”
sözlerindeki gibi bu davada kol kola
yürüyen, yüreğini yüreğimize katan
tüm üyelerimize ve onları temsilen
siz teşkilat liderlerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah toplantınızı
hayırlı ve bereketli eylesin. Niyet
hayır akıbet hayır.”

“Davayı Omuzlayarak,
Gücü Birlikten Alarak,
Zafere İnanarak Yola
Çıktık”
Toplantıda teşkilat mensuplarına
seslenen Toç Bir-Sen Genel Başkanı
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Hüseyin Öztürk Toç Bir-Sen’in 20’nci
kuruluş yıldönümünü 14’üncü yetki
yılı ile taçlandırdıklarını kaydetti.
“Duruşu ve hedefi net olanın, doğru
olanın, hak olanın, hakikat olanın;
yolu da akibeti de daima hayrolur”
diyen Öztürk, Erdemliler Hareketi
Toç Bir-Sen olarak; davayı omuzlayarak, gücü birlikten alarak, zafere
inanarak yola çıktıklarının altını
çizdi. Teşkilat olarak daima insan,
insan onuru, emek ve özgürlük için
mücadele ettiklerini, ‘Güçlü Memur,
Güçlü Türkiye’ idealiyle ter döktüklerini, kamu çalışanlarının, milletin ve mazlum coğrafyaların sesi
olduklarını da sözlerine ekleyen
Öztürk konuşmasını şöyle sürdürdü: “Derler ki; ‘Gönül memleketi bir
olanlar; aynı yola revan olurlar.’ Bizler; aynı sevdaya gönül veren, aynı
sevdayı sinelerimizde büyüten, aynı
sevda için yola revan olan bir ekibiz.
Bizler; Hilfü’l-Fudûl cemiyetini örnek almış ve büyüklerimizin adını
Erdemliler Hareketi olarak koyduğu bir örgütlenmeyiz. Ve biliyoruz
ki yolumuz uzun, hedefimiz büyük,
işimiz çok, yükümüz ağır. Tabii ki bu
yol öyle kolay yürünmedi. Özellikle
bu yürüyüşün temellerinin atıldığı,
davamızın eyleme dönüştüğü vakitlerde ne zorluklarla, baskılarla,

“Kutsallarımıza,
Değerlerimize
Savaş Açanlara,
Özgürlüklerimize
Göz Dikenlere, Hep
Birlikte Meydan
Okuduk”
Konuşmasında teşkilat olarak
omuzlandıkları davayı anlatmaya
sözcüklerin yetmeyeceğini söyleyen Öztürk; “Bizim davamızın ruhu,
müşriklere karşı elde edilen ilk zaferimiz Bedir’de, bizlere Anadolu’nun
kapılarını açan Malazgirt’te, bir
çağı kapatıp yeni bir çağ açan kutlu
müjde İstanbul’un Fethi’nde, tüm
imkansızlıklara rağmen 7 düvele
diz çöktüren bağımsızlık mücadelemizde ve Çanakkale Zaferinde, Yeniden Diriliş ruhunun can bulduğu
15 Temmuz Destanında gizlidir. Bu
inançtır bizleri bir ve beraber kılan.
Bu ruhtur bizleri küfre, zalime ve
zulme karşı diri tutan. Bu ruhtur
bizi dertli kılan, mazlumun yanında
zalimin karşısında elif gibi dimdik
durduran. İşte bu ruhla hep birlikte
çıktık yola. Kutsallarımıza, değerlerimize savaş açanlara, özgürlüklerimize ve haklarımıza göz dikenlere,
sesimizi ve sözümüzü kesmek isteyenlere hep birlikte meydan okuduk. Ve hala bu ruhla ve bu inançla
insan ve insan onuru için mücadelemizi sürdürüyoruz.
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Bu duygu ve düşüncelerle mücadelemizdeki önderlikleri, sendikal
hayata vurduğu mühürle destan yazan ağabeylerimizi hürmetle anıyorum. Memur-Sen’imizin Kurucu Genel Başkanı Mehmet Akif İnan başta
olmak üzere Tahsin Suda, Serdar
Güllüoğlu, Remzi Şanlı, İbrahim Yaşar, Güven Perçem başkanlarımıza
ve ebedi aleme uğurladığımız tüm
dava ve yol arkadaşlarımıza Yüce
Allah’tan rahmet diliyorum.
Sendikamızın kuruluşundan bugüne değin bu soylu mücadeleye
emek ve gönül veren Kurucular
Kurulumuza, Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyelerimize, Şube ve İl
Başkanlarımıza ve Yönetimlerine,
Kadınlar ve Engelliler Komisyonlarımıza, İş Yeri Temsilcilerimize, Toç
Bir-Sen Akademi’nin gençlerine ve
hassaten bize inanan, güvenen, destek olan tüm üyelerimize teşekkür
ediyorum” dedi.

“Sendikalaşmadaki
Rakipsizliğimizi Birkez
Daha Rakamlarla
Tescil Ettirdik”

Genel Başkan Öztürk, Tarım ve Orman çalışanlarının bu yıl 81 ilin
tamamında ve tüm kurumlarda
yetkiyi yine Toç Bir-Sen’e verdiğini
belirterek sendika olarak 45.344 üye
ile hizmet kolumuzdaki sendikaların toplamının yaklaşık 4 katı, en
yakın sendikanın ise 4 katından fazla üye sayısıyla genel yetkili sendika olmayı sürdürdüklerini kaydetti.
Öztürk hizmet kolunda diğer sendikaların küçülmeye devam ederken
Toç Bir-Sen’in büyümeyi sürdürüyor
olmasının da büyük bir başarı olduğunu ifade ederek şunları söyledi:
“Yetki yılımızın teşkilatımıza, Toç
Bir-Sen ve Memur-Sen ailemize,
çalışanlarımıza ve milletimize hayırlı olmasını diliyor, başarıya katkı
sunan herkesi canı gönülden kutluyor; teşkilatımızın her kademesinde
mücadeleye emek vererek bu zafere
ortak olan, sevdamızı alın teriyle
büyüten, örgütlü gücümüzü ve kardeşliğimizi çelikleştiren Erdemliler
Hareketimizin her bir ferdine en
kalbi şükranlarımı sunuyor ve yürekten alkışlıyorum.
Bu yıl hem içinde bulunduğumuz
pandemi sürecindeki sağlık tedbirleri hem de çeşitli nedenlerle Hizmet Kolumuzda çalışan sayısının

azalmasına rağmen üye sayımızdaki artış mücadelemizin güçlü ve
başarılı, teşkilatımızın da sağlam,
azimli, gayretli ve çalışkan olduğunun en güzel göstergesidir. Evet bizim sendikal arenadaki mücadelemiz uzun soluklu bir mücadele. Biz
bu mücadeleye her gün Bismillah
diyerek ibadet aşkıyla çıkarız. Hep
daha iyi, daha başarılı, daha zirvede
ve daha mükemmeli yakalamak için
durmayacağız, yorulmayacağız, ilk
günkü ruh, azimle koşacağız. Yorulduğumuz anlarda birlik, beraberlik
ve kardeşliğimizden güç alacağız.”
Programda Orman Mühendisleri
Odası Genel Başkanı Hasan Türkyılmaz ve Öz Orman-İş Genel Sekreteri
Ali Bilgin de bir selamlama konuşması yaparak Toç Bir-Sen’in hem
20’nci kuruluş yıl dönümünü hem
de 14’üncü yetki yılını kutlayarak,
toplantının ve toplantıdan çıkan
istişarelerin hayırlı olması temennisinde bulundular.
38. Başkanlar Kurulu Toplantısında açılış konuşmalarının ardından
Toç Bir-Sen’e emek ve gönül veren
Şube, İl ve Komisyon Başkanlarına
Soylu Mücadeledeki 20. yıl anısına
plaket takdimi yapıldı.
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HAK ARAMANIN VE EMEĞİN
ÖNCÜSÜ TOÇ BİR-SEN

20 YAŞINDA

Hak, emek, ekmek, alın teri, medeniyet, istikbal ve istiklal
yoluna adanmış bir dava ve bu davada omuz omuza verilerek
büyütülen Soylu Mücadelede 20. Yıl

T

oç Bir-Sen olarak örgütlü mücadelemizde başarılarla, ilklerle, kazanımlarla dolu 20 yılımızı
geride bırakmanın haklı gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz.
2001 yılının baharında, 23 Mayıs’ta, 24 dava adamının attığı tohumla başlayan mücadelemiz mazlum sinelerde
büyük bir umut filizlendirdi. Erdemi kuşanan dava erlerinin bin bir emek ve azmiyle büyüdü ve şimdi 45 bini
aşkın üyesiyle koca bir çınara, Toç Bir-Sen’e dönüştü.
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En zor zamanlarda, dayatmalara, baskılara, zulümlere
ve kısıtlamalara rağmen; “İnsan onuru da emeği de kutsaldır. Hak aramak için mücadele etmek, harekete geçmek gerekir” diyerek sendikal hareketimizi ve davamızı
yasal zemine taşıdık.
“Emek ve özgürlük mücadelesi” ile “insan ve insan onuru”nu temel edinerek çıktığımız bu yolda Toç Bir-Sen
olarak; davamızın, sevdamızın ne denli kutsal ve değerli
olduğunun farkındaydık.
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Bize inanan ve güvenen dava arkadaşlarımızla omuz
omuza verdik, yolumuzu hakikat, yükümüzü dava, gayemizi emek ve ekmek edindik. Zorluklara, engellere,
imkansızlıklara rağmen yılmadan, yorulmadan mücadele ettik. Onurlu duruşumuzla yürüttüğümüz emek
mücadelemizi örgütlü gücümüzle daha da büyüttük.
Tarım-Orman Çalışanlarımızın sosyal ve özlük haklarını
her platformda savunduk, hak ve menfaatlerinin korunmasını, geliştirilmesini, alınterlerinin karşılık bulmasını, kazanımlarının artırılmasını sağladık.
Kamu çalışanlarımızın teveccühüyle yetkili olduğumuz
2008 yılından bugüne değin 14 yılda kamu çalışanlarımız adına yüzlerce kazanıma imzamızı attık, onlarca
kronik sorunu çözüme kavuşturduk.
Kurulduğumuz günden bu yana şefkat, sevgi ve yüksek
ahlaki değerlerle mayalanmış olan kadim medeniyetimizin yaşatılmasının, ülkemizin önündeki antidemokratik uygulamaların son bularak sivilleşmesinin ve
özgürleşmesinin, milletimizin asla prangaya vurulamayacak olan iradesinin sesi olmak için mücadele verdik.
Hak için hakikati haykırdık, insanlık onurunu korumak
için ter akıttık.
İnsanı ötekileştiren, milli iradeyi yok sayan, kendinden
olmayanı küçümseyen, emeği değersizleştiren, medeniyet ve insani değerlerimize, ahlaki hassasiyetlerimize
savaş açan, kendi gibi düşünmeyenlere hak tanınmasını
kabul etmeyen parazit dolu zihinlere haddini bildirdik.
Sadece bir emek hareketi değil merhamet ve adalet hareketi olarak; sel, deprem, yangın, salgın gibi tüm doğal
afetlerde, felaketlerde, maddi ve insani yardımlarımızla, kampanyalarımızla Aziz Milletimize dayanışma ve
infak ruhuyla omuz olduk, umut olduk.
7 düvele diz çöktüren, dünyaya adalet dağıtan, Anadolu
topraklarına İslam Mührünü vuran şanlı ecdadımızın
miras bıraktığı o münevver ruh ve inançla daima mağdurların, mazlumların yanında yer aldık. Gönül coğrafyamızdaki kardeşlerimize gölgesinde yer veren koca bir
çınar, katil, aç gözlü, işgalci medeniyetlerin, emperyalizmin, despotizmin ve vahşetin karşısında insanlığın
sesi, vicdanı olduk.
Çünkü; Misyonu, vizyonu, mücadelesi, duruşu ve hedefleriyle sendikacılığı “kavga zemininden rekabet zeminine” çeviren, cesur yüreklerin, davaya inanmış, ömrünü
adamış yiğitlerin alın terleri ve emekleriyle Türkiye’nin
örgütlü gücü, istikrarın ve güvenin adresi olan Toç BirSen, Hakk’ı üstün tutan, zalime ve zulme karşı durandır.

Toç Bir-Sen; Adalettir,
Emektir, Alınteridir.
Toç Bir-Sen; Kararlılıktır,
Azimdir, Mücadeledir.
Toç Bir-Sen; Umuttur,
Güvendir, İstikrardır.
Toç Bir-Sen; Davadır,
Vefadır, Kardeşliktir.
Toç Bir-Sen; Birlikten
Doğan Güçtür.
Dün ve bugün olduğu gibi bundan sonra da Toç Bir-Sen
olarak; ’Güçlü Memur, Güçlü Türkiye’ idealiyle ter dökmeye, hak, hakikat ve adalet için mücadele vermeye,
emek mücadelesinde öncülük etmeye, Kamu Çalışanlarımız, Ülkemiz, Milletimiz ve Mazlum Coğrafyaların
sesi olmaya devam edeceğiz.
Bu duygu ve düşüncelerle Memur-Sen’imizin Kurucu
Genel Başkanı Mehmet Akif İnan başta olmak üzere
Tahsin Suda, Serdar Güllüoğlu, Remzi Şanlı, İbrahim
Yaşar, Güven Perçem başkanlarımıza ve ebedi aleme
uğurladığımız tüm dava ve yol arkadaşlarımıza Yüce Allah’tan rahmet diliyor, sendikamızın kuruluşundan bugüne değin bu soylu mücadeleye emek ve gönül veren
Kurucular Kurulumuza, Genel Merkez Yönetim Kurulu
Üyelerimize, Şube ve İl Başkanlarımıza ve Yönetimlerine, Kadınlar ve Engelliler Komisyonlarımıza, İş Yeri
Temsilcilerimize, Toç Bir-Sen Akademi’nin gençlerine
ve hassaten bize inanan, güvenen, destek olan tüm üyelerimize teşekkür ediyoruz.

Omuz omuza, hep birlikte daha
nice 20 yıllara …
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EMEK MÜCADELESİNE
ÖNCÜLÜK EDEN TOÇ BİR-SEN

YİNE ZİRVEDE

Toç Bir-Sen olarak; Soylu Mücadelemizin 20. Kuruluş
yıldönümünde yetkimizin 14. Yılını, örgütlü gücümüzü
büyüten 45.344 üyemizin güveni ve desteğiyle
taçlandırdık.

B

u yıl da; içinde bulunduğumuz zorlu sürece rağmen 81 ilin tamamında ve tüm kurumlarda yetkiyi alarak Tarım-Ormancılık Hizmet Kolundaki
emek mücadelesinin öncüsü olduğumuzu, bize duyulan
güvenin ve desteğin de her geçen gün artarak devam ettiğini birkez daha gözler önüne serdik.
Hizmet Kolumuzda bazı sebeplerden dolayı eksilen
kamu çalışanı sayısının aksine Toç Bir-Sen olarak büyümeyi sürdürerek hizmet kolumuzdaki sendikaların
toplamının yaklaşık 4 katı, en yakın sendikanın ise 4 ka-
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tından fazla üye sayısı ile sendikalaşmadaki rakipsizliğimizi bir kez daha rakamlarla tescil ettirdik.
Bu yetki yılında da büyüyen Toç Bir-Sen Ailemizle, ‘Yetkili Sendika’nın sadece sayısal üstünlükle değil; duruş,
mücadele ve kazanımlarla bir bütün olduğunu, örgütlülüğün yalnızca salt bir kalabalık değil güç birliği ve
kardeşlikle hayat bulduğunu, derdi, davası, mefkuresi,
hedefi ve ilkesi bir olan teşkilatların ne denli sağlam olduğunu gösterdik.

GÜÇLÜ TEŞKİLAT GÜÇLÜ SENDİKA

45.344 ÜYEMİZ İLE

81 İLDE YETKİ YİNE TOÇ BİR-SEN’DE

TEŞEKKÜRLER TÜRKİYE

Davaya inanmış, soylu mücadeleye emek ve gönül vermiş, siz koca yürekli yiğitlerle güçlü ve kararlı adımlarla
soluksuz yürüdüğümüz hak ve emek yolculuğumuzun,
çalışanlarımız için umut olduğunu, güven olduğunu, istikrar olduğunu tekrar müşâhede ettik.
Kuruluşumuzdan bugüne kadar ilkelerimiz ve duruşumuzla sendikal hayata öncülük ettiğimiz gibi 14. Yetki
yılımızda da zaferin rehavetine kapılmadan hep birlikte
omuz omuza yılmadan, yorulmadan yürüyeceğiz.

Teşkilatımızın her kademesinde mücadeleye emek vererek bu zafere ortak olan, her yerde ve her koşulda tüm
zorluklara rağmen elif gibi dimdik duran, kutlu davamızı ve sevdamızı alın teriyle büyüten, örgütlü gücümüzü
ve kardeşliğimizi çelikleştiren Erdemliler Hareketimizin her bir ferdine, değerli üyelerimize, kamu çalışanlarımıza ve bu mutluluğu, bu gururu paylaşan herkese en
kalbi şükranlarımızı sunuyoruz.
14. Yetkimiz hayırlı, birliğimiz, beraberliğimiz, kardeşliğimiz güçlü, yolumuz mübarek olsun.
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DEVLETİMİZİN VE ORMAN
KAHRAMANLARIMIZIN ALIN TERİNİ YOK
SAYIP SİYASET DEVŞİRMEYE ÇALIŞANLARA

FIRSAT VERMEYELİM

T

oç Bir-Sen Genel Başkanı Hüseyin Öztürk orman
yangınlarıyla mücadele üzerinden iftira ve yalanlarla ülkemizi ve kurumlarımızı yıpratmaya çalışanları sert sözlerle eleştirdi. Öztürk; “Tüm imkanlarını
milleti için seferber eden kurumlarımız ile göğsünü alevlere siper ederek orman yangınlarına müdahale eden orman
kahramanlarımızın başarısını ve emeğini yok saymak, bu
mücadelelerini yetersiz göstermek bizim gözümüzde tek
kelime ile bu ülkeye bu millete ihanettir” dedi.
Öztürk; “Eş zamanlı olarak farklı bölgelerde çıkan orman
yangınlarıyla beraber hepimizin yüreği kavrulurken terör
örgütü bu yangınların kendilerince çıkarıldığını itiraf etti.
Devletimizin terörle mücadelede yürüttüğü etkin mücadelede nefes bile alamayan hainler şimdi de terör konseptlerini ekolojik terörizme çevirdiler. Toç Bir-Sen olarak;
memleketimizi yangınlarla cehenneme çevirmeye çalışan,
kalleşlikte sınır tanımayan, vatansız ve kansız terör örgütü mensuplarını ve onların işbirlikçilerini lanetliyoruz.
Bu cennet vatanın ekmeğini yiyen, suyunu içen, havasını
soluyan, bu topraklar üzerinde özgürce yaşayan ama milletin canına, malına kasteden bu alçaklar en ağır şekilde
cezalandırılmalıdır. Öte taraftan bu alçaklara destek olan,
onlara sözcülük eden, yalan-yanlış bilgilerle, iftiralarla
devletimizi ve kurumlarımızı yıpratmaya çalışanlar da cezalandırılmalıdır” dedi.
Devletin kurumlarının ve çalışanlarının kirli bir siyasete
alet edilmeye çalışıldığını belirten Öztürk sözlerini şöyle
sürdürdü: “Zorlu bir süreçten geçtiğimiz bu günlerde, orman yangınlarıyla mücadelede tüm imkanlarını ülkemiz
ve milletimiz için seferber eden Devletimizi ve Bakanlığımızı başarısız göstermeye çalışmak; orman yangınlarını
çıkaran hainler ile onların işbirlikçilerinin sinsi ve alçak
planlarının devamıdır.
Canını dişine takan, gece gündüz uyumadan, dinlenmeden
ateşe su olan, göğsünü alevlere siper ederek canından vazgeçerek dumanların içine dalan, kimi zaman yangın zede58

lerin imdadına koşan orman kahramanlarımızın emeğini
yok saymak, bu mücadelelerini yetersiz göstermek bizim
gözümüzde tek kelime ile bu ülkeye, bu millete ihanettir.
Bu orman yangınlarında bir kez daha gördük ki artık terör
olayları sadece, silahla, bombayla değil; klavye başında,
sosyal medyada, ekranlarda yalanlarla, iftiralarla gerçekleştiriliyor. Bu nedenle milletçe çok uyanık olmalı, kurulan
tuzağa düşmemeli, yetkili kurumların dışında servis edilen
hiçbir bilgi, belge ve görüntüye asla itibar etmemeliyiz.
Acılardan, felaketlerden, afetlerden medet umup siyaset
devşirmeye çalışanlara fırsat vermemeliyiz.
Sosyal medyada “Help Turkey” etiketiyle başlatılan kampanyanın da yurtdışı kaynaklı sahte hesaplar olduğunu
dile getiren Öztürk bu işin perde arkasındaki amacın da
Türkiye’yi siyasi olarak aciz göstermek olduğunu ifade etti.

“Bu Oyunu Hep
Birlikte Bozacak,
Yaralarımızı Yine Hep
Birlikte Saracağız”
Öztürk açıklamasında şunları söyledi: “Maalesef bir yanda
orman yangınları diğer yanda yangınlardan ve kaostan
beslenen bir güruh ile mücadele yürütülüyor. Görüyoruz ki
bugün; ormanları yakanları, şehirleri karıştıranları, üç - beş
ağacı bahane edip milletin malına zarar verenleri, kaldırım
taşlarını sökenleri ve daha onlarca kalleş oyunda sahne
alanları pamuklara saranlar yine iş başında.
Söz konusu bu kampanya yurt dışından ve tek merkezden
organize edilen bir kampanyadır. Kanaatimizce, müstemleke sevdalısı bir grubun “Help Turkey” etiketiyle sosyal
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Öztürk, 182 yıllık tecrübesiyle de Orman Genel Müdürlüğü’nün yangınlara müdahale konusunda dünyanın en iyi,
en hızlı ve en doğru yönetimini sağlamakta ve müdahale
etmekte olduğunun altını çizdi.
Orman yangınlarının tüm Akdeniz ülkelerinin olduğu gibi
ülkemizin de kaçınılmaz bir gerçeği olduğunu ifade eden
Öztürk; “Zorlu coğrafi konumunun yanı sıra artan sıcaklık
değerleri, rüzgar ve düşük neme rağmen art arda meydana
gelen, kontrolsüzce büyüyen orman yangınlarının söndürülmesi devletimizin ve gecesini gündüzüne katan, kahramanlarımızın başarısıdır.

“Orman
Kahramanlarımızın
Hakları Asla
Ödenemez”
medya paylaşımları atarak dilendikleri bu sözde yardım
çağrıları da milletimizi, devletimizi aciz göstermek ve zayıflatma çabalarından başka bir şey değildir.
Orman yangınlarını bahane ederek Milletimizin; birliğine,
beraberliğine, istiklaline ve istikbaline göz diken hainlerin
oyunlarını, çıkardıkları fitneleri yine hep birlikte bozacak,
yaralarımızı hep birlikte saracağız. Bu oyunlardan medet
umanlar unutmasınlar ki bu milleti top, tüfek, tank durduramadı, ayıramadı, yıldıramadı. Onların ne ahlaksız tuzakları ne de kumpasları asla birlik ve beraberliğimizi yıkamaz, bizleri hedeflerimizden alıkoyamaz.”

Aynı anda ve pek çok yerde çıkan bu denli büyük yangınlara bu kadar kısa sürede ve etkin bir biçimde müdahaleyi
ancak Türkiye gibi büyük ve güçlü bir devlet yapabilirdi.
Toç Bir-Sen olarak birkez daha yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza, OGM çalışanlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz.
Helikopterler, yangın söndürme uçakları, arazözler, dozerler, su tankları ve çok sayıda ekipman ile uyumadan,
dinlenmeden, gece-gündüz demeden, ciğerlerini yakan
dumana rağmen savaş veren, alevlere göğsünü siper eden
orman kahramanlarımıza, kamu kurumlarımızın çalışanlarına ve yangının söndürülmesine destek veren vatandaşlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Onların emeği, alınterleri, hakları asla ödenemez. Allah hepsine güç – kuvvet
versin” dedi.
Öztürk, ormanlarımızın yeniden ve daha güçlü olarak hayat bulması için, geleceğe nefes olmak için, yaraları sarmak için Toç Bir-Sen olarak sorumluluk almaya ve her türlü desteği vermeye hazır olduklarının da altını çizdi.
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GENEL BAŞKAN ÖZTÜRK
SADECE ORMANLARIN DEĞİL

YÜREKLERİN DE
YANDIĞI BÖLGELERDE
TEMASLARDA BULUNDU

T

oç Bir-Sen Genel Başkanı Hüseyin Öztürk
orman yangınlarıyla mücadelenin devam ettiği
Muğla’da Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir
Pakdemirli’yi ziyaret ederek Toç Bir-Sen olarak hem
yaraların sarılması hem de ormanlarımızın yeniden
hayat bulması için her türlü desteği vermeye hazır
olduklarını ifade etti.
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Toç Bir-Sen Genel Başkanı Hüseyin Öztürk, Genel Başkan Yardımcıları Fikret Akdeniz ve Harun Sarıdoğan ile
orman yangınlarıyla tüm Türkiye’nin yüreğinin yandığı
Muğla, Denizli ve Isparta’da bir dizi ziyaret ve temaslarda bulundu.
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İlk olarak Muğla - Ula Yangın Yönetim Merkezine geçen
Genel Başkan Öztürk burada Tarım ve Orman Bakanı
Dr. Bekir Pakdemirli’yi ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Bakan Pakdemirli ile söndürülen ve devam eden orman yangınları hakkında görüşen Öztürk,
Toç Bir-Sen olarak yaptıkları lojistik desteğin yanı sıra
son kıvılcım söndürülene dek her türlü desteği vermeye
hazır olduklarını ifade etti.
Ula Yangın Yönetim Merkezinde Tarım ve Orman Bakan
Yardımcısı Fatih Metin ve Muğla Orman Bölge Müdürü
Yasin Yaprak ile de bir araya gelen Genel Başkan Öztürk
ve beraberindeki heyet görüşmenin ardından Bakan
Yardımcısı Metin’i ve ekibini keşif ve gözlem için yangın
sahasına uğurladılar.
Burada orman çalışanlarını ziyaret eden Genel Başkan
Öztürk ve Genel Başkan Yardımcıları yangın savaşçılarına emekleri ve alınterleri için teşekkür ederek yürüttükleri ‘Yeşil Vatan Savunması’nda başarılar dilediler.
Ula’daki ziyaretler ve incelemelerin ardından Milas’a
bağlı Fesleğen Yangın Yönetim Merkezine geçerek

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü İsmail Üzmez’i ve yangınlara cansiparane müdahale eden arazöz
ekiplerini ziyaret eden Genel Başkan Öztürk, tüm ekibe
çalışmalarında kolaylıklar diledi. Genel Başkan Öztürk
ve Genel Başkan Yardımcılarına Muğla’daki temas ve
incelemelerde Memur-Sen İl Temsilcisi ve Toç Bir-Sen
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rımız, art arda başlayan yangınlarla büyük bir mücadele yürütüyorsunuz. Hiç uyumadan, dinlenmeden, gece
– gündüz demeden ateşe su olmaya çalışıyorsunuz. Ben
bir kez daha Yeşil Vatan için canını ortaya koyan Orman
Teşkilatımızın her bir ferdine yürekten teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun, güç-kuvvet versin.
Haklarınız asla ödenmez” dedi. Öztürk ve beraberindeki
heyet Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerini Aydın Çine’ de devam eden yangına uğurladılar.
Genel Başkan Öztürk, Çandır’da yaşanan orman yangınında evleri yanan vatandaşlara da geçmiş olsun ziyaretinde bulunarak hasbihalde bulundu.
Muğla Şube Başkanı Adem Köseoğlu ve Yönetim Kurulu
üyeleri de eşlik etti.
Milas’ın akabinde Genel Başkan Öztürk, Toç Bir-Sen
Denizli Şube Başkanı Osman Tavşan ve yönetim kurulu
üyeleri ile birlikte Orman Bölge Müdürlüğü’nü ziyaret
ederek Bölge Müdürü Erhan Cetinkaya ve ekibine yangın dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini iletti.
Genel Başkan Öztürk Denizli’nin ardından Isparta’ya
geçerek Memur-Sen Isparta İl Temsilcisi Erdal Demiralay, Toç Bir-Sen Isparta Şube Başkanı Kuddusi Uranlı
ve Yönetimi ile birlikte Orman Bölge Müdürlüğünde
değerlendirmelerde bulundu. Çandır Köyündeki yangın
yönetim merkezine geçen Toç Bir-Sen Heyeti Isparta
Bölge Müdürü Refik Ulusoy ve ekibini ziyaret ettiler.
Çandır’da orman yangınlarıyla günlerce uyumadan,
dinlenmeden mücadele eden orman teşkilatını ziyaret
eden Öztürk orman kahramanlarına teşekkür ederek;
“Tarihimizin en büyük orman yangını olduğu değerlendirilen bu orman yangınlarında siz orman kahramanla-
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ORMANCILIK SİVİL TOPLUM
KURULUŞLARI’NDAN
ORMAN YANGINLARINA İLİŞKİN
BASIN AÇIKLAMASI:

CİĞERİMİZ YANIYOR!

O

rmancılık Sivil Toplum Kuruluşları Toç Bir-Sen, Orman Mühendisleri Odası,
Öz Orman-İş ve TAK-VA, ülkemizde
son günlerde yaşanan orman yangınlarıyla ilgili basın açıklaması
gerçekleştirdi.
Toç Bir-Sen Genel Başkanı Hüseyin
Öztürk, OMO Genel Başkanı Hasan

Türkyılmaz, Öz Orman-İş Genel
Başkanı Settar Aslan ve TAK-VA
Başkanı Mehmet Taşan’ın ortaklaşa düzenlediği basın toplantısında;
“İnsanlarımızı, doğayı ve hayvanları katleden yangınların çıkmasına
sebep olanları ve eli kanlı terör örgütlerini Ormancılık Sivil Toplum
Kuruluşları olarak en gür sesimizle
lanetliyoruz” denildi.

Ormancılık Sivil Toplum Kuruluşları olarak Tarım ve Orman Bakanlığı’na, Orman Genel Müdürlüğü’ne,
orman çalışanlarına ve yangının
söndürülmesine destek olan kamu
kuruluşlarının personellerine ve
vatandaşlara teşekkür ettiklerinin
de altı çizildiği açıklamada şunlar
kaydedildi.

63

TOÇ BİR-SEN

CİĞERLERİMİZ
YANIYOR!
Manavgat’taki orman yangınının
aynı anda 4 yerden çıkmış olması,
sabotaj ihtimalini artırıyor. Daha
önceki yıllarda yaşanan Hatay ve İzmir yangınlarının PKK terör örgütü
tarafından yapıldığı kamuoyunca
bilinmektedir. Bu nedenle aynı anda
farklı alanlarda yangın çıkması sabotaj ihtimalini güçlendiriyor. Sabotaj ihtimalinin bu hassas dönemde
üzerinde durulmasının doğru olduğunu düşünüyoruz.
Ancak yangınların çıkış nedenlerini
Devletimizin ilgili birimleri araştırırken, öncelikli hedefimiz; çıkan
yangınların bir an evvel kontrol altına alınması ve soğutma çalışmalarına başlanarak bu alanların tekrar
ormanlaştırılmasıdır.
Küresel ısınma, dikkatsizlik, doğal
sebepler ya da sabotaj. Orman yangınında sadece ağaçlar yanmıyor.
Bitkiler, böcekler, hayvanlar ve nefesimiz yanıyor.
Son üç günde ülkemiz genelinde
71 orman yangını meydana geldi.
Bu yangınlara müdahalede 9 İHA,
3 uçak, 38 helikopter, 1 insansız helikopter, 680 arazöz ve 5.000’e yakın
personelimiz canla başla görev yapmaktadır.

ATEŞE SU OLAN
KAHRAMANLARIMIZA
ŞÜKRANLARIMIZI
SUNUYORUZ
Tarım ve Orman Bakanlığımız ve
Orman Genel Müdürlüğünün tüm
imkanlarını seferber ederek 71 orman yangınından şu an itibariyle
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57’si kontrol altına alınmıştır. Orman Genel Müdürlüğümüzün Yeşil
Vatanımızı koruyan Ateş Savaşçısı
kahraman personeli 28-30 Temmuz
tarihleri arasında çıkan 71 orman
yangınında; bir can yanmasın, tek
bir ağaç fazladan küle dönmesin
diye korkusuzca alevlere göğüslerini siper ediyorlar. Helikopterler,
yangın söndürme uçakları, arazözler, dozerler, su tankları ve çok
sayıda ekipman ile uyumadan, dinlenmeden, gece-gündüz demeden,
ciğerlerini yakan dumana rağmen
savaş veren kahramanlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz.
Ormancılık Sivil Toplum Kuruluşları olarak ülkesi ve milleti için tüm
imkânlarını seferber eden Tarım ve
Orman Bakanlığımıza, Orman Genel Müdürlüğümüze, cansiparane
çalışan mesai arkadaşlarımıza, yangının söndürülmesine destek olan
kamu kuruluşlarımızın personeline
ve vatandaşlarımıza ülkemiz ve milletimiz adına teşekkür ediyoruz.
Çıkan yangınlarda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan
rahmet, yaralılarımıza acil şifalar,
Aziz Milletimize de geçmiş olsun
dileklerimizi iletiyoruz.
İnsanlarımızı, doğayı ve hayvanları katleden yangınların çıkmasına
sebep olanları ve eli kanlı terör örgütlerini Ormancılık Sivil Toplum
Kuruluşları olarak en gür sesimizle
lanetliyoruz.
Orman yangınları ile mücadeleye
ilişkin kamuoyunda çokça tartışılan
hava unsurlarından uçak mı, helikopter mi? konusuyla ilgili olarak;
Yangınlara müdahale konusunda
sıkça karşımıza çıkan uçak iddiaları
maalesef yanlış bilgiden kaynaklanmaktadır. Yangına müdahalede
hava gücü olarak sadece uçak ya da
helikopter olmalı konusunun tar-

tışılması yerine; doğru, hızlı ve güvenli bir şekilde nasıl müdahale edileceğiyle ilgilenilmeli. Helikopterin
ya da uçağın teknik açıdan olumlu
ya da olumsuz yönleri bulunmaktadır. Uçaklar sadece havaalanından
ya da (amfibik uçaklar) denizlerden,
göllerden ve büyük barajlardan su
alabilir. Helikopterler ise her türlü
su kaynağından su alımı yaparak
daha hızlı ve manevra kabiliyeti açısından daha rahat hareket ederek
yangınlara müdahale edebilmektedir. Orman Genel Müdürlüğü tarafından yangınlara helikopterler
ile hızlı bir şekilde müdahale etmek
için ormanlar içerisinde 3600 adet
yangın su havuzu ve göletleri oluşturulmuştur. Buralardan kara araçlarıyla birlikte hava araçlarından
sadece helikopterler su alabilmektedir.
Ortalama 1 helikopter yangın mahalline 1 saat sürede 20 ton su atabiliyorken, 1 uçak en fazla 8 ton su
atabilmektedir. Bu açıdan kamuoyunda oluşturulan orman yangınlarına müdahalede uçakların daha
verimli kullanılabileceği algısı doğru değildir.
Ayrıca orman yangınlarına sadece
havadan müdahale edilmemektedir. Esas mücadele olan söndürme
ve soğutma faaliyetleri kara unsurları tarafından yapılmaktadır.

YANAN ALANLAR
İMARA AÇILAMAZ
Yanan orman alanlarının bir metrekaresi bile imara açılamaz, açılmamıştır. İmar alanına açılması Anayasa’mızın 169. Maddesiyle kapatılmış
bir konudur. Dünyanın hiçbir ülkesinde olmayan orman yasası, anayasa maddesi haline getirilmiştir.
169. maddede “yanan orman alan-
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ları hiçbir şekilde imara açılamaz.
Ormanlaşma dışında bir faaliyete
tabi tutulmaz” hükmüne bağlanmışken, bugüne kadar yanan hiçbir
alan imara açılmamışken bu konunun kamuoyunda spekülasyon ve
siyaset malzemesi yapılmasını doğru bulmuyoruz. Bu durumu orman
yangınlarına müdahalede bulunan
ormancılarımıza ve teşkilatımıza
haksızlık olarak görüyoruz.
Anayasa’da belirtildiği gibi yanan
orman arazileri 1 yıl içinde ağaçlandırılır. Yangınlarımızın soğutma
çalışmaları bittikten sonra gereken
iyileştirmeler yapılır. Arazi dikime
uygun hale getirilir ve ağaçlandırılma çalışmaları başlatılır. Bu çalışmalar da Orman Genel Müdürlüğümüz kontrolünde olur.

DÜNYADA ORMAN
YANGINLARIYLA
MÜCADELEDE LİDER
ÜLKEYİZ

Orman teşkilatımız, yangınlara müdahale konusunda dünyanın en iyi,
en hızlı ve en doğru yönetimini sağlamakta ve müdahale etmektedir.
Yangın öncesinden yangın sonrasına kadar süreci en iyi şekilde yöneten Orman Genel Müdürlüğünün
ve bir can, bir ağaç yanmasın diye
canını hiçe sayarak alevlerin içine
giren Yeşil Vatanımızı koruyan Ateş
Savaşçısı ormancılarımızın mücadelesinin görülmemesini ve haksız
yere itham edilmesini son derece
üzücü görüyor ve kötü niyet barındırdığını düşünüyoruz.

VATANDAŞLARIMIZA
ÇAĞRIMIZ
Vatandaşlarımızın yangın bölgelerinde ve yangına hassas orman
alanlarında daha dikkatli olması
gerekiyor. Uzmanlık gerektiren yangına müdahale çalışmasında devlet
görevlilerinden habersiz bir çalışma
içine girilmemelidir.

Doğa ile iç içe olmak isterken yangına izin vermeyelim;
Temiz havaya, oksijene her zamankinden fazla ihtiyacımızın olduğu
Kovid-19 pandemisi dolayısıyla insanlar açık havaya hasret kaldılar.
Yangınların sadece yüzde 11’i yıldırım gibi doğal olaylar, %89’u ise insan faktörü neticesinde çıkmaktadır.
Rekreatif ve sosyal ihtiyaçlara saygı
duyuyoruz. Orman Genel Müdürlüğü ve Doğa Koruma ve Milli Parklar
Genel Müdürlüğü, toplumun ihtiyacını gidermek için tabiat alanları,
mesire ve piknik yerleri oluşturarak
insanımızın hizmetine sunmaktadır.
Vatandaşlarımız sosyal ve rekreatif
ihtiyaçlarını bu alanlarda gidermeli
ve önlerine gelen her yerde ateşli
piknik yapmamalıdır.
Bir Orman Yangını gördüğünüzde
ALO 177 Orman Yangını ihbar hattını ya da 112 Acil Çağrı Merkezini aramayı unutmayın.
Ülkemize ve Vatandaşlarımıza geçmiş olsun.
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TOÇ BİR-SEN HEYETİ:

YARALARI HEP BİRLİKTE
SARACAĞIZ
Toç Bir-Sen Genel Sekreteri Sabri Kızılkaya ve Genel Başkan
Yardımcısı Musa Şen; incelemelerde bulunmak, geçmiş olsun
dileklerini iletmek için orman yangını felaketinin yaşandığı
Manavgat ve Akseki’de temaslarda bulundular.

B

urada Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli ile de bir araya gelen ve geçmiş olsun
dileklerini ileten Toç Bir-Sen Heyeti; Bakan
Pakdemirli’ye ve tüm OGM çalışanlarına yangınların
yaşandığı ilk andan itibaren verdikleri emek ve mücadeleden dolayı teşekkür etti.
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Bakan Pakdemirli’nin ardından Orman Genel Müdürü
Bekir Karacabey’i de ziyaret eden Kızılkaya ve Şen yangınlara ve çalışmalara ilişkin bilgiler aldılar.
Yaralılara ve bölge halkına da geçmiş olsun dileklerini
ileten Toç Bir-Sen Genel Sekreteri Sabri Kızılkaya; “Ma-
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alesef Yeşil Vatanımızın alevlerle
mücadele içinde olduğu çok acı bir
tabloya şahitlik ediyoruz. Yangınlar
milletçe hepimizin canını, yüreğini
yaktı. Bu felaketlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza, OGM çalışanlarımıza Yüce Allah’tan rahmet,
yaralananlara şifa, bölge halkımıza
ve tüm milletimize de geçmiş olsun
dileklerimizi iletiyorum. İnsanlarımızı, doğayı ve hayvanları katledenleri Toç Bir-Sen olarak en gür
sesimizle lanetliyoruz” dedi.

“GELECEĞE NEFES
OLMAK, BÖLGE
HALKIMIZIN
YARALARINI HEP
BİRLİKTE SARMAK
İÇİN HER TÜRLÜ
DESTEĞİ VERMEYE
HAZIRIZ”
Tarım ve Orman Bakanlığı ve Orman Genel Müdürlüğünün tüm
imkanlarını seferber ederek canla
başla alevlere karşı mücadele verdiğini belirten Kızılkaya; “Orman Genel Müdürlüğümüzün 4 bini aşkın
kahraman personeli günlerdir arka
arkaya çıkan orman yangınlarında;
bir can yanmasın, tek bir ağaç fazladan küle dönmesin diye korkusuzca
alevlere göğüslerini siper ettiler.
Helikopterler, yangın söndürme
uçakları, arazözler, dozerler, su
tankları ve çok sayıda ekipman
ile uyumadan, dinlenmeden, gece-gündüz demeden, ciğerlerini
yakan dumana rağmen savaş veren
kahramanlarımıza şükranlarımızı
sunuyoruz.
Toç Bir-Sen olarak Tarım ve Orman
Bakanlığımıza, Orman Genel Mü-

dürlüğümüze, cansiparane çalışan
mesai arkadaşlarımıza, yangının
söndürülmesine destek olan kamu
kuruluşlarımızın personellerine ve
vatandaşlarımıza; ülkemiz ve milletimiz adına teşekkür ediyoruz. Allah
bir daha böyle bir acı yaşatmasın.
Hainlerin alevleriyle yok olan, atalarımızın mirası gençlerimizin ise
emaneti olan ormanlarımızın yeniden ve daha güçlü olarak hayat
bulması için, geleceğe nefes olmak
için, bölge halkımızın yaralarını hep

birlikte sarmak için Toç Bir-Sen olarak sorumluluk almaya, yük kaldırmaya ve her türlü desteği vermeye
hazırız” dedi.
Orman yangınlarıyla mücadele
ederken yaralanan OGM personelini ve vatandaşları da tedavi gördükleri hastanelerde ziyaret eden
Toç Bir-Sen Genel Sekreteri Sabri
Kızılkaya ve Genel Başkan Yardımcısı Musa Şen, yangın söndürme faaliyetlerine katılan çalışanlarla da
görüşerek başarılar dilediler.
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TOÇ BİR-SEN GENEL SEKRETERİ
SABRİ KIZILKAYA, RİZE VE
ARTVİN’DE MEYDANA GELEN
SEL FELAKETİNİN ARDINDAN
BÖLGEYE GİDEREK

İNCELEMELERDE BULUNDU
Toç Bir-Sen Genel Sekreteri Sabri Kızılkaya, Rize ve Artvin’de
meydana gelen sel felaketinin ardından bölgeye giderek
incelemelerde bulundu.

B
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ölgede selden etkilenen vatandaşlar, Tarım ve
Ormancılık Hizmet Kolu’na bağlı kurumlarda
görev yapan çalışanlar ile arama-kurtarma ve

sağlık ekiplerini de ziyaret ederek bilgi alan Kızılkaya
afetzedelere geçmiş olsun dileklerini iletti.
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Felaketin yaşandığı günden itibaren Devletin tüm gücüyle bölge halkının yanında yer aldığını ifade eden Kızılkaya, Memur-Sen ve Toç Bir-Sen teşkilatları olarak da
afetzedelerin yaraları sarmak için bölgede olduklarını
ifade etti. Selde hayatını kaybedenlere başsağlığı, yaralılara da acil şifalar dileyen Kızılkaya “Allah; Ülkemizi, Milletimizi her türlü afetten ve musibetlerden uzak
eylesin” dedi.
Buradaki incelemelerin ardından Trabzon’a geçen Kızılkaya; hizmet koluna bağlı kurum ve kuruluşların amirlerini ve çalışanlarını işyerlerinde ziyaret etti. Orman
Bölge Müdürlüğü’nde gerçekleştirilen eğitim toplantılarına katılan Sabri Kızılkaya burada 6. Dönem Toplu
Sözleşme süreci ve Yetkili Sendika Toç Bir-Sen’in hizmet
koluna ilişkin teklifleri hakkında da çalışanları bilgilendirdi. Toplantıların akabinde Doğu Karadeniz Orman
Mühendisleri Odası Şubesi’ne de ziyarette bulunan Kızılkaya Orman Mühendislerinin talep ve beklentilerini
Şube Başkanı Faruk Aksu ve Yönetimi ile istişare etti.
Kızılkaya, Samsun Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge
Müdürlüğü’ne atanan Halim Özdemir’e de hayırlı olsun
ziyaretinde bulundu, ardından kurum çalışanlarıyla biraraya gelerek talep ve sorunlarını dinledi.
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BAKAN BİLGİN’DEN
MEMUR-SEN’E ZİYARET
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin,
Memur-Sen Genel Merkezi’ne ziyarette bulundu.

C

alışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin,
Memur-Sen Genel Merkezi’ni ziyaret etti. Ziyaret kapsamında gerçekleşen görüşmede, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Memur-Sen Genel
Başkan Yardımcısı ve Toç Bir-Sen Genel Başkanı Hüseyin Öztürk, Memur-Sen Genel Başkan Yardımcıları ve
konfederasyona bağlı sendikaların genel başkanları yer
aldı.
Ziyaret kapsamında yapılan görüşmede çalışma hayatı,
kamu personeli ve mevzuatı, 6. Dönem Toplu Sözleşme
kapsamında yapılacak hazırlıklar ve ön çalışmalar ele
alındı.
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6. Dönem Toplu Sözleşme’de beklentilerin yüksek olduğunu ifade eden Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın,
“Geçtiğimiz toplu sözleşmede kamu görevlilerinin beklentilerini karşılayan sonuçlar çıkmamıştı. Önümüzdeki
toplu sözleşmede hem kazanımları hem de süreci açısından beklentileri karşılayan bir toplu sözleşme olmasını ümit ediyoruz. Bu anlamda Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti olarak bu toplu sözleşmeden beklentimiz
yüksek” diye konuştu.
Toplu Sözleşme’nin daha verimli geçmesini sağlayacak
önerilerini paylaşan Yalçın, “Toplu Sözleşmede sürenin
yetersizliği ciddi bir sorun. Sürecin önceden başlatılması
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işi kolaylaştıracaktır. Masada tutanak tutulması sürecin
sonunda yaşanabilecek tartışmaların önüne geçecektir.
Önceki dönem toplu sözleşmelerde yasadan kaynaklı
olarak yaşanan kör noktalar karşılıklı mutabakat içinde
aşılabilir” şeklinde konuştu.

“Toplu Sözleşmede
Sözleşmeliler
Konusunda Bir
Çözüm Üretmeliyiz”
Kamu görevlilerinin enflasyon karşısında ciddi kayıplar
yaşadığının altını çizen Yalçın, “Kamu görevlileri gelir
kaybı yaşıyor, 2021’in Ocak ayında maaşlara hakem heyeti kararı gereği %3 oranında zam yapıldı. Ancak daha
5. ayda ortaya çıkan enflasyon %6,38 oldu. Toplu Sözleşme bu kayıpları telafi etmek için iyi bir fırsat. Bu fırsatın
değerlendirileceğini ümit ediyoruz” ifadelerini kullandı.
Geçtiğimiz KPDK’da karar verilen ancak uygulamaya
konulmayan sözleşmeli istihdam ile ilgili sorunları ele
alacak komisyon kurulması ile ilgili konuşan Yalçın, KPDK’da sözleşmelilerle ilgili komisyon kurulmasıyla ilgili

çalışmanın yapılmasını kararlaştırdık. Henüz komisyon
kurulmadı. Bu konudaki açığı da bir an önce kapatmalıyız. Toplu sözleşmede sözleşmeliler konusuna da bir
çözüm üretmeliyiz” dedi.
Yalçın çözüm bekleyen sorunların toplu sözleşmede
daha detaylı ele alınması gerektiğine vurgu yaparak
“Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavları konusunda 3 yılı geçmeyecek şekilde kurumlara çerçeve
çizme konusunda yönetmeliklerde yapılması gereken
değişikler konusunda aldığımız KPDK kararı da bir an
önce hayata geçirilmelidir” diye konuştu.
Yalçın sözlerini şöyle sürdürdü: “Hizmet kolu talepleri
ve teklifleri konusunda kamu kurumlarının Personel
Genel Müdürlükleri ile ÇSGB tarafından yapılan süreci kolaylaştırmaya yönelik atılan adımı önemsiyoruz.
Devamlılığı masayı kolaylaştıracak, toplu sözleşmenin
kazanım üretme fonksiyonunu arttıracaktır”
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ise Memur-Sen’in çalışma hayatında önemli bir paydaş olduğunu dile getirerek “Kamu görevlilerinin beklenti ve
taleplerinin farkındayız. Sorunlu alanları kamu görevlilerinin stresli olduğu konuların bilincindeyiz. Ancak
bunları birlikte çözeceğimize inanıyorum. İstişare ve
birliktelikle çözülmeyecek hiçbir sorun yoktur. İnşallah
önümüzdeki Toplu Sözleşme Görüşmelerinin de bu anlamda faydalı ve verimli geçeceğine inanıyorum” ifadelerini kullandı.
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BİR ARADAYIZ
İDLİB’İN YANINDAYIZ
türk ve Genel Başkan Yardımcıları,
Memur-Sen’e bağlı sendikaların
genel başkanları ve yönetim kurulu
üyeleri katıldı.

Soylu:
Kararlılığımızdan Geri
Adım Atmayacağız

M

ehmet Akif İnan Vakfı,
AFAD ve Türkiye Diyanet Vakfı işbirliği ile İdlip
Kampı’nda kalan Suriyeli sığınmacılar için inşa edilecek ve Memur-Sen
Kurucu Genel Başkanı Mehmet Akif
İnan’ın adını taşıyacak olan briket
ev yaşam alanının tanıtımı İçişleri
Bakanı Süleyman Soylu’nun katıldığı programla yapıldı.

Memur-Sen Genel Merkezi’nde
gerçekleştirilen programa, İçişleri
Bakanı Süleyman Soylu’nun yanı
sıra Memur-Sen Genel Başkanı ve
M. Akif İnan Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Ali Yalçın, Mehmet Akif
İnan Vakfı Başkanı Ahmet Özer,
AFAD Başkanvekili Hamza Taşdelen, Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti II. Başkanı İhsan Açık, Toç
Bir-Sen Genel Başkanı Hüseyin Öz-

Programda konuşan İçişleri Bakanı
Süleyman Soylu, Suriye iç savaşının
en çok sivillere zarar verdiğini belirterek “İdlib’in tamamında savaş
öncesi 1.5 milyon insan yaşıyordu,
bugün bu sayı 3 milyon 800 bin civarında. 2020 Mart başına kadar 3
ayda 960 bin insan savaş yüzünden
zorla yerlerinden edilmiştir. 2020
Mart ayı başında ilan edilen ateşkes
sonrası az bir kısmı geri döndü. Şu
an bir milyon 250 bin sadece kamplardaki çadırlarda yaşam mücadelesi vermektedir” ifadelerini kullandı.
İdlib’de hayatın normalleşmesini
sağlamak, kötü şartlarda yaşayan
insanlara el uzatmak amacıyla “Bir
aradayız, İdlib’in yanındayız” adlı bir
“briket ev” kampanyası başlatıldığını hatırlatan Soylu, projenin yaklaşık bir yıl önce 20 bin ev hedefiyle
başladığını, taahhüt edilen briket ev
sayısının 50 binken 60 bini aştığını
söyledi.
Şu ana kadar 35 bin 450 briket evin
tamamlandığı, yaşam üniteleriyle
birlikte diğerlerinin projelendirme
ve inşa çalışmalarının devam ettiği
bilgisini paylaşan Soylu, tamamla-
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nan evlere halen 21 bin 615 ailenin
yerleştiğini, kalanların yerleşiminin
ise devam ettiğini ifade etti.
Projeye destek veren kurum ve sivil toplum kuruluşlarına teşekkür
eden Soylu, “Allah onlardan razı olsun. Her biri kendi maddi imkanları
ölçüsünde briket evler yapıyorlar.
Hayırseverlerimizden gelen taahhütler ve üretilen evler var” dedi.
Mehmet Akif İnan Vakfı’nın Türkiye
Diyanet Vakfı ile imzaladığı protokol sonrası başladığı ve İdlib’de 400
ev, 300 kişilik cami ve 18 derslikli
okul ile oyun parkı gibi yaşam alanlarının bulunduğu proje hakkında
bilgi veren Soylu “Bu önemli bir imzadır. Önemli bir gönül köprüsüdür.
Her şeyden önce, 60 yıllık bir hayata
çok önemli işler sığdıran, binlerce
öğrenci yetiştiren, merhum Mehmet Akif İnan’a, onun insana değer
veren anlayışına uygun bir imzadır.”
diye konuştu.

“Türkiye’nin en önemli sivil toplum
kuruluşlarından birisi olan Memur-Sen’e projeye verdiği katkılardan ötürü teşekkür ediyorum” diyen
Soylu, “Zor zamanlarda Memur-Sen
gibi önemli bir sivil toplum kuruluşu Türkiye’ye kazandıran rahmetli
Akif İnan’a yakışacak çok kıymetli bir projenin altına imza atıldı.
Bu hayrın hayata geçmesinden
rol oynayan tüm paydaşlara, Memur-Sen’e çok teşekkür ediyorum.
Allah sizlerden razı olsun” ifadelerini kullandı.

“Gelecek
Nesillere Kambur
Bırakmayacağız”
Türkiye’nin hem askeri hem diplomatik hem de insani yardım anlamında bölgede söz sahibi olduğunu ve tarihi sorumluluğunu yerine

getirdiğini ifade eden Bakan Soylu,
Türkiye’nin yeni bir oyun kurucu olmasından rahatsız olanların çeşitli
engellerle Türkiye’nin önünü kesmeye çalıştıklarını vurguladı.
“Biz hakikaten bugünü güçlü bir şekilde aşarsak gelecek nesillerimize
çok güçlü bir Türkiye bırakırız” diyen Soylu “Ortadoğu’nun durumu
ortada. Ellerine düşürdükleri zaman Balkanlar’da neler yaptıkları
ortada. Saflarımızı daha çok sıklaştırmamız lazım. Daha güçlü olmamız lazım. İhanet gördünüz, darbe,
terör, gecelik yüzde 8 binlik faizler
gördünüz, bir günde 10 bin kişinin
işten çıkarıldığı zaman dilimlerini
gördünüz. ABD’den bize parmak
sallayanları, değerlerimize yön vermeye çalışanları gördünüz. Bu nesil
gördü. Bizden sonraki nesil bunu
görmeyebilir. Bütün riskleri alarak
gelecek nesillerimize bunları bir
daha göstermeyecek Türkiye bırak-
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maktır. Bizden sonraki nesil bu sizin
yaşadığınız tecrübeleri yaşamasın
zaten. Bu tehlikelerin farkında olmadan başka bir işin içine düşebilir.
Bu ülkenin yapacağı çok iş var. Bunu
birlikte yapmakla mükellefiz. Değil
darbe yapmaya kalkmak bunu zihninden geçirenlere bile tarihin en
büyük cezasını vermezsek bu millet
bize ‘sizden bir şey olmaz’ desin. Bu
tip düşüncelere karşı tüm milletimiz ve herkes sıfır toleranslı olmalıdır. Her türlü rekabeti yapalım. Her
darbe bu ülkeye büyük maliyetler
getirmiştir. Darbelerin getirdiği verilen tavizlerin oluşturduğu kamburlarla büyüyoruz. Gelecek nesiller endişe etmesin, onlara kambur
bırakmayacağız, dümdüz yollar bırakacağız” diye konuştu.
Soylu, 15 Temmuz’da darbecilere
karşı meydanlara inen ilk teşkilatlardan birinin Memur-Sen olduğu-
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nu aynı şekilde emekli amirallerin
darbe imalı bildirisine de ilk karşı çıkanın Memur-Sen olduğunu belirterek gelecek nesillere miras bırakılacak Yeni Türkiye’nin Memur-Sen
gibi sivil toplum kuruluşlarının gayretiyle inşa edileceğini söyledi.

Yalçın: Adalet
Devletin Temeli,
Merhamet Milletin
Hasletidir
Programda katılımcılara hitap
eden Memur-Sen Genel Başkanı ve
Mehmet Akif İnan Vakfı Mütevelli
Heyeti Başkanı Ali Yalçın, “Medeniyetimiz; ‘önce insan’ bakışına, ‘daima adalet’ görüşüne ve ‘mazluma
merhamet’ duruşunu haizdir. Ferdi
zeminde, sabretmek ve şükretmek;

içtimai kulvarda, paylaşmak ve vakfetmek kadimden tevarüs halimiz
ve ahvalimizdir. Bunun bir sonucu
olarak tarihimizin bütün eşiklerinde, ‘vakıf toplumu’ olmak gibi bir
seciyeye sahibiz. İnancımız ve ondan neşet eden ahlakımız; adaleti
devletin temeli, merhameti de milletin vazgeçilmez hasleti olarak görür. Bugün, vakıf toplumu olmanın,
merhamet hasletine sahip millet ve
adaleti temel gören devlet olmanın
gereklerini ifa ve icra kapsamında
buradayız. Sabredenler ile vakfedenleri bir araya getiren bir çabanın telaşındayız. ‘BİR ARADAYIZ,
İDLİB’İN YANINDAYIZ’ düsturuyla
Suriye’nin mazlumlarına, Baas rejimi mağdurlarına omuz vermek, el
uzatmak, yerlerine, yurtlarına dönüşlerine katkı sunma gayretindeyiz” diye konuştu.
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Yerleşkemizde
Amiral Eskileri
Mazlumlara Hem
Milletin İradesine
Barınma Hem de
Tosladı
Hayata Tutunma
İmkânı Veren Unsurlar
Konuşmasında Emekli Amirallerin
Birlikte Yer Alıyor
Montrö Sözleşmesi tartışmaları
Mehmet Akif İnan Vakfı yerleşkesiyle alakalı katılımcılara bilgiler veren Yalçın “Yerleşke, 400 briket ev,
18 derslikli okul, 300 kişilik cami, hayır çarşısı ve çocuk parkları yer alıyor. Bu unsurlarıyla yerleşke; Mazlumlar açısından sadece barınak/
sığınak işlevi görmeyecek; beraberinde hayata tutunmak, hayatın
olağan akışına yeniden sahip olmak
imkânlarını verecek. Çocukların
hem eğitimine hem de oyun çocuğu
kimliklerine aynı anda cevap verebilecek okul ve çocuk parkları yer alacak. Birlikte yaşamanın, yaşanılan
yere aidiyet oluşturmanın zemini
konumundaki camiiyle, hayır çarşısıyla medeniyet mimarisi hâkim
olacak. Bu vesileyle bu hizmetin
içinde, alın ve akıl teri olan herkese
Vakfımız adına şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

üzerinden yayınladıkları bildiriye de
değinen Yalçın, Türkiye’nin geçmiş
travmalarını canlandıran bildirinin
kabul edilemez olduğunu belirterek amirallerin bölgede güçlü bir
aktör haline gelen Türkiye’nin attığı
adımlara destek olmaları gerekirken bu denli bir açıklama ile TSK’nın
ve Türkiye’nin başarısına gölge düşürmek istediklerini söyledi.
“Bir tarafta Libya, Doğu Akdeniz,
Karabağ ve Suriye’de emperyalizmin kirli planlarını bozan, dengeleri
değiştiren, medeniyet coğrafyasında moral ve motivasyon yükselten
Türkiye; millet nezdinde saygı görüyor, millet düşmanlarında, emperyal kulvarda kaygı üretiyor” diyen Yalçın sözlerini şöyle sürdürdü:
“Milletimizin insani faaliyetleriyle,
devletimizin siyasi ve diplomatik
girişimleriyle verdiği rahatsızlık;
milletimizin her ferdi için hem onur
hem de gurur vesilesidir.

Bugünün Türkiye’sinde iki grup var.
Bir tarafta, milleti ve devletiyle adalet ekseninde, merhamet zemininde insana, insanlığa ve dünyaya dair
güzel işler yapan Türkiye’yle onur
duyan insanlar… Diğer tarafta ise
emperyalistlerin çarkına su taşıyan,
kapitalist parkurda yaranma yarışına katılan forsalar ve tayfalar…
Bu tayfalar, hem sınırlı sayıdalar ve
sınırsız düzeyde onursuzlar. Çok
şükür ki; insanlarımızın büyük bölümü necip milletin ferdi olmanın
şuurunda ve “al sancağın dalgalanmasını sağlayacak en son ocak
olmak” kararlılığındadır. Gönül coğrafyasına ve diline, dinine, rengine,
mezhep ve meşrebine bakmadan
her mazlumun gönlüne dokunmaya, göz yaşını silmeye çalışan Türkiye’yi görmeyenler, lejyoner kimlikleriyle kendilerini yıllarca gören
ağababalarına kendilerini gösterme
telaşı içerisindeler”

Açık: Projede
Emeği Geçenlere
Müteşekkirim
Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti II. Başkanı İhsan Açık, yaptığı
konuşmada projede emeği geçenlere teşekkürlerini iletti. MAİV, AFAD
ve TDV olarak kurulacak briket evler
hakkında katılımcılara bilgiler veren Açık, projeyle birçok insanın yüreklerine dokunacaklarını ifade etti.
Ramazan ayına çok yaklaşılan böyle
bir dönemde bu hayrın yerinin ayrı
olduğunu ifade eden Açık, “Bu projeyle ‘Bir Aradayız İdlib’in Yanındayız’ dedik. Biz Müslüman âlemine
de böyle bir birliktelik böylesine büyük hayır ve iyilik silsilesi yakışırdı.
Bir kez daha projemizde emeği geçen tüm paydaşlara teşekkürlerimi
sunuyorum” diye konuştu.
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MEMUR-SEN’DEN ULUSLARARASI

1 MAYIS KONGRESİ

M

emur-Sen ve Hacı Bayram Veli Üniversitesi
işbirliğinde düzenlenen “Uluslararası 1 Mayıs Kongresi” Memur-Sen Genel Merkezi’nde düzenlenen açılış oturumu ile başladı. Açılışa TBMM
Başkanı Mustafa Şentop, Memur-Sen Genel Başkanı Ali
Yalçın, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Yusuf Tekin katıldı.
Her yıl Anadolu’nun farklı ve şehir meydanlarında kutlanan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, geçtiğimiz yıl
olduğu gibi bu yıl da pandemi nedeniyle online kutlandı. Bu kapsamda Memur-Sen ve Hacı Bayram Veli Üniversitesi tarafından düzenlenen “Çalışma Hayatında
Yeni Zihniyet İhtiyacı ve Pratik Uygulama Zemini Olarak Kamu Görevlileri Sendikacılığı” temalı Uluslararası
Kongrenin açılış oturumu Memur-Sen Genel Merkezi’nde pandemi tedbirleri kapsamında gerçekleştirildi.
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Kongrenin açılışı TBMM Başkanı Şentop, Memur-Sen
Genel Başkanı Yalçın, Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Rektörü Tekin’in yanı sıra Memur-Sen ve bağlı sendikaların yönetim kurulu üyeleri, akademisyenler ve uzmanların katılımı ile gerçekleştirildi.
Kongrenin açılış programında konuşan TBMM Başkanı
Mustafa Şentop “Alnının teri, elinin emeğiyle ailesine
helal lokma götürmek için çalışan tüm emekçilerin 1
Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü tebrik ediyorum”
diye başladığı konuşmasında “Bu önemli ve geniş içerikli kongreyi düzenleyen Memur-Sen Başkanı Sayın
Ali Yalçın’ın şahsında tüm Memur-Sen ailesine, Hacı
Bayram Veli Üniversitesi Rektörü Sayın Yusuf Tekin ve
değerli akademisyen arkadaşlara teşekkür ediyorum”
diye konuştu.
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Sendikacılığın ilk zamanlarında
bazı yaklaşımların kapitalizmi yıkıp
sosyalist komünist bir düzen kurmaya çalışan doktriner, ihtilalci bir
sendikacılık anlayışı ve örgütlenmesinin benimsediğini ifade eden
Şentop, “Sendikacılığı temel kuruluş amacından saptıran bu ideolojik
gayelerin bir manivelası haline dönüştüren bu anlayışın özellikle 20
yüzyıl boyunca siyasi ve toplumsal
alanda olduğu kadar çalışma hayatında da menfi özellikleri yansımıştır. Kültür ve medeniyet değerlerini
görmezden gelen bu ideolojik körlüğün etkilerini hala hissediyoruz”
şeklinde konuştu.
Doktriner sendikacılığın gündem
düştüğünü ve bu sayede sendikaların yalnızca üyelerinin hak ve
özgürlükleri için mücadeleye odaklandığını belirten Şentop, bu sendikacılık anlayışının ülkemizdeki
en önemli temsilcilerinden birinin
Memur-Sen olduğunu vurguladı.
Şentop, “Ülkemizde doktriner anlayışla kurulan sendikaların bir nevi
tekelci konumda bulunmasına karşı
şair, yazar ve mütefekkir merhum
Mehmet Akif İnan ve arkadaşlarının başladığı süreç ve nihayetinde
Memur-Sen’in kuruluşu son derce
önemlidir. Yedi güzel adamdan biri
olan şair Mehmet Akif İnan’ın Eğitimciler Birliği Sendikası’nı kurarak başlattığı süreç soğuk savaşın
kutuplarından bağımsız olarak ülkemizin toplumsal dinamiklerimize uygun tarihi ve dini değerlerini
sahiplenen yerli ve milli bir sendika olarak kurulmuştur. İnsanı ve
toplumu sadece emek ve mülkiyet
ilişkisine indirgeyen bir sendikacılık
anlayışı yerine toplumun maddi ve
manevi değerlerini önemseyen bir
sendikacılık anlayışı benimsenmiştir” ifadelerini kullandı.

Yalçın: Kadim
Bir Medeniyetin
Adil Değerlerine
İhtiyacımız Var
Kongrenin açılışında konuşan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın,
pandemi sürecinde hayatını kaybeden sağlık çalışanlarını anarak
başladığı konuşmasında “pandemi
sürecinde hayatını kaybeden ve bize
göre görev şehidi kabul edilmesi gereken emekçi kardeşlerimize
minnetlerimi ifade ediyor ve Yüce
Rahman’dan rahmet diliyorum. Halen, bu noktada tedavi gören bütün
insanlarımıza da şifa niyaz ediyo-

rum. Kamu görevlilerinin, emekçilerin, çiftçilerin, gençlerin ve emeklilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma
Gününü yürekten kutluyorum” diye
konuştu.

“Emek Sermayeden
Değerlidir”
Emekten istisna bir insan tanımının
ve konumlandırmasının neredeyse imkansız olduğunun altını çizen
Yalçın, “emek, hiçbir zaman, hiçbir
halde, hiçbir nedenle, hiçbir şekilde teferruat değildir ve teferruata
dönüştürülemez” diyerek “Emeği,
üreten öznenin eylem tercihi olarak görmek yerine, üretim süreci-
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nin maliyet unsuru olarak gösteren
anlayış; emekçiyi nesne, emeği mal,
emek için ortaya konan enerjiyi ve
dökülen teri ise gereksizlik olarak
kayıt altına alır. İşte bu kayıt iradesi, neo-liberalizm görünümlü faşist
emperyalizmdir” ifadelerini kullandı.
“Memur-Sen olarak; mücadelemizin soylu vasfına haiz olmasını sağlayan kapitalist akılla ve emperyalist ahlaksızlıkla şuurla ve idrakle
savaşma kararlılığıdır” diyen Yalçın,
“Daha da ötesi dünyanın sömürülmesine, insanı nesneleştirilmesine
ve emeğin değersizleştirilmesine
itirazımız bizi erdemliler hareketi
olarak tanımlanın gereklerini oluşturuyor” şeklinde konuştu.

“Kamu Sendikacılığına
Yeni Bir Ufuk
Kazandırmalıyız”
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Türkiye’de kamu görevlileri sendikacılığı yıl yönüyle genç olsa da yol
yönüyle büyük mesafe kat ettiğini
söyleyen Yalçın, 20 yıllık yasal kamu
görevlileri sendikacılığının; son resmi veriler itibariyle 1 milyon 800 bin
civarında sendikalı kamu görevlisine ve %70’e yakın örgütlenme düzeyine ulaşmak gibi bir başarı ortaya
koyduğuna dikkat çekti.

Türkiye’deki kamu görevlileri sendikacılığının bu önemli gelişimine
rağmen halen çok büyük bir kamu
görevlisi kitlesinin hukuken kabul
edilmesi imkansız gerekçelerle örgütlenme hakkından yoksun olduğunu hatırlatan Yalçın, “Emekliler,
toplu sözleşmeden yararlandırılıyorlar fakat toplu bir şekilde örgütlenme hakkının dışında tutuluyor-
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lar. Benzer şekilde, üniformalıların,
üst düzey beyaz yakalıların, sendikal örgütlenmenin ısrarla dışında
bırakıldığı fakat haklı bir gerekçede
sunulmadığı bir gerçeklik söz konusudur” diye konuştu.
Yalçın, kamu görevlileri sendikacılığının sistem ve içerik yönüyle yeniden ele alınması gerektiğini ve yeni
bir anlayışın inşa edilmesi gerektiğini söyleyen Yalçın, konuşmasının
konuyla ilgili kısmını şöyle sürdürdü:
“4688 sayılı Kanun için ‘yasada eksikler, masada fazlalar var’ diyoruz.
Ayrıca, toplu pazarlık hakkına dair
kapsamdan, uygulamaya, süreden,
sürece, görüşmeden, görünür hale
getirmeye, bilgi ve veri paylaşımından, tutanak üretmeye diğer birçok
konuda da sınırlamalar, yanlış uygulamalar, kötüye kullanmaya uygun açıklıklar ne yazık ki mevzuatta
yer bulmaktadır.
Toplu sözleşmenin kapsamı, konu
yönüyle daraltılırken, süre yönüyle
kısaltılıyor. İşveren, marifetli kamu
yöneticileriyle heyetini teşkil ederken emek kesimi muhalefetli bir
ekiple heyet olmaya zorlanıyor.
Kamu görevlileri sendikaları heyetinin yedeği, kamu işvereninin ise
tepki geçirmez çelik yeleği var gözüküyor.
Sendika üyesi olan ile olmayan, yetkili sendika üyesi ile diğer sendika
üyeleri arasında hiçbir fark üretmeyen hata fark üretilmesini açıkça
engelleyen bir yasal düzenlemeyle, akıttığımız tere israf damgası
vuruluyor. Siyasi partilerde, hazine
yardımı oy oranlarına göre farklı
belirlenebilirken sendikalarda toplu sözleşmenin kazanımları hatta
ikramiyesi dahi bütün kamu görevlileri için aynı şekilde uygulanıyor.
Dayanışma aidatı, kamu görevlileri
sendikacılığı zemininde ısrarla en-

gelleniyor. Tabiri caizse, dayanışma
aidatı engeliyle örgütlenme hevesi
ve hedefi kırılmak isteniyor. Uzlaşmazlığın tespiti ve çözüm süreci
konusunda tarafların eşitliği ilkesi,
açıkça ihlal ve ihmal ediliyor. Bir
başka önemli husus, kamu görevlileri hakem kurulunun yapısı ve
işleyişidir. Esasen ismi ile tezat bir
yapıdan bahsediyoruz. Zira kurul,
hakem vasfından uzak kalmayı ve
kamu görevlileriyle de ilintili olmak yerine kamu işverenine bağlı
olmayı tercih eden bir üye yapısına
sahiptir.”

Tekin: Kongrenin
Çalışma Hayatıyla
İlgili Yeni Bir
Anlayışın İnşasına
Katkı Sunmasını Ümit
Ediyorum
Kongrenin açılışında konuşan Hacı
Bayram Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. Yusuf Tekin ise üniversite olarak
Memur-Sen ile birlikte 1 Mayıs vesilesiyle böyle nitelikli bir kongreyi

düzenlemekten memnuniyet duyduklarını ifade ederek “Memur-Sen
ile düzenlediğimiz kongrenin hayırlara vesile olmasını diliyorum.
Hepimiz emekçiyiz, hepimizin 1
Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü
kutluyorum. Bu kongrenin 1 Mayıs
ile ilgili yeni bir anlayışın inşasına
katkı sunmasını ümit ediyorum.
Memur-Sen’e de bu kongreyi bizimle birlikte düzenlediği için teşekkür
ediyorum” diye konuştu.

“İnsanın En İyi
Vasıflarından Birisi
Üretim Gücüdür”
Emeğin, insan için kutsal bir olgu olduğunu belirten Tekin, “İnsanın varlığının en yüksek gücü olan düşünme yeteneğinin somut karşılığıdır
üretim. İnsan sadece üreterek kendi
potansiyelini açığa çıkarabilmekte,
özgürleşebilmekte ve mülkiyetinde
olduğunu iddia ettiği eşyanın hakikatine ulaşabilmektir. İnsanın en iyi
vasıflarından birisi onun üretim gücüdür” şeklinde konuştu.
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İÇİŞLERİ BAKAN YARDIMCISI
MEHMET ERSOY,

TOÇ BİR-SEN’İ ZİYARET ETTİ

İ

çişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Toç Bir-Sen
Genel Başkanı Hüseyin Öztürk’ü ziyaret etti.

Toç Bir-Sen Genel Merkezinde gerçekleşen ziyarette Bakan Yardımcısı Ersoy, Genel Başkan Öztürk ile
gündeme, Sivil Toplum Kuruluşlarının toplum ve çalışma hayatındaki, yeri, önemi ve rolü ile sendikal faaliyetlere ilişkin görüş alışverişinde bulundular.
Genel Başkan Öztürk, Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy‘a ziyaretten büyük memnuniyet duyduğunu dile
getirerek; Toç Bir-Sen’in ‘Doğadaki Hazine ve Rakamlarla Tarım Sektörü 2020 ile Koronavirüs’ün Türkiye Tarımına Olası Etkileri ve Çözüm Önerileri’ isimli yayınlarını
takdim etti.
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UMUTLAR YEMEN’de
YEŞERİYOR
TOÇ BİR-SEN, OMO,
ORFAMDER ve İNSAN VAKFI
işbirliğiyle yeni bir
sorumluluk alarak
Yemen’deki açlık ve
sefaletin giderilmesi için
“Umutlar Yemen’de Yeşersin”
diyerek 2.000 aileye
kumanya yardımında
bulunuyoruz.

UMUTLAR

YEMEN’DE YEŞERSİN

T

OÇ BİR-SEN, OMO ve ORFAMDER, İNSAN VAKFI’nın işbirliğiyle Yemen’deki açlık ve sefaletin
giderilmesine yönelik “Umutlar Yemen’de Yeşersin Kumanya Kampanyası” düzenlendi.

Türkiye’ye yönelik tüm kısıtlama ve engellere rağmen,

Kampanyaya ilişkin Toç Bir-Sen Genel Merkezince yapılan açıklamada; “Kültürel bağlarımızın ve kodlarımızın
çok kuvvetli olduğu Yemen, bugün maalesef emperyalist tuzakların ağında yaşadığı savaş sebebiyle açlık ve
yoksullukla karşı karşıyadır.

dım malzemelerini bölgeye ulaştırmıştır.

Milletimiz nazarında müstesna bir yere sahip olan Yemen, Osmanlı geçmişi ile iftihar eden yegane ülkedir.
İmparatorluk çöktüğü halde, Türk halkının Yemen ile
olan tarih bağı çözülmemiştir. Yemen, türkülerimize,
ağıtlarımıza, hikayelerimize konu olmuştur. Hala, vefa
örneği olarak, bir çok konuda bilerek ve isteyerek Türkçe seslenirler bir birlerine…

milletimizin teveccühü ve yardımları Yemen’deki ihtiyaç sahibi kardeşlerimize ulaşmıştır. Birçok yardım kurumumuz Yemen krizinin ilk günlerinden itibaren yar-

İnsan Vakfı, iç savaş sebebi ile köylerini terk etmek zorunda kalan ve temel yaşam gereçlerinden mahrum
olan binlerce insan için, çadır kentler oluşturmuş ve buralarda yaşayan insanların hayatlarını devam ettirmelerine yönelik acil yardım malzemelerini sürekli olarak
temin etmiştir. Özellikle gıda ihtiyacının yoğun yaşandığı bölgelerde kumanya dağıtım organizasyonları hayati öneme sahiptir.
Bu bağlamda, Ramazan ayı içerisinde, sıcak yemek dağıtımı hususunda ciddi roller üstlenen TOÇ BİR-SEN,

Yaklaşık 400 yıllık müşterek tarihimiz olan Yemen’li
kardeşlerimiz bugün çeşitli zorluklar yaşamaktadır.
Dünyanın en fakir ülkelerinden biri olan Yemen’de ülke
nüfusunun yarısı yoksulluk sınırının altında yaşamaktadır.

OMO ve ORFAMDER, İNSAN VAKFI yeni bir sorumluluk

Emperyalist tuzakların ve akbabaların ağında bulunan
Yemen halkı, el uzatacak yer ararken gözünü kardeş
ülke Türkiye’ye çevirmiştir.

Bugün yardımlarınızla geleceğe umutla bakan bu kar-

alarak Yemen’deki açlık ve sefaletin giderilmesine yönelik “Umutlar Yemen’de Yeşersin Kumanya Kampanyası”
düzenlemek suretiyle destek olmaya karar vermiştir.

deşlerimizin gelecekleri, özgür ve kendine yeten bir Yemen olsun” denildi.
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ANKARA’DA BİNLERCE KUDÜS SEVDALISI

TERÖRİST DEVLET İSRAİL’İ VE
İŞGAL GİRİŞİMİNİ LANETLEDİ!

M

emur-Sen Konfederasyonu, Siyonist İsrail’in Mescid-i Aksa’yı işgal girişimini
81 ilde protesto etti. Protestoların Ankara ayağında Memur-Sen ve STK’lar,
TBMM önünden İsrail Büyükelçiliği’ne yürüyerek terörist devlet İsrail’i
kınadı.
Ankara’da Memur-Sen ve on binlerce
katılımcı terör devleti İsrail’in Mescid-i Aksa’yı işgal girişimini lanetledi.
Çeşitli sloganların atıldığı yürüyüş
İsrail Büyükelçiliği önünde de devam
etti.
İsrail Büyükeçiliği önünde açıklama
yapan Memur-Sen Genel Başkanı Ali
Yalçın, “Mescid-i Aksa özgürleşmeden
insanlık özgürleşemez” dedi.
Yalçın şu şekilde konuştu: “Komşusu açken tok yatan bizden değil’ iken
Komşusu zulüm altında iken hiçbir
şey yokmuş gibi yatan bizden olabilir mi? Aksa’da huzur yokken gözüne
uyku giren, bizden değildir. İşgale
tepki vermeyen, bizden değildir. Vah82

şete son vermek için söz söylemeyen,
bizden değildir. Mescid-i Aksa’dan
Siyonist barbarları def etmek için ter
dökmeyen, bizden değildir. Siyonist
İsrail‘i durdurmaya söz veriyor muyuz? Filistin’i işgalden kurtarmaya,
söz veriyor muyuz? Filistinli kardeşlerimizi öldüren terörist İsrail’e had
bildirmeye ses istiyoruz. Kudüs’ün
onuruna sahip çıkmaya, Siyonun yıldızını söküp atmaya söz istiyoruz. Irkçı Yahudi zorbaları Mescid-i Aksa’dan
çıkarmaya and istiyoruz.”

İnsan Olmanın Asgari
Şartı Siyonist Postaldan
Rahatsız Olmaktır
“Biz bugün burada insan olmanın
asgari şartını yerine getirmek için
toplandık” diyen Yalçın, “Evet. İnsan
olmanın asgari şartı bugün bu meydanda toplanmaktır. İsrail’in vahşetini, işgalini, zulmüne, zorbalığını bitirmek için haykırmaktır. Evet, insan

olmanın asgari şartı, Mescid-i Aksa’da
Siyonist postaldan rahatsız olmaktır.
Koronavirüs’ü, stratejik aparata dönüştüren, insanlığın bu zayıf anında
hayasızca ilk kıblemiz Mescid-i Aksa’ya saldıran İsrail’in terörist vasfını
ilan, yaptıklarını telin etmek, asgari
gerekliliktir. İsrail’in işgaliyle birlikte
dünyanın kirli düzenine’de karşı çıkmak gerek. İsrail vahşetiyle birlikte
sömürü zihniyetine de son vermek
için direnmek gerek. Biz biliyoruz ki;
ABD ve sistemin egemenleri, İsrail’in
kan değirmenine su taşıyor. Biz biliyoruz ki; küresel medya ağı da uluslararası kuruluş kulvarı da, uluslararası
hukuku yalanı da İsrail’e karşı üç maymunu oynarken, İsrail için güç kaynağı haline geliyor. Biz susmazsak. Biz,
vazgeçmezsek. Biz, direnmeye devam
edersek. Biz hep birlikte söz söylersek… İsrail yıkılacak. Filistin kurtulacak. Siyonizm de işgal de zulüm de
bitecek. İsrail, Mescid-i Aksa’da yıkılışına yürüyor. İsrail, Mescid-i Aksa’da
yok oluşuna yürüyor. İsrail’in yıkılışını
da, enkazını da göreceğiz. İsrail’e ses
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çıkarmayan, vahşete söz söylemeyenlerin, soysuz siyonizme devlet
diyenlerin yüzüne tüküreceğiz” diye
konuştu.

Siyonist Rejimin
Yalan ve Talan Düzenini
Yeneceğiz
İsrail’in yalan üzerine kurulduğunu
ifade eden Yalçın, “İsrail, Filistin’i talan
üzerine kurulmuştur. Siyonist rejimin
yalan ve talan düzenini yeneceğiz ve
bitireceğiz. Bunu imanımızın gereği
sayıyor ve biliyoruz. Kimileri, gücün
oluşturduğu anaforda bunu göremeyebilir, korkabilir, susabilir, pusabilir.
Biz korkmadan, pusmadan, yılmadan,
yorulmadan haykıracağız. Çünkü, biz
zulmün ebet müddet sürmeyeceğine
ve zulümle abat olunamayacağına
iman etmişiz. Filistin’de, sırtını teknolojiye dayamış küresel Ebrehe’nin
fillerine karşı taşla sapanla direnen
Ebabillerin galip geleceğini göreceğiz
hep birlikte. Biz, o Ebabillerin tarafındayız. Ebrehenin karşısındayız, Biz
biliyoruz ki; İsrail, asırlarca sâri getto
kültürüyle o bölgede hep düşman
üreterek var olmaktadır. Evet, İsrail,
korkularının esiridir. Ve İsrail, holokost endüstrisinden beslenen lobilerin esiri olduğu için şiddeti politikalarının merkezine koymuştur. Tam da
bu yüzden diyoruz ki; Mescid-i Aksa’da
yaptıkları, yaşattıkları İsrail’in sonu
olacak. Kudüs’te ürettiği diplomatik
vahşet, Filistin’in bütününe yayılmış
Siyonist cinnet, Filistinli kardeşlerimize yönelin ırkçı Yahudi vahşet, İsrail
için yolun sonudur. Sonun başlangıcıdır. Terörist İsrail’in kurucusu ve devlet görünümlü bu terör örgütünün ilk
lideri Ben Gurion dâhil İsrail’in birçok
yöneticisi, terör ve tedhiş hareketlerinin içinde bulunmuş kişilerdir. Yani
İsrail’in temelinde, tabanında, her katında ve tavanında terör ve teröristler

vardır. Siyonist İsrail’in tarihinde de
tarifinde de kan vardır, kin vardır, kir
vardır” şeklinde konuştu.

Filistin, Siyonist
İşgalden Çok Yakında
Azade Olacak
Müslümanların ve dünyanın tüm iyi
insanlarının şimdi el ele vermeli ve
sıra bizde demeleri gerektiğini kaydeden Yalçın, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “İsrail’i kanıyla, kiniyle ve kiriyle, zulmü ve terörüyle zihinlerimizde
reddetmenin, işgalci olduğu coğrafyadan ve sistemlerden defetmenin
vaktidir. Filistinli çocuğun gözünden
düşen bir damla yaş, bugün insanlığın bütünü için Nuh tufanı hükmündedir. Hepimizi kurtaracak Nuh’un
gemisi ise İsrail’e karşı dirayet, Filistin’de, Kudüs’te ve Mescid-i Aksa’da
adalet için mücadeledir. Bunun yolu
da hükmü de bellidir: Adı Filistin, başkenti Kudüs, manevi zemini Mescid-i
Aksa olan bağımsız ve özgür bir devlettir. Siyonizmin bilindik illüzyonlarına aldırış etmeden, kapitalizm ve
emperyalizmin sığınağı söylemlerin
tazyikine kapılmadan bu kutlu mücadeleye devam edeceğiz. Herkes bilsin
ve duysun ki, Mescid-i Aksa barış dini

İslam’ın ve Müslümanların mabedidir. Bununla birlikte, bu kutlu mabet,
barış ve huzur için bütün insanların
haremedir. Herkes bilsin, duysun ve
inansın ki; Kudüs Filistin’dir. Kudüs İslam şehridir. Kudüs, bütün inançların
medeniyet birikimidir. Ve herkes şunu
görecek ki; Filistin, özgür ve bağımsız
yaşayacak. Filistin, Siyonist işgalden,
Filistinliler Siyonist vahşetten çok yakında azade olacak. Kurucumuz Mehmet Akif İnan ağabeyin satırlarında
derç edilen kucaklaşma gerçekleşecek, Aksa’da Siyonist postal izleri temizlenecek, insanlık ve Müslümanlar
ve onlara kulak veren devletler hem
küresel hem de diplomatik intifada
başlatacaklar. Biz buna varız. Kudüs’te
adalet bütün dünyada adalet demektir. Çünkü adaletin düşmanı Siyonizm
ve onun beslendiği emperyalizmdir.
Mescid-i Aksa özgürleşmeden dünyada özgürlükten bahsedemeyiz. Mescid-i Aksa’dan, Kudüs’ten, Filistin’den
tam olarak çıkmadığı sürece İsrail
teröristtir, vahşidir ve canidir. Ve son
söz şunu herkes bilsin ve tarih yazsın
ki; Mescid-i Aksa’ya yönelik kirli ve
kanlı hamlesiyle İsrail yıkılmayı da
yok olmayı da hak etti. İsrail yıkılacak
ve Filistin kurtulacak. Yaşasın Filistin,
Yaşasın Kudüs, Yaşasın Aksa Mescid-i
Aksa ruhumuz, Kudüs onurumuz, Filistin mücadelesi gururumuzdur.”
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MEMUR-SEN ARTAN ENFLASYONA KARŞI

SEYYANEN ZAM İSTEDİ
Memur-Sen Konfederasyonu, artan enflasyon oranlarına karşı
seyyanen zam talebi ile 81 ilde eşzamanlı eylem gerçekleştirdi.
Ankara’daki eylemde konuşan Genel Başkan Ali Yalçın, son
açıklanan enflasyon rakamlarını evdeki hesabın çarşıya
uymadığının bir göstergesi olarak nitelendirdi.

M

emur-Sen Konfederasyonu, 2021 yılının ikinci
altı ayına ilişkin enflasyon rakamlarının açıklandığı günde 81 ilde enflasyon rakamları ve
memurun düşen alım gücünü protesto etmek için 81 ilde
basın açıklaması gerçekleştirdi. Eşzamanlı olarak gerçekleştirilen basın açıklamalarında memur maaşlarının erdiği, enflasyona karşı korumasız kaldığı vurgulanırken seyyanen zam çağrısı yapıldı.
Ankara’daki eylemde konuşan Memur-Sen Genel Başkanı
Ali Yalçın, mutabakatsızlıkla sonuçlanan 5. Dönem Toplu
Sözleşmesinde Kamu İşvereni ve Kamu Görevlileri Hakem
Kurulu 2021 yılı için %3 + %3 zam verildiğini hatırlatarak
“Bugün açıklanan 1,94’lük Haziran ayı enflasyon oranıyla
84

2021 yılı ilk altı aylık enflasyon farkı 5,45 olmuş, böylelikle
1 Temmuz 2021 itibariyle % 8,45’lik bir artış olmuştur. Bu
zam değil, enflasyon kaynaklı memurun kaybıdır. Hiçbir
gerçeği ıskalamadan, özellikle enflasyon üzerinden yaşanan gelir kayıplarının tazmini noktasında hem sesimizi
hem de sözümüzü bu meydandan ve diğer 80 ilimizden
yükseltiyoruz. 6. dönem toplu sözleşmenin arefesinde, bugün açıklanan enflasyon rakamları, deyim yerindeyse evdeki hesabın çarşıya uymadığını bir kere daha tescil etmiştir. Son 18 aylık enflasyon rakamlarına baktığımız zaman
hedeflenen enflasyonun 3 katı, maaş ve ücretlere yapılan
artışın ise tam 2 katından fazla oranda bir sapma olduğu
görülecektir. Böylesi büyük bir sapma, hedeflenen enflas-
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yon üzerinden ücretlendirme politikasının yanlışlığını ortaya koymuyor mu?” şeklinde konuştu.
Hayali enflasyonun hedefler üzerinden değil, gerçekler
üzerinden artışların yapılması gerektiğine vurgu yapan
Genel Başkan Yalçın “Artık enflasyon oranı bazlı güncelleme/yeniden değerleme katsayı uygulaması yerine büyümenin yansıtıldığı, refah payının kamu görevlilerine
aktarıldığı adil bir sistemin kuruluş startının hep birlikte
verelim. Kamu görevlisi devletin yükü değil gücüdür. Her
şeye zam yapılırken memurun seyretmesi beklenemez.
Biz, en düşük devlet memuru maaşının % 10’undan az olmamak üzere seyyanen zam talebini her zemin ve şartta
dile getirdik, getirmeye de devam edeceğiz” diye konuştu.

“Gelir Dağılımındaki Makas Açılıyor,
Orta Sınıf Eriyor”
“Biz olmayan bir kaynaktan artış istemiyoruz” ifadelerini
kullanan Yalçın “Var olan ve kamu görevlilerinden sakınılan bir kaynaktan payımız olanın, hakkımız olanın verilmesini istiyoruz” diyerek Evet, Türkiye’nin ekonomisi büyüyor
İhracatta tüm zamanların rekoru kırılıyor. Fakat birçok kesimin haklı olarak tepki gösterdiği şekilde Türkiye’nin büyümesinden sadece yüksek gelirli kesim, büyük sermaye
ve finans sektörü pay alıyor. Büyümenin ürettiği kaynağı,
bu kesimler kendi arasında paylaşıyor. Ne yazık ki, gelir
dağılımındaki makas gün geçtikçe açılıyor, ülkeyi ayakta
tutan orta sınıf eriyor, tabanla tavan arasındaki uçurum
büyüyor. Türkiye ekonomisi büyüyor fakat memurlar büyümüyor” şeklinde konuştu.
Kamu görevlilerinin mali ve sosyal hakları söz konusu
olduğunda “mali disiplin”, “bütçe imkânları” ve “tasarruf
tedbirleri” başta olmak üzere çeşitli bahaneler üretildiğini
belirten Yalçın, “Hal böyle iken; sermaye ve finans kesimi
için teşvik paketleri, vergi afları çıkarılıyor. Bunun bir sosyal maliyetinin olacağını herkesin düşünmesi gerekmiyor
mu?” ifadelerini kullandı.
Memur-Sen’in 81 ilde gerçekleştirdiği eylemde Ağustos
ayında gerçekleştirilecek olan 6. Dönem Toplu Sözleşme
öncesinde talepler şu şekilde sıralandı:
1. Ücretlere yapılacak artışın dışında, Türkiye’nin büyümesinde ve gelişmesinde en çok katkıya sahip olan
kamu görevlilerine refahtan pay istiyoruz.
2. Kamu görevlilerine, enflasyon kaynaklı yaşanan ekonomik kayıpların telafisi için en düşük devlet memuru
aylığının ’u kadar seyyanen zam yapılmasını; En düşük
devlet memuru maaşının da yükseltilmesini istiyoruz.

3. Kamuda asli istihdamın kadrolu olmasını ve sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesini istiyoruz.
4. Yardımcı Hizmetler Sınıfının kaldırılarak, Personelin
Genel İdari Hizmetler Sınıfına geçirilmesini istiyoruz.
5. Siyasi iradenin vaadi olan 3600 ek göstergenin sınıf ve
unvan ayrımı yapılmaksızın yerine getirilmesini istiyoruz.
6. Aile yardımının artırılmasını ve emeklilere de ödenmesini istiyoruz.
7. Memurlara da Dini Bayram İkramiyesi ödenmesini istiyoruz.
8. Ek Ödeme oranlarında artış istiyoruz.
9. Derece-Kademe sınırlandırılmasının kaldırılmasını istiyoruz.
10. Temel insan haklarından olan grev ve siyaset hakkının
verilmesini istiyoruz.
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TOÇ BİR-SEN 37. BAŞKANLAR
KURULU TOPLANTISININ

1. BÖLÜMÜ
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Toç Bir-Sen 37. Başkanlar Kurulu Toplantısı’nın 1. Bölümü,
32 Şube ve İl Başkanının katılımıyla Afyonkarahisar’da
gerçekleştirildi.

T

oplantıda; 6. Dönem Toplu Sözleşmesi, 15 Mayıs
Süreci, Sözleşmelilere Kadro başta olmak üzere
Tarım-Orman Çalışanlarının tüm talepleri ve sorunlarına ilişkin konularda istişarelerde bulunuldu.

“Savaşlar Silahlarla
Değil, Sinesi Vatan
Sevgisiyle Yanan
Yiğitlerle Kazanılır”
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Toç Bir-Sen Genel Başkanı Hüseyin Öztürk toplantının
açılışında yaptığı konuşmasına 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü vesilesiyle tüm şehitlere rahmet dileyerek başladı.
“Çanakkale; bir milletin küllerinden doğuşu, kurtuluşu
ve var oluşudur” diyen Öztürk; “Çanakkale Zaferi; vatanı
ve milleti için canlarını feda eden yüz binlerce kahramanın yazdığı destandır. Çanakkale Zaferi; Âkif’in “Bedr’in
aslanları ancak bu kadar şanlı idi” dediği gibi imanın
ve teslimiyetin vücut bulduğu bir destandır. Çanakkale
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Zaferi; Hakkın batılı, birliğin ve imanın küfrü yerle bir
ettiği, ölümü bile öldüren şühedanın mührüdür. Çanakkale Zaferi; ümmet coğrafyasında kökeni, rengi ve meşrebi ne olursa olsun, bütün Müslümanların bir olduğu,
birlik olduğu, bir milletin yeniden dirilişine sahne olan
zaferin adıdır. Çanakkale dışında dünya, metre kareye 6
bin merminin düştüğü ne başka bir savaş, ne de imkansızlıklar içinde, mermilere göğsünü siper, canını süngü
eden başka bir millet asla görmemiştir.
Müstemleke edilmek istenen bu vatan, iki yüzelli bini
aşkın şehidimizin kanıyla sulanan bu topraklar, imha
edilmek istenen medeniyetimiz tüm dünyaya o gün
göstermiştir ki; savaşlar silahlarla değil, sinesi vatan
sevgisiyle yanan yiğitlerle kazanılır. Ne mutlu ki bizlere;
tarihimize altın harflerle yazılan, küfrün ordularını darma duman eden bir zafere sahibiz. Ne mutlu ki bizlere;
ruhları istiklale aşık bir ecdadın torunlarıyız. Çanakkale
Zaferinin 106. yılında, başta Çanakkale şehitlerimiz olmak üzere tüm kahramanlarımızı tazimle, minnetle ve
duayla anıyorum” dedi.

“Bizler Emanet
Bilincinde Olan Bir
Davanın Neferleriyiz”
Yetkili sendika Toç Bir-Sen olarak, Koronavirüsle mücadele süresince, çalışanlarının sosyal ve özlük haklarının

korunması, genişletilmesi, sendikal hareketin büyütülmesi için pandeminin gölgesinde kalmadan mücadele
ettiklerini, tüm teşkilat mensuplarının da aynı dava
bilinci ve azimle illerinde bu mücadeleye katkı sunduğunu kaydeden Genel Başkan Öztürk, Şube ve İl Başkanlarına teşekkür etti. “Bizler emanet bilincinde olan
bir davanın neferleriyiz” diyen Öztürk konuşmasını şöyle sürdürdü: “Zor bir iş yapıyoruz. Bu iş gönül işi. Bizler
emanet yükünü ahiret için sırtlanan, derdini dermanı
sayan, Hak yolunda taşınacak dert taşlarının taşıyıcısı
seçilmiş birer neferiz. Bizler birbirimize omuz veren ve
emanet bilincinde olan bir davanın neferleriyiz. Emanetin bilincinde olursak ne yol zor gelir ne de yük! Aldığımız bu yükü, sırtımıza emanet diye yüklenirsek menzilimiz kısalır, hedefe daha rahat ve hızlı kavuşuruz. Bu
emanet; milli ve manevi değerleri yaşanabilir kılmaktır.
İnsan onurunu öncelemek, emeğe ve ekmeğe sahip
çıkmak, mücadele etmektir. Erdemli duruş sergilemektir. Mazluma ve mağdura sahip çıkmak kol kanat germektir. Hamdolsun emanet bilincinde olan erdemli bir
yaşama dair derdi olan bir aileyiz. Yaşanabilir bir dünya
için mücadele eden seferden sorumlu olduğunu her
daim hatırında tutan siz dava kardeşlerimi azminizden,
gayretinizden ve samimiyetinizden dolayı tebrik ediyor,
sizlere bir kez daha teşekkür ediyorum.”
Genel Başkan Öztürk konuşmasında 6. Dönem Toplu
Sözleşme görüşmelerine taşıyacakları talepler hakkında da Şube ve İl Başkanlarıyla istişarelerde bulundu.
Tüm katılımcıların görüş ve önerilerinin dinlendiği toplantıda ayrıca başta Sözleşmelilere Kadro olmak üzere,
Tarım ve Orman çalışanlarının sorunlarının çözümü için
yürütülen çalışmalar ayrıntılı olarak paylaşıldı.
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“İSTİŞARENİN VERDİĞİ GÜÇLE

MÜCADELEMİZİ OMUZ OMUZA
VEREREK KARARLILIKLA
YÜRÜTÜYORUZ”
Toç Bir-Sen 37. Başkanlar Kurulu Toplantısı’nın
2. Bölümü Yozgat’ta gerçekleştirildi.

İ

lki Afyonkarahisar’da yapılan, Yozgat’ta 2.’siyle devam edilen toplantıya Genel Başkan Hüseyin Öztürk, Genel Sekreter Sabri Kızılkaya, Genel Başkan
Yardımcıları Fatih Doğan, Zekeriya Yazıcı, Fikret Akdeniz, Harun Sarıdoğan ve Musa Şen ile 34 Şube ve İl Başkanı katıldı.
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“İstişarenin Verdiği
Güçle Mücadelemizi
Omuz Omuza
Vererek Kararlılıkla
Yürütüyoruz”
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2021 yılı hedeflerinin konuşulduğu, 6. Dönem Toplu
Sözleşmesi’ne taşınacak talepler ile sendikal çalışmalara ilişkin yol haritasının konuşulduğu toplantının açılış
konuşmasını Genel Başkan Hüseyin Öztürk yaptı.
Öztürk, konuşmasında Tarım ve Ormancılık Hizmet Kolu’nun yetkili sendikası Toç Bir-Sen olarak Ağustos ayında yapılacak olan ve 2022-2023 yıllarını kapsayan 6. Dönem Toplu Sözleşmesine taşıyacakları taleplere ilişkin
çalışmalar hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

ve Engelliler Komisyonlarımızla video konferans yöntemiyle gerçekleştirdiğimiz istişare toplantılarımızla
hem çalışanlarımızın taleplerine ilişkin çalışmalarımızı
görüştük hem de bürokratik görüşmelerimizle taleplerimizin kazanıma dönüşmesinin mücadelesini verdik.
Erdemliler Hareketi olarak; çalışanlarımızın bize duyduğu güvenin karşılığını kazanımlarla ve sorunların
çözümüyle taçlandırmanın mutluluğunu hep birlikte
yaşadık.

Taleplerin oluşturulması noktasında hazırlıkları büyük
bir titizlikle sürdürdüklerini belirten Öztürk; “Bizler istişarede daima hayır ve bereket olduğunu bilen, tüm
adımlarımızı, mücadelemizi teşkilat mensuplarımızla
istişarelerle yürüten, bu nedenle de güçlü bir yapıya
sahip olan bir sendikal hareketiz. İstişarenin bir bereket
vesilesi olduğunu ve doğru karar verme noktasında bir
kilit taşı görevi gördüğünü iyi biliyor, istişarenin verdiği
güçle tüm teşkilat mensuplarımızla omuz omuza vererek mücadelemizi kararlılıkla yürütüyoruz. İnşallah bu
Toplu Sözleşme döneminde de geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi üyelerimizin taleplerinin yapılacak istişarelerle
teklifleştirilerek ve Toplu Sözleşme masasında kazanıma dönüştürülmesi için yol haritasını hep birlikte çizeceğiz” dedi.

“Daha Güçlü Memur,
Daha Güçlü Türkiye’
İdealiyle Ter Akıtmayı
Sürdüreceğiz”
Konuşmasında pandemi sürecinde dahi rehavete kapılmadan Toç Bir-Sen teşkilatları olarak ‘Daha Güçlü Memur, Daha Güçlü Türkiye’ idealiyle ter akıtmayı sürdürdüklerini kaydeden Genel Başkan Öztürk tüm teşkilatı
bu kararlılığı, dava şuuru ve emeği için kutladığını belirterek şunları söyledi: “Sendika olarak; çalışanlarımızın
sosyal ve özlük haklarını korumak, genişletmek, örgütlülüğümüzü büyütebilmek için pandeminin gölgesinde
kalmadan ama tedbirleri de asla ihmal etmeden üzerimize düşen sorumluluklarımızı hakkıyla yerine getirebilmenin gayretinde olduk. Toç Bir-Sen Akademi’nin
gençleriyle çok verimli geçen çevrimiçi buluşmalarda
bir araya geldik. Şube ve İl Başkanlarımızla, Kadınlar

Hak ve hakkaniyet bilinciyle, kimseyi ötekileştirmeden,
emek ve alın terini önceleyerek, kamu görevlilerimizin
insan onuruna yaraşır bir çalışma hayatına kavuşmaları için mücadele etmenin yanı sıra ülkemiz, milletimiz
ve tüm dünya mazlumları için de çalışmak, ter akıtmak
gibi büyük sorumluluklarımız var. Bu sorumluluğumuzu layıkıyla yerine getirmek için; köklerimizin, medeniyet değerlerimizin neferleri olarak haklı davamızda
birliğimizi, beraberliğimizi muhafaza ederek, yorulmamalı, yılmamalı, mücadeleyi biran olsun bırakmamalıyız. Bu örgütlü gücümüzde hepimizin derdi de, davası
da, sevdası da aynı. Daha Güçlü Memur, Daha Güçlü
Türkiye. İşte bu nedenle örgütlenmek, örgütlü gücümüzü büyüterek güçlenmek sadece bizler ve bugünler için
değil, evlatlarımız ve yarınlarımız için de büyük önem
taşımaktadır. “
İl ve Şube Başkanlarının söz alarak sendikal talep, öneri
ve hedeflerini paylaştığı, aynı zamanda güncel konulara ilişkin pek çok konu hakkında da istişarelerin yapıldığı toplantıda, Genel Başkan Hüseyin Öztürk katılımcıların sorularını da yanıtladı.
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“YENİ KAZANIMLARA

HEP BİRLİKTE
İMZA ATACAĞIZ”

Koronavirüs pandemisine yönelik tedbirler nedeniyle 3 bölüm
halinde yapılan Toç Bir-Sen 37. Başkanlar Kurulu Toplantısı’nın
son ayağı Mardin’de gerçekleştirildi.

T

oç Bir-Sen Genel Başkanı Hüseyin Öztürk, Genel
Merkez Yönetim Kurulu üyeleri ile 25 Şube ve İl
Başkanının katıldığı toplantıda 2022 ve 2023 yıllarını kapsayacak olan 6. Dönem Toplu Sözleşmesi’ne
taşınacak konular ile sendikal çalışmalara ilişkin konular istişare edildi.
Genel Başkan Öztürk konuşmasında geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen 2021 yılının ilk Kamu Personeli Da-
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nışma Kurulu toplantısına taşıdıkları konular hakkında
teşkilat mensuplarını bilgilendirdi. Yetkili Konfederasyon Memur-Sen olarak; KPDK Toplantısı’nın resmi gün-

“Kamu Çalışanları
Arasında Adaletin
Tesisi İçin; Sözleşmelilik
Bitmeli”
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demi olan Sözleşmeli Personel ve Görevde Yükselme
Sınavı konularına ilaveten seyyanen zam, gelir vergisi,
ek ödeme, ek gösterge, derece kademe sınırlaması, 4688
sayılı Kanun, Yardımcı Hizmetler gibi birçok konuya ilişkin sorunu ve çözüm önerilerini gündeme getirdiklerini ifade eden Öztürk şunları söyledi: “2021 yılı ilk Kamu
Personeli Danışma Kurulu toplantısında, gündemde yer
alan iki konu hakkında da önemli adımlar atıldı.
Bu adımlardan ilki “Sözleşmeli İstihdam konusunda komisyon kurularak çalışma yapılması”
Sözleşmeli İstihdam konusunda Memur-Sen ve Toç BirSen olarak duruşumuz da tavrımız da net. Kamu çalışanları arasında adaletin tesisi için; Sözleşmelilik bitmeli ve
güvenceli istihdam temin edilmeli. Sözleşmeli istihdamın haksızlık, güvencesizlik, sınırlar ve sıkıntılarla dolu
bir sorunlar yumağı olduğunu her platformda dile getiriyor, sözleşmeli istihdamdan vazgeçilerek Kadro talebimizi haykırıyor ve bu noktada mücadelemizi sürdürüyoruz. Kamu Görevlisinin 4/A’lısı, 4/B’lisi olmaz. Çünkü
alınteri ve emek sınıflandırılamaz. Tarım-Ormancılık
Hizmet Kolu’nda görev yapan Sözleşmeli kardeşlerimiz,
mesai arkadaşlarıyla aynı işi yapmalarına rağmen ne
yazık ki; Eş Durumundan Tayin Olamama, Güvencesiz
Çalışma, Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavlarına Girememe, Arazi Tazminatından Yararlanamama,
Re’sen Emekli Edilme, Vergi ve SGK Kesintilerinin Fazla
Olması gibi hak kayıpları yaşıyorlar. Adaletin tesisi, çalışma barışı ve ‘Daha Güçlü Memur, Daha Güçlü Türkiye’
için kamuda istihdam tekleşmeli mevzuat tipleşmelidir.
Bu noktada KPDK Toplantısında önemli bir adım atılarak; Sözleşmeli İstihdamı tüm yönleriyle inceleyecek
bir komisyon kurulması ve taraf temsilcilerinin de bu
çalışmaya katılması” kararı çıktı.
Yine KPDK’da karar altına alınan diğer önemli bir adım
ise; görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavları
konusunda kurumların uygulamaları arasındaki farklılığı, personelin beklentileri ile sınavların periyodik bir
düzende yapılması talebimizdi. Bu konuya ilişkin de
“Görevde Yükselme/Unvan Değişikliği Sınavları için 3
yılı aşmamak üzere düzenleme yapılması” kararı alındı”
dedi.
Genel Başkan Öztürk toplantıda, Ağustos ayında yapılacak olan Toplu Sözleşme görüşmelerine taşınacak
talepler hakkında da teşkilat mensuplarıyla istişarede
bulundu.
Toç Bir-Sen’in insanı ve emeği önceleyen, sorumlu sendikacılık anlayışıyla yürüttüğü sendikal mücadeledeki

“İstişarede Hayır,
Birlik ve Beraberlikte
Bereket Vardır”
başarısının temelinde aynı davaya gönül veren teşkilat mensuplarıyla yaptıkları istişare ve birlikten doğan
gücün yer aldığını söyleyen Öztürk bu nedenle yapılan
tüm toplantıların, istişarelerin büyük önem taşıdığını
kaydetti.
“İstişarede hayır, birlik ve beraberlikte bereket vardır”
diyen Öztürk; “Büyük Toç Bir-Sen ailesi olarak yapacağımız istişarelerle ve omuz omuza yürüteceğimiz mücadelemizle yeni kazanımlara hep birlikte imza atacağız.
Tarım Orman Çalışanlarına Şiddeti Önlemeye Yönelik
Yasal Düzenleme, Fiili Hizmet Süresi Zammı, Lisans Tamamlama, Kontrol Hizmetlerinde İlave Ödeme Kapsamının Genişletilmesi, Orman Muhafaza Memurlarının
Hizmet Sınıfı Değişikliği ve Orman Muhafaza Memurlarının Görev, Yetki ve Sorumlulukları Hakkında Kanun çıkarılması gibi birçok taleplerimizi kazanıma dönüştürmenin mücadelesini vereceğiz. Sorunlarımızın tamamı
çözüme kavuşuncaya kadar da güç birliği içinde mücadele etmeyi sürdüreceğiz” dedi.
Genel Başkan Hüseyin Öztürk’ün konuşmasının ardından; Adıyaman, Ağrı, Ardahan, Artvin, Batman, Bayburt,
Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Kars, Malatya, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Trabzon, Tunceli ve Van Başkanları
da üyelerinin talep ve sorunlarını ileterek, sendikal çalışmalar hakkında görüş ve önerilerini aktardılar.
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TOÇ BİR-SEN GENEL MERKEZİ

İL ZİYARETLERİNİ
SÜRDÜRÜYOR

T

oç Bir-Sen Genel Merkez
Yönetim Kurulu, üyelerini
işyerlerinde ziyaret ederek
ilkeli ve sorumlu sendikacılık anlayışıyla sürdürdükleri soylu mücadeleyi hizmet kolu çalışanları ile paylaşmayı sürdürüyor.
Bu kapsamda; Toç Bir-Sen Genel
Başkan Yardımcıları Musa Şen, Fikret Akdeniz ve Harun Sarıdoğan,
Kastamonu’nun merkez ve ilçelerini kapsayan bir dizi ziyaret gerçekleştirerek tarım-ormancılık hizmet
koluna bağlı kurumlarda görev yapan tüm çalışanları işyerlerinde ziyaret ettiler.
Ziyaret edilen kurumlarda, üyelerin
sorunlarını ve taleplerini dinleyen,
yetkili sendika Toç Bir-Sen olarak bu
konulardaki çalışmalarını paylaşan
Genel Merkez Yönetim Kurulu üyeleri, Ağustos ayında gerçekleştirilecek olan 6. Dönem Toplu Sözleşme
görüşmelerine ilişkin çalışmalar ve
süreç hakkında da bilgilendirmelerde bulundular.
Toç Bir-Sen Heyeti yaklaşık bir hafta
süren Kastamonu programı kapsamında; Kastamonu Tarım ve Orman
Müdürü Fatih Önlem, Kastamonu
Orman Bölge Müdürü Fahri Sönmezoğlu, TKDK İl Koordinatörü Ahmet
Kuyulu ve El Sanatları Eğitim Merkezi Müdürü Eyvaz Acarca’yı ve bu
kurumlarda görev yapan çalışanları
da ziyaret ettiler.
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Kastamonu’daki tüm İlçe Tarım Müdürlüklerini gezen
Genel Başkan Yardımcıları; Karadere, İhsangazi, Küre,
İnebolu, Bozkurt, Çatalzeytin, Cide, Azdavay, Pınarbaşı,
Samatlar, Araç, Daday, Hanönü, Taşköprü, Tosya Orman
İşletme Müdürlükleri’nde de düzenledikleri toplantılarla kurum çalışanları ile bir araya geldiler. Burada
2020 yılında Orman Genel Müdürlüğü’nde sözleşmeli
olarak göreve başlayan personelle toplantıda buluşan
heyet, onların talep ve sorunlarını dinleyerek onların
sosyal ve özlük haklarına ilişkin yürüttükleri çalışmaları paylaştılar.
İl programı çerçevesinde Kastamonu Şube Başkanlığı
Yönetim Kurulu üyeleri ve İşyeri Temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen İl Divan Toplantısında teşkilat ile
buluşan Toç Bir-Sen Genel Başkan Yardımcıları, Memur-Sen tarafından 81 ilde eşzamanlı olarak gerçekleştirilen eyleme Kastamonu’dan basın açıklamasıyla
destek vererek seyyanen zam çağrısı yaptılar.
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DAVAYA, İLME, MÜCADELEYE
ADANMIŞ BİR ÖMÜR,
PROF. DR. NECMETTİN ERBAKAN
VEFATININ 10. YILINDA YAD EDİLDİ
Toç Bir-Sen Teşkilat Buluşmaları online olarak düzenlenmeye
devam ediyor.

T

oç Bir-Sen Genel Başkanı Hüseyin Öztürk ve Genel Başkan Yardımcılarının katılımıyla gerçekleştirilen, Şube ve İl Başkanları, Kadınlar ve Engelliler Komisyonu Başkanları, Toç Bir-Sen Akademi’nin
gençlerinin katılım sağladığı toplantının konuğu İHH
İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldırım oldu.
28 Şubat akşamı gerçekleştirilen programda; Milli Görüş Davasının Kurucusu, ilim, fikir ve devlet adamı, 54.
Hükümetin Başbakanı Prof. Dr. Necmettin Erbakan, vefatının 10. yılında yâd edildi.
“Şubat ayını yıllarca gençliğimizden itibaren Şehitler
ayı olarak değerlendirdik” diyen Bülent Yıldırım; “Çünkü

“Ancak Şehitleri Olan
Topluluklar Bugünü ve
Yarını İnşa Eder”
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ancak şehitleri olan topluluklar bugünü ve yarını inşa
eder, gelecek nesillere güzel bir ortam bırakır. Bunun
için şehitliğin ne demek olduğunu gençlere anlatmak
istedik, bu amaçla programlar düzenledik. Şubat ayında şehitler ile ilgili birçok program düzenlenir. 28 Şubat
da bu anlamda önemlidir. Çünkü 28 Şubat’ta da pek çok
şehidimiz vardır. Şehitlik tam manasıyla Allah rızası için
savaşırken kanını veren, canını veren kişidir. Ya orada
canını verir şehit olur ya da meydanda yara alır nefesini
teslim eder o da şehit olur. Bir de hükmen şehitlik vardır. O da şehitliği ister, Allah rızasını gözetir, tebliğ ve
davet yapar, Hakkı, hakikatı anlatır, günahlardan uzak
durur, Allah’ın adını yüceltmek için gücünün ve ömrünün sonuna kadar çalışır. Bu insanlar da şehittir. Bu anlamda biz de umuyoruz ki Merhum Necmettin Erbakan
Hocamız da bu şehitlerden biridir. Çünkü kendisine hep
birlikte şahitlik ediyoruz. Ümmetin çoğunluğu bir insan
üzerinde şahitlik ederse o Allah katında çok muteberdir.
Erbakan Hocamızın hayatında sadece direniş var, direnç
var, mücadele var, aşk var, insanları aydınlatma var, Allah’ın dinini devamlı anlatma var, insanlık için çalışmak
var. Erbakan deyince aklımıza takva, ilim ve mücadele
gelir” dedi.
Programda İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım, Rahmetli Erbakan Hoca ile anılarını da paylaştı.
Merhum Erbakan Hoca’nın; davasının, hayallerinin,
mücadelesinin, gençlere olan inancının, O’nun mazlum
ve mağdur kıtalarda iz bırakan emeğinin konuşulduğu
programın sonunda İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım
katılımcıların sorularını da yanıtladı.

GÜÇLÜ TEŞKİLAT GÜÇLÜ SENDİKA

DOĞU TÜRKİSTAN’DAKİ
KARDEŞLERİMİZE SAHİP ÇIKMAK

TÜM İNSANLIĞIN ŞEREF VE
ONUR MESELESİDİR

Çevrimiçi düzenlenen Toç Bir-Sen Teşkilat Buluşmalarının
konuğu Doğu Türkistan Maarif Cemiyeti ve Uluslararası Doğu
Türkistan STK’lar Birliği Başkanı Hidayet Oğuzhan oldu.

T

oplantıya; Toç Bir-Sen Genel Merkez Yönetim
Kurulu üyeleri, Şube ve İl Başkanları, Kadınlar
ve Engelliler Komisyonu Başkanları, Toç Bir-Sen
Akademi’nin gençleri katılım sağladı.
Hidayet Oğuzhan’ın konuşmacı olarak katıldığı programda Doğu Türkistan’daki esaretin ve zulmün gerçek
yüzü birkez daha tüm vahşetiyle gözler önüne serildi.
İşgalci Çin’in, Doğu Türkistan’da; kardeşlerimize uyguladığı soykırımı, zulmü ve insanlık dışı dayatmaları
anlatan Oğuzhan Uygur Türklerinin, baskı ve zulümler
dolayısıyla gelenek, görenek, din ve medeniyet kavramlarını kaybetmiş durumda olduklarını kaydetti.

“Çin, İnsanlık Onurunu
Ayaklar Altına Alan Zulümlerine
Devam Ediyor”
Oğuzhan “Çin Halk Cumhuriyeti, işgal altında tuttuğu
Doğu Türkistan’da kardeşlerimize yönelik mezalimi
her geçen gün artırarak kardeşlerimize karşı insanlık
onurunu ayaklar altına alan zulümlerine devam ediyor. Doğu Türkistan Bölgesinde yaşayan Müslümanlar
yalnızca Müslüman oldukları için akla hayale sığmaz
işkencelere maruz kalıyor.
Komünist Çin, Doğu Türkistan’da nüfus kontrolü adı
altında tutmak, halkımızı zorla Çinlileştirmek için de
baskı ve zorlamalar yapmaktadır. Doğu Türkistan nüfu-

sunun azaltılması amacıyla sözde aile planlama projesi
çerçevesinde, yiyeceğimize, içeceğimize kattıkları ilaçlarla kısırlaştırmalar yaparak, ikiden fazla çocuk yasağı
getirerek Türk nüfusunun artışını engellemekte, zorla
kürtaj uygulaması yapmaktadır”.

“Doğu Türkistan’da Bir Milletin
Yok Edilmemesi Öncelikli
Meselemizdir”
İlim tahsil etmelerinin ellerinden alındığını ve ibadetlerini yerine getirmelerine izin verilmediğini kaydeden
Oğuzhan, “Kominist Çin, Doğu Türkistan’da hiç medrese bırakmadı. Dışarıdan gelen misafirlere göstermelik
olarak sadece Urumçi’de bir medrese kaldı. Ülkedeki
camilerin yarısı yıkıldı yarısı da kapatılarak eğlence mekanına dönüştürüldü” dedi.
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SANAL EKRAN UYGARLIĞINDA

HAYÂ İLE HAYAT BULMAK

T

oç Bir-Sen’in çevrimiçi olarak
düzenlediği teşkilat buluşmalarına katılan Diyanet İşleri
eski Başkanı ve İslâm Düşünce Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez ‘Sanal Ekran Uygarlığında Hayâ
ile Hayat Bulmak’ konulu sohbetiyle
katılımcılara seslendi.
Toç Bir-Sen Genel Başkanı Hüseyin
Öztürk, Genel Merkez Yönetim Kurulu üyeleri, Şube ve İl Başkanları ve
Toç Bir-Sen Akademi’nin gençlerinin
katılımıyla gerçekleşen programda Görmez; ‘Hayatın temeli hayâdır.
Hayâsızlık gerçek bir idrak ölümüdür.
İdrak ölümüne maruz kalan insanı
yeniden ihya etmenin yolu hayâdan
geçer” dedi.

“Bu Uygarlığın En
Büyük Hareket Noktası
Akıl Değil; Gözdür”
Günümüzde uygarlığın insanlara sayısız faydası olduğunu ancak uygarlığın getirdikleri kadar da götürdükleri
olduğunu dile getiren Görmez; “Bu
uygarlığın en büyük hareket noktası
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akıl değil; gözdür. En büyük eylemi,
düşünmek değil; bakmaktır. Müşahede etmek değil; seyretmektir. Göz, bu
uygarlıkta nazar ve müşahede aracı
olmaktan çıkıyor; bir arzu, istek ve
şehvet aracına dönüşüyor. Ve maalesef bu da beraberinde, bencilliği getiriyor, doyumsuzluğu getiriyor, duyarsızlığı getiriyor, şiddeti doğuruyor. Bu
uygarlıkta, bu sanal ekran uygarlığında insan hem kendisiyle hem ötekiyle
hem âlemle ilişkisini hakikat üzerinden değil; suret ve görüntü üzerinden
kuruyor. Bu uygarlık, insan hayatında
görsel idraki egemen kılıyor. Görsel
idrakin egemenliği, aklın idrakini
zayıflatıyor, kalbin idrakini bir çeşit
ölümle karşı karşıya bırakıyor” dedi.
İnsan idrakinin üçe ayrıldığını belirten Görmez bunların kalbin idraki,
hissi idrak ve akli idrak olduğunu
söyleyerek; “Kalbi idrak, akli idraki
de yanına alarak basiretle, ferasetle,
ibretle bir şeyi anlamak ve kavramaktır. Hissi idrakse beş duyu organımızla
kavradığımız her şeydir. Görsel idrak
dediğimiz şey ise aslında hissî idraklerin yani beş duyumuzun sadece bir
çeşididir. Ve sadece surete, sadece
şekle, sadece imaja takılıp kalınan bir

idrak seviyesidir. Bu nedenle eksik bir
idraktir. Seyircinin idrakinde belirleyici olan hakikat değil; suret oluyor. İnsan, gözünün gördüğünden başka bir
şey işitmiyor. Kulak, işittiğine değil,
gözün gördüğüne tabi oluyor. Görsel
idrak bütün bu duyu ve idrakleri âdeta tek başına yönetiyor. Görsel idrakin
egemenliği, insanı, bir idrak ölümüne
maruz bırakıyor. Bugün insanoğlunun
karşı karşıya kaldığı en büyük tehlike,
en büyük ölüm, idrak ölümüdür” dedi.

“Hayatın Tezahürü,
Her Davranışa Dönüşen
Ahlaktır”
Görmez konuşmasında hayâ ile yeniden hayat bulabilmek için her şeyden
önce Rabbimizle olan ilişkimizi şehadet misakı üzerine bina etmemiz gerektiğini dile getirerek şunları söyledi:
Hayâ ile hayat bulabilmek için ahlakı
merkeze alan gerçek bir dindarlık
anlayışına ihtiyaç var. Gerçek dindarlıkta Allah’a iman, kuru bir tasdik ve
öğrenimle elde edilen bir malumat
değildir; büyük bir hâldir, tertemiz
bir hayattır. Hayatın tezahürü, her
davranışa dönüşen ahlaktır. Gerçek
dindarlık, ancak külli bir idrakle hareket eden akıl, kalp ve ruhla barışık bir
dindarlıktır. Beden böyle bir barışla
gerçek saadete erer, kalp huzur bulur,
mutmain olur” dedi.
Programın sonunda İslâm Düşünce
Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Mehmet
Görmez katılımcıların sorularını da
yanıtladı.
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RAKAMLARLA
TARIM SEKTÖRÜ

GÜNCELLENEN VERİLERİYLE
YENİDEN SEKTÖRLE BULUŞTU
Bazı Ürünlerde Dünyadaki Durumumuzdan Tarımsal Desteklemeler ve
Tarımsal Örgütlere dair birçok bilginin paylaşıldığını belirtti.

T

arım-Orman Çalışanları Birliği Sendikası (Toç Bir-Sen)’nın
tüm paydaşlarına katkı sağlamak için hazırladığı tarım sektörünün dünü ve bugününe ilişkin en
güncel verilerin yer aldığı “Rakamlarla Tarım Sektörü’ isimli kitabının
2021 basımı, güncellenen verileri ve
eklenen ilave bölümleriyle yeniden
sektörle buluştu.
Sektör çalışanları, yöneticileri ile veriye ihtiyaç duyan kişilerin ihtiyaçlarına yönelik olarak ilki 2019 yılında
sektöre kazandırılan, 2020 yılında

Öztürk, ilkini 2019 yılında sektörle
buluşturdukları bu kitap ile ülke tarımının yaşadığı değişim ve dönüşümü en net ve doğru biçimde gözler
önüne serdiklerini de dile getirerek;
“Rakamlarla Tarım Sektörü 2021” adlı
yayınımız tarıma ilişkin en güncel
bilgileri barındırması sebebiyle sektörde çalışan ve sektöre ilgi duyan
herkesin faydalandığı bir çalışma.
Toç Bir-Sen olarak önceki sayılarda
var olan bilgilere sadık kalınarak hazırladığımız yeni baskımızda gelen
talepleri de dikkate alarak ilaveler
yaptık, yeni alanlara ilişkin de rakamlar ekledik.
da güncellenen “Rakamlarla Tarım
Sektörü” kitabının üçüncü baskısı
yayımladı.
Kitapla ilgili bir açıklama yapan Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı ve
Toç Bir-Sen Genel Başkanı Hüseyin
Öztürk, ülke tarımına ilişkin güncel
rakamların yer aldığı kitapta; Dünya
ve Türkiye’deki Makro Göstergelerden Tarım ve Orman Alanlarına, Küresel İklim Değişikliğinden İstihdama, Tarımsal Üretim Değerlerinden
Tarım Ürünlerinin Dış Ticaretine, Bitkisel Üretimden Hayvansal Üretime,

Bilgiye erişmenin giderek kolaylaştığı günümüzde her an yanınızda gerek dijital gerekse basılı kopyasının
erişilebilir olacağını ve istifade edeceğinizi umuyor, 2020 yılı verilerini
baz alarak hazırlanan “Rakamlarla
Tarım Sektörü 2021” kitabımızın hazırlanmasında emeği geçen, geri dönüş bildiren, katkı sunan herkese teşekkür ediyor; bu yeni çalışmamızın
çalışanlarımıza, tarım sektörüne ve
yöneticilerine katkı sunması temennisiyle hayırlı olmasını diliyorum”
dedi.
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GENEL BAŞKAN ÖZTÜRK AKİT TV’DE

GÜNDEME İLİŞKİN
DEĞERLENDİRMELERDE
BULUNDU

Toç Bir-Sen Genel Başkanı Hüseyin Öztürk, Akit TV’de canlı
yayında gündemi değerlendirdi.

Ö

ztürk, Akit Tv Ankara Haber
Müdürü Sami Dadağlıoğlu’nun canlı yayın konuğu
olduğu programda, 2022 ve 2023 yıllarını kapsayan 6. Dönem Toplu Sözleşme tekliflerini paylaştı.

Kamu Görevlilerinin geneline ilişkin
maddelerin yanı sıra Tarım ve Ormancılık Hizmet Kolu’nun yetkili sendikası Toç Bir-Sen olarak Toplu Sözleşme
masasına taşıdıkları ve kazanıma dönüşmesi için mücadelesini yürüttükleri teklifleri paylaşan Genel Başkan
Öztürk tekliflerin içeriği hakkında da
bilgiler verdi.
Programda, orman yangınlarıyla ilgili
de konuşan Öztürk, yangında hayatını kaybeden vatandaşlara, OGM çalışanlarına Allah’tan rahmet, yaralılara
da acil şifalar diledi. “Tarifi mümkün
olmayan bir acı, bir felaket bu. Giden
canlar, yok olan ormanlar, bölgedeki
vatandaşlarımızın evleri, emekleri,
umutları… Rabbim tüm afetlerden
ülkemizi, milletimizi korusun” diyen
Öztürk şöyle konuştu: “Toç Bir-Sen
olarak; memleketimizi yangınlarla
cehenneme çevirmeye çalışan, kalleşlikte sınır tanımayan terör örgütü
mensuplarını ve onların işbirlikçile-
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rini lanetliyoruz. Bu cennet vatanın
ekmeğini yiyen ama bu millete bu ülkeye ihanet edenler bulunmalı ve en
ağır şekilde cezalandırılmalıdır. Öte
taraftan her acı olayda siyaset devşirmeye çalışanları, rant peşinde koşanları anlamak mümkün değil. Şu an
orada tarifi mümkün olmayan bir acı
var, giden canlar var, yanan hayvanlar
var, yakılan ormanlar var. Bölgedeki
insanların evleri, emekleri yanmış.
Bunlarla ilgili bir başsağlığı, bir geçmiş olsun dilemiyen, biz ne yapabiliriz sorusunu kendisine sormayan ama
bu acı üzerinden nemalanma hesabı
yapan insanlar var”

Devletin ve kurumların yangınlarla
mücadelede tüm imkanlarını seferber
ettiğini de kaydeden Genel Başkan
Öztürk; “Şuanda orman kahramanlarımız uyumadan dinlenmeden bir
mücadele yürütüyorlar. Ne yaparsak
yapalım onların haklarını asla ödeyemeyiz. Biz bu insanlara özlük hakkı
olarak ne verirsek verelim asla haklarını ödeyemeyiz. Biz maddi ve manevi olarak buradaki kardeşlerimizin
yanındayız.Bakanlık çalışanlarımıza,
Orman Genel Müdürlüğü çalışanlarımıza yürekten teşekkür ediyoruz. Allah hepsinden razı olsun” dedi.
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