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Editörden

Mehmet Emin ESEN
Memur-Sen 
Genel Başkan Yardımcısı

Yeni bir yıla yeni bir basın bültenimizle girmenin se-
vincini, onurunu ve gururunu yaşarken, bize verdiğiniz 
destekle çalışmalarımızı aralıksız olarak sürdürüyoruz. 

Yeniden Büyük Türkiye ve yeni bir medeniyet inşası 
için önyargılardan sıyrılarak, konuşarak, tartışarak, em-
pati ve özeleştiri yaparak sorunlarımızın aşılacağını dü-
şünüyoruz. Sorunların temelini oluşturan konuların ise 
2015 yılında sorun olmaktan çıkarılmasını temenni edi-
yoruz. Bu kapsamda çözüm sürecini ve çözüm iradesini 
önemsiyor, destekliyoruz. Bin yıllık birlikte yaşama ira-
desini ve kardeşliği daha da güçlendirme, demokratik 
hak ve özgürlükler temelinde şiddet sorunu, inanç öz-
gürlüğü, eşit yurttaşlık gibi kronik sorunları çözme fır-
satı sunan Çözüm Sürecinin, kararlılıkla, ortak akılla ve 
silahtan arınmış bir zeminde sürdürülmesini istiyoruz.

 2015 yılı ülkemizin yeni anayasasına kavuştuğu, sür-
dürülmekte olan demokratikleşme hamlesinin tamam-
landığı, kamu görevlilerinin elde ettikleri toplu sözleş-
me hakkının siyaset ve grev hakkıyla taçlandırıldığı, 
örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırıldığı, kamu 
çalışanlarımıza, milletimize ve insanlığa sevgi, barış, 
sağlık ve hoşgörünün egemen olduğu bir yıl olmasını 
diliyoruz. Gelir dağılımında adaletin sağlanamama-
sı; toplumsal barış, dayanışma ve adalet duygusunun 
oluşmasının önündeki en büyük engeldir. Ekonomik 
büyümenin bütün bireyler açısından refah artışıyla so-
nuçlanabilmesi için milli gelirin adil dağılımına ilişkin 
tedbirler alınmalı, sosyal hukuk devleti olmanın ancak 
bununla mümkün olacağı unutulmamalıdır. Demokra-
tik, sivil ve özgürlükçü yeni anayasa yapım sürecinin 
uzamasının hem ülkemiz hem de milletimiz açısından 
ekonomik, siyasi ve toplumsal ağır sonuçları olacaktır. 
Çerçevesini temel insan hak ve özgürlüklerinin çizdiği, 

ideolojik ön kabullerden arındırılmış, en geniş toplum-
sal uzlaşıyı temsil edecek ve bireyin devlete karşı öz-
gürlüklerinin genişletilmesini sağlayacak yeni bir ana-
yasa yazılmalıdır.

Öte yandan statüko ve vesayetin yeniden tesisini 
hedefleyen yapılar halen faaliyetlerine devam etmek-
tedirler. Bu çerçevede bütün siyasi partiler, sivil toplum 
kuruluşları ve bireyler antidemokratik yapılara ve bun-
ların eylemlerine karşı sivil siyasetin ve milli iradenin 
yanında yer alarak ortak akıl ve bilinçle mücadeleye 
devam etmelidir.

İslam Coğrafyas’ında başımızı nereye çevirsek bir 
yetimin feryadını, bir mazlumun isyanını duyuyoruz. 
İnsanlığın ortak huzurunu tehdit eden şiddet, savaş ve 
düşmanlığın yerini barış ve huzura bırakmasını, Orta-
doğu’da yaşanan çatışmaların bir an önce sona erme-
sini, acı kayıpların, trajedilerin son bulmasını temenni 
ediyoruz.  

 Başta Filistin, Suriye, Irak, Doğu Türkistan ve Myan-
mar olmak üzere dünyanın muhtelif yerlerinde zorda, 
darda ve sıkıntıda olan kardeşlerimizi 2015 yılında yal-
nız bırakmamaya devam etmeliyiz. Emperyalizm ve 
işbirlikçileri olan diktatörlerin hak ve hukuk tanımayan 
saldırılarına, baskı ve zulümlerine karşı tavır almak he-
pimizin görevidir. Müslümanların kendi aralarında birlik 
ve dayanışmayı tesis ederek; topyekûn İslâm dünyası-
nın içinden geçmekte olduğu zorlu süreçten, bir an ev-
vel kurtulmasını da diliyoruz.

2015’in umutların çoğaldığı, barışın tüm dünyada 
egemen olduğu, dostluk, kardeşlik, dayanışma duygu-
larının güç kazandığı bir yıl olmasını temenni ediyoruz.

Yeni Türkiye’ye Yeni Anayasa
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Başkandan

Ahmet GÜNDOĞDU
Memur-Sen 
Genel Başkanı

Ahde Vefa ile Yol Aldık,  
Umuyoruz ki Hoş Bir Seda Bıraktık

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Türkiye, her on yılda bir demokratik sivil siyase-
te ve parlamenter rejime balans ayarı çekmeyi alış-
kanlık haline getirmiş darbecilerin, 2007 Nisan’ın-
da başlattıkları Cumhuriyet Mitingleri ve  27 Nisan 
e-muhtıra ile yeni darbe girişimlerinin hayata geçi-
rildiği bir süreci yaşıyordu. 367 kararıyla çıkarılan 
kriz üzerinden Cumhurbaşkanlığı seçimini provoke 
eden, ancak Abdullah Gül’ün 11. Cumhurbaşkanı 
seçilmesiyle antidemokratik projeleri çöken dar-
beciler, meşru ve seçilmiş siyasal iktidarı iktidar-
dan uzaklaştırmak için yoğun gayret gösteriyordu. 
Darbeci ve militan demokrasi isteyen savcılar, bu 
gayretlere destek vererek imdatlarına  yetişti.  Mart 
2008’de Cumhuriyet tarihinde ilk defa iktidar par-
tisi hakkında “laikliğe aykırı fiillerin odağı haline 
geldiği” iddiasıyla kapatma davası açtılar. Ülkemiz, 
sivil siyasete yönelik yüksek yargı merkezli darbe 
girişimiyle mücadele ederken, Nisan 2008 tarihin-
de yapılan 3. Olağan Genel Kurul’da Memur-Sen 
genel başkanlığına seçildim. Yönetimimle birlikte 

hem sendikacılık hem sivilleşme ve özgürleşme 
hem de demokratikleşme noktasında tarihi bir so-
rumluluk bilinciyle yola çıktık. Milletin değerlerine 
ve medeniyetimize dair ahde vefa ile çıktığımız bu 
yolculuğu hoş seda bırakarak tamamlamak en bü-
yük hedefimiz oldu.

Türkiye’nin hak etmediği antidemokratik giri-
şimlere ve  vesayeti kurumsallaştırmak için Cum-
huriyet mitingleri yapan darbeci, yasakçı ve faşist 
cepheye karşı sivil, özgürlükçü ve demokratik du-
ruşu, daha kesin ifadeyle millet iradesini harekete 
geçirdik. İlk iş olarak, vesayetçilerin darbe girişim-
lerini püskürtmek ve milli iradeye sahip çıkmak için 
“Kayıt yok, şart yok egemenlik milletindir” düstu-
ruyla  Ortak Akıl Mitingleri sürecini başlattık.  Sivil 
siyasete yönelik yüksek yargı merkezli darbe girişi-
mi ile darbe girişimine lojistik destek veren sözde 
sivil toplum kuruluşlarının eylemlerine, alanlardan 
sivil duruş ve demokratik bir anlayışla güçlü bir ce-
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vap verdik, milletin desteğinin sivil siyasetten, mil-
let egemenliğinden yana olmasına öncülük yaptık. 
Çatı ve öncü kuruluş kimliğimizle demokratik ve si-
vil Türkiye iradesine sahip çıktık. Malatya, Samsun 
ve Bursa’da  yaptığımız Ortak Akıl Mitingleriyle de-
mokratik Türkiye fotoğrafına ve demokrasi tarihine 
anlamlı bir katkı sunduk. Sivil irade ve demokratik 
Türkiye çağrısını haykırdığımız “Egemenlik milletin-
dir” kararlılığını vurguladığımız mitingler, vesayetin 
tasfiyesini ve vesayetçilerin de tarihin çöp sepetine 
gidişini sağlayan sürecin işaret fişeği olarak tarihe 
geçti.

Bu mitingler hem demokrasi tarihimizin en ö-
nemli kareleri hem de milletin egemenliğine sahip 
çıkması noktasında tarihe kaydedilen en muhteşem 
görüntüler arasında yer aldı.

Bu demokratik karelerin kalıcı olması ve uzun 
süredir devam eden sessiz devrimlerin anayasal 
garanti altına alınması gerekiyordu. Ayrıca, anaya-
sadan ve diğer bütün mevzuattan vesayetin izleri-
nin silinmesi ve toplumun tüm katmanlarının insan 
onurunun gerektirdiği haklarla buluşması, bizim i-
çin olmazsa olmazdı. Bu anlayışla, sessiz devrimin 
Anayasal düzlemdeki karşılığını oluşturan Anayasa 
değişikliği paketine, oluşum sürecinden onaylanma 
sürecine kadar destek verdik. 12 Eylül 2010 tarihin-
de milletin onayına sunulan paket, sessiz devrim-
ler tarihine altın harflerle yazılacaktır. 12 Eylül re-
ferandumunda millet iradesinden yana taraf olduk. 
“Toplu Sözleşmeye de  Toplumsal Sözleşmeye de 
Evet” sloganıyla gerçekleştirdiğimiz “evet kam-
panyası” ile demokratik anayasa paketinin yüzde 
58 gibi rekor bir destek almasında büyük paydaş 
olduk. Milletin onay verdiği Anayasa değişikliği pa-
keti, vesayetin tasfiyesini sağlarken,  sivil siyasetin 
hakim olduğu demokratik Türkiye’nin inşaasına 
dair süreci de hızlandırdı. Başta kadınlara ve deza-
vantajlı kesimlere pozitif ayrımcılığın da yer aldığı 
anayasa değişikliğiyle, Cumhuriyet tarihinde kamu 
görevlileri ilk kez  toplu sözleşme hakkını elde etti. 
Bu, Memur-Sen’in başarısıdır. Allah’a hamd olsun. 
Yaptığımız toplu sözleşmelerle, her biri çalışma ha-
yatında sosyal devrim olarak nitelenecek kazanım-
lar ürettik.  

 12 Eylül referandumunu müteakip 12 Eylül Dar-
be Anayasası’nın tamamen değiştirilmesi, sivil, öz-
gürlükçü ve milleti kucaklayan yeni bir anayasanın 
yapılması için çalışmalarımızı sürdürdük. Çünkü, 
sivilleşme ve özgürleşme noktasında 26 maddelik 
Anayasa değişikliği paketiyle yetinemezdik.  Siyasi 
partilerin  2011 genel seçimleri öncesinde deklare 
ettikleri yeni anayasa söylemlerini eyleme dönüş-
türmeleri çağrısı yaptık. Bu çağrılarımız karşılık bul-
du ve TBMM çatısı altında Anayasa Uzlaşma Komis-
yonu kuruldu.TBMM Başkanı, komisyon üyelerinin 
de katıldığı  fiili olarak ağırlık merkezini TOBB ve 
Memur-Sen’in oluşturduğu Anayasa Platformu’nu 
harekete geçirerek Anadolu’nun yeni anayasayla 
ilgili talep ve beklentilerini dinledik ve demokratik 
anayasayla ilgili görüşlerimizi aktardık. Akademik 
sendikal anlayışla, konuyla ilgili çok sayıda araş-
tırma yaptık, rapor hazırladık, kongre düzenledik. 
Bu etkinliklerimizde üretilen demokratik değer ve 
önerileri, Cumhurbaşkanı, TBMM Başkanı, Başba-
kan, siyasi parti liderleri ile Anayasa Uzlaştırma 
Komisyonu’na sunduk. Bugün geriye doğru bak-
tığımızda, siyasi partilerin uzlaşmazlığı nedeniyle 
yeni anayasa çalışmalarının akamete uğradığını, 
toplumun hayal kırıklığı yaşadığını görüyoruz. İleri-
ye doğru bakmamız gerektiğinde, yeni anayasanın 
çıkarılması noktasında yeni fırsatların olduğunu bi-
liyoruz. 7 Haziran 2015 seçimleri bu anlamda ciddi 
bir fırsat olarak önümüzde duruyor. 7 Haziran’da 
gerçekleştirilecek milletvekilliği genel seçimlerinde 
tüm siyasi partiler nasıl bir anayasa istediklerini net 
ve açık olarak  milletin önüne koymalıdır. 2015 yaz 
dönemi yeni anayasaya hazırlık süreci olarak de-
ğerlendirilmeli, 25. Dönemin ilk yasama yılında yeni 
anayasa tasarısının Meclis’te görüşülüp oylanması 
sağlanmalıdır.

Büyük Memur-Sen ailesi, kararlı tutumuyla dü-
zenlediği kampanyaların, sunduğu teklif ve öneri-
lerin karşılığını daima aldı. Bu anlamda karşılığını 
aldığımız kampanyaların başında katsayı adalet-
sizliğine son verilmesi ve yüzyılın ayıbı başörtüsü 
yasağının kaldırılması geliyor. Her iki kampanyada 
da sivil inisiyatif ve sivil itaatsizlik perspektifimizi 
ortaya koyduk. Sivil itaatsizliği kitaptan çıkardık, 
hayatla buluşturduk. Darbelerin ve vesayet iklimi-
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nin ürünü ara rejim sürçlerinin millet, millet iradesi 
ve medeniyet değerleri üzerinde oluşturduğu tah-
ribatın giderilmesini sağladık. Darbe ürünü mevzu-
at, uygulama ve yasakların kaldırılmasında öncülük 
yaptık. “Özgürlüğe 10 milyon imza” kampanyamızı 
millet öyle sahiplendi ki, 12 milyon 300 bin imza ile 
kamuda başörtüsü yasağına son verilmesine ilişkin 
toplumsal iradeyi ortaya koydu. Eğitim, çalışma ha-
yatı ve yasama başta olmak üzere hayatın her ala-
nındaki başörtüsü zulmü sona erdi. Sınırlı sayıda da 
olsa üniformalı kadınlara uygulanan başörtüsü ya-
sağıyla erkeklere dayatılan kılık kıyafet yasaklarını 
da bitirme zamanı geldi. 

Türkiye tek tek yasaklardan kurtulurken büyük 
bir zihniyet değişiminin de gerçekleşmesi elzemdi. 
Bu kapsamda, medeniyet değerlerimize bağlı insa-
nın inşasında önemli bir kilometre taşı olan 4+4+4 
sisteminin hayata geçirilmesinde sivil sorumluluk 
aldık.

İttihat ve Terakki ile başlayan bir asırlık vesayet 
düzeninin taşıyıcı kolonlarından biri olan eğitim 
sistemini insani, demokratik ve evrensel değerlerle 
ve nihayetinde medeniyetimizle buluşturduk.  Bu 
kapsamda, Milli Eğitim Şuralarında verdiğimiz ö-
nergeler ve yaptığımız eylemlerle, eğitim sistemin-
de 2 milyon imza toplayarak kaldırttığımız katsayı 
adaletsizliği ve 12 milyon 300 bin imza toplayarak 
sonlandırdığımız başörtüsü zulmünün yanısıra ke-
sintisiz eğitim zulmü de sona erdi, and okuyarak 
eğitime başlama tarih oldu, fişleme mekanizması-
na dönüşen Milli Güvenlik dersi müfredattan çıkarıl-
dı.  Kesintisiz eğitim dayatmasının sona ermesiyle 

birlikte din eğitimi ve öğretimine ilişkin yasaklar 
kaldırıldı, İmam Hatip Liseleri’ne teveccüh arttı, 
orta okulları yeniden açıldı. Bugün İmam Hatiple-
re milletimizin ilgisi çığ gibi büyüyor.  Özgürlükçü 
ve değerler eğitimine verdiğimiz destekle, Kur’an 
ve Siyer okullarda seçmeli ders olarak okutulmaya 
başlandı. Osmanlı Türkçesi müfredata girdi. Yetmez 
diyoruz. Eğitimde zihniyet değişimi sürmeli ve ah-
lakı kariyerin önüne koyan inşaacı dönem mutlaka 
devam ettirilmelidir.

Biz, Yeniden Büyük Türkiye ve medeniyetimizin 
yeniden inşası için çalışırken, dışarıdaki ve içerde-
ki şer odakları da boş durmadı, durmuyor. Milletin 
iradesine ipotek koymak ve inşa ettiklerimizi yık-
mak için darbe girişimlerini devam ettiriyorlar. Gezi 
kalkışması, 17-25 Aralık küresel operasyonu ve 6-
8 Ekim vandalizmi bu girişimlerin birer parçasıdır. 
Çok şükür aklı selim ve feraset galip geldi. Biz de 
bu süreçte  sivil siyasetin, milli iradenin ve kardeş-
liğin tarafı olduk. Türkiye’nin büyüme ve gelişme 
yolculuğuna ilişkin sessiz devrimleri bitirmek ve 
Yeniden Büyük Türkiye yolculuğunu kesintiye uğ-
ratmaya yönelik eylem ve girişimleri püskürtmede 
aktif rol aldık. Gezi Parkı kalkışmasının arka planını, 
17-25 Aralık darbe girişiminin küresel yönlerini ve 
6-8 Ekim olaylarının çözüm sürecini bitirme provo-
kasyonu olduğunu millete ve teşkilatlarımıza hızlı 
ve kararlı bir şekilde anlattık. Bu çerçevede, Paralel 
Yapı ile mücadelede hem kamu bürokrasisi hem de 
toplumsal dokunun uyarılması noktasında önemli 
işlevler üstlendik. 10 Ağustos Cumhurbaşkanlığı se-
çiminde, vesayet cephesinin adayına karşı milletin 
adamının yanında olduğumuzu milletimize açık bir 
şekilde deklare ettik ve fiili destek verdik. 

Bütün bu süreçlerde milletimizin tamamına, ka-
dına, erkeğe, yaşlıya ve gence seslendik, bizimle 
birlikte ses vermelerini istedik. Bu arada  fark ettik 
ki, gençlik bizden sadece rehberlik değil, kendile-
rine yol verilmesini de istiyor. Bu anlayışla, genç-
liğe dair yeni bir bakışı, yeni bir vizyonu hayata 
geçirdik, hız verdik. Gençlerin sorumluluk almasını, 
gençlerimizin özellikle de genç kızlarımızın daha 
erken yaşlarda sivil toplum örgütlenmesine,  sivil 
itaatsizliğe dair bir algıyla yol almasını önemsiyo-

“Dünyevileşmeyi merkeze alan 
anlayışların bütün karşı çıkışlarına 
rağmen sendikal hareketin aynı 
zamanda ve hatta öncelikle ötelerin 
ötesine yatırım yapma hizmeti 
olduğunu mazlumlara, kimsesizlere, 
mahzunlara ve mağdurlara sahip 
çıkarak gösterdik.”
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ruz. Bu kapsamda, Genç-Memur-Sen’i, Büyük Me-
mur-Sen ailesinin inşa döneminin en çılgın projesi 
görüyoruz. Genç Memur-Sen, “insanlığa hizmet” 
duruşumuzun eseridir. Medeniyet tasavvuru okulu 
olarak Genç-Memur-Sen’le yetiştireceğimiz erdem-
li gençlerimiz Yeniden Büyük Türkiye ve Medeniyet 
tasavvurunun inşasında aktif sorumluluk alacak ve 
kutlu yürüyüşün liderleri olarak sahneye çıkacaktır. 

Sendikacılığın sadece maddi kalkınmanın değil 
manevi kalkınmanın da önemli aktörü olduğunu, 
olması gerektiğini söyleye geldik. Dünyevileşmeyi 
merkeze alan anlayışların bütün karşı çıkışlarına 
rağmen sendikal hareketin aynı zamanda ve hat-
ta öncelikle ötelerin ötesine yatırım yapma hizmeti 
olduğunu mazlumlara, kimsesizlere, mahzunlara ve 
mağdurlara sahip çıkarak gösterdik. Memur-Sen 
ve bağlı sendikaları olarak, başta medeniyet hav-
zamızdakiler olmak üzere emperyalizmin ve küre-
sel sömürü düzeninin mazlum, mağdur ve mahzun 
kıldığı bütün toplumlara ve insanlara yardım eli 
uzatmayı sendikal duruş haline getirdik.  Bu nok-
tada Gazze, Filistin Arakan, Suriye, Doğu Türkistan 
vb. ülke ve bölgelerde yaşayan mazlumlara sürek-
li ve sistemli bir yardım ve destek köprüsü olduk. 
Menfaat siyaseti ve diplomasisi yerine, medeniyet 
siyaseti ve merhamet diplomasisi anlayışının hakim 
kılınmasında öncülük yaptık.

Merhamet ve medeniyet sendikacılığımızın en 
önemli ayaklarından biri de yetimlere sahip çık-
mak oldu. Yetimlere sahip çıkmak, yetimlerin başını 
okşamak ve ihtiyaçlarını gidermek ebedi hayatın 
sonsuz güzelliklerinin kapısını aralamak ve O’nun 
rızasını kazanmak için nefes tükettik. Yerli, milli ve 
manevi değerlere dayalı inşacılık sürecini devam 
ettirirken, Batıla ve haksızlığa isyan ve itirazımızı da 
gür sesle haykırmayı sürdüreceğiz.

Vesayeti sonlandırmada aktif rol alan, sivilleş-
me, özgürleşme ve demokratikleşme sürecine katkı 
sunan, medeniyet değerlerimize sahip çıkan ve in-
şa yolculuğu başlatan Büyük Memur-Sen ailesinin 
mensubu olmak noktasında Allah’a ne kadar hamd 
etsem azdır. Yaptığımız faaliyetler millet tarafından 
takdir edilmiş,  kamu görevlilerinin teveccühünü 

kazanmıştır. Bu takdir ve teveccüh genel merkez 
yöneticilerimizin, il başkanlarımızın, şube başkan-
larımızın, ilçe başkanlarımızın ve yönetimlerinin ya-
nı sıra işyeri temsilcilerimizin alınteri ile buluşunca 
800 bin üyeyle hem nicelik hem de nitelik bakımın-
dan Türkiye’nin en büyük ve en kaliteli konfederas-
yonu olduk. Yetki mücadelesinde 11’de 11 yaparak 
Cumhuriyet tarihinde ilk kez tüm hizmet kollarında 
yetkili olan konfederasyon unvanını aldık. Böylece  
Memur-Sen büyük ölçüde kurumsallaşmasını ta-
mamladı. Türkiye’de ve dünyada bütün yönleriyle 
takip edilen lider ve marka konfederasyon oldu. İn-
şallah yeni hedef  en az 1 milyon üye olmalı. Yine 
uluslar arası örgütlenmeye ağırlık verilmeli, siyaset 
ve grev hakkı için kesintisiz mücadele edilmelidir. 
Başta kurucu genel başkanımız Mehmet Akif İnan 
ağabey olmak üzere, milletimizin övgüsüne ve ka-
mu görevlilerinin takdirine mazhar olan konfede-
rasyonumuzun marka oluşumuna katkı sunan ağa-
beylerimizi, ablalarımızı ve kardeşlerimizi hayırla 
yad ediyorum. Ahirete  irtihal edenlere Allah’tan 
rahmet, hayatta olanlara sağlıklı ve huzurlu bir ö-
mür niyaz ediyorum.

Adalet ve Kalkınma Partisi’nden siyasete katıl-
mam ve 7 Haziran seçimlerinde milletvekili adayı 
olmam yönünde yapılan kurumsal teklifi, yöneti-
mim, başkanlarım ve dostlarımla istişare ederek ye-
ni bir hizmet kulvarına girmiş bulunmaktayım. Çok 
şükür, 7 yıl önce bize tevdi edilen genel başkanlık 
emaneti zerre tereddüde düşmeden devredeceği-
miz sayısız dostumuz, arkadaşımız ve  kardeşimiz 
var. Bu davayı daha yükseklere ve erdemli yolcu-
luğu daha uzun menzillere taşıyacak inanmış arka-
daşlarım olduğu için içim rahat. 

Bu düşünce ve duygularla, bilmeden kalbini 
kırdığımız, gönlünü almayı unuttuğumuz, takdir 
etmekte noksan kaldığımız, davanın hızla zirveye 
ulaşması adına tekdir dilini kullandığımız kardeş-
lerim varsa bu vesileyle haklarını helal etmelerini 
diliyorum. Biz, bizden yana haklarımızı helal ettik.  
Allah, hepinizi kendi hükmünün icrasına vekil kılsın, 
yar ve yardımcınız olsun.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 
Memur-Sen’e Teşekkür

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Memur-Sen 
Konfederasyonu tarafından düzenlenen “Yeniden 
Büyük Türkiye Sempozyumu”nda konuştu. Sempoz-
yumun hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, Memur-Sen 
Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu ve Memur-Sen aile-
sine program dolayısıyla teşekkür etti.

Memur-Sen’in “coşkulu, dinamik, heyecanlı, davala-
rına aşık olmuş gençlerini” de selamlayan Erdoğan, 
Memur-Sen’in kurucusu, “7 güzel adam”dan biri olan 
M.Akif İnan’ı da rahmetle andı. Cumhurbaşkanı Er-
doğan, M.Akif İnan’ın yaklaşık 15 sene önce 6 Ocak 
2000’de hayatını kaybettiğini hatırlatarak, “Kim de-
miş her şeyin bitişi ölüm, destanlar yayılır mezarımız-
dan” dizelerini miras bıraktığını söyledi.

 “İnan, 15 yıl önce aramızdan ayrıldı ama hayatından 
nasıl destanlar yayıldıysa işte görüyoruz ki mezarın-
dan da destanlar yayılıyor” diyen Erdoğan, “O des-
tanlardan biri, belki de en önemlisi hiç kuşkusuz Me-
mur-Sen’dir. M.Akif İnan ağabeyimiz toprağa öyle bir 
tohum attı ki o tohum işte bugün Türkiye’nin en büyük 

sivil toplum örgütlerinden birine, en büyük memur 
sendikaları konfederasyonuna dönüştü. Allah ondan 
razı olsun, mekanı inşallah cennet olsun, geride bırak-
tığı eserleri daim olsun ve inşallah bu eserleri sayesin-
de amel defteri hep açık kalsın” ifadelerini kullandı.

“BÜYÜK BİR DAVANIN 
SANCAKTARIYDI”
M.Akif İnan’ın, kökü mazide olan, tarihin derinlikle-
rinden bugüne ulaşan bir büyük davanın sancaktarı 
olduğunu dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti: “O 
sancağı büyüklerinden, kendisinden önceki nesil-
lerden devralmıştı. Üzerine düşeni, sorumluluğunu 
hakkıyla yerine getirdi. Devraldığı sancağı onurla, 
gururla, şerefle taşıdı ve o sancağı kendisinden sonra 
gelenlere emanet etti. Şu anda Memur-Sen’in değerli 
başkan ve yöneticileri, sendikaların başkan ve yöne-
ticileri işte o dava sancağını taşıyorlar. Yarın o san-
cağı gençlere, belki de genç Memur-Sen’in yiğitleri-
ne emanet edecekler. İnanıyorum ki o gençler dava 
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sancağını yürekleriyle tutacaklar ve hak mücadelesi-
ni, hukuk mücadelesini, emek ve ekmek mücadelesini 
iftiharla taşıyacaklar. Şunu bilmenizi isterim gençler, 
bu dava sancağı, bu mücadele ruhu, asla ve asla yere 
düşmeyecektir. İçimizden birileri umutsuzluğa düşse, 
yorulsa da, yılsa da o dava ve mücadele sancağı el 
değiştirecek ama asla kirlenmeyecektir. Birileri umur-
samasa da birileri omuzlarındaki mesuliyetin gereğini 
yapmasa da güneş doğup battığı müddetçe bu dava 
ve mücadele sancağını taşıyacak yiğitler her zaman 
ama her zaman olacaktır. İşte yeni Türkiye’nin, yeni-
den büyük Türkiye’nin özü, ruhu, manası da tam bu-
radadır.

“SİZ OYUNLARI  
BOZDUNUZ”
Paralel yapıyı sert sözlerle eleştiren Erdoğan, Me-
mur-Sen’e “ihaneti gördüğü ve karşı durduğu için” 
teşekkür ederek, şunları kaydetti: “İstiklaline ve is-
tikbaline yönelen saldırıyı görüp milli iradeye sahip 

çıktığı için teşekkür ediyorum. Aramıza sızan hainleri 
fark ettiği için, o hainler ile mücadelemizde her an ya-
nımızda olduğu için teşekkür ediyorum. Sancağı dü-
şürmediğiniz için, hak mücadelesinden taviz verme-
diğiniz için, şahsım, ülkem ve milletim adına sizlere 
teşekkür ediyorum. Siz, oyunu fark ettiniz, tuzağı fark 
ettiniz, kumpası fark ettiniz, eski Türkiye’yi diriltmek 
için yazılan senaryoyu fark ettiniz. Aziz milletimizle 
birlikte o tuzağı bozdunuz, o senaryoları yırtıp attınız. 
Milletin seçtiği bir Başbakan, sabık Başbakan denile-
rek tutuklandı, hapsedildi, idam edildi. Bakın, senaryo 
aynı, değişen bir şey yok. Şimdi bugün de senaryoyu 
yazmışlardı. Aynı senaryoyu yazdılar. O eski senaryo-
ları getirdim, baktım ki mevcut senaryo ile baya ör-
tüşüyor, tıpa tıp, aynen, tıpkı basım. Şimdi de elimize 
geçenlere baktığımız zaman şunu görüyoruz, seçilmiş 
Başbakan’a, bu defada dönemin Başbakanı diyorlar 
ama siz buna müsaade etmediniz. 17 Aralık’ta, 25 
Aralık’ta bunu yapmak istediler ama maskeleri birlik-
te düşürdük.”
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Memur-Sen Konfederasyonu tarafından Rixos Otel-

de gerçekleştirilen programda konuşan Memur-Sen 

Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu yaptı. Gündoğdu, 

konuşmasının büyük bir bölümünde Yeniden Büyük 

Türkiye hedeflerinden bahsetti.

“ESKİ TÜRKİYE 
GERİDE KALDI”
“Duruşumuz her zaman zalimin karşısında mazlumun 

yanında yer almak” diyen Gündoğdu, Yeniden Büyük 

Türkiye yolculuğunu bu anlayışla önemsediklerini vur-

guladı. 

Gezi olaylarının önce ağaç sevgisi gibi ortaya çıktığı-
nı ancak gerçeğin çok kısa sürede anlaşıldığını belir-
ten Gündoğdu, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Ama-
cın ağaç değil darbe olduğunu öğrendik. Gezi bizim 
onurumuz diyenlere soruyorum, ‘11 ağaç için sokağa 
döküldünüz, Yalova’da 148 ağaç kesildi onurunuz ne-
rede?’. 17-25 Aralık bir küresel operasyon projesi, dış 
güçlerin içerideki işbirlikçileri ile kalkışmasıdır. Mese-
lenin dershane olmadığını kısa sürede anladık. Mesele 
dershane olsaydı, dershanenin kapanmasına kızgınlık 
18 yıl ezanı Türkçe okutanlara sempatiye dönmezdi. 
Şimdi 14 Aralık uluslararası güçlerin de içinde olduğu, 
‘basın özgürlüğüne müdahale oluyor’ şeklinde yeni 
kampanya başlattılar. Son 1 yılda Filistin’de 16 gazete-

Gündoğdu:
Yeniden Büyük Türkiye 
Mazlumlara Açılan Kapıdır
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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ci öldürüldü, Mısır’da gazeteciler tutuklandı, gazeteler 
kapatıldı, batıda benzer şiddetler devam ediyor. Ama 
Türkiye’de bunlar olmamasına rağmen, kendilerine 
bir söz söylendiğinde çirkefleşen bu zeval Yezit’e bo-
yun eğmeyeceğiz diye haykırıyor. Bunu söyleyenlere 
‘terörist devlet İsrail daha ne yaparsa sizin için Yezit 
olacak’ diye sormak gerekiyor. Aslında görülüyor ki 
mesele Türkiye’yi değersizleştirme meselesi.”

“ÇÖZÜM SÜRECİ 
KARDEŞLİK PROJEMİZDİR”
Çözüm sürecinin önemli bir kardeşlik projesi olduğu-
nu vurgulayan Gündoğdu, akil insanlar heyeti içerin-
de yer alarak barışa katkı sunduklarını ifade etti. Gün-
doğdu, “Vatandaşlarımız demokratikleşmeye, istiklal 
marşımıza, bayrağımıza zarar gelmeden eşit yurttaş-
lık istiyor. JİTEM eliyle beyaz Türklerin yaptıklarının 
tarihin çöp sepetine atılmasını istiyordu, bu doğrultu-
da herkes taşın altına elini koydu. Ancak 6-7-8 Ekim 
olayların beyaz Kürtlüğe soyunanlarının kendinden 
olmayana zulüm ettiğini gördük. Bunu da asla tasvip 
etmiyorum” şeklinde konuştu.

 “MAZLUMA DİLİ, RENGİ, 
DİNİ SORULMAZ”
Memur-Sen olarak mazlumun diline, dinine, ırkına 
bakmaksızın el uzattıklarını aktaran Gündoğdu, “Maz-
lum diyince sağımızdakiler sadece Doğu Türkistan’ı 
anladı. Solumuzdakiler ise Kobani’ye girdi çıkamadı. 
Bizim için Kobani’dekiler ne kadar mazlumsa Ha-
lep’ten gelenler de o kadar mazlumdur” ifadelerini 
kullandı.

“ÇILGIN PROJEMİZ
GENÇ MEMUR SEN”
Türkiye’nin en çılgın projesinin çözüm süreci, Me-
mur-Sen’in çılgın projesinin ise Genç Memur-Sen 
olduğunu vurgulayan Gündoğdu, “Ahlaklı olmayı ka-
riyer yapmanın önüne koymadığımız sürece bu ülke 
kaybetmeye devam edecektir. Bir de ‘yetim projemiz’ 
var bunu da Genç Memur-Sen kadar önemsiyorum. 
İHH ile paydaş olduğumuz proje kapsamında yetim-
lere sahip çıkıyoruz. Bu yolda hedefimiz en az 50 bin 
yetime sahip çıkmaktır” dedi.

NEDEN YENİDEN BÜYÜK 
TÜRKİYE?
Yeniden Büyük Türkiye kavramına açıklık getiren 
Gündoğdu, şu şekilde konuştu: “Büyük Selçuklu Dev-
leti, Anadolu Selçuklu Devleti ve Osmanlı Devleti gibi 
isimleri farklı sancağı ortak devletler ile medeniyeti-
miz gerçekleştirmek istediğimiz büyüklüğü yaşadı, 
bizler de yeniden kavramını bu yüzden tercih ediyo-
ruz. Yeniden Büyük Türkiye, ahlak, hikmet, hakikat, 
kalkınma, demokrasi ve hukuk ile eğitim ilişkilerini bü-
tün yönleri ile kavrayan, gelişmeye açık bir eğitim si-
temi ile yol alacaktır. Yeniden Büyük Türkiye işsizliğin 
sona erdiği, taşeron düzenin terk edildiği, gelir dağı-
lımı adaletsizliğinin bittiği, çalışanlara mali ve sosyal 
haklarının tam anlamıyla verildiği, milletin egemen, 
hukukun üstün olduğu hedefe varış olacaktır. Yeniden 
Büyük Türkiye, mevcudu ret etmeden bu toprakların 
insanlarımızın, yeni fikirlerin, yeni değerlerin sahip ol-
duğu potansiyelli yeni bir ruhla kavrayışıdır. Yeniden 
Büyük Türkiye, kadim medeniyetin değerlerine da-
yanan uyanıştır. Yeniden Büyük Türkiye, emperyalist 
planları bozacak, kapitalist sömürü düzenini yıkacak 
küresel adalet anlayışının ayağa kalkışıdır. Yeniden 
Büyük Türkiye, küresel şebekenin ve kirli hayallerinin 
ölümü, zülüm ve sömürü kulelerinin yıkılışı olacaktır. 
Yeniden Büyük Türkiye, özgür birey, demokratik dev-
let, sivil toplum ve sivil siyaset merkezli bir şahlanışı-
dır. Yeniden Büyük Türkiye, dünyaya adalet, barış ve 
huzur getirmiş bir medeniyetin yeniden doğuş irade-
sidir. Yeniden Büyük Türkiye, medeniyet havzamız-
da kan dökülmesini sona erdirecek insani direniştir. 
Yeniden Büyük Türkiye, birinci dünya savaşı ile ülke 
sınırlarına hapsedilmek istenen bir milletin insanlık 
için, adalet için, mazlumlar için bütün gücüyle yeni-
den dirilişidir. Yeniden Büyük Türkiye, Mısır’ın darbeci 
Sisi’den, Suriye’nin cani Esed’den kurtuluş haberci-
sidir. Yeniden Büyük Türkiye, özgür Filistin’in doğu-
şu, Kudüs’ün Gazze’nin zulümden, Mescid-i Aksa’nın 
Siyonist işgalden kurtuluşu olacaktır. Yeniden Büyük 
Türkiye, bin yıl yıllık desende bir ve beraberiz diye 
Anadolu kardeşliğinin kuruluşudur. Yeniden büyük 
Türkiye daha adıl daha müreffeh barış ve huzur te-
meli yeni bir dünyanın büyük adımıdır. Yeniden Büyük 
Türkiye, mazlumları ve mağdurların umut ve kurtuluş 
kapısıdır. Yeniden Büyük Türkiye, hakikate hikmete 
ahlaka kardeşliğe dayanan kadim medeniyetin yıkıl-
maz ve sarsılmaz taşıyıcısıdır. Yeniden Büyük Türkiye, 
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asrı saadetle inşa edilen Selçuklular ordusu tarafından 
da devam ettirilen kadım medeniyet anlayışının yeni-
den sahne alışıdır. Yeniden Büyük Türkiye, Çanakkale 
ruhunu Anadolu coğrafyasında yeniden hakim oluşu-
dur. Yeniden Büyük Türkiye, adalet mülkün temelidir 
anlayışının bütün insanlığı kucaklamasıdır. Yeniden 
Büyük Türkiye, kayıt yok şart yok egemenlik benim 
diyen milletin dünyayı değiştirecek kutlu yürüyüşün 
tamamlayıcısı olacaktır.”

YENİDEN BÜYÜK
TÜRKİYE’YE 
YENİ ANAYASA
Gündoğdu, konuşmasını şu şekilde sonlandırdı: “Yeter 
söz milletin diyen, ezanı aslına döndüren Menderes’e, 
hepimize büyük hayaller kurmayı öğreten ilk sivil 

Cumhurbaşkanı Özal’a, milletin savunan adamı Müslü-
man coğrafyanın birleştirici lideri hocamız Erbakan’a, 
namlusu millete dönen tanklara selam durmayacağını 
haykıran Yazıcıoğlu’na ve Davos’ta ‘One Minute’ diye-
rek kirli dünya düzenine ‘hayır’ diyen, dünya beşten 
büyük diyerek yeni dünya düzenini işaret eden, halkın 
doğrudan seçtiği ilk Cumhurbaşkanımız Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan’a milletin konfederasyonu ve dünya 
mazlumları adına yürekten teşekkür ediyorum. Sayın 
cumhurbaşkanımızdan Türkiye’nin en çılgın iki projesi 
olan çözüm süreci ve meşruiyet debisi yüksek 77 mil-
yonu kucaklayacak yeni anayasa projesinde öncülük 
etmeye devam etmesini diliyorum.”

Programın sonunda Genel Başkan Gündoğdu tara-
fından Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Kaşgarlı Mahmut 
tarafından kaleme alınan Türkçenin bilinen en eski 
Türkçe-Arapça sözlüğü Divan-ı Lügati’t Türk ve rahle 
hediye edildi.

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Ala:  
TEMEL PROBLEMLERİ 
BİRLİKTE AŞACAĞIZ
Memur-Sen “Yeniden Büyük Türkiye Sempozyumu” 2. 
Oturumu İçişleri Bakanı Efkan Ala’nın açılış konuşması 
ile başladı.

Bakan Ala, Memur-Sen tarafından düzenlenen Yeni-
den Büyük Türkiye Sempozyumu’ndaki konuşması-
na, şair Mehmet Akif Ersoy’yu anarak başladı. Yeni-
den Büyük Türkiye ifadesinin iyi bir başlık olduğunu 
belirten Ala, “Çünkü önceden büyük bir devlettik ve 
öyle anlaşılıyor ki bu toprağın çocukları yeniden o bü-
yük medeniyeti inşa etme arzusuyla yaşıyorlar” dedi. 

Yeni, demokratik bir anlayışla yeni anayasayı inşa ede-
ceklerini dile getiren Ala, “O zaman garantili demok-
rasiyi ortaya koyduğumuzda çok hızlı biçimde yoluna 
devam edecek Türkiye” dedi. Bakan Ala, 1990’lı yıllar-
da yaşanan sorunların şu ana kadar ödenen maliyetin 
yüzde 1’i ile çözülebileceğini ancak siyasi inisiyatif alı-
namadığını ifade ederek, 2002’den beri o inisiyatifin 
alındığını, Türkiye’nin demokratikleşmesiyle milletin 
temel problemlerinin çözülmeye başladığını söyledi. 
Demokratikleşme adımlarının teröre olan toplumsal 
desteği azalttığını vurgulayan Ala, “Bu meseleyi de 
çözdüğümüz zaman Türkiye iki ayağındaki iki pran-
gadan kurtulmuş bir uçak gibi havalanacaktır” dedi.

Ala, “Türkiye’de içindeki meseleleri bundan sonra ge-
riye dönülemez şekilde çözüme kavuşturmamızın çok 
önemli enstrümanı yeni anayasadır, hiç kaybetmeme-
miz gereken, hep aklımızda tutmamız gereken siyasi 
istikrardır” değerlendirmesinde bulundu. Çözüm sü-
recine ilişkin bazı eleştirilere değinen Ala, bu konunun 
nasıl sonuçlanacağını merak edenlerin, din ve vicdan 
özgürlüğüne ilişkin sorunların nasıl çözüldüğüne bak-
ması gerektiğini söyledi. Ala, AK Parti’nin irticayla 
suçlanan ve mahkum edilen bir parti olmasına karşın 
bugün Türkiye’de irtica sorunu olmadığını kaydetti.

“ŞİMDİ YENİ  
ANAYASA VAKTİ”
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Memur-Sen Konfederasyonu olarak; “Özgür”, “De-
mokratik”, “Müreffeh”, “Yeni ve Büyük Türkiye” he-
deflerinin ortak akılla gerçekleştirilmesine katkı sun-
mak amacıyla 26-27 Aralık 2014 tarihinde Ankara’da 
düzenlediğimiz ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle gerçekleşen “Yeniden 
Büyük Türkiye Kongresi”,  geniş katılım ve değerli bi-
lim/düşünce insanlarının önemli katkılarıyla tamam-
lanmıştır.

Türkiye’nin gücünü, ekonomisini, eğitimini, hukuk 
ve adalet mekanizmalarını değiştirmesi gerektiğinin 
vurgulandığı “Yeniden Büyük Türkiye Kongresi”nde 
aşağıda yer alan tespit, değerlendirme ve önerilerin 

sonuç bildirisi olarak yayınlanmasına karar verilmiştir.

1 – Eğitimsizlik, dikkatsizlik, ihmal, yönetim ve dene-
tim zaafı ile aşırı kar hırsından kaynaklanan iş kazaları 
ve meslek hastalıkları; iş sağlığı ve güvenliği kültürü-
nün oluşması için kamu ve özel sektör, çalışanlar, işve-
renler ve sivil toplum kuruluşlarının işbirliği ile gerekli 
tedbirler alınarak önlenmelidir.

2 – Kayıt dışı çalış(tır)ma ve modern kölelik/taşeron 
uygulamalarına son verilmeli, herkese insan onuruna 
yakışır iş ve ücret sağlanmalıdır.

3 – Türkiye, ekonomik büyüme, istihdam ve üretim 
arasındaki ilişkiyi doğru bir zeminde kurmalı, istihdam 

Yeniden Büyük
Türkiye Kongresi
Sonuç Bildirgesi

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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dostu yatırımlara ağırlık vererek üretime dayalı eko-
nomik büyümeyi benimsemelidir. Kamunun istihdam-
da öncü rol üstlenmesine katkı sağlayacak şekilde 
emekli maaşlarına yansıyan bordro kalemleri artırıl-
malı ve kamu görevlilerine emekli olmama yönündeki 
zorunlu tercihi dayatan sistem değiştirilmelidir.

4 – İcrayı engelleyen, açık arayan teftiş sistemi yerine, 
mevzuattan uygulamaya, hizmetlere yön veren etkin-
lik ve verimlilik düzleminde sonuç üretmeyi hedefle-
yen rehberlik ve denetim anlayışı benimsenmelidir.

5 – Örgütlenme hakkına dair mevcut kısıtlamaların 
kaldırılması ve kamu görevlilerinin siyaset ve grev 
hakkına sahip olması demokratikleşme, sivilleşme ve 
özgürleşme sürecinin zorunlu bir sonucu olarak ger-
çekleştirilmelidir.

6 – Gelir dağılımında adaletin sağlanamaması; top-
lumsal barış, dayanışma ve adalet duygusunun 
oluşmasının önündeki en büyük engeldir. Ekonomik 
büyümenin bütün bireyler açısından refah artışıyla 
sonuçlanabilmesi için milli gelirin adil dağılımına iliş-
kin tedbirler alınmalı, sosyal hukuk devleti olmanın 
ancak bununla mümkün olacağı unutulmamalıdır.

7 – Ekonomik ve siyasi istikrarsızlık oluşturacak bo-
yutlarda olmasa dahi, büyüme ve cari açık rakamları, 
ekonomimiz üzerinde önemli bir risk oluşturmaktadır. 
Bu riskin bertaraf edilmesi için ileri teknoloji ve katma 
değeri yüksek marka ürünlerin üretilmesi, uluslararası 
pazarlara ihraç edilmesinin her türlü ortamı sağlan-
malıdır.

8 – Türkiye tüketim, faiz ve rantiyeye dayalı ekono-
mik sistemin bütün unsurlarından kurtulmalı, tasarruf, 
üretim ve istihdama dayalı yeni bir ekonomik sistemi, 
sanayiden finansa, ekonomiye dair bütün alanlarda 
hâkim kılmalıdır.

9 – Küresel finans sisteminde yer alan IMF ve Dünya 
Bankası gibi kurumlar Batı’nın ve uluslararası banka-
cılık sistemindeki oligopollerin çıkarları doğrultusun-
da faaliyet göstermekte, adil bir iktisadi gelişme ve 
kalkınmanın önünde engel teşkil etmektedir. Bu du-
ruma alternatif bir çözüm olarak Türkiye’nin dünyanın 
İslami finans merkezi olması için kamuoyu oluşturul-
malı ve etkin bir politika izlenmelidir.

10 – Rekabete dayalı küresel ekonominin gerekleri-

ni yerine getirmek ve bu düzlemde ön sıralarda yer 
almak için marka ve patent üretimi arttırılmalı, bu 
amaçla kamu ve özel sektörde AR-GE ve inovasyon 
harcamaları daha etkin ve verimli kullanılmalı, AR-GE 
bütçeleri arttırılmalıdır.

11 – Kadınların siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları, 
sendikalar ve kamu yönetimi başta olmak üzere haya-
tın tüm alanlarında var olma ve karar mekanizmala-
rında yer alma mücadeleleri pozitif ayrımcılıkla güçlü 
bir şekilde desteklenmelidir.

12 – Türkiye’nin sahip olduğu en büyük toplumsal 
değerlerden biri hiç kuşkusuz güçlü aile geleneğidir. 
Modernleşmenin, sanayileşmenin ve küreselleşme-
nin aile üzerindeki olası yıkıcı etkilerini önlemek için 
hem boşanmaların hem de evliliğe dair isteksizliklerin 
azaltılması yönünde tedbirler alınmalıdır.

13 – Yeniden Büyük Türkiye idealinde en büyük avan-
taj,  ülkemizin genç nüfusa sahip oluşudur. Bu çerçe-
vede gençler yönetime katılma konusunda motive 
edilmeli, gençlerin fırsat ve imkânları arttırılmalı ve 
seçilme yaşını 18’e indirecek değişiklik bir an önce ya-
pılmalıdır.

14 – Engellilerin başta eğitim olmak üzere kamu hiz-
metlerine erişimi ve istihdamı konusunda gelinen 
nokta sevindiricidir. Ancak, engelli bireylerin hayatın 
bütün alanlarına katılımı ve engelleri açısından zor-
lanmayacakları yaşam standartlarına, şehir ve mimari 
imkânlara sahip olması için hem mevzuat hem de uy-
gulamadaki iyileştirmelere kararlılıkla devam edilme-
lidir.

15 – Geçmişiyle güçlü bağlar kurabilen, kadim mede-
niyet değerlerini taşıyabilen, bununla birlikte gelecek 
tasarımı yapma yeteneğine sahip, özgüveni yüksek 
bireylerin yetişmesine katkı sağlayacak demokratik 
zihniyet ve düşünce ortamı sağlanmalıdır.

16 – Türkiye toplumsal kutuplaşma ve çatışma nede-
niyle enerjisini kaybetmek ve çağı yakalayamamak 
gibi risklerle karşı karşıya kalmıştır. Bu çerçevede Ye-
niden Büyük Türkiye hedefiyle, toplumda empati kül-
türünün gelişmesine destek verecek eğitim, iletişim, 
diyalog ortamları kurulmalı; herkesin herkesle konu-
şabildiği, tartışabildiği demokrasi kültürü oluşturul-
malıdır.

15
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 17 – Eğitim sistemi, dayatma ve ideolojilerden arındı-
rılmalı, bireyin özgüvenini artıracak, yeteneklerini ge-
liştirme zemini oluşturacak ve kendini gerçekleştirme 
imkânı sağlayacak şekilde reforme edilmelidir.

18 – Eğitim sistemi reforme edilirken, değerlerimizle 
barışmayı, evrenselliğe yabancılaşmamayı esas alan 
bir yaklaşımla hareket edilmelidir. Bu toprakların 
eğitim tarihi, meziyet ve şahsiyeti aynı anda kazan-
dıracak birikim ve tecrübeyi içinde barındırmaktadır. 
Eğitimde, “bireyin” erdemli insana dönüşme süreci 
esas alınmalı ve önceliği ahlaka veren kariyerli birey 
hedeflenmelidir.

19 – Üniversiteler “yüksek lise” konumundan çıkarıla-
rak, özgür düşünceye ev sahipliği yapan, ilim ve irfan 
üreten evrensel merkezler haline getirilmelidir.

20 – Başta sosyal medya olmak üzere, yazılı, görsel ve 
işitsel medyanın değerlerimizi, dinimizi, aileyi, genç-
leri hedef alan ve yozlaştıran, toplumsal çatışmayı 
körükleyen yıkıcılığına karşı önlemler alınmalı, med-
yanın temiz bilgi kanalına dönüşmesine yönelik çaba 
sarf edilmelidir.  

21 – Şehirler, medeniyet ve insan merkezli bir anlayışla 
insana dayalı ve doğaya duyarlı bir şekilde yapılandı-
rılmalı; belediye ve şehir yönetimlerinde yönetilenle-
rin katılımına imkân sağlayan zeminler bütün toplumu 
kuşatacak şekilde genişletilmelidir.

22 – Uluslararası düzeyde toplumsal mühendislik 
yapan gizli ya da açık küresel yapıların Türkiye’deki 
uzantılarına ve siyasi provokasyonlarına karşı uyanık 
olunmalı, vesayetten beslenen sözde sivil toplum ku-
ruluşlarıyla olan ilişkileri engellenmelidir.

23 – Statüko ve vesayetin yeniden tesisini hedefleyen 
yapılar halen faaliyetlerine devam etmektedirler. Bu 
çerçevede bütün siyasi partiler, sivil toplum kuruluş-
ları ve bireyler antidemokratik yapılara ve bunların 
eylemlerine karşı sivil siyasetin ve milli iradenin ya-
nında yer alarak ortak akıl ve bilinçle mücadeleye devam 
etmelidir. 

24 – Milli iradenin tek temsilcisi TBMM’dir. Anayasal 
kurumların TBMM’nin ortağı gibi davranmasının önü-
ne geçilmelidir. Bu amaçla “Egemenlik Ortağı Anaya-
sal Kurum” anlayışı sona erdirilmelidir.

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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25 – 12 Eylül 2010 Referandumuyla başlayan ve hu-
kukun üstünlüğü anlayışıyla yargının sivilleştirilmesini 
ve demokratikleştirilmesini öngören süreç desteklen-
melidir. Bu süreç hızlı, doğru, tarafsız ve bağımsız ka-
rar alma kapasitesi yüksek yargı mercilerinin oluşumuyla 
devam ettirilmelidir.

26 – Bürokratik oligarşi geleneğinin; Türkiye’nin di-
namizmini frenlemesine fırsat verilmemeli, siyasi aklı 
denetleyici ve terbiye edici alışkanlıklar tasfiye edil-
meli ve siyaset kurumu ile bürokrasi arasındaki ilişki-
ler, bütün demokratik ülkelerde olduğu gibi, siyaset 
kurumunun önderliğinde yürütülmelidir.

27 – Gezi olayları, 17-25 Aralık darbe teşebbüsü ve 
6-7-8 Ekim vandallığı hedefine ulaşamamış, bilakis 
daha büyük şoklara karşı ülkemizi dirençli hale ge-
tirmiştir. Yeniden Büyük Türkiye yolculuğunda dışarı-
daki mihraklarla paralel hareket edenlerin tezgâhları, 
milletin kudret eliyle parçalanmıştır. Kimin tevessül 
ettiğine bakmaksızın paralel devlet yapılanmalarına 
asla izin verilmemelidir.

28 – Yasaklar, yoksulluk ve yolsuzlukla mücadele ka-

rarlılığı devam ettirilmeli, yolsuzluk bahanesiyle milli 
irade hırsızlığı ve kayıt dışı siyasete müsaade edilme-
melidir.

29 – Siyaset kurumundan ve bilhassa muhalefetten 
beklenen, toplumun tüm katmanlarıyla iletişim halin-
de olarak alternatif politika, teklif ve tasarılarla yapı-
cı siyaseti tercih etmesidir. Bu çerçevede Türkiye’de 
mevcut muhalefet partilerinin, yapılanı kötülemek 
yerine, yapılması gerekeni önermeye dayalı siyasi bir 
paradigmayla hareket etmesi şeklindeki ortak top-
lumsal beklenti karşılanmalıdır.

30 – Sivil toplum örgütleri, toplumun beklentilerini 
karşılayacak öneriler geliştirmeli ve iktidarların hata-
larına karşı da sivil baskı unsuru olmalıdır.

31 – Alevi Çalıştayları eşit yurttaşlık temelli dönüşüme 
dair umutları artırmış, ancak ötekileştirilen kesimler 
arasında beklentileri ve talepleri en az karşılanan ke-
sim de Alevi vatandaşlarımız olmuştur. Bu tespitten 
hareketle Alevi vatandaşlarımızın talep ve beklentile-
rini somut olarak karşılamaya dönük adımlar ivedilikle 
atılmalıdır.

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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32 – Bin yıllık birlikte yaşama iradesini ve kardeşliği 
daha da güçlendirme, demokratik hak ve özgürlükler 
temelinde Kürt Sorunu, inanç özgürlüğü, eşit yurttaş-
lık gibi kronik sorunları çözme fırsatı sunan Çözüm 
Süreci, kararlılıkla, ortak akılla ve silahtan arınmış bir 
zeminde sürdürülmelidir.

33 – Çözüm Süreci’nin asli muhatabının bütün millet 
olduğu unutulmadan, başta kanaat önderleri olmak 
üzere terörden doğrudan etkilenen illerdeki bütün kişi 
ve kurumların sürece katılımı sağlanmalıdır. Çözüm 
süreci millet iradesinin rehberliğinde demokratik üni-
ter yapı korunarak, bireylerin doğuştan gelen hakları 
pazarlık konusu yapılmadan sürdürülmelidir.

34 – Demokratik, sivil ve özgürlükçü yeni anayasa ya-
pım sürecinin uzamasının hem ülkemiz hem de mil-
letimiz açısından ekonomik, siyasi ve toplumsal ağır 
sonuçları olacaktır. Çerçevesini temel insan hak ve 
özgürlüklerinin çizdiği, ideolojik ön kabullerden arın-
dırılmış, en geniş toplumsal uzlaşıyı temsil edecek ve 
bireyin devlete karşı özgürlüklerinin genişletilmesini 
sağlayacak yeni bir anayasa yazılmalıdır.

35 – Dünyada zulüm coğrafyası her geçen gün geniş-
lemekte, mazlumların sayısı da artmaktadır. Türkiye, 

devleti ve milletiyle zulme karşı direnmekte, mazlu-
ma da el uzatmaktadır. Türkiye’nin insani yardım ko-
nusunda dünyada birinci sırada yer alması, menfaat 
yerine merhamet diplomasisini benimsemesinin so-
nucudur. Devlet, yeni mazlumların ortaya çıkmasını 
engellemek ve var olan mazlumlara yapılan yardım-
ların daha etkin ve verimli hale gelmesini sağlamak 
için, uluslararası platformlar ve gönüllü kuruluşlarla 
işbirliği içinde öncü rollerini sürdürmelidir.

36 – Emperyalist ve Siyonist güçlerin küresel çıkarları 
uğruna bölgede ve dünyada yaptığı zulüm ve katli-
amlarda İslam’ı şiddet dini gibi gösteren operasyon-
larına karşı uyanık olunmalı ve İslam dininin bir barış 
dini olarak hiçbir terör örgütüyle birlikte anılamayaca-
ğı gerçeği sürekli gündemde tutulmalıdır.

37 – Türkiye gibi hem bölgesinde hem de küresel 
düzlemde sonuç değiştirme kapasitesine sahip ül-
kelerin, gerek içeriden gerekse dışarıdan komplo ve 
provokasyonlarla sürekli karşı karşıya kalacağı açık-
tır. Bu gerçekten hareketle; bütün olayları komplo ve 
provokasyon kavramları üzerinden okumak yerine, 
provokasyonun failleri stratejik akılla tespit edilmeli, 
provokasyon ve komplolara kapalı bir yönetişim aklı 
üretilmelidir.
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Memur-Sen Konfederasyonu’na bağlı Kadınlar Komis-
yonu tarafından düzenlenen Perşembe söyleşilerine 
bu hafta Yedi Güzel Adam’dan biri olan yazar, şair ve 
düşünce adamı Nuri Pakdil konuşmacı olarak katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Memur-Sen Ka-
dınlar Komisyonu Başkanı Safiye Özdemir, “İlim, sanat 
ve kültür insanı diğer varlıklardan ayıran, onu değiş-
tiren, geliştiren ve yücelten en önemli unsurlardır. İn-
san, yaradılışından itibaren her zaman bilginin peşine 
düşmüş, kimliğinin inşasında ve gelişiminde daima bir 
arayış içerisinde olmuştur” dedi.

Yazar, şair ve düşünce adamı Nuri Pakdil, “Sizi an-
ti-faşist, anti-emperyalist, anti-kapitalist ve anti-fira-
vunist duygularımla selamlıyorum” diyerek başladığı 
konuşmasında “Yedi Güzel Adam”dan biri olan ve 
Memur-Sen Konfederasyonu Kurucu Genel Başkanı 
Mehmet Akif İnan’ın ruhuna Fatiha okunmasını istedi.

Yazar, şair ve düşünce adamı Nuri Pakdil, “Herkesin 
ezeli ve ebedi lideri Hz. Muhammed’dir ve ondan baş-
kası olmayacaktır. Peygamberimiz bizim en iyi şekilde 
yetişmemizi istemiştir. Biz Müslümanlar donanımlı in-
sanlar olmalıyız. Çağdaş insan olacağız, Müslümanlar 
gerici, yobaz değildir. Hepimiz ilericiyiz elhamdülil-
lah” dedi.

“MEMUR-SEN 
BAŞKANLIĞINI ONURLA 
TAŞIYACAĞIM”
Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu’nun, 
Mehmet Akif İnan’ın ilk genel başkanı olduğunu ha-
tırlatarak, “Burada iki genel başkan var. Biri ben biri 
Nuri ağabey” demesi üzerine Pakdil, “Sayın başkanın 
iltifatına çok teşekkür ederim. Memur-Sen başkanlığı-
nı onurla taşıyacağıma söz veriyorum” diye konuştu.

Perşembe Söyleşilerinin Konuğu
Nuri Pakdil

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Memur-Sen Genel Başkanı Gündoğdu, “İftara ve ha-
karet sendikacılığı yapanlar, çamurla oynamaya de-
vam etsin. Biz kazanımlar üretmeye devam ediyoruz” 
dedi.

Memur-Sen Konfederasyonu’na bağlı Bayındır Me-
mur-Sen’in 1. Olağanüstü Genel Kurulu Akar Otel’de 
yapıldı. Burada konuşan Memur-Sen Genel Başkanı 
Ahmet Gündoğdu önemli açıklamalarda bulundu.

Gündoğdu, Memur-Sen ve bağlı sendikaların hiçbir 
zaman sorunlardan beslenmediğini, çözüm odaklı, 
sorumlu sendikacılık yürüttüğünü vurgulayarak, “So-
run değil, çözüm odaklı sendikacılık yapıyoruz. İftara 
ve hakaret sendikacılığı yapanlar, çamurla oynamaya 
devam etsin. Biz kazanımlar üretmeye devam ediyo-
ruz. Erdemli sendikacılık yaparak, kamu görevlilerinin 
sorunlarının çözümüne paydaş oluyoruz. Biz ortak akıl 
mitinglerini yaparken, bugün kendisini konfederasyon 

olarak adlandıran sendikalar Ergenekon’a ev sahipliği 
yapmakla meşguldü. Yandaşı olduğu ağa babaları da 
zinde güçleri göreve davet ediyordu. Bugün ise sol 
tarafımızdaki örgütlü yapıların yandaşı olduğu siyasi 
partiler zinde güçleri göreve davet ediyor. Demek ki 
faşizmin solu sağı yoktur.  Kürtlük ve Türklük faşizmi 
birbirinin aynısıdır. Memur-Sen’in durduğu yer bu fa-
şizmlere karşı mücadele etmektir. Memur-Sen, insanı 
esas alan, ırkına rengine cinsiyetine bakmadan, insan-
ları yaptıklarıyla değerlendiren anlayıştır. Bu anlayış 
ismi anıldığında Hz. Muhammed (S.A.V.)’in salâvatı 
şerife getirme yarışına giren bu milletin o peygam-
berin inzaline aracılık ettiği ‘Leheb Suresi’yle, elleri 
kurusun dediğine o ırktan olduğu, amcası olduğunu 
akrabası olduğunu bilen bir anlayıştır. Vicdanların 
güçlü sesi, kazanımların adresiyiz. Kazanımlarımızı iti-
barsızlaştırmaya çalışanlara değil, tabanımızın sözüne 
bakarız” dedi.

“Sorun Değil, Çözüm Odaklı
Sendikacılık Yapıyoruz”

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Yeniden Büyük Türkiye’nin
Formülü Çözüm Süreci

Kudüs’ün 
Özgürlüğü
İttihad-ı İslam’da
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Memur-Sen Genel Başkanı Gündoğdu, “Ümmet ola-
rak İslam birliğini oluşturmaz, Türk, Kürt, Çerkez, Arap 
birbiri ile kavga etmeye devam eder, bu hastalıktan 
kurtulmazsa Batı’nın ekmeğine yağ süremeye devam 
ederiz” dedi.

Mekke ve Kudüs’ün fethi dolayısıyla Atatürk Kapalı 
Spor Salonu’nda düzenlenen “Mekke’nin Fethinden 
Kudüs’ün Fethine Diriliş Gecesi 2” programında ko-
nuşan Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, 
“Biz Müslümanlar ve vicdanlı insanlar, artık Birleş-
miş Milletlerden medet ummanın ölü gözünden yaş 

beklemek olduğunu kabul etmek ve yolumuzu ona 
göre çizmek zorundayız. Ümmet olarak İslam birliğini 
oluşturmaz, Türk, Kürt, Çerkez, Arap birbiri ile kavga 
etmeye davam eder, bu hastalıktan kurtulmazsa Ba-
tı’nın ekmeğine yağ süremeye devam ederiz” dedi. 

Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, “Yeni 
Türkiye’nin, Büyük Türkiye’ye dönüşmesi çözüm süre-
cinin başarıya ulaşmasıyla mümkün olacak” dedi. 

Memur-Sen Genel Başkanı Gündoğdu, Erdemli Yöne-
ticiler Akademisi (EYAD) tarafından Keçiören Ester-

gon Kalesi’nde düzenlenen “Maarif Politikaları, Maarif 
Şuraları ve Yeniden Büyük Türkiye” konulu sohbet 
programına katıldı. Programa ÇSGB Bakan Yardımcısı 
ve EYAD Genel Başkanı Halil Etyemez, sendika yöne-
ticileri ve STK temsilcileri katıldı.

Gündoğdu, 2010 referandumunun milletin ülkesi ve 
devletiyle bölünmez bütünlüğünün başlangıcı olarak 
telakki ettiği için “Yeni Türkiye” ifadelerini kullandığını 
belirterek, “Yeni Türkiye’nin, Büyük Türkiye’ye dönüş-
mesi çözüm sürecinin başarıya ulaşmasıyla mümkün 
olacak” dedi. Konuşmasında Gündoğdu, milleti hakim 
kılan yeni Anayasa ve Çözüm sürecinin başarıyla ta-
mamlanması için konfederasyon olarak sorumluluk 
aldıklarını, mücadele ettiklerini de sözlerine ekledi.  
Gündoğdu, “Çözüm Süreci, kararlılıkla, ortak akılla 
sürdürülmeli, ideolojik ön kabullerden arındırılmış, 
bireyin devlete karşı özgürlüklerinin genişletilmesini 
sağlayacak yeni bir anayasa yazılmalıdır” dedi.
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Gündoğdu, 
7. Üniversite Teşkilatları 
Buluşması’nda Konuştu

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ahmet 
Gündoğdu, “YÖK eliyle üniversitelere haddi bildiril-
mişti, üniversite deyince rektör seçimleri konuşulu-
yordu. Artık üniversitelerde bilim adına örgütlenen 
Eğitim-Bir-Sen var” dedi. 

Eğitim-Bir-Sen 7. Üniversite Teşkilatları Toplantısı Kı-
zılcahamam’da yapıldı. Toplantının açılışında konuşan 
Genel Başkan Ahmet Gündoğdu, kadınlar üzerinden 
bu millete getirilen yasakların başında başörtü oldu-
ğunu belirterek, şunları söyledi: “Bu ülkenin iradesini, 

değerlerini, geleceğini tokatlamak isteyenlerin müra-
caat ettiği ilk kapı üniversiteler. Üniversitede antide-
mokratik uygulamalar ve kadınlara yönelik yasaklar 
olmuştur. Kadına yasakların başında başörtüsü vardı. 
12 milyon 300 bin imzayla ülkeyi darbecilerin bu ve-
sayetinden kurtardık. Darbe ürünü kurullardan biri de 
YÖK’tür. YÖK eliyle üniversitelere haddi bildirilmişti, 
üniversite deyince rektör seçimleri konuşuluyordu. 
Artık üniversitelerde bilim adına örgütlenen Eğitim-
Bir-Sen var. Bu düştüğümüz yerden de sizin fedakâr-
lığınızla kalkacağız.”
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Memur-Sen 
Genişletilmiş 
Başkanlar Kurulu 
Gerçekleştirildi

Memur-Sen Genel Başkanı 
Ahmet Gündoğdu, 
“Gün Ümmetin onurlu çocuklarına, 
Mescid-i Aksa’nın yılmaz bekçilerine sahip 
çıkma, Siyonist İsrail’in ırkçı projelerini 
ayağa kalkarak bozma günüdür” dedi.

 Memur-Sen Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Akar Otel-
de gerçekleştirildi. Geniş katılımın sağlandığı kurulda 
sendika yöneticileri Türkiye ve dünya gündemine yö-
nelik değerlendirmelerde bulundu.

Genişletilmiş Başkanlar Kurulu’nda konuşan Me-
mur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu sözlerine 
İsrail’i kınayarak başladı. İsrail’in Mescid-i Aksa’ya 
yaptığı saldırının tüm vicdan sahipleri tarafından kı-

nanması gerektiğini vurgulayan Gündoğdu, “Bu al-
çaklığa sahip çıkmak, alçaklığa destek olmak anlamı 
taşır. Gün Ümmetin onurlu çocuklarına, Mescid-i Ak-
sa’nın yılmaz bekçilerine sahip çıkma, Siyonist İsrail’in 
ırkçı projelerini ayağa kalkarak bozma günüdür. Ku-
düs ve Mescid-i Aksa özgür olmadıkça Ümmet özgür 
olmayacaktır. Biz biliyoruz ki Müslümanlar topyekun 
ayağa kalktığında sömürü sistemi son bulacak, Filistin 
özgür olacaktır” dedi.

23
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Kamu Kurum ve kuruluşlarında görev yapan 4-C’li 
personelin her yıl sonunda yaşadığı “ilişik kesme” kor-
kusu artık yaşanmayacak.

İkinci dönem toplu sözleşme görüşmeleri kapsamın-
da ve KPDK’da ısrarla gündeme getirdiğimiz iş güven-
cesine sahip olması ve her yıl sözleşme imzalanması 
uygulamasına son verilme talebimiz fiilen ve hukuken 
hayata geçti.

Bu kapsamda;
1-2014 yılında imzalanan hizmet sözleşmeleri 
31.12.2014 tarihine kadar geçerli olacaktır. Bir başka 
ifadeyle 4-C’li personelin yıl sonu ilişiği kesilmeyecek-
tir.

2-6552 sayılı kanunla yapılan değişiklikle Konfederas-
yonumuzun 4-C’lilerin sürekli istihdamı talebini karşı-
lamıştır. Bu çerçevede bu kanunla 657 sayılı kanunun 

4-C maddesi kapsamında yapılan değişiklikle geçici 
personeli yaşlılık ve malüllük aylığı almaya hak kaza-
nıncaya kadar istihdam edilebilecektir.

Bu doğrultuda Bakanlar Kurulu karar taslağı Başba-
kanlığa sunulmuştur.

3-4-C’li personel 1 Ocak 2015 tarihinden geçerli olmak 
üzere son kez sözleşme imzalayacak ve bu sözleşme 
yaşlılık ve malüllük aylığına hak kazanıncaya kadar is-
tihdamlarına esas teşkil edecektir.

Toplu sözleşme ve KPDK’da ısrarlı ve karalı duruşu-
muz 4-C’li personelin ilişiklerinin kesilmesine neden 
olan uygulamayı sona erdirmiş ve bir anlamda fiilen iş 
güvencesinin hayata geçirilmesini sağlamıştır.

4-C’li personelin izin haklarına ilişkin mağduriyetleri-
nin giderilmesine ve kadro taleplerine yönelik girişim-
lerimiz sürmektedir. 4-C’li personelin hak ve talepleri-
ne yönelik mücadelemiz devam edecektir.

4-C’lilere İş Güvencesi
Fiilen Yürürlükte
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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“Zaferin Gözyaşları Çanakkale”
Tiyatro Gösterisi
Memur-Sen Konfederasyonu’na bağlı Sağlık-Sen tarafından Çanakkale Zaferi’nin 100’üncü yılı dolayısıyla orga-
nize edilen “Çanakkale Gecesi” Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Gecede “Zaferin Göz-
yaşları Çanakkale” adında tiyatro gösterisi yapıldı.

Programda konuşan Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, “Çanakka-
le, ebedi kardeşliğimizi anlatan muhteşem bir destandır. Kardeşliğimizi dar-

beciler, çeteler, taşeronlar bozamaz” dedi.  Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin 
Memiş ise konuşmasında, “Emperyalizme karşı tarihin en şanlı direnişini 

gerçekleştiren ecdadımız bize sadece eşsiz bir zaferin onurunu değil, 
aynı zamanda hürriyetimizi kıyamete kadar koruyacak sırrın anahtarını 

da miras bırakmıştır. Bu mirası son nefesimize kadar korumaya yemin 
etmiş Memur Sen kadroları olarak, ecdadımızı, Çanakkale Şehitleri-

mizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyorum” dedi.
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Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, “Yetimler, ana babası ölünce değil, 
onlara bu ümmet sahip çıkmadığı zaman yetim kalırlar” dedi.

İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından organize edilen, dünyanın farklı ülkelerinde “Sponsor Aile Siste-
mi” ile destelenen yetimleri bir araya getiren 6. Uluslararası Çocuk Buluşması Memur-Sen Genel Baş-
kanı Ahmet Gündoğdu’nun katılımı ile İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu’nda gerçekleşti. Programda 
konuşma yapan Gündoğdu, “Yetimler, ana babası ölünce değil, onlara bu ümmet sahip çıkmadığı 
zaman yetim kalırlar” diye konuştu.

GÜNDOĞDU, 
YETİM BULUŞMASINA KATILDI
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Gündoğdu:
“Yeni Kazanımlar
Üretmeye Devam Edeceğiz”

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu: “Dik 
duruşumuzla hem demokratik hem mali ve sosyal ka-
zanımların altında imzamız var, alın terimiz var” dedi.

Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, Ulaş-
tırma Memur-Sen Şube Başkanları Toplantısı’na katıl-
dı. İçkale Otel’de gerçekleştirilen toplantıda konuşan 
Gündoğdu, Memur-Sen konfederasyonu olarak, özel-
de üyelerin genelde ise ümmetin haklarını savunduk-
larını söyledi.

Memur-Sen olarak, demokratikleşme sürecine önemli 
katkılarda bulunduklarını belirten Gündoğdu, “Tür-
kiye son yıllarda attığı demokratikleşme adımları ile 
3. dünya ülkesi sıfatından kurtulmuştur. Bu başarının 
arkasında Memur-Sen’in emeği büyüktür. 2010 refe-
randumundan önce darbe korkusu ve her an geriye 
gidiş tehlikesi varken şimdi, iktidara göre yeni Türkiye, 
Memur-Sen’e göre Yeniden Büyük Türkiye’yi yaşıyo-

ruz. Vesayetçi yapıların millete rağmen tavrını 2010 
referandumu ile değiştirdik. Şimdi ise emeğimizi ve 
özgürlüğümüzü hiç kimsenin gasp edemeyeceği bir 
günde yaşıyoruz. Memur-Sen’in sendikacılığa bakı-
şında hiçbir zaman sorunlardan beslenmek olmadı. 
Bazıları sorun üretmek için çaba sarf ederken biz hep 
çözümden yana olduk” dedi.

Gündoğdu, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Toplum 
mühendisliği ile Konfederasyonumuza karşı psikolo-
jik harp yürütenlere gülüyorum, acziyet içersindeler. 
Kazanımlarımızı görmezden gelenlere bir kez daha 
‘kazanımlara kör ve şaşı bakmayın’ diyor, yolumuza 
devam ediyoruz. Dik duruşumuzla hem demokra-
tik hem mali ve sosyal kazanımların altında imzamız 
var, alın terimiz var. Yeni kazanımlar üretmeye devam 
edeceğiz. Yeniden Büyük Türkiye, yeni bir uygarlık ta-
lebimizi de haykırmaktan vazgeçmeyeceğiz.”
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Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu GÜBDER tarafından organize 
edilen “Gümüşhaneli Öğretmenler ve Öğrenciler Buluşması”na katıldı.

Gündoğdu,
Eğitimcilerle Bir Araya Geldi

Gümüşhaneli Bürokratlar Derneği(GÜBDER) tara-
fından organize edilen “Gümüşhaneli Öğretmenler 
ve Öğrenciler Buluşması” Başkent Öğretmenevi’nde 
gerçekleştirildi. Programda eğitimciler ve öğrencilerle 
bir araya gelen Gündoğdu, burada bir konuşma yaptı.

Gündoğdu, aldığı davetler arasında en çok bu dave-
tin kendisini heyecanlandırdığını belirterek, “Çünkü 
içinde öğrenciler, akademi üyeleri vardı. Bu iki kavram 

Türkiye’nin şekillenmesinde önemlidir. İçini doldura-

bilirsek şekillenmeyi biz sağlayabiliriz. Ülke olarak en 

büyük kaygımız, öğretmenin, öğrencinin, memurun 

sabah 8 akşam 6 mantığına bürünmesidir, bu siste-

min dışına çıkamamasıdır. Devlet, millet ve ülke olarak 

bize düşen borçluluk duygusu çerçevesinde yolculuk 

yapmalıyız. Bu şekilde davranırsak, politize olmadan 

bu ülkeye borcumuzu ödeyebiliriz” dedi.
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Gündoğdu, “Mesailerimizin tamamını medeniyetimi-
zin inşasına ayırmak zorundayız. Memur-Sen ve bağ-
lı sendikalarımız; devlet, millet, artık ahlak ve değer 
politikalarımıza insan merkezli olarak daha çok ağırlık 
vermeliyiz” dedi.

Memur-Sen Konfederasyonu’na bağlı Kültür Me-
mur-Sen tarafından düzenlenen “Kültür, Sanat ve Ba-
sın Ödülleri” programı Ankara İçkale Otel’de yapıldı. 
Programda Ajans Haberleri, Görsel Medya ve Yazılı 
Medya dalında ödüller sahiplerini buldu. Programda 
onursal ödüller ise Yedi Güzel adamın ağabeyi, Me-
mur-Sen’in onursal eş başkanı, mütefekkir Nuri Pakdil 
ve Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu’ya 

verildi. Türk Halk Müziği Sanatçısı Neşet Abalıoğlu da 
ödüle layık görüldü.

Programda konuşan Memur-Sen Genel Başkanı Gün-
doğdu, “Kültür Memur-Sen’i yürekten kutluyorum. 
Niye milli takımı oluşturamadık diye sitem ediyordum 
ama Kültür Memur-Sen, milli takımın 11. Üyeliğini ala-
rak farkındalık oluşturdu” dedi. Gündoğdu, ödülü hak 
edenlerin aldığı bir programı düzenlediği için Kültür 
Memur-Sen’e teşekkür etti. Mehmet Akif İnan ve di-
ğer öncülerin taşıdıkları bayrağı ileriye taşımak is-
tediklerini belirten Gündoğdu, “Bizim devraldığımız 
miras emeğin, özgürlüğün, insanı birlikte ele almayı 
gerektiriyor. Mehmet Akif İnan ağabeyimiz ve diğer 

Gündoğdu: 
“Kültür Ve Medeniyet 
Değerlerimize Sahip Çıkmalıyız”

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////



31MEMUR SENDİKALARI KONFEDERASYONU

öncülerimizin ileriye taşıdığı bayrak emeğin insanlığın 
hak ettiği değeri alması ötekileştirmenin olmadığı bir 
ortamda yer almanın adıdır” diye konuştu.

Ödüle layık görülen basın emekçilerinin medeniyet 
vurgusuyla durdukları yerin çok önemli olduğunu be-
lirten Gündoğdu, “Ödül alan arkadaşlarımız Hz. Mev-
lana’nın pergel metaforunu baz alarak hareket ediyor, 
bir ayağı kendi medeniyetinde sabit diğer ayağı dün-
yadaki toplumsal sorunlara duyarlı bir şekilde yakla-
şıyorlar. Ayrıca eski Türkiye’den kurtulma, yeni Türki-
ye’nin inşası yolunda gösterdikleri dik duruştan ötürü 
de tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.

Gündoğdu, konuşmasının sonunda ödül alan gazete-
cileri tebrik etti.

Yapılan konuşmaların sonunda ödül törenine geçildi.  
Törende Ajans Haberleri, Görsel Medya ve Yazılı Med-
ya dalında ödüller sahiplerini buldu.

“İSLAM AKSİYON GEREKTİRİR”

Programda, ünlü şair ve mütefekkir Nuri Pakdil’e de 
onur ödülü takdim edildi. Pakdil’e ödülünü Memur-Sen 
Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu verdi. Pakdil, ödülü 

alırken yaptığı konuşmada, kendisini, Memur-Sen’in 
onursal eş Başkanı olarak niteleyen, Ahmet Gündoğ-
du’ya teşekkür etti.

Pakdil, “7 Güzel Adam’dan biri olan Memur-Sen’in ku-
rucu Genel Başkanı Mehmet Akif İnan’ı rahmetle anı-
yor, o ve Cahit Zarifoğlu için dua etmenizi istiyorum” 
dedi. Salonu dolduran kalabalığı, anti-faşist, anti-em-
peryalist, anti-kapitalist ve anti-firavunist duygularla 
selamlayan Pakdil, “Bizim ulu önderimiz, Hz Peygam-
ber’dir. Hz. Peygamber söz konusu olduğunda dura-
ğan bir şekilde kalmamalıyız. İslam refleks gerektirir, 
İslam aksiyon gerektirir, hepinizi harekete geçmeye 
çağırıyorum” diye konuştu.

“DAHA FAZLA ÇALIŞACAĞIZ”
Programda konuşan Kültür Memur-Sen Genel Başkanı 
Mecit Erdoğan ise, yetkili sendika olarak bundan son-
ra çok daha fazla ter dökeceklerini belirterek, “Alanda 
yürüttüğümüz çalışmalarda hiç kimseyi dışlamadan, 
ötelemeden, siyasi görüşüne, mezhebine, meşrebine, 
partisine, rengine ve ırkına bakmaksızın tam bir kar-
deşlik anlayışıyla kendimizi, çalışmalarımızı anlatarak 
bu günlere, bu başarıya ulaştık. Şimdi daha fazla ça-
lışacağız” dedi.

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Memur-Sen Konfederasyonu gençlik teşkilat Genç 
Memur-Sen, Ankara BM Binası önünde 10 Aralık Dün-
ya İnsan Hakları Günü vesilesiyle Müslüman coğraf-
yalarda yaşanan zulme dikkat çekmek amacıyla “Kir-
lenmiş Milletlere Karşı Birleşmiş Yürekler” protesto 
eylemi gerçekleştirdi.

Eylemde açılan fotoğraf sergisi İslam coğrafyasın-
da yaşanan zulümleri gözler önüne serdi. Genç Me-
mur-Sen’in organize ettiği eyleme farklı ülkeden 
gelen gençler de destek verdi. BM önünde toplanan 
Genç Memur-Sen’liler, “Dünya Beşten Büyüktür” slo-
ganını atarak, “Dünyada zulüm kol geziyor, BM yine 

yan çiziyor”, “Zalim vuruyor, BM susuyor” yazılı İngi-
lizce, Arapça ve Türkçe dövizlerle savaş alanlarında 
çekilmiş fotoğraflar taşıdı. Eylemde önce Arapça ve 
İngilizce daha sonra Türkçe basın açıklaması yapıldı.

Türkçe basın açıklamasını okuyan Genç Memur-Sen 
Genel Başkanı Eyüp Beyhan, Müslümanların katledil-
mesine seyirci kalan Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği 
ve işbirlikçilerini kınadı.

Açıklamanın sonunda BM önünde toplanan Genç Me-
mur-Sen üyeleri hep bir ağızdan “Dünya Beşten Bü-
yüktür” sloganı attı.

Genç Memur-Sen’den 
BM Önünde Protesto Eylemi

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Zulme Tepki Gösteren
Sporcular Memur-Sen’de

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Mescid-i Aksa, Doğu Türkistan, Arakan ve Myanm-
mar’da, Müslümanların yaşadığı zulme dikkat çek-
mek ve farkındalık oluşturmak amacıyla 11 Kasım’da 
Karaman’dan yola çıkan Karaman Extrem Bisiklet ve 
Doğa Sporları Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Bisik-
let sporcuları Ankara’ya ulaşarak Memur-Sen Genel 
Merkezi’ni ziyaret etti. Sporcular Özgür Özkan, Barış 
Ünlü, Kürşat akın, Ali Can “Mescid-i Aksa’ya Saygı ve 
Hoşgörü Bisiklet Turu” kapsamında 400 km yol kat 
etti. 

Bisiklet sporcuları Genel Merkez’de Memur-Sen Yöne-
timi ile bir süre sohbet etti. Sporcular, Mescid-i Aksa 
ve Doğu Türkistan’da yaşanan zulme kamuoyunun 
dikkatini çekmek ve tepki koymak amacıyla bu et-
kinliği düzenlediklerini belirterek, zalim uygulamalara 
maruz kalan Müslümanlara destek olmak için Kara-
man’dan Ankara’ya 3 gün boyunca bisiklet sürmeye 
karar verdiklerini söyledi. Memur-Sen’in her fırsatta 
zulümlere tepki gösterdiğini hatırlatan sporcular,  za-

lim uygulamalara karşı hep birlikte tepki gösterilmesi 
gerektiğini belirtti. 

Ziyarette Memur-Sen Yönetimi adına konuşan Me-
mur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Esen, 
“Kurtuluş, Ortadoğu’daki Müslümanların ve bütün İs-
lam ülkelerinin ittihadından geçiyor. Zulümleri bazıları 
koltuğundan mahrum olmamak için kınayamıyor, bir 
kısmı da tehdit edildiği için kınayacak mecali kalmı-
yor. Ortak tepkiye önderlik yapacak olanın Türkiye 
olduğunu görüyoruz. İnsanlık ayağa kalkmadan Mes-
cid-i Aksa özgür olamaz. Ümmetin, onurlu insanları-
nın ayağa kalkması lazım. İlk kıblemiz olan Mescid-i 
Aksa, Müslümanların ortak namusudur. Bu vesileyle 
sizleri, böyle anlamlı bir etkinliğe imza attığınız için 
tebrik ediyorum” dedi. 

Ziyarette Eğitim Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Ali 
Yalçın, SGK Yönetim Kurulu Üyesi Halit Ortaköy hazır 
bulundu.
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Fidanlar Ormanın, 
Kadınlar, 
İnsanlığın Beşiğidir 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Memur-Sen Kadınlar Komisyonu “Kadına Yönelik Şid-
dete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü” 
dolayısıyla kadına şiddete hayır demek için fidan di-
kimi gerçekleştirdi. Memur-Sen Kurucu Genel Başkanı 
Mehmet Akif İnan Hatıra Ormanı’nda yapılan eylemde 
kadınlara yönelik şiddet protesto edildi. 

Eylemde “Kadın Şiddet Nesnesi Değil, Şefkat Özne-
sidir”, “Fidanlar Ormanın, Kadınlar, İnsanlığın Beşiği-
dir”, “Kadınsız Medeniyet, Ormansız Ağaca Benzer”, 

“Sen de Şiddete Dur de” yazılı dövizler taşındı.  

Fidan dikimi öncesinde basın açıklaması yapan Me-

mur-Sen Kadınlar Komisyonu Başkanı Safiye Özdemir, 

fidanları kadına yönelik şiddet eylemlerine dur demek 

için diktiklerini belirtti. Özdemir, fidanları sadece ül-

kemizdeki kadınlara adına değil, Filistin, Mısır, Suriye, 

Irak, Doğu Türkistan ve Myanmar’da savaş mağduru 

kadınlar adına diktiklerini ifade etti.
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Engelli Yoktur,

Engeller Vardır 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Memur-Sen Konfederasyonu’na bağlı Engelliler Ko-
misyonu’nun “3 Aralık Dünya Engelliler” günü müna-
sebetiyle düzenlediği “Kur’an ve Sünnet Işığında En-
gelliler” konulu program Memur-Sen Genel Merkezi 
Mehmet Akif İnan Konferans Salonu’nda gerçekleşti-
rildi.

Programın açılış konuşmasını yapan Memur-Sen En-
gelliler Komisyonu Başkanı Elvan Uğurlu, ülkemizde 
yaşayan engellilerin, engelli olmalarından değil, ön-
lerine konulan engellerden ötürü sıkıntılar çektikleri-
ni vurguladı. Uğurlu, “Yıllardır devlet yöneticilerinin 
yeterince görevlerini yerinen getirmemesinden ötürü 
bizler horlandık, dışlandık ve engellendik. Şimdi bu 
önemli günde engelleri tek tek ortadan kaldırmalıyız. 
Aslında düşünülmesi gereken asıl konu, engellilik bir 
engel midir? Yoksa sorun bize konulan engeller mi-
dir?” diye konuştu.

“HER ALANDA 
ENGELLER VAR”
Engellilerin, sağlık, iletişim ve ulaşım alanında birçok 
sıkıntı ile mücadele ettiğini belirten Uğurlu, “Kamuda 
çalışan engelliler iş bularak yaşamını sürdürüyor olsa 
da şuanda birçok sıkıntı yaşanıyor. Camilerin mimari 
yapıları engellilere uygun olmadığı için ibadetlerimi-
zi yaparken sıkıntılar yaşıyoruz. Camilerde en büyük 
sıkıntıyı ise işitme engelliler yaşıyor. Diğer engelli 
grupları için bir takım düzenlemeler yapılırken, işitme 
engelliler için her hangi bir adım atılmamıştır. Bunu 
yetkililerden bir kez daha talep ediyoruz” dedi.
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Memur-Sen Genel Başkanı Gündoğdu, “Mavi Marmara 
şehitleri, insanlığın ve ümmetin yüz akıdır. Mavi Mar-
mara şehitleri; zalimlere karşı meydan okuyuşun kah-
ramanlarıdır” dedi.

Memur-Sen Konfederasyonu’nun Gençlik Teşkilatı 
Genç Memur-Sen tarafından organize edilen “Mavi 
Marmara Gecesi” MEB Şura Salonu’nda geniş katılım-

la gerçekleştirildi.

“ÖLDÜRMEYİ 
GEÇİM KAYNAĞI 
GÖRÜYORLAR”
Programın açılış konuşmasını yapan Memur Sen Genel 
Başkanı Ahmet Gündoğdu, “Mavi Marmara’da Furkan 
Doğan’ı şehit edenler, Furkan Doğan’ın yolculukta 

ne yapmak istediğini bilip, kendilerinin de buna karşı 
koyma gerekçesini tahrip edilmiş Tevrat’a dayandırı-
yor. Siyonistler öldürmeyi geçim kaynağı olarak görü-
yor, onlara da kapitalistler ile emperyalistler sponsor 
oluyor. Bir tarafta insanlık ve yardım için, adalet için 
yürüyen Hıristiyan, Yahudi veya Müslüman aktiviteler. 
Bir tarafta bunlara engel olan Siyonistler. Bu boyu-
tuyla baktığımızda hangi Mavi Marmara’da kimlerin 
olduğu,  hangi şekilde yolculuk yaptığının bir önemi 
yok. Mavi Marmara’nın yürüyüş amacına baktığımızda 
hepimiz Mavi Marmara’nın yolcularıyız. Çünkü Mavi 
Marmara’nın yürüyüşü, Habil ile Kabil arasındaki sa-
vaşta taraf olmaktır. Habil’in yanında yer olmaktır. Hz 
Musa ve Firavun’un arasında Hz. Musa’nın yanında yer 
almaktır” dedi. 

Programda “Üçüncü Fotoğraf Mavi Marmara” isimli 
tiyatro gösterisi gerçekleştirildi. Tiyatro salonda bulu-
nanlara duygulu anlar yaşattı.

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Gündoğdu: 
“Mavi Marmara Şehitleri, 
İnsanlığın ve Ümmetin Yüz Akıdır” 
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Gündoğdu,  
Bakan Çelik ile Bir Araya Geldi 

Memur-Sen, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Fa-
ruk Çelik’le görüştü. Görüşmede Memur-Sen Genel 
Başkanı Ahmet Gündoğdu, başta akademik zammın 
kapsamı ile miktarı olmak üzere kamu görevlilerinin 
sorunlarını ve taleplerini iletti. 

Taleplerin hayata geçirilmesi konusunda Memur-Sen’in 
kararlı tutumunun vurgulandığı görüşmede, sorunla-

rın çözüme kavuşturulması için Bakanlığın harekete 
geçmesi istendi. Bu bağlamda Memur-Sen tarafından 
Bakanlar Kurulu başta olmak üzere TBMM’ye sunu-
lacak çalışmaların ön raporu da Ahmet Gündoğdu 
tarafından Bakan Faruk Çelik’e sunuldu. Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda yapılan görüşmede 
Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin 
Esen hazır bulundu.

Çalık’tan Memur-Sen’e Ziyaret

AK Parti Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan 
Yardımcısı Öznur Çalık, sivil toplum kuruluşları ziya-
retleri kapsamında Memur-Sen’i ziyaret etti.

Memur-Sen Genel Merkezi’nde yapılan görüşmede 
Çalık, Yeni Türkiye’de Sivil Toplum Örgütlerinin ça-
lışmaları hakkında Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet 
Gündoğdu ve Memur-Sen yönetimi ile istişarelerde 
bulundu. 

Yapılan görüşmenin ardından Ahmet Gündoğdu ve 
Öznur Çalık basın mensuplarına açıklamalar yaptı. 
Memurların sıkıntılarını ele almak üzerebir araya gel-
diklerini belirten Çalık, AK Parti Genel Merkez Halkla 
İlişkiler Başkanlığı olarak her ilde STK’larla buluşmalar 
geçekleştirdiklerini söyledi. Çalık, 780 bin üyesi bulu-
nan, 11 hizmet kolunda yetkili olan Memur-Sen Konfe-
derasyonu’nun, kurulduğu günden bu yana insan hak 
ve özgürlüklerinin gelişmesi için gayret sarf ettiğini, 
kadim medeniyetin yaşatılması için ciddi mücadeleler 
verdiğini vurguladı.
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Gündoğdu’dan,
Sendikalara Hayırlı Olsun Ziyareti

Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, Me-
mur-Sen Genel Başkan Yardımcısı ve Sağlık-Sen Ge-
nel Başkanı Metin Memiş, Memur-Sen Genel Başkan 
Yardımcısı ve Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet 
Bayraktutar, Memur-Sen Genel Başkan Yardımcıları 
Mehmet Emin Esen ve Ekrem Yavuz, Ulaştırma Me-
mur-Sen Genel Başkanı Can Cankesen yapılan kong-
reler sonucunda göreve başlayan Memur-Sen’e bağlı 
sendikalar Büro Memur-Sen, Toç-Bir-Sen, Enerji Bir-
Sen ve Bayındır Memur-Sen yönetimlerine hayırlı ol-
sun ziyareti gerçekleştirdi.  

Gündoğdu ve Memur-Sen Yönetimi ilk olarak, Büro 
Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan ve yönetimi 
ile bir araya geldi. Burada konuşan Gündoğdu, Me-
mur-Sen’in, insanı esas alan, ırkına, rengine, cinsiye-
tine bakmadan, insanları yaptıklarıyla değerlendiren 
anlayışın adı olduğunu dile getirdi.

Gündoğdu, daha sonra Memur-Sen Genel Başkanve-

kili ve Toç-Bir-Sen Genel Başkanı Günay Kaya’yı ma-
kamında ziyaret ederek, Memur-Sen bayrağının daha 
ileriye taşınması için yeni yönetime görevler düştüğü-
nü söyledi. Gündoğdu, Memur-Sen’in dünya mazlum-
larına sözcülük yapmayı sürdüreceğini belirtti.

Gündoğdu, Enerji Bir-Sen Genel Merkezi’ni de ziya-
ret ederek, Enerji Bir-Sen Genel Başkanı Hacı Bayram 
Tonbul’u ve yönetimini tebrik etti, yeni dönemde ba-
şarılar diledi. Gündoğdu, Memur-Sen’in erdemli sen-
dikacılık anlayışıyla, kamu görevlilerinin sorunlarının 
çözümüne paydaş olarak, yeni kazanımlar elde etme-
yi sürdüreceğini dile getirdi.

Gündoğdu, son olarak Bayındır Memur-Sen Genel 
Başkanı Soner Can Tufanoğlu ile sendika genel mer-
kezinde bir araya geldi. Gündoğdu, Yeniden Büyük 
Türkiye yolculuğu için mücadelenin sürdüğünü vur-
gulayarak, Memur-Sen ailesinin bu süreçte daha fazla 
görev üstlenmesi gerektiğini söyledi.

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu ve Me-
mur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Esen 
TRT Genel Müdürü Şenol Göka’yı ziyaret etti.

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) Genel Mü-
dürü görevine gelen Şenol Göka’yı ziyaret eden Me-
mur-Sen Genel Başkanı Gündoğdu ve Memur-Sen Ge-
nel Başkan Yardımcısı Esen hayırlı olsun dileklerini iletti.

Gündoğdu, yeni görevinde Göka’ya başarılar dile-
di. Göka’nın göreve gelmesini sevindirici bir gelişme 
olarak değerlendiren Gündoğdu, Türkiye’nin dünya-
da sesi olan TRT’nin çok daha önemli başarılara imza 
atacağını ifade etti. 

Göka ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile geti-
rerek, Gündoğdu ve Esen’e teşekkür etti. 

Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu ve 
Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin 
Esen, Basın, Yayın ve Enformasyon Genel Müdürü Ce-
malettin Haşimi ve HSYK Üyesi Muharrem Özkaya’yı 
ziyaret etti.

Gündoğdu, ilk olarak Basın, Yayın ve Enformasyon 
Genel Müdürlüğü görevine başlayan Cemalettin Haşi-
mi ile bir araya geldi. Ziyarette çeşitli konularda istişa-
relerde bulunuldu. Gündoğdu, Cemalettin Haşimi’nin 
yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Haşimi ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile ge-
tirerek, Gündoğdu’ya teşekkürlerini iletti. Gündoğdu, 
daha sonra HSYK Üyesi Muharrem Özkaya’yı ziyaret 

Memur-Sen’den 
Haşimi ve Özkaya’ya Ziyaret

ederek yeni görevinde başarılar diledi. Özkaya, ziya-
retten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Gündoğ-
du’ya teşekkür etti.  

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Memur-Sen’den  
Göka’ya Hayırlı Olsun Ziyareti
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Memur-Sen’in bugüne kadar yürüttüğü çalışmalar 
hakkında detaylı bilgi alan UGTM Genel Başkanı Mo-
hamed Kafi Sherat, Türkiye’deki sivil toplum ve sendi-
kacılığı önemsediklerini, bu kapsamda Memur-Sen’in 
tecrübelerinden faydalanmak istediklerini söyledi. 
Sherat, “Memur-Sen ile ortak hedefimiz ümmet için 
çaba sarf etmektir. Konfederasyon olarak yerelde 
üyelerimizin, genelde ise ümmetimizin hakkını savu-
nuyoruz. Türkiye’ye ilişkilerimizi güçlendirmek için 

geldik. Bu kapsamda Memur-Sen’le de işbirliği yap-
mak istiyoruz” dedi.

Heyete, sivil toplumun örgütlerinin toplumsal rolü ve 
önemi hakkında bilgi veren Memur-Sen Genel Başka-
nı Gündoğdu, bir ülkenin gelişiminde en önemli fak-
törlerden birinin STK’lar olduğunu vurguladı.

Ziyaretin sonunda Gündoğdu, misafirlere “ebru tab-
losu” hediye etti.

Fas UGTM Heyeti 
Memur-Sen’de

Fas Ulusal İşçi Sendikaları Konfederasyon’u heyeti Memur-Sen Genel 
Başkanı Ahmet Gündoğdu’yu ziyaret ederek, Memur-Sen’in yaptığı 
faaliyetler hakkında bilgi aldı.
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Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, Me-
mur-Sen Genel Başkan Yardımcısı ve Enerji-Bir-Sen 
Genel Başkanı Hacı Bayram Tonbul ile birlikte Bilim, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık’ı ziyaret etti.

Memur-Sen’den
Bakan Işık’a Ziyaret

Memur-Sen Heyeti 
Kurtulmuş İle Görüştü

Memur-Sen heyeti, Bakan Fikri Işık’ı makamında ziya-
ret ederek, enerji sanayi ve madencilik hizmet koluna 
bağlı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı çalışanları-
nın sorunlarını iletti ve çözüm önerilerini paylaştı.

Memur-Sen heyeti Başbakan Yardımcısı Numan Kur-

tulmuş’a nezaket ziyaretinde bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kurtul-

muş, Memur-Sen’in çalışmalarını yakından takip ettik-
lerini, Türkiye’nin daha refah, barış ve huzurun hâkim 
olduğu bir ülke olması için Memur-Sen’e büyük gö-
revler düştüğünü belirtti.
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Filistin Meclis Başkanı Bahar:
“İyi ki Memur-Sen Var”

Heyet adına konuşan Filistin Meclis Başkanı Ahmed M. 
A. Bahar, “Türkiye’deki sesimiz oldunuz. İyi ki varsınız. 
Fikistin halkının yanında durarak, yardımlar yaparak, 
özgür Kudüs, özgür Mescid-i Aksa mücadelemize güç 
veriyorsunuz. İnşallah tez zamanda özgür Mescid-i 
Aksa’da birlikte namaz kılacağız” dedi. Memur-Sen 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Filistin Meclis Başkanı Ahmed M. A. Bahar başkanlığında Filistinli 
milletvekillerinden oluşan heyet, Memur-Sen Genel Başkanı 
Gündoğdu’yu ziyaret etti. 

Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, “Şehitleri bizim şe-
hitlerimiz, gazileri bizim gazilerimiz, evsizleri bizim 
evsizimiz ve yetimleri bizim yetimlerimiz. O yetim-
lere sahip çıkmakta bizim boynumuzun borcu” diye 
konuştu. Ziyaret sonunda Gündoğdu Bahar’a “ebru 
tablosu” hediye etti.
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Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, Azerbaycan’dan gelen Çeşitli 
Üniversitelerin Rektör ve Rektör Yardımcıları ile bir araya geldi.

Toplantıda karşılıklı ilişkilerin geliştirilmesi noktasında 
istişareler yapıldı.

Azerbaycan Cumhuriyeti Büyükelçiliği Eğitim Mü-
şaviri Doç. Dr. Necibe Nesibova, Türkiye’de okuyan 
öğrencilerin durumları hakkında Gündoğdu’ya bilgi-
lendirmelerde bulundu. Türkiye’yi kardeş ülke olarak 
gördüklerini belirten Nesibova, “Kardeşlik hukukunun 
çok daha ileri götürmek istiyoruz” ifadelerini kullandı. 

Memur-Sen’in demokratikleşmeden eğitime, özgür-
lüklerden insan haklarına kadar her alanda demokra-
tik hakların çoğalmasına, yasakların kalkmasına katkı 

Gündoğdu, 
Azeri Akademisyenlerle 
Bir Araya Geldi

yaptığını anlatan Gündoğdu, “Emeğimizin ve ekme-
ğimizin tadı, medeniyetimizin bekası ancak kadim 
kardeşliğimizle mümkündür.  Memur-Sen’e kardeşlik 
hukuku noktasından bakıldığında, Türkiye’nin model 
sivil toplum kuruluşudur. Memur-Sen sivil toplumun 
kuruluşu olmasının ötesinde iyilik hareketidir” diye 
konuştu.

Azerbaycan Cumhuriyeti Büyükelçiliği Eğitim Müşavi-
ri Doç. Dr. Necibe Nesibova, Türkiye’de okuyan öğ-
rencilerin durumları hakkında Gündoğdu’ya bilgilen-
dirmelerde bulundu.
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ILO’dan 
Gündoğdu’ya Ziyaret

YÖK Başkanı Saraç’a
Ziyaret

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Ankara Direktörü Leyla Tegmo Reddy, Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet 
Gündoğdu’yu ziyaret etti. 
Reddy, Türkiye’deki iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili faaliyetler hakkında Memur-Sen heyetiyle fikir alışverişinde 
bulundu.
Memur-Sen’in yapıcı duruşundan ve verdiği katkılardan dolayı teşekkür eden ILO Ankara Direktörü Leyla Teg-
mo Reddy, Türkiye’de çalışma hayatında iş güvenliğinin insan odaklı olmasında sivil toplum örgütlerinin yeri ve 
önemine vurgu yaptı.

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç’a ‘hayırlı olsun’ ziyaretinde 
bulundu.
Ahmet Gündoğdu, ziyarette, Saraç’a, yeni görevinin hayırlı olmasını dileyerek, çalışmalarında başarılar diledi.
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Talepler 
Bakan Müezzinoğlu’na İletildi 
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Ziyarette ayrıca, Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Me-
miş, sağlık çalışanlarına yıpranma payı verilmesine 
yönelik çalıştay ön raporu ile Sağlık Okur Yazarlığı 
Araştırması (SOYA)’nın sonuçlarını da Bakan Müezzi-
noğlu’nu sundu.

Sağlık-Sen’i, yaptığı yıpranma payı çalıştayı, Sağlık 
Okur Yazarlığı Araştırması ve sağlık çalışanlarının so-
runlarına yönelik yaptığı araştırma ve çalışmalardan 

Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu ve Genel Başkan Yardımcısı 
Metin Memiş, Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’nu ziyaret ederek, 
yıpranma payı ve lisans tamamlama başta olmak üzere taleplerimizi iletti. 

dolayı kutladığını söyleyen Sağlık Bakanı Mehmet Mü-

ezzinoğlