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Genel Başkan Kahveci, ülkemizin diğer 
ülkelere göre daha iyi bir mücadele 
sergilediğini söyledi. Kahveci, “Küresel 
bir salgınla tüm dünya müca-
dele ediyor.  Süreç ülkemizde 
şeffaf bir şekilde ilerliyor, 
kamuoyu sürekli bilgilendiri-
liyor. Sosyal izolasyona dikkat 
edersek bu süreci elbirliği 
ile atlatacağız. Diğer ülkeler 
çok ağır şartlar yaşıyor ama 
ülkemiz onlara göre daha iyi 
bir durumda diyebiliriz.  Esnek 
çalışma şeklinde kamuda hiz-

metler yürütülüyor, sağlık çalışanları ve 
kamuda görev yapan diğer personeller 
kesintisiz olarak hizmetlerini sürdürüyor. 

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI
Şu ana kadar alınan tedbirler oldukça 
yerinde. Elbette bu noktada Sağlık Ba-

kanımız ve Bilim Kuruluna teşekkür 
etmek gerekiyor. Sürecin bu şekilde 
yürütülmesi noktasında ciddi katkı-
lar sağlamışlardır. Alınan en önemli 
tedbirlerden birisi sokağa çıkma 
kısıtlaması. Bu kısıtlamalar mut-
laka Bilim Kurulunun tavsiyeleri 
noktasında gerçekleşiyor. Sokağa 
çıkmamanın sağladığı katkılar ve 
bu noktada ki veriler mutlaka Ba-
kanlık tarafından değerlendiriliyor.

KAHVECİ: BU SÜRECİ ELBİRLİĞİ İLE ATLATACAĞIZ
Türkiye 
Kamu-Sen 
Genel Başkanı 
Önder Kahve-
ci, Bengü Türk 
TV’de yayınla-
nan Söz Hakkı 
programın-
da Gökhan 
Altunkaş’ın 
sorularını 
cevapladı.

Genel Başkanımız Önder Kahveci, TBMM’nin açılışının 100. yılında aşağıdaki açıklamayı yaparak, 23 Nisan 
akşamı saat 21.00’da tüm vatandaşlarımızı evlerinden İstiklal Marşını okumaya davet etti: “Milli egemenliği-
mizin tecelligâhı Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 100. yıldönümünü gurur ve coşkuyla kutluyoruz.

Türkiye Kamu-Sen’in Değerli Genel 
Başkanları 23 Nisan’da evlerinden İstiklal 
Marşını okuyarak bu coşkuya eşlik etti.  
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bay-
ramını bir kez daha yürekten kutluyor, 
başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak 
üzere, şehitlerimizi rahmetle ve minnetle 
anıyoruz.

Genel Başkanların
23 Nisan Coşkusu

100 yıl önce “Söz konusu vatansa gerisi 
teferruattır.” diyerek en küçük bir tered-
düt göstermeden işgal kuvvetlerinin kar-
şısına dikilen kahraman ecdadımızın yak-
tığı mücadele ateşi; bizlere hürriyetimizi 
hediye eden vatan, millet ve bağımsızlık 

aşkı; sinemizde sonsuza kadar yanacak-
tır.  Her bir Türk evladı; coğrafyamızı her 
devirde kan gölüne çeviren, gözü yaşlı 
masumların hunharca katledilmelerine 
neden olan şer güçlerin korkulu rüyası, 
hak yolunun yılmaz savaşçısıdır.  

Önder KAHVECİ
Genel Başkan
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18 Mart tarihinde ataması yapılan 
ancak henüz göreve başlatılmayan 
öğretmenler Türk Eğitim-Sen Genel 
Başkanı Talip Geylan’ı makamında 
ziyaret etti. Mart ayında ataması 
yapılan öğretmenler, 4 Mayıs tarihin-
de göreve başlama hususunda Milli 
Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’tan adım 
beklediklerini söylediler.

Öğretmenlerimizi dinleyen Genel Baş-
kan Geylan Milli Eğitim Bakanlığı’nın bu 
probleme kayıtsız kalmayacağına inandığını 
söyleyerek “Devletimiz 20 bin öğretmene 
maaş vermekten aciz değildir.” dedi.
Genel Başkan yaptığı açıklamasında şunları 
belirtti: “18 Mart’ta ataması yapılan öğ-
retmenlerimizin en geç 4 Mayıs’ta göreve 
başlamaları hususunda Milli Eğitim Bakanı 

Sayın Ziya Selçuk’tan adım bekliyoruz. 
Malumdur ki, 18 Mart’ta ataması yapılan 
binlerce arkadaşımız, atandıkları için çalış-
tıkları işlerinden ayrıldılar ya da işveren-
leri tarafından iş akitleri sonlandırıldı. Bu 
arkadaşlarımız arasında evli olan, ailesinin 
iaşesini karşılayan ya da ciddi ekonomik 

sıkıntılar yaşayanlar da var. Binlerce 
insanımızı sorunlarıyla baş başa çaresiz 
bırakmak bu devlete yakışmaz. İnanıyorum 
ki, devletimiz 20 bin öğretmenimize maaş 
vermekten aciz değildir. Maliye Bakanlığı ve 
Milli Eğitim Bakanlığı bu probleme kayıtsız 
kalmamalıdır.”

GENEL BAŞKAN GEYLAN: “DEVLETİMİZ 20 BİN 
ÖĞRETMENE MAAŞ VERMEKTEN ACİZ DEĞİLDİR”

Türk Eğitim-Sen olarak Yükseköğretim Kurulu 
Başkanlığı’na gönderdiğimiz yazıda, yeni koro-
navirüsten (Covid-19) dolayı akademik per-
sonelin tez çalışmalarının sekteye uğradığını 
ifade ederek, bu nedenle bahar dönemi  sonu 
tezlerini enstitüye teslim etmesi gerekenlerin, 
görev süreleri dolmuş olacağından dolayı 
sıkıntı yaşayacaklarını, bu durumda olan 
ve görev süreleri dolduğu için kurumları ile 

ilişikleri kesilecek olan ÖYP ve 50/d kadrosun-
da çalışan akademik personelin yasal görev 
sürelerinin sonuna 2019-2020 bahar dönemi-
nin eklenerek mağduriyetlerinin giderilmesi 
hususunda tedbir alınmasını talep etmiştik.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı talebimi-
zi kabul ederek üniversitelere gönderdiği 
16.04.2020 tarihli yazıda özetle; 31 Mart 

tarihinde yapılan toplantıda lisansüstü eğitim 
öğrencilerine kayıt dondurma hakkının verildi-
ği, bu bağlamda araştırma görevlilerinin kayıt 
dondurması durumunda dondurulan sürelerin 
görev süreleri sonuna eklenmesi gerektiği 
ifade edilmiştir. İçinden geçtiğimiz bu zor 
günlerden akademik personelin sorunlarını 
çözüme kavuşturan Yükseköğretim Kurulu 
Başkanlığı’na teşekkür ederiz.

YÖK TALEBİMİZİ KABUL ETTİ
50/D VE ÖYP’Lİ 
AKADEMİSYENLERİ 
MAĞDUR ETMEDİ

Türk Eğitim Sen Genel Başkanı Talip 
Geylan, geçtiğimiz gün TBMM’de kabul 
edilen kanun değişikliği ile ‘Rehberlik 
öğretmenleri; tercih danışmanlığı, alan 
ve ders seçimi, öğrenci tanılama sürecine 
bağlı olarak yapılacak çalışmalarda ihtiyaç 
duyulması halinde izin ve tatil dönemlerin-
de de görevlendirilebilecek. Bu durumda 
rehberlik öğretmenlerinin izinleri bir aydan 

az olamayacak.’ maddesi hakkında önemli 
açıklamalarda bulundu. Rehber öğretmen-
lerin diğer meslektaşlarından ayırarak 
değerlendirmenin kabul edilemez olduğunu 
söyleyen Genel Başkan Geylan, “Rehberlik 
öğretmenlerimizin, izin ve tatil dönemlerin-
de görevlendirilmeleri İSTEĞE BAĞLI olmalı 
ve görevlendirilenlere ek ders ücretleri % 
100 artırımlı ödenmelidir.” dedi.

ZORLAMA KABUL EDİLEMEZ
Genel Başkan Geylan yaptığı açıklamada 
şunları kaydetti: “Anayasamızın 10. Maddesi 
“Devlet organları ve idare makamları bütün 
işlemlerinde kanun önünde eşitlik 
ilkesine uygun olarak hareket et-
mek zorundadırlar.” der. Rehberlik 
öğretmenlerimizi, diğer meslek-
taşlarından ayırarak değerlendir-
mek kabul edilemez.
Tabii ki tüm öğretmenlerimiz so-
rumluluklarının farkındadır ve her 
daim gereğini yapmaktadırlar.

Ancak angarya ve zorlama kabul edilemez.
Sendika olarak daha önceki dönemlerde 
de önerdiğimiz gibi; Rehberlik öğret-
menlerimizin, izin ve tatil dönemlerinde 
görevlendirilmeleri İSTEĞE BAĞLI olmalı ve 
görevlendirilenlere ek ders ücretleri % 100 
artırımlı ödenmelidir.
MEB’in ve Sayın Bakanın bu doğrultuda dile 
getirilen makul taleplere kayıtsız kalmaya-
cağına inanıyorum.
Türk Eğitim-Sen’in, meslektaşlarımızın 
bu haklı beklentilerinin tercümanı ve her 
düzeyde takipçisi olacağının bilinmesini 
istiyoruz.”

GENEL BAŞKAN GEYLAN: “REHBERLİK 
ÖĞRETMENLERİMİZE ZORLAMA KABUL EDİLEMEZ!”
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Türk  Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Gey-
lan, 65 yaş üstü vatandaşlar için oluşturu-
lan Vefa Sosyal Destek grubunda Giresun 
ilinde resmi kurumların üst düzey yöneti-
cilerinin yanı sıra bazı STK başkanlarının 
da dahil olmasını eleştirdi. Milletimizin 
kenetlendiği ve tüm kesimlerin kişisel ya 
da kurumsal önceliklerini bir yana bıraka-
rak devletimizin aldığı pozisyona destek 
verdiği bu zamanda Giresun Valiliği’nin bu 
uygulamasının izah edilebilir olmadığını 
kaydeden Genel Başkan Geylan, “Belki 
de asıl izaha muhtaç olan, Cumhuriyet 
tarihimizin en önemli sürecini yaşadığımız 
bu günlerde toplum kesimlerini ayrıştıran 
tutumlara (hem de devlet kurumlarında) 
hala nasıl meydan veriliyor olmasıdır.” 
dedi.

Genel Başkan Geylan açıklamasında şunları 
belirtti: “Giresun Valiliği 22.03.2020 tarih 
ve E.833 sayılı bir yazı yazarak ildeki 
kurum ve kuruluşlara gönderiyor. Sokağa 
çıkma yasağı kapsamında olan 65 yaş üstü 
vatandaşların mağdur olmaması için Sayın 
Vali’nin başkanlığında Vefa Sosyal Destek 
Grubu oluşturulduğu Giresun kamuoyuna 
duyuruluyor.

Allah razı olsun.
Buraya kadar çok güzel.
Ancak bundan sonrası izaha muhtaç garip 
bir fotoğraf. Hem de çok muhtaç!
Şöyle ki;
Vefa Grubu’nun Yürütme Kurulu’na, ildeki 
resmi kurumlarımızın en üst düzey yönetici-
lerinin yanı sıra, “bazı” STK’ların başkanları 
da dahil ediliyor.
İşte Sayın Vali’nin Giresun’da varlığından 
haberdar olduğu ve Vefa Grubu’na davet 
ettiği ÇOK sivil toplum kuruluşları:
1-Memur Sen
2-Eğitim Bir Sen (Memur Sen)
3-Sağlık Sen (Memur Sen)

4-TÜGVA
5-Beşir Derneği
Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan’ın çağrısı 
üzerine milletimizin kenetlendiği ve tüm ke-
simlerin kişisel ya da kurumsal önceliklerini 
bir yana bırakarak devletimizin aldığı po-
zisyona destek verdiği bu zamanda Giresun 
Valiliği’nin bu uygulamasını nasıl açıklaya-
cağını gerçekten çok merak ediyorum.”
Belki de asıl izaha muhtaç olan, Cumhuriyet 
tarihimizin en önemli sürecini yaşadığımız 
bu günlerde toplum kesimlerini ayrıştıran 
tutumlara (hem de devlet kurumlarında) 
hala nasıl meydan veriliyor olmasıdır.

GENEL BAŞKAN TALİP GEYLAN:“GİRESUN 
VALİLİĞİ NE YAPMAYA ÇALIŞIYOR?”
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Tüm dünyada artan bir şekilde etkisi-
ni gösteren Corona Virüsü (Covid -19) 
için ülkemizde alınan önlemler son 
derece yerinde olmuştur. İlk vakanın 
görülmesinden eğitime ara verilmesi, 
bu süre içerisinde öğretmenlerin 
okullarda bulunma zorunluluğunun 
kaldırılması, kamu personeline 
yurtdışı yasağı getirilmesi, spor faa-
liyetlerinin seyircisiz oynanması gibi 
vatandaşlarımızın kalabalıklar oluştu-
rarak virüsün yayılmasını kolaylaştı-
racak ortamların giderilmesi çabaları 
takdire şayandır.

YENİ TEDBİRLERE İHTAYAÇ DUYULUYOR
Alınan bu tedbirlere karşın kamu hizmet-
lerinin sunulduğu alan ve binalarda görev 
yapan kamu çalışanları açısından virüs 
riski aynı şekilde devam etmektedir. Kaldı 
ki bütün eğitim kurumlarında ve kreşlerde 
eğitime ara verilmiş olması çalışan anne 
babalar açısından çocuk bakımı konusunda 
da büyük sorunlar doğuracaktır. Bilhassa 
İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Hazine 
ve Maliye Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kuru-
mu gibi çok sayıda vatandaşımıza kesintisiz 
hizmet sunulan bakanlık ve kuruluşlarda alı-
nan bütün önlemlere rağmen virüs riskinin 
sürecek olması nedeniyle kamu çalışanları 
bakımından yeni tedbirlere ihtiyaç duyuldu-
ğunu ortaya koymaktadır.

RİSKİ EN AZA İNDİRMEK
Bu çerçevede kamu kurum ve kuruluşlarında 
dönüşümlü hizmet uygulamasına geçile-
rek hem trafikte, toplu taşım araçlarında 
yoğunluk önlenmeli hem de kurumlardaki 
risk en aza indirilmelidir. Bu sayede eğitime 
ara verilmesi nedeniyle evlerinde kalacak 
olan öğrencilerimizin de anne, babaları ile 
daha güvenli ortamlarda vakit geçirmeleri 
sağlanacaktır.

Bugüne kadar bu sağlık sorunu ile ilgili son 
derece başarılı bir sınav veren yetkililerimi-

zin bu önerimizi de dikkate alacağını umut 
ediyor, önerimizin virüs salgını ile mücadele-
ye faydalı olacağına inanıyoruz.

KURUM DIŞINDA GÖREVLİ MEMURLAR, 
KURUMLARINA ÇAĞIRILMALIDIR
Ayrıca virüs ile mücadelede alınacak ted-
birler içine Alışveriş merkezlerinde görev-
lendirilen  Hazine ve Maliye Bakanlığı ile 
Gelir İdaresi Başkanlığı çalışanları da dahil 
edilmelidir. Bilindiği üzere AVM’lerde insan 
sirkülasyonu çok fazladır ve taşıyıcı kişilerin 
AVMlerde bulunması büyük bir yayılma-
ya sebep olabilir. Bu sebepten kamu için 
alınacak önlemler arasına AVMlerde görevli 
olarak bulunan Hazine ve Maliye Bakanlığı 
ile Gelir İdaresi çalışanları da eklenmeli, bu 
salgın tehditi ortadan kalkana kadar görev-
lerine kurumlarında devam etmelidirler.

Kamu kurumlarında alınan tedbirlere 

ilaveten kurumlarda tuvaletlerde maalesef 
sabun, tuvalet kağıdı ve antiseptik gibi hijye-
nik malzemeler bulunmamaktadır. Kamuda 
kesintisiz hizmetin sağlanabilmesi için tüm 
kamu çalışanlarına hijyenik bir ortam ve 
malzeme sağlanmak zorundadır. 
Yine vatandaşın kamuya belirli bir süre içe-
risinde vermek zorunda olduğu evrakların 
(beyanname, ceza ödemesi, itiraz başvurusu 
vb.) süreleri corona virüs tehditi ortadan 
kalkana kadar uzatılmalı, bu sayede memur-
lar ile vatandaşın teması en aza indirilerek, 
virüsün yayılma ihtimali de en aza düşürül-
melidir.
Türk Büro-sen olarak, Corona virüse karşı 
alınan tedbirlerin yerinde ancak kamu çalı-
şanları açısından yetersiz olduğunu, devlette 
devamlılığın esas olduğunu ve kamu çalışan-
larının kesintisiz hizmet edebilmesi için bazı 
tedbirlerin alınması gerektiğini bir kez daha 
kamuoyuna saygı ile duyururuz.

VİRÜS İLE MÜCADELE İÇİN KAMUDA DÖNÜŞÜMLÜ MESAİ UYGULANMALIDIR

TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI OSMAN 
EKSERT’İN YAZILI BASIN AÇIKLAMASI



TÜRKİYE KAMU-SEN GAZETESİ 06 TÜRKİYE KAMU-SEN GAZETESİ 07NİSAN 2020
TÜ

RK
 B

ÜR
O-

SE
N

w
w

w
.tu

rk
bu

ro
se

n.
or

g.
tr

Sendikamız Türk Büro-Sen, Ülkemizde Covid-19 
salgınının görülmeye başlamasının ardından 
hizmet kolundaki tüm kurumlara yazı yazarak, 
kamuda dönüşümlü mesaiye geçilmesi ile ilgili 

2020/4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesinin 
uygulanmasını, zorunlu olmayan işlerin ertelen-
mesini ve ya online işlemlere dönüştürülmesini 
talep etmiştir.

TÜRK BÜRO-SEN HİZMET KOLUNDAKİ TÜM 
KURUMLARA COVİD-19 SALGINI İÇİN YAZI YAZDI

Sendikamıza ulaşan bazı haberlerde SGK 
Ordu İl Müdürü Mehmet Yaşar Günay 
çalışanlara ilettiği mesajında, “kurumda 
covid 19 sebebi ile kullanılan maskele-
rin bittiğini, maskelerin çok pahalı ol-
ması sebebiyle de çalışanların epttAvm 
üzerinden kayıt yaparak maske temin 
etmelerini” istemiştir.

Ülke olarak içinden geçtiğimiz bu zor ve sıkıntılı 
dönemde kamu kurum ve kuruluşlarında Covid 19 ile 
mücadele kapsamında bir çok tedbir alınmış olup, 
dönüşümlü çalışma, kolay yıkanabilen kıyafetle  işe 
gidilmesi, kurumlarda dezenfektan ve maske bulundu-
rulması da alınan önlemlerden bazılarıdır.

HALK SAĞLIĞINI TEHLİTEYE ATIYOR
SGK Ordu İl Müdürü ise açıklamasında maske kay-
naklı giderleri azaltmak için epptAvm’yi çalışanlara 
önermiştir. Çalışanların, ailelerinin ve dolayısıyla 
kuruma giden vatandaşların hayatını riske atmakta 

hiç bir sakınca görmeyen Ordu Sgk İl Müdürü Mehmet 
Yaşar Günay’ı şiddetle kınıyor, halk sağlığını tehlikeye 
attığını bir kez daha hatırlatıyoruz. Devletimiz korona 
belasından kurtulmak, hastalığın yayılmasını önlemek 
için canla başla çalışırken, Ordu Sgk İl Müdürü Günay 
çalışanların ve vatandaşların sağlığını bütçeyi gerekçe 
göstererek nasıl tehlikeye atar? 

DEVLET YAŞASIN
Devlette devamlılık esastır ve bu devamlılık Memur-
lar eliyle sürdürülür. Ordu Sgk İl Müdürü yaptığı akıl 
almaz açıklama ile hem memurları hem de Devlette 
devamlılığı riske atmaktadır. Böyle bir uygulamaya 
asla müsaade etmeyiz, ne memurlarımızın, ne aile-
lerinin ne de vatandaşlarımızın risk ile karşı karşıya 
kalmasına izin vermeyiz. Şeyh Edebali’nin de dediği 
gibi “İnsanı yaşat ki, Devlet yaşasın” Türk Büro-Sen 
olarak tüm yetkilileri bu akıl tutulması olay ile ilgili 
gerekli işlemleri yapmaya davet ediyoruz.

SGK ORDU İL MÜDÜRÜNÜ COVİD-19 SALGININDAKİ TUTUMU NEDENİYLE KINIYORUZ
TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI OSMAN EKSERT’İN YAZILI BASIN AÇIKLAMASI

Birlik ve beraberliğe ihtiyaç duydu-
ğumuz şu günlerde, üstelik milletçe 
kenetlenmiş iken ne yazık ki tabiri 
caizse virüs fırsatçılarının da boş 
durmadığını görmekteyiz.

Maske dağıtımının yalnızca devlet 
eliyle yapılacağı devletin en yetkili 
organlarınca dile getirilmesine 
rağmen, malum sendika, İzmir, 
Bilecik, Adıyaman ve diğer bazı 
illerde üzerinde Gençlik Spor İl 
Müdürlüğü logolarının yer aldığı 

maskeleri ve siperlikleri dağıtmakta 
ve sosyal medyadan reklam yapma-
ya devam etmektedir. Her zamanki 
gibi Sendikal etiğin dışında hareket 
ediyorlar. Ancak bu sayılan illerin en 
üst idarecileri, valileri, il müdürleri 
bu durumu bildikleri halde böyle bir 
fırsatçılığa nasıl göz yumarlar?

Virüs fırsatçılarını biliyoruz, ancak 
idareciler bu duruma neden tepkisiz 
kaldı? Bu maskeleri dağıtacak hiç 
kimseyi bulamadınız mı? Unutul-

masın ki virüs insan ayırmıyor. 
Fırsatçılar eliyle dağıtmış olduğunuz 
bu maskeler her ne kadar iyi niyet 
yerine çıkar amacı güdülerek dağıtıl-
mış olsa da umarız, gerekli korumayı 

sağlar. 
Not: Duymadık bilgimiz olmadı, ili-
mizde böyle bir uygulamaya rastlan-
madı denmesin diye resimli olarak 
paylaşıyoruz.

FIRSATÇILARIN PEŞİNDEYİZ
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Bilindiği üzere, geçtiğimiz yılın son ayların-
da ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı 
etkisi altına alarak küresel bir salgın haline 
gelen covid-19 vakaları ülkemizde de görül-
meye başlanmıştır. Bu kapsamda, ülkemiz 
genelinde sıkı tedbirler alınmış olmakla 
birlikte, şüphesiz salgınla mücadelenin en 
önemli aktörleri sağlık çalışanları ve kamu 
hizmetinin kesintisiz bir şekilde sunulmasını 
sağlayan kamu görevlilerimiz olacaktır.
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü 
personelleri de bu zorlu süreçte görevlerini 
layıkıyla yerine getirme adına tüm özve-
rileri ile çalışmaya devam etmektedirler. 
Ancak, her ne kadar ülke genelinde salgının 
önlenmesi adına birçok tedbir alınmış olsa 
da, bilindiği üzere Çeşme Gümrük Müdür-
lüğünde görevli bir muhafaza memuruna 
covid-19 pozitif teşhisi konulmuş ve tüm 
gümrük personeli karantinaya alınmıştır. 
Ülkemizin birçok sınır kapısında yolcu 
geçişlerinin kapatıldığı, yabancı uyruklu 
şahısların ülkeye girişlerinin yasaklandığı 
bilinmekle birlikte yaşanan bu üzücü durum 
neticesinde alınan tedbirlerinin artırılması 

gerektiği kanaati tarafımızda oluşmuştur. Bu 
kapsamda, Sendikamızca aşağıdaki öneri ve 
teklifler Genel Müdürlüğünüzün taktirlerine 
sunulmuştur.
1- Genel Müdürlüğünüz, merkez ve taşra 
teşkilatlarında, dezenfekte işlemleri ile 
koruyucu malzeme temininin eksiksiz olarak 
yapılması, taşra idarelerine bu işlemlerin 
yapılabilmesi ve malzeme temininin sağla-
nabilmesi için gerekli ve yeterli ödenek ve 
diğer önlemlerin alınması,
2- Merkez ve taşra teşkilatında dönüşümlü 
çalışmaya geçilmesi, çalışmalar yürütülür-
ken taşra idarelerinde unvan bazlı ayrımcılık 
yapılmasının önlenerek koordineli çalışma 
sisteminin oluşturulması ve bu konudaki 
Cumhurbaşkanlığının 2020/4 Sayılı Genelge-
sinin uyulmasına özen gösterilmesi,
3- Limanlarımıza geçici görev ile personel 
gönderilmesi şeklinde yaşanacak hareketli-
liğin virüsün yayılması konusunda olumsuz 
etkisi olabileceği ihtimali göz önüne alına-
rak, geçici görevlendirmelerin azami durdu-
rulması, geçici görevden dönen personelin 
gerekli sağlık kontrollerinin yapılması,

4- Özellikle Covid-19 vakalarının yoğun 
olarak görüldüğü ülkelerden gelen gemilere 
uygulanan dezenfekte işlemleri ile alınan 
diğer tedbirlerin artırılması,

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE 

KORONAVİRÜS PANDEMİSİ ÇERÇEVESİNDE 
TEDBİR ÖNERİLERİNDE BULUNDUK

Cumhurbaşkanlığımızın 22 Mart 
2020 tarih ve 31076 sayılı 
2020/4 Genelgesi gereği;    
COVID-19 salgının ülkemizde 
yayılımının en aza indiril-
mesi amacıyla bu salgın 
ile mücadele ve salgının 
etkilerinin azaltılmasına 
yönelik faaliyetleri zafiyete 
uğratmayacak ve kamu 
hizmetlerini aksatmayacak 
şekilde, ihtiyacı karşılayacak 
kadar asgari sayıda personelin 
bulundurulması şartıyla çalışma biçimi-
ne bakılmaksızın kurum ve kuruluşlardaki 
çalışma usul ve esaslarının düzenlenmesi 
noktasında;

- Genel Müdürlüğümüze bağlı 
Orman İşletme Müdürlük-

lerinde, Orman İşletme 
Şefleri, Orman 
Muhafaza Memurları 
ve Orman İşçileri-
mizin mücbir sebep 
gereği aynı araç 
içerisinde damga 

ve mesaha işleri için 
araziye gitme zorunlu-

luğunu ortadan kaldır-
mak için damga ve mesaha 

işlerinin bir süreliğine askıya 
alınması, COVID-19 virüsünün bulaşmasını 
engelleme açısından önem arz etmektedir. 

- Genel Müdürlüğümüz tarafından yapılması 

planlanan 2020 zorunlu rotasyonlarının 
dünyamız ve ülkemizin içinde bulunduğu 
olağanüstü durum nedeni ile bir yıl erte-
lenmesi ya da zorunlu rotasyona tabi olan 
personelin 2018-2019 yıllarında olduğu gibi 
gönüllü rotasyona tabi tutulması uygun 
olacaktır.

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE COVID-19 VİRÜS 
TEDBİRLERİ İLE İLGİLİ TALEPLERİMİZİ İLETTİK

Ziyarette, devletimizin Korona virüs tehdidine 
yönelik yürütmekte olduğu tedbirler ve bu 
çerçevede Tarım ve Orman Bakanlığı personeli-
nin, Gıda Denetim işlemlerinin genişletilmesine 
yönelik aldığı tedbirler çerçevesinde görev 
yapacak Tarım ve Orman Bakanlığı personelinin 
koruyucu her türlü malzeme ve dezenfektan 
temini ile personel temini konularında Sendi-
kamızca tespit edilen ihtiyaçların karşılanması 
konularında taleplerimiz iletildi.

Ayrıca, Gıda Kontrol Ücretlerinde 2018 yılı 
başından beri yaşanan problemlerin çözümüne 
yönelik Sendikamızın görüşleri Bakan Yardımcı-
sı Sayın Mustafa AKSU ve Gıda ve Kontrol Genel 
Müdürü Sayın Harun SEÇKİN’e aktarıldı.

Bu çerçevede, Bakanlıkça yürütülen bir yönerge 
çalışması içerisinde yer alacak düzenlemeye 
esas olmak üzere Sendikamızın 2018 yılı başın-
da da Bakanlığa yazılı olarak sunmuş olduğu 
talepler tekraren aktarıldı.

Gıda Kontrol Ücreti Uygulamalarında “5996 
sayılı kanun kapsamına indirgenmiş olması, 
Kontrol ve Denetim Hizmetlerinin günlük 5 
saatten fazla çalışma esasına bağlanması, Gıda 
Kontrol ve Denetimi konusunda görev yapan be-
lirli lisans mezunlarının idarenin uygun görmesi 
halinde söz konusu hakedişin verilebileceği” 
şeklindeki düzenleme, Gıda Kontrol ve Denet-
leme Hizmeti yürüten personel arasında büyük 
huzursuzluğa sebep olduğu, gerek çalışanlar 
arasında, gerek çalışanlar ile idare arasında de-
ğişik tartışmaların ortaya çıktığı bir olumsuzluk 
şeklinde uygulamaya sokulduğu ortadadır.

Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünce, 2018 yılın-
da Sendikamıza yazılı olarak talep edildiği üzere 
bir yönerge çerçevesinde yapılabilecek düzenle-

me ile problemin çözülebileceği Bakanlığımıza 
iletildiği halde bu güne kadar bir düzenleme 
gerçekleştirilmemiştir.

Bu günlerde Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, 
problemin çözümüne yönelik bir yönerge çalış-
masına Sendikamızca da çözüm önerileri olarak 
da aşağıdaki hususlar talep edilmiştir.

1- Her ne kadar Toplu Sözleşme mutabakat 
metninin 16. Maddesinde yer alan “Bakanlığımız 
Taşra Teşkilatında Veteriner, Veteriner Hekim, 
Biyolog ve Kimyager unvanlı kadro ve pozis-
yonlarda olanlar ile Mühendis unvanlı kadro ve 
pozisyonlarda bulunanlardan Gıda, Ziraat, Su 
Ürünleri, Balıkçılık Teknolojileri, Kimya Mühen-
dislerine, en az 5 saat süreyle 11.06.2010 tarih 
ve 5996 sayılı kanun kapsamında kontrol görevi 
yürüttükleri her gün için 200 gösterge raka-
mının memur aylık katsayı ile çarpımı sonucu 
bulunacak tutarda ilave ödeme yapılır.” ifadesi 
yer alıyor olsa da anayasanın “pozitif hukuk” 

çerçevesinde Kontrol ve Denetim Hizmetlerinin 
sadece 5996 sayılı kanun ile sınırlandırılma-
ması, Bakanlığın gerek teşkilat kanununda ve 
diğer ilgili mevzuatlarında yer alan her türlü 
Kontrol ve Denetim Hizmetlerinin kapsama 
dahil edilmesi,

2- Toplu Sözleşmede yer alan 5 saatlik ibarenin; 
Kontrol ve Denetim Hizmetlerinin 7/24 esasına 
dayandığı gerçeği dikkate alınarak ortadan 
kaldırılması,

3- 5996 ve diğer ilgili mevzuatta yer alan her 
türlü Kontrol hizmetinde yer alan Lisans, Önli-
sans ve Teknisyen sınıfını da kapsayacak şekilde 
yeninden düzenlenmesi,

4- Denetim Hizmeti kapsamının Bakanlıkça 
belirlenmesi, Kontrol ve Denetim hizmeti meb-
lağının ise Maliye Bakanlığı ile ortak olarak yıllık 
belirlenmesi ve konunun idari inisiyatifinden 
çıkarılması,

TARIM VE ORMAN BAKAN YARDIMCISI VE GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRÜ ZİYARET EDİLDİ

Gıda Kontrol Ücretleri ve Korona Virüs 
Tedbirleri Çerçevesinde Taleplerimiz İletildi
Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Sayın Mustafa AKSU ve Gıda ve Kontrol Genel Müdürü 
Sayın Harun SEÇKİN makamlarında ziyaret edildi.
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Tarım ve Orman Bakanı Sayın Dr. Bekir 
Pakdemirli’nin talimatları doğrultusunda 
Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde 
oluşturulan ve 7/24 çalışma esasına göre 
görev yapacak bir çalışma grubu oluş-
turulması, Sağlık Bakanlığı ve diğer ilgili 
bakanlıklarla koordineli ve eşgüdümlü 
faaliyetler yürütülmesi, 81 ilde il ve ilçe 
müdürlüklerimizce gıda işyerlerinde 
Gıda Hijyen Yönetmeliği ve Hayvansal 
Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönet-
meliği hükümlerinin sağlandığına yönelik 
denetimlerin üst düzeye çıkartılması, Gıda 
işletmelerinde hammadde tedariklerinde 
ve ürün teslimatlarında gerekli hijyen ku-
rallarının denetlenmesi, açıkta satılan gıda 
maddelerinin arzında hijyen denetimleri-
nin arttırılması, gıda toplu tüketim yerleri 
başta olmak üzere tüm gıda işletmelerin-
deki gıda çalışanlarının gıda hijyeni eğitimi 
ve genel hijyen şartlarına uymalarının 
denetimi, Çin’den ithal edilen su ürünleri 
ve hayvansal ürün girişinin durdurulması 
ve Egzotik ve Pet Hayvanların ülkeye 
girişi durdurulması tedbirleri, bunlardan 
bazılarıdır. Koruyucu sağlık hizmetlerinin 
başında yer alan sağlıklı beslenebilmenin 
birinci kuralı, tüketilen gıdaların ve gıda 
üretim, işleme, taşıma, depolama ve 
tüketim alanlarının yeterince denetlenmesi 
şartına bağlı olduğu açıktır.
Bu amaçla görev yapan Tarım ve Orman 

Bakanlığı Başta Sayın Bakan Dr. Bekir 
Pakdemirli olmak üzere, tüm çalışanlarının 
her türlü özveri ile 7/24 esasına dayalı 
özverili görev anlayışları takdire şayandır. 
Bu anlamda görev yapan tüm bakanlık 
personeline Milletimiz adına şükranlarımızı 
sunuyoruz.
Ancak bahse konu Bakanlık Personelinin 
göstermiş olduğu bunca özveriye rağmen 
hızlı ve caydırıcı olabilecek denetimlerde, 
denetim personeli sayısının yetersizliği 
tekraren gün yüzüne çıkmıştır. Başta Gıda 
Denetim Personeli olmak üzere Bakanlığa 
alınması gereken personel sayısının bir an 
önce en az 25 bin olarak revize edilmesi 

hususunda Sayın Bakanımıza ve Sayın 
Cumhurbaşkanımıza çağrıda bulunuyoruz.
Diğer yandan, halihazırda 7/24 esaslı 
görev yapan bakanlık denetim personeli-
nin ihtiyaç duyduğu tek kullanımlık yada 
uzun vadeli kullanılabilecek önlük, maske, 
eldiven, dezenfektan malzeme, koruyucu 
gıda yada koruyucu elbise konularında 
da eksikliklerin bir an önce giderilmesi 
gerekmektedir.
Korona Virüs Probleminin bu kadar önemli 
olduğu bir dönemde Bakanlığın CKS kayıt-
larının güncellenmesi, tarımsal envanter 
çalışması, Hayvan hareketlerinin durdu-
rulması, hayvan pazarlarının kapatılması, 
gıda fuar vb organizasyonlar ile diğer 
bazı rutin Bakanlık işlemlerinin Bakanlık 
Talimatı ile ertelenmesi hususu da ayrıca 
değerlendirilmelidir. Bu ve benzer tedbirle-
rin başarılı olabilmesi, toplumun tüm pay-
daşlarının bilinçli bir şekilde devletimizin 
kurum ve kuruluşlarının ortaya koyduğu 
talimat ve tedbirlere uyması sonucuna 
bağlıdır. Büyük bir seferberlik anlayışı 
içerisinde bahse konu virüs problemini en 
kısa sürede aşacağımız inancımız tamdır.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Ahmet Demirci / Genel Başkan
Yönetim Kurulu Adına

TARIM VE ORMAN ÇALIŞANLARI 
OLARAK GÖREVİMİZİN BAŞINDAYIZ
Devletimizin Korona virüs (Covid 19) ile ilgili aldığı tedbirler çerçevesinde, Tarım ve Orman 
Bakanlığı’nca Bakanlığın çalışma sahası, görev ve sorumlulukları çerçevesinde bazı tedbirler 
alınması son derece olumlu olup, bu tedbirler sendikamızca da desteklenmektedir.
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Tüm dünyayı etkisi altına alan 
Corona virüsü(Covid-19)ile ilgili 
mücadele altı kıtada ve dünya 
ülkelerinde devam ederken Sağlık 

Bakanlığımızın ve Bilim kurulunun 
aldığı radikal kararlar son derece 
isabetli ve yerinde olmuştur.

Bu manada Sağlık Bakanı Sn. Fahrettin 
Koca ve tüm sağlık çalışanlarımızın ortaya 
koydukları kararlı doğru ve yerinde çalış-
malarından dolayı teşekkür ediyoruz.

ÖNÜMÜZDEKİ İKİ-ÜÇ AY ÇOK ÖNEMLİ
Önce sağlık düşüncesinden hareketle ülke 
içerisinde alınan kararlara uyulması son 
derece önemli olup önümüzdeki kritik iki 

üç aylık sürede hassasiyetimizin en üst 
seviyede olmalıdır.

ÇOCUKLAR EVDE ANNE BABA İŞYERİN-
DE OLMASI BAŞKA 
SORUNLAR YARATABİLİR
Bu vesile ile alınan tedbir amaçlı yeni 
kararların uygulanabilmesi için özellikle 
okulların tatil edilmesi neticesinde çocuk-
larımızın bakımı için anne babalardan en 
az birinin evde olması gerektiğide ortaya 
çıkmıştır. Bu sebeble konunun bu yönü 
ilede göz önüne alınmalı ve bu sorunda 
giderilmelidir.

ÇALIŞAN ANNE BABA İLE 
İLGİLİDE KARAR ALINMALIDIR

ETİ MADEN GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 
YERLİ VE MİLLİ ÜRÜNÜ

Eti Maden İşletmeleri Ge-
nel Müdürlüğünün Ürettiği 
Türkiye’nin ilk bor katkılı 
el dezenfektanı “BOREL”in 

dağıtımı başlamıştır. Ha-
yırlı Şifalı Sağlıklı günlere 
vesile olur inşallah. Birlikte 
başaracağız.

Cumhurbaşkanlığı külliyesinde yapılan toplantı 
sonrası korona virüs ile mücadele genelgesi yayın-
lanmıştır. Genelgenin kapsamının genişletilmesi 
ile ilgili hizmet kolumuz kamu görevlileri için Aile, 
Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına resmi 
talebimizi ilettik.

CUMHURBAŞKANLIĞI ve T.C AİLE, 
ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER 
BAKANLIĞI YAZILARIMIZ

Cumhurbaşkanlığının 
22.3.2020 tarih /4 
sayılı Korona virüs 
ilave tedbir genelgesi 
gereği bakanlıkların, 
bağlı, ilişkili kurum 
ve kuruluşların kendi 
yönetmeliklerini 
yayımlamaları sonrası 
uygulanmasında bir 
yeknesaklığın sağla-
namadığı maalesef 
görülmektedir. Konu 
ile ilgili Aile Çalışma 
ve Sosyal Hizmetler 
Bakanlığı ve Çalışma 
Genel Müdürlüğü 

uzaktan çalışma, 
esnek ve dönüşüm-
lü çalışma usul ve 
esasları yönetmeliği 
yayımlayan kurum 
ve kuruluşların 

yönetmelik hükümleri 
ve uygulanış biçimi 
mutlaka takip etmeli 
mesele idarenin 
keyfiyetine bırakılma-
malıdır.

UZAKTAN, ESNEK VE DÖNÜŞÜMLÜ ÇALIŞMA 
USUL VE ESASLARI YÖNETMELİK 
UYGULAMALARINDA YEKNESAKLIK SAĞLANMALI
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Sendikamız Cumhurbaşkanlığı İdari İşler 
Başkanlığı ile Hazine ve Maliye Bakan-
lığına bir talep yazısı göndererek, Bilim 
kurulu kararlarının zorunlu hizmet görevi 
yürüten personelleride kapsaması ile ilgili 
talepte bulunmuştur.

Ülkemizi ve tüm dünyayı etkisi altına alan 
korona virüs ile mücadele başta sağlık 
çalışanlarımız olmak üzere diğer zorunlu 
görevi olan kamu çalışanlarımız ve mille-
timizin duaları ile başarılı şekilde devam 
etmektedir.
Bilim kurulu toplantısı sonrası sağlık 
bakanlığına Türkiye Kamu-Sen ve Türk 
Sağlık-Sendikamızında talebi olan 32.000 
yeni personelin İstihdam edilmesi ve sağlık 
çalışanlarına 3 ay boyunca tavan ücret 
verilmesi kararları son derece doğru ve 
ivedilikle uygulanması gereken konulardır.
Sağlık Bakanımızın açıkladığı Bilim kurulu 
toplantısında alınan kararlar doğru ol-
makla birlikte, genel anlamda bakıldığında 
zorunlu hizmeti olan kamu görevlilerine 
uygulanmaması bir eksiklik oluşturduğu 

görülmüştür. Adı her ne olursa olsun (İş 
riski, iş güçlüğü vs.) Belediye çalışanları-
na, Ptt çalışanlarına, Hava ve demiryolu 
çalışanlarına, elektrik üretim santralleri ve 
iletim hatlarında çalışanlarına, MKEK silah 
ve fişek üretim fabrikaları çalışanlarına, 
maden ocakları çalışanlarına, afat ve umke 
çalışanlarına, maliye ve adliye çalışanları 

genelde diğer tüm zorunlu hizmet gören 
çalışanları göz ardı edilmemelidir.
Bu nedenle korona virüs ile mücadele 
kapsamında zorunlu kamu görevi yapan 
tüm çalışanların aynı karar doğrultusunda 
işleme tabi tutulmaları sağlanmalıdır. 
Diğer yandan bu mutlak suretle bir hakkın 
teslimi olacaktır.

“BİLİM KURULU KARARLARI ZORUNLU HİZMETİ 
OLAN PERSONELLERİDE KAPSAMALIDIR”

Hükümetin Kamu görevlileri hakem 
kurulu marifetiyle verdiği %4+4 
erimiş, tükenmiştir.

YARIN ÇOK GEÇ OLABİLİR
Ülkemizi ve tüm dünyayı özelliklede 
Avrupa’yı sarsan korona virüs vakaları, 
maalesef genişleyerek devam etmekte, 
sağlığımız başta olmak üzere ekonomik ve 
sosyal olarak insanlar üzerindeki ağırlığını 
daha derinden hissettirmektedir.
Bilim kurulunun ve hükümetin korona 
virüs ile mücadele kapsamında aldığı ka-
rarlar birbiri ardına devam ederken olayın 
ekonomik olarak ta her geçen gün kötü bir 
noktaya gittiği de görülmektedir.
Hükümetin Esnaf ve iş dünyası adına attığı 
adımlar, aldığı kararlar yeterli olacak mı 
bilinmez. Ancak hükümetin ekonomiyi 
tutabilme, talebi tüketimi karşılama, 

istihdamı koruma ve en önemlisi süre-
ci sürdürebilme adına üretime yönelik 
sektörler başta olmak üzere diğer tüm 
sektörleri yaşatma çalışmaları çabaları 
görülmektedir

DİĞER KAMU ÇALIŞANLARI 
UNUTULMAMALI
Bakıldığında ortaya çıkan tabloya göre 
korona virüs nedeniyle toplumun her yö-
nüyle etkilenmeyen katmanının kalmadığı 

görülmektedir. Yaşanan ekonomik zorluk-
ların yanında kötü niyetli fırsatçılarında 
ortaya çıkması, piyasayı %30-40 oranında 
artırmıştır. Bunun negatif yansımaları 
03.Nisan tarihinde Mart ayı enflasyon ra-
kamları açıklandığında çok daha net olarak 
görülecektir. Toplu sözleşmede %4+4 e 
mahkum edilen kamu çalışanlarını sağlık 
endişesinin yanında ekonomik olarakta 
endişeli günler beklemektedir. Hükümetin 
açıkladığı 100 milyar liralık “ekonomik 
istikrar kalkanı” paketi içerisinde memur 
yine yoktur. Koyun can derdinde kasap et 
derdinde asla değiliz. Elbette öncelik en 
çok mağdur olacak işsiz kalan ve ihtiyacı 
olanlara olmalı ancak borç harç içerisinde 
ikinci hatta üçüncü iş yaparak ailesini 
geçindirmek zorunda kalan memurlar 
unutulmamalıdır. Yarın çok geç olmadan 
kamu çalışanları ekonomik olarak destek-
lenmelidir.

HÜKÜMETİN “EKONOMİK İSTİKRAR KALKANI” 
PAKETİNDE DİĞER KAMU ÇALIŞANLARIDA OLMALIDIR

“BİZ BİZE YETERİZ 
HAYDİ TÜRKİYEM”
Türk milleti olarak en büyük özelliğimizin 
birliğimiz beraberliğimiz olduğu düşün-
cesiyle tüm dünyanın korona virüsü ile 
mücadele ettiği bir dönemde, ihtiyacı 
olan memleketim insanına ulaştırmak 
üzere bir maaş ücretimi devletime 
emanet ediyorum. Devletimizin, mil-
letimiz adına yaptığı milli dayanışma 
kampanyasını şahsım, TÜRK ENERJİ-SEN 
teşkilatımız ve TÜRKİYE KAMU-SEN olarak 
samimi duygularla destekliyoruz. Gün bir 
ve beraber olma günü haydi Türkiyem bu 
zor günlerinde birlikte atlatacağız.

TÜM PROĞRAMLARIMIZ 
ERTELENMİŞTİR
Bu kapsamda resmî ve özel bir çok 
kurum ve kuruluşun kendi tedbirini 
aldığı bir ortamda, Türkiye Kamu-
Sen olarak Coronavirüs tehlikesi 
normale dönene kadar başta 
sendika Genel Merkezlerimiz olmak 
üzere teşkilat çalışma ve ziyaretle-
rimiz ertelenmiştir. 

SÜREÇ YAKINDAN TAKİP 
EDİLMELİ
Teşkilatlarımız tehlikenin ve 

tedbirlerin farkında olarak süreci 
yakından izleyerek resmî kurum-
ların telkin ve yönlendirmelerini 
de yakından takip etmeli alınan 
kararlara mutlaka uymalıdır. 

TÜRK ENERJİ-SEN HER 
GÖREVE HAZIR
Türk Enerji-Sen olarak sorumlu sivil 
toplum kuruluşu şuuru içerisinde 
üzerimize düşen her göreve hazır, 
devletimizin ve milletimizin sonuna 
kadar yanında olduğumuzu ifade 
ederken; corona virüs ile mücadele 

eden ülkemiz ve diğer tüm ülkeler 
adına yüce Allah’tan sürecin en 
az kayıpla atlatılmasına yardım 
etmesini dua ile diliyoruz.

BİRLİK VE BERABERLİKLE 
ATLATACAĞIZ
Böylesi zor dönemleri daha önce 
yaşamış; bir çok örnekte olduğu 
gibi bir panik havası yaratmadan, 
doğru bilgilere itibar ederek yine 
birlikte başaracağımıza inancımız 
tamdır. Yeterki alınan kararlara 
uyalım uymayanları uyaralım.

BİLİM KURULU 
KARARLARINA UYALIM
Malumunuz olduğu üzere Koronavirüs (Covit-19) tehditi karşısında hayati riskleri en 
aza indirmek amacıyla Sağlık Bakanlığının öncülüğünde devletimizin bütün kurum ve 
kuruluşları, tedbirler hayata geçirmektedir.

Devletin asli ve sürekli işlerini yürüten 
“Devletin Memurları” yan gelip yatmayan 
Sağlık çalışanları; Bizler evimizde ancak 
dua ederken siz hayatınız pahasına görev 
başındandınız  Tıpkı Mehmetçiğimiz gibi. 
Her türlü övgüye layıksınız, İyi ki varsınız.

DEVLETİN 
MEMURLARINI 
ALKIŞLAYALIM

Korona virüs ile mücadele kapsamında Kamu çalışanlarına yönelik ilave 
önlemlerle ilgili Türkiye Kamu-Sen’imizin ve Türk Enerji-Sendikamızındı 
talebi olan zorunlu hizmet dışında kalan personellerinde idari izinli 
sayılmaları ile ilgili Cumhurbaşkanlığı genelgesi yayımlandı.
Genelgeye göre “İhtiyacı karşılayacak personel bulundurulmak kaydıyla 
diğer çalışanlar idari izinli ”sayılabileceklerdir.

ZORUNLU HİZMET DIŞINDA KALAN 
PERSOLLER İDARİ İZİNLİ SAYILABİLECEK
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Sendika hizmet kolu kurum-
larımızdan MSB. bağlı MKEK; 
TSK’nın talebi üzerine cephe-
de Mehmetçik mühimmatsız 
kalmasın diye 20/04/2020 
tarihinden itibaren uzaktan ve 
esnek çalışma uygulamasına 
son vererek normal çalışma sis-
temine dönme kararı almıştır.

SAHRA MEKANİK SOLUNUM 
CİHAZI ÜRETİLMİŞTİR
Ülkemizde ve dünyada insanlara “EVDE-
KAL” çağrısının yapıldığı ve dünyada sağ-
lık malzemesi sıkıntısı çekildiği bir süreçte 
MKEK fabrikalarında esnek çalışma orta-
mında bile; maske, tulum, dezenfektandan 
sonra %100 yerli ve milli tasarıma sahip, 
“Sahra” mekanik solunum cihazınıda 

üretmiştir. Başta MKEK Genel Müdürü Sn. 
Yasin Akdere olmak üzere, emeği geçen 
tüm MKEK çalışanlarımıza ülkemiz adına 
teşekkür ve tebrik ediyoruz.

DEVLET BÜYÜKLÜĞÜNÜ 
GÖSTERMELİDİR
Böyle zor zamanda büyük bir özveri ve 
fedakarlık göstererek görevinin başına 
dönen çalışanlarımızın çalışma ortamının 
sağlık açısından güvenli hale getirilmesi 
ve adı ister yıllarca ödenen ancak daha 
sonra kaldırılan “Fiili hizmet zammı olsun 

veya Savunma tazminatı” olsun mutlak 
suretle ücretlerinin iyileştirilmesi zaten 
ekonomik anlamda yeterli olmayan ücret-
lerine bir katkı mutlaka sağlayacaktır. Ko-
nuyla ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığı ile 
Cumhurbaşkanlığı makamına 24/03/2020 
tarihli resmî yazı yazılmış, çalışanlarımızın 
talebi iletilmiştir. Yaşadığımız bu zor gün-
lerde Önce sağlık sözünün önüne “Önce 
Ülkem” ilkesini koyabilen başta sağlık 
çalışanları olmak üzere zorunlu kamu ve 
özel sektör çalışanları ile MKEK çalışanla-
rını, biz İnanıyoruz ki aziz milletimiz, asla 
unutmayacaktır ! Unutmamalıdır !.

BİR ALKIŞTA MKEKMKEK 
ÇALIŞANLARIMIZA
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MKEK Genel Müdürlüğünün üretim Fabrikalarında uygulama kararı 
aldığı esnek çalışmanın kaldırıp eski çalışma sistemine dönmesi ile 
ilgili MSB, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı İdari 
Ofis Başkanlığına çalışanların çalışma şartları, sağlık, güvenlik ve 
ekonomik beklentiler Hakkı da yazılı talebelerimizi elettik.

MKEK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
ÇALIŞANLARIMIZIN 
TALEPLERİNİ BAKANLIK ve 
CUMHURBAŞKANLIĞINA İLETTİK

Türkiye Elektrik İletim ve Üretim A.Ş bu 
zor zamanlarda hayatlarını hayatlarımız 
ile paylaşanlara borcumuzu ödeyemeyiz. 
İyi ki varsınız…

Tüm dünya ülkeleri korona virüs salgın hasta-
lığı ile mücadele ederken , ülkemizde ise Sn. 
Cumhurbaşkanının öncülüğünde başta sağlık 
çalışanları ve zorunlu kamu görevlilerimiz olmak 
üzere milletimiz tek yürek olarak salgın hastalıkla 
mücadeleye devam etmektedir. 

Bu kapsamda vatandaşlarımızın içerisinde olduğu 
imkansızlıklar ve ürüne ulaşamama durumu 
dikkate alınarak, Sn.Cumhurbaşkanının talimatı 
ile tek kullanımlık maskelerin ücretsiz ve devlet 
eliyle dağıtılması kararı alınmış, olumlu neticeleri 
alındığıda görülmüştür. 

Ancak “Koyun can derdinde kasap et derdinde” 
misalı“ Devlet imkanlarını haksız yere kullanma 
alışkanlığı ve ahlaksızlığından sabıkalı, mev-
cudiyetleri bundan sebeb, hormonlu “sözde 
sendika”nın yöneticileri her türlü takdire şayan bu 
uygulamayı şahsi hırs ve haksız sendikal rekabet 
uğruna kendi adlarına kullanmışlar, bastırdıkları 
sendika logolu reklam etiketleri ile kendileri 
üyelerine dağıtmaları kelimenin tam anlamı ile 

saygısızlıktır ahlaksızlıktır. 

Malum sendikanın gözlerini hırs bürümüş 
müptezel yöneticileri hızlarını alamamış devlet 
eliyle dağıtılması gereken maskelerin üzerine 
yapıştırdıkları REKLAM LOGOLARI ile boy boy poz 
vererek Sn. Cumhurbaşkanının söylemlerini de 
hiçe saymışlardır..

Bizzat Sn. Cumhurbaşkanının talimatı ile başlatı-
lan biz bize yeteriz Türkiyem Milli dayanışma yar-

dım kampanyasına  ülkemizdeki tüm sivil toplum 
örgütleri, sendikalar, meslek odaları vs. imkanları 
ölçüsünde destek olmuşlar ancak hiç birisi bunu 
reklam amaçlı kullanmamıştır. Her zaman ve her 
fırsatta sadece kendi reklamları ve kendi çıkarları 
için boy gösteren bu konfederasyonun böylesine 
zorlu bir süreçte, Hz. Peygamber efendimizin “sağ 
elin verdiğini sol eliniz bilmesin” hadisi şerifine 
rağmen nasıl reklam malzemesi olarak kullandık-
larına tüm Türkiye şahit olmuştur. 

Diğer taraftan ise kendi reklamlarını yapan bu 
malum sendikanın yöneticilerinin devletin ku-
rumlarını da bu işe alet etmeleri işin bir diğer acı 
tarafı olmuştur. Bu yönleri ile hem bizim hemde 
tüm kamu çalışanlarının yakından tanıdığı bozuk 
zihniyeti ve bu zihniyeti taşıyan müptezelleri 
şiddetle kınıyor ve sorumluları hakkında yetkilileri 
göreve davet ediyorum. 

Mustafa TÜMER
Türk Enerji-Sen Genel Başkanı

MASKENİZ DÜŞTÜ MÜPTEZELLER

16 Şubat 2018 tarihinde bir 
gecede 11 Türk Şeker Fabrikasının 
satışı gündeme geldiğinde; Türk 
Enerji Sendikası olarak Şeker fab-
rikalarının sadece şeker üretme-
diğini, stratejik önemi olduğunu 
onlarca değişik sektöre altyapı 
oluşturduğunu sağlık sektöründen 
Tarım hayvancılığa, silah mühim-
mat üretiminden çok çeşitli sanayi 
üretimine hizmet verebileceğini 
anlattık ama olmadı babalar gibi 
sattılar. 
Ülkemizin ve tüm dünyanın koro-
na virüs ile mücadelede en büyük 
ihtiyaçları arasında olan etil alkol 

bazlı dezenfektanlar ve bunu 
şekerden elde edebiliyoruz.   
Geriye dönüp bakıldığında satılan 
11 şeker fabrikasının bırakın üre-
timi bir çoğunun yerinde yeller es-
mekte. O dönem yaptığımız itiraz-
lar ve aklı selimin galip gelmesi ile 
geride kalan 13 şeker fabrikası bu 
gün devletimize en büyük desteği 
vermekte  diğer dünya devletleri-
ne de yardım noktasında çok ciddi 
görev üstlenmektedir. Bu manada 
etil alkol üretimi gerçekleştiren 
Şeker Fabrikaları Genel Müdürlü-
ğü yöneticilerine, Eskişehir şeker 
ve tüm diğer Türk şeker fabrika 
çalışanlarına emeği geçenlere 

cami-
amız devletimiz ve milletimiz 
adına teşekkür ediyoruz.

ŞEKER FABRİKALARI SATILMASIN 
İTİRAZLARIMIZ’da HAKLI ÇIKTIK
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SENDİKAMIZ TARAFINDAN 
ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKAN-
LIĞINA YAZI YAZILARAK, TCDD 
VE TCDD TAŞIMACILIK A.Ş’DE 

ÖZVERİ VE FEDAKARCA GÖREV 
YAPAN VE BU ZORLU SÜRECİN 

ATLATILMASI İÇİN KATKI SUNAN 
PERSONELE 3 AY TAVAN ÜCRET-

TEN EK ÖDEME VERİLMESİ TALEP 
EDİLDİ.

Genel Merkezimiz 
tarafından, Ulaştırma 
ve Altyapı Bakanlığı’na 
yazı yazılarak; Kamu 
hizmetini yürütmek 
adına, trenin hazır-
lanmasında ve tren 
üzerinde görev yapan 
çalışanların Covid-19 
salgını nedeniyle zor bir 
süreçten geçtiğimiz bu-

günlerde, görevlerini kesinti-
siz olarak yerine getirdiklerini 
ve vatandaşlarımıza hizmet 
vererek bu mücadeleye katkı 
sunduklarını ifade ederek, 
özveri ve fedakârca görev-
lerini yapan bu personele 
2008 yılına kadar verilen ve 
daha sonra verilmeyen, fiili 
hizmet süresi zammının tek-
rar ödenmesi talep edildi.

TREN HAZIRLANMASINDA VE TREN ÜZERİNDE GÖREV YAPAN 
PERSONELE FİİLİ HİZMET ZAMMI VERİLMESİNİ TALEP ETTİK

Genel Merkezimiz tarafından, TÜVASAŞ Genel 
Müdürlüğüne yazı yazılarak, çalışanların yıllık 
izine çıkarılmaları ile ilgili yayınlanan 19 nolu 
Tamimin iptal edilmesini istedik.

TÜVASAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
TARAFINDAN YAYINLANAN 
19 NOLU TAMİMİN İPTAL 
EDİLMESİNİ İSTEDİK Bilindiği üzere, DHMİ Genel Müdür-

lüğü tarafından 31.03.2020 tarihinde 
merkez ve taşra teşkilatında bulunan 
işyerlerine gönderilen yazı da, eşi 
kamu veya özel kuruluşlarının teşhis 
ve tedavi birimlerinde (Hastane, 
Semt Polikliniği, Halk Sağlığı vb.) 
çalışmakta olup, okul öncesi ve ilköğ-
retimde çocuğu bulunan personelin 
bu süreçte uzaktan çalıştırılacağı 
belirtilmiştir.
Ancak söz konusu yazıda, uzaktan 
çalışma imkânı olmayan birimlerde 
görev yapan personelin bu uygula-
maya dahil olup olmadığı ile ilgili bir 
açıklama yer almamıştır.
Bunun üzerine Genel Merkezimiz 
tarafından DHMİ Genel Müdürlüğüne 
yazı yazılarak, eşi sağlık personeli 
olan, okul öncesi ve ilköğretimde ço-

cuğu bulunan ancak uzaktan çalışma 
imkanına sahip olmayan personelin 
bu uygulamaya dahil olup olmadığı 
bir yazı ile netliğe kavuşturulması, 
dahil edilmedi ise de, bir çalışma 
yapılarak bu uygulanan söz konusu 
personeli de kapsaması talep edildi.

DHMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN, EŞİ SAĞLIK PERSONELİ 
OLAN VE UZAKTAN ÇALIŞMA İMKANI OLMAYAN 
PERSONEL İÇİN DÜZENLEME YAPILMASINI TALEP ETTİK

TÜRKİYE KAMU-SEN GAZETESİ 16

TÜM ULAŞIM ÇALIŞANLARINA 
COVID-19 TESTİ YAPILMASINI 
TALEP ETTİK
Genel Merkezimiz tarafından, İşkolumuzda 
bulunan kurumlara yazı yazılarak tüm ula-
şım çalışanlarına Covid-19 testi yapılmasını 
talep ettik.

Genel Merkezimiz tarafından, TCDD ve 
DHMİ Genel Müdürlüğüne yazı yazılarak, 
görev yerlerindeki etkileşimin artmaması, 
yoğun şekilde bir arada bulunulmasına 
ve salgının yayılmasını önlemek amacıyla 
uçak ve tren seferlerinin azaldığı, hava-
limanı ve istasyonlardaki yoğunluğun 
minimuma indiği bir dönemde, Koruma 
Güvenlik Memurları ile nöbetli çalışan 
diğer personelin asgari seviyeye indirilme-
si talep edildi. 

TCDD VE DHMİ GENEL 
MÜDÜRLÜĞÜNDEN NÖBETLİ 
ÇALIŞAN PERSONEL SAYISININ 
ASGARİ DÜZEYE İNDİRİLMESİNİ 
TALEP EDİLDİ

Bilindiği üzere Genel Merkezimiz 
tarafından işkolumuzdaki kurum-
lara gönderilen 26.03.2020 tarih 
69 sayılı yazı ile eşi sağlık çalışanı 
olan ulaşım Çalışanlarının tespiti 
yapılarak bu süreçte idari izinli 
sayılmaları talep edilmişti.
Bu talebimiz üzerine DHMİ Genel 
Müdürlüğü tarafından teşkilatına 
gönderilen yazı ile eşi sağlık ça-
lışanı olan ve çocuğu okul öncesi 
ve ilköğretimde öğrenim gören 
personelin bu süreçte uzaktan 

çalıştırılacağı bildirilmiştir.
Türk Ulaşım-Sen olarak ulaşım 
çalışanlarının ve toplumun sağlığı 
için alınması gereken tedbirleri 
kurumlarımıza bildirmeye devam 
edeceğiz.
Bu süreçte de insan sağlığını ön 
planda tutan ve salgının yayılı-
mını önleyici tedbirleri alan tüm 
kurum yöneticilerine teşekkür 
ederiz.
Tüm DHMİ Çalışanlarına duyuru-
lur.

GENEL MERKEZİMİZ TARAFINDAN ULAŞIM ÇALIŞANLARININ 
SAĞLIĞI DÜŞÜNÜLEREK İŞKOLUMUZDAKİ KURUMLARDAN 
TALEP ETTİĞİMİZ TEDBİRLER HAYATA GEÇMEYE DEVAM EDİYOR

Genel Başkanımız Mustafa Nurul-
lah ALBAYRAK, video konferans 
yöntemiyle şube başkanlarımızla 
ve il temsilcilerimizle istişarelerde 
bulundu.
Gerçekleştirilen toplantılarda, 

işyerlerinde yaşanan sorunlar 
hakkında görüş alışverişinde bulu-
narak, yapılan sendikal çalışmalar 
ve Covid-19 pandemisi nedeniyle 
alınan önlemler hakkında istişare-
lerde bulunuldu.

VİDEO KONFERANS YÖNTEMİYLE, ŞUBE BAŞKANLARIMIZ VE İL 
TEMSİLCİLERİMİZLE İSTİŞARE TOPLANTILARI GERÇEKLEŞTİRDİK

Genel Merkezimiz tarafından TCDD Taşımacılık A.Ş. 

Genel Müdürlüğüne yazı yazılara Covid-19 tedbirleri 
çerçevesinde;

1-Tren seferlerinde, lokomotiflerde ve personel 
değişimlerinde lokomotiflerin markiz içlerinin sürekli 
dezenfekte edilmesini,
2-Servislerinin her kullanımdan önce dezenfekte 
edilerek, yarı kapasite ile çalıştırıl-
masını,
3-Tren seferlerini asgari düzeye 
indirmesini,
4-Tren planlamalarının, trende 
görevli personelin yatakhaneler-
de konaklamayacakları şekilde 
düzenlenmesini,
5-Personel Yatakhanelerinin 
her gün düzenli olarak dezen-
fekte edilmesini, talep ettik.

TCDD Genel Müdürlüğünden Taleplerimiz
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Türk Ulaşım-Sen olarak, işkolumuzda yer 
alan kurumlara yazılar yazarak, çalışanların 
sağlığını korumak ve Covid-19 virüsünün 
yayılımını önlemek amacıyla alınması 

gereken tedbirler hakkında önerilerimizi 
iletiyoruz, iletmeye de devam edeceğiz.
Bu çerçeve de, Ulaştırma ve Altyapı Bakan-
lığı Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından 
Liman Başkanlıklarına yazı yazılarak 
Covid-19 virüsüne karşı alınan önlemleri 
bildirmiştir.

Genel Merkezimiz tarafından TCDD ve TCDD 
Taşımacılık A.Ş’ye yazı yazılarak daha önce 
alınması talep edilen önlemlere ek olarak;

1-Mecbur kalınmadıkça evden çıkılmaması 
gerektiğinin belirtildiği bir dönemde, 2 
ay ve 3 ay süreli gerçekleştirilen vekalet 
görevlendirilmelerin iptal edilmesi,
2-Gar, İstasyon, Depo Müdürlükleri ve 
Şefliklerinde Cumhurbaşkanlığı Genelgesi 

doğrultusunda esnek çalışmaya geçilerek, 
gerekli tedbirlerin alınması,
3-Lokomotif makinist kabinlerinin her tur-
ne sonrası dezenfekte edilmesi talep edildi.

HİZMET KOLUMUZDA YER ALAN KURUMLARDA 
COVİD-19 TEDBİRLERİ ALINMAYA DEVAM EDİYOR

Genel Merkezimiz tarafın-
dan, hizmet kolumuzda 
yer alan tüm kurum ve 
kuruluşlara yazı yazılarak, 
eşi sağlık personeli olan 
çalışanlara idari izin 
verilmesini talep ettik

DHMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN, 
DAHA ÖNCE ALINMASINI 
TALEP ETTİĞİMİZ ÖNLEMLERE EK 
OLARAK, HAVALİMANLARINDA 
NÖBETLİ ÇALIŞAN PERSONEL İÇİN 
GEREKLİ COVİD-19 
TEDBİRLERİNİN ALINMASINI 
TALEP ETTİK

GENEL MERKEZİMİZ 
TARAFINDAN TCDD VE 
DHMİ GENEL MÜ-
DÜRLÜKLERİNE YAZI 
YAZILARAK, GARLAR-
DA, İSTASYONLARDA, 
TREN ÜZERİNDE VE 
HAVALİMANLARINDA 
GÖREV YAPAN ÇALI-
ŞANLARIN SAĞLIĞI 
İÇİN ALINMASI GE-
REKEN TEDBİRLERLE 
İLGİLİ TALEPLERİMİZİ 
İLETTİK
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Başvuru yazısında rotasyon ile ilgili 
düzenlemedeki bazı hükümlerin 
sendikamızın açtığı dava sonucun-
da Danıştay tarafından yürütmesi-
nin durdurulmasına karar verildiği 
hatırlatıldı. 
Başvuruda Ülkemizi ve dünyayı 
tehdit eden koronavirüse karşı 

mücadelenin sekteye uğratılmaması, 
gerek çalışanların moral ve motivas-
yonlarının bozulmaması gerekse şu 
anda böyle bir işlemle kamu yararı 
oluşmadığı için zorunlu rotasyona tabi 
olan veya olmayan tüm rotasyonların 
ve geçici görevlendirmelerin sonlandı-
rılmasını istedik.

Tapu’da Rotasyon ve 
Geçici Görevlendirmelerin 
Bu Yıl Yapılmamasını İstedik
Sendikamız tarafından Tapu ve Kadastro Genel Müdür-
lüğüne bir başvuru yapılarak bu yıl rotasyon ve geçici 
görevlendirmelerin durdurulması istendi.

Koronavirüs salgını nedeniyle tüm 
vatandaşlarımıza evde kal çağrısı 
yapılmış ve kurallara riayet etmeleri 
istenmiştir. 

Fakat kamuda yoğunluk yaşanan 
kurumların başında gelen tapu mü-
dürlüklerine gelen vatandaşlarımıza 
bakıldığında bu kurala riayet etmekte 
hassasiyet gösterilmediği üzülerek 
görülmektedir.
 Hem kendi sağlıkları hem de çalışan-
ların sağlığı açısından oldukça olumsuz 
olan bu durumun bir an önce düzeltil-
mesi şarttır. 
Bu nedenle a tapu iş ve işlemlerinde 
Genel Müdürlüğün aldığı tedbirlere 
bazı ilave tedbirlerde alınması gerekti-
ğini düşünmekteyiz.  
Bu kapsamda;
• Çalışanların rutin işler için evde 
çalışması ile ilgili bir düzenleme yapıl-

malıdır. 
• Tapu müdürlükleri girişine termal 
kamera konulmalı, önlem alınmalıdır.
• Tapu müdürlüklerinden içeriye 
alınacak vatandaş sayısı günlük sınır-
landırılmalıdır. Vatandaşlara internet 
üzerinden randevu verilirken de aynı 
hassasiyet gösterilmelidir.
• Acil olmayan işlerle ilgili müracaat 
yapılmaması sağlanmalıdır.
• Vatandaş ile çalışanın yakın tema-
sının önüne geçilmesi adına tedbirler 
alınmalıdır.
Türk İmar-Sen olarak dile getirdiğimiz 
bu önerilerimiz hem çalışan sağlığı 
hem de vatandaşlarımızın sağlığı için 
çok önemlidir. Kurallara riayet edilme-
sini bekliyor ve bu tedbirlerin acilen 
hayata geçirilmesini istiyoruz. 

Salih Demir
Genel Başkan

Tapu Müdürlüklerinde Çalışan 
Sağlığı İçin İlave Tedbir İstiyoruz
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AFAD Esnek Çalışmayı Hiçe 
Saymamalı, Gereğini Yapmalıdır
22.03.2020 tarihinde Covid 19 virüsünün yayılmasını engellemek maksadıyla,  kamuda “Esnek Çalışma” 
nın uygulanmasına yönelik Cumhurbaşkanlığı genelgesi yayınlanmıştır.  Genelgenin ardından birçok kamu 
kuruluşu esnek çalışmaya geçmiş, asgari düzeyde personelini çalıştırmaya başlamıştır. 

Bu tedbirler kapsamında AFAD’da bu 
yönde de bir düzenlemeye gidilmesi 
gerekirken çalışma sisteminin aynen 
devam ettirilmesi yanlıştır.  AFAD çalı-
şanları kendilerine herhangi bir görev 
emri geldiğini de zaman mefhumu 
gözetmeksizin görevlerinin başında 
olacaklardır. Buna daha ülkemizde 
yaşanan felaketlerde herkes görmüş-
tür. 
Devletin emrinde, millete hizmet 
etmek için mesai gibi kavramı düşün-
meyen AFAD çalışanlarını sağlığının 
riske atarak esnek çalışmaya geçilme-
yip, personel sayısının asgari düzeye 
indirilmemesi yanlıştır. 
• Bu yanlıştan dönülmesi için daha 
önce açıkladığımız önerimiz olan 
24/72 saat çalışma modeline derhal 
geçilmelidir. 

• Hazır kıta personellerinde eksiltme 
yapılmalı, asgari düzeyde çalışan 
görev başında olmalıdır. 

• İmkan olunan illerde toplu taşıma 
yerine tüm çalışanların servis araçları 
ile sosyal mesafe korunarak işe gidip 
gelmeleri sağlanmalıdır. 
Önerilerimiz bir talep değil olması ge-
rekenlerdir. Çalışan sağlığı her şeyin 
üstündedir. Sorumlu davranılmasını 
ve gerekenin yapılmasını istiyoruz. 
Özellikle büyükşehirler başta olmak 
üzere bu önlemlerin bir an önce alın-
ması gerektiğini düşünüyoruz. 
 Bu nedenle AFAD’da esnek çalışma 
yeniden değerlendirilerek Cumhur-
başkanlığı Genelgesi esas alacak bir 
düzenleme hayata geçirilmelidir. 
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Cumhurbaşkanlığına 
08.04.2020 tarihinde 308 sayılı 
yazımız ile başvuruda buluna-
rak PTT Dağıtıcılarına fiili hiz-

met zammı süresi ile yıpranma 
payının verilmesi ve çalışan tüm 
personelin ikramiye ile ödüllen-
dirilmesini talep edildi.

Cumhurbaşkanlığına 
talebimizi ilettik

12 yaş altı 
ve kronik 
hastalar talebi

PTT Genel Müdürlüğünden yazılı 
olarak Cumhurbaşkanlığı ve PTT 
Genel Müdürlüğü Genelgesi çer-
çevesinde Kronik hastalığı olan ve 
12 yaş altı çocuğu bulunan bayan 

personellerin idari ve yıllık izin-
lerinin kullanmaları hususundaki 
aksamaların giderilerek Başmü-
dürlerce farklı uygulamalar yapıl-
maması talebinde bulunuldu.

Adli tebligatlar bakımın-
dan bir tasarrufa gidilmesi, 
belirtilen tebligatların salgın 
hadisesi geçinceye kadar 
mağduriyete neden olma-
yacak şekilde ertelenmesi 
hususunda PTT Genel Müdür-
lüğünün Adalet Bakanlığı ve 
HSYK nezdinde gerekli gö-
rüşmelerin yapılmasını talep 
edildi.

PTT’DEN ADLİ 
TEBLİGATLARIN 
DURDURULMASINI 
TALEP EDİLDİ

Sağlık çalışanlarından sonra Koronavirüse en fazla maruz 
kalan kesim olan PTT çalışanlarımızda ödüllendirmeyi 
fazlasıyla hak etmektedir. Görevi başında bulunan PTT 
çalışanlarımızın bu fedakârlığı karşılığında ikramiye ve ek 
ödeme ile ödüllendirilmesi uygun olacaktır konulu sosyal 
medya(twitter) çalışması yapıldı.

PTT Çalışanı ek 
ödemeyi hak ediyor

PTT Genel Müdürlüğünden Cumhurbaşkanlığı 
makamının ‘’ Türkiyem Evde Kal’’ talimatı 
doğrultusunda doğal olarak PTT Hizmetleri 
kapsamında gelirlerinin düşmesi nedeniyle 
performans sistemiyle çalışan özellikle İdari 
Hizmetli Çalışanların ( İHS) performans puan-
larında düşüş yaşanacağından, çalışanlarının 
performans ücretlerinin tavandan ödenmesi 
yerinde olacağı gibi görevi başında olduğu 
halde ekonomik kayba uğrayan PTT çalışan-
larının bu ekonomik kayıplarının karşılanması 
talep edildi

İDARİ HİZMETLİ ÇALIŞANLARININ 
PERFORMANS ÜCRETİ TAVANDAN ÖDENSİN

“Cumhurbaşkanlığı’ndan  
gelen cevap yazısı” 
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MHP Adana Milletvekili Ayşe Sibel 
Ersoy TBMM’ye Covid-19 virüs 
salgınına karşı PTT çalışanları 
için soru önergesi verdi

Türk Haber-Sen olarak PTT Genel Mü-
dürlüğüne PTT Şubelerinin ve Merkez-
lerin çalışmasına yönelik bir dizi öneri 
ve tespitlerimizi ilettik. Girişimlerimiz 
Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı , Sağlık 
Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu ve 
Cumhurbaşkanlığı nezdinde devam 
edecektir.

PTT GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE 
ŞUBELER VE MERKEZLERİ İÇİN 
TESPİT VE ÖNERİLERİMİZİ İLETTİK

Bütün PTT Başmüdürlüklerinden 
yazılı olarak; Uygulamada birliğin 
sağlanması, fazla mesai uygulama-
sı, Genel Müdürlük yetki devrinin 
kullanılması ve yerel imkânların 
seferber edilmesi konularında per-
soneli rahatlatacak uygulamaların 
yapılmasını talep edildi.

Türk Haber-Sen Öncülüğünde ;
POSTDER,GÜVEN HABER-SEN,TÜRKAV,PTT TEK-DER ve 
İHS DER olmak üzere STK’larla birlikte kamuoyu duyuru-
su yayınlandı.

T.C. ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI, PTT A.Ş. GENEL 
MÜDÜRLÜĞÜ ve KAMUOYUNA DUYURULUR:

Bilindiği üzere; Aralık 2019 tarihinde Çin’in Wuhan 
eyaletinde ortaya çıkan ve kısa sürede dünyanın birçok 
ülkesine yayılan COVİD-19 diğer ismiyle Korona Virüsü 
ülkemizde de yayılarak vatandaşlarımızın ölümüne se-
bebiyet vermiştir. Pandemi “Küresel Salgın” olarak ifade 
edilen bu durum tüm dünyada olduğu gibi halkımız 
tarafından da endişe ve üzüntü ile takip edilmektedir. 
Devletimiz, dünya üzerinde vahim sonuçlara yol açan 
virüs salgınına dair birçok önlemi ivedilikle almış ve 
almaya devam etmektedir. 
Yine, salgınla mücadele devletimiz yetkililerinin talimat-
ları ile kamu görevlilerinin üstün gayret ve fedakarlıkları 
halkımızın sorumluluk duygusu ile birlikte topyekûn 
yürütülmektedir.

Virüs salgı ile ilgili alınan önlemler kapsamında; kamu 
yaşamının etkilenmemesi adına da birçok tedbirler 
alınmış olup, esnek çalışma, idari izin uygulaması gibi 
önlemler hayata geçirilmiştir. 
Ancak kamu hizmetinin devamı açısından, bazı hiz-
metlerin yerine getirilmesi zorunluluk arz etmektedir. 
Gelinen bu süreçte; tüm bu kesimlerin mesleki zorlukla-
rı, hizmetin en iyi şekilde yerine getirilmesi bakımından 
kendiliğinden gündeme gelmiştir.

 Bilindiği üzere; PTT A.Ş çalışanları da kamu hizmetini 
yürütmek adına mevcut görevlerini tüm risklere rağmen 
yerine getirmekte olduğu gibi, devletimizin vermiş 
olduğu görevleri ivedi olarak ifa etmeye çalışmaktadır. 
Bu konu ile ilgili en son Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler 
Bakanlığı tarafından Ekonomik İstikrar Kalkınma Paketi 
Destek Programı çerçevesinde gerçekleştirilen sosyal 
yardım ödemeleri kapsamında sürekli yoğunluk yaşanan 
PTT işyerleri kapatılmış, Sosyal yardım ödemeleri, İşkur 

ödemeleri, İşsizlik ödeneği, İş kaygı tazminatı, ücret 
garanti fonu ödemesi, koşa çalışma ödemeleri, Emekli 
ikramiye ödemeleri , ücretsiz maske dağıtımlarının  PTT 
dağıtıcıları tarafından evlerde yapılması kararlaştırıl-
mıştır.
 Görüldüğü üzere; PTT Dağıtıcılarının bu salgın ortamın-
da görevlerini kesintisiz olarak yerine getirdiği, vatanda-
şa hizmet bakımından, salgınla mücadele adına hizmeti 
doğrudan vatandaşın konutunda sunarak, mücadeleye 
katkı sağladığı açıktır.
Gelinen bu süreç göstermiştirki; 
• PTT’de personel ihtiyacı bir önce giderilmeli,
• Ptt de idari hizmet sözleşmeli çalışan personele kadro 
verilmesi
• PTT Dağıtıcılarına yıpranma payı verilmesi, 
• Fakülte mezunu dağıtıcıların memuriyete geçişleri 
sağlanmalı
• Taşeron çalışanlarının kadroya geçişi
• Ücrete dayalı Performans sisteminin kaldırılması 
zaruri hale gelmiştir.

PTT dağıtıcılarının kriz süreci ile ilgili olarak uğradıkları 
veya uğrayabilecekleri özlük hakkı ve maddi kayıpları-
nın karşılanması, ilgili personelin moral ve motivasyo-
nunun arttırılması bakımından Sağlık Bakanlığı, Türk 
Telekom ve Bankalarda bu süreçte uygulamaya konulan 
ikramiye şeklinde bir ek ödemenin ayrım yapılmaksızın 
PTT çalışanlarına da  yapılması gereklilik arz etmektedir.

Konu hakkında gereğini arz ederiz.

Saygılarımla
Yücel KAZANCIOĞLU 
Türk Haber- Sen Genel Başkanı

STK KAMUOYUNA DUYURUMHP Ordu milletvekili Cemal 
Enginyurt’un PTT çalışanları ile ilgili 
sosyal medya paylaşımı. Duyarlılığı 
için sayın Enginyurt’a teşekkür ederiz.

MHP Gaziantep  
Milletvekili Muhittin 
Taşdoğan’ın PTT çalı-
şanları ile ilgili sosyal 
medya paylaşımı. 
Konuyu TBMM’de 
gündeme getirdiği  
için sayın Taşdoğan’a 
teşekkür ederiz.
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Bir ülküdür bizimkisi ekmek için 
Kavgamız, Türkiye sevdamız diyebilen...
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Bir ülküdür bizimkisi, önce ülkem diyebilen...
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Bir ruhtur bizimkisi, bengü taşlara kazınan, birlik ve kardeşlik diye anılan...
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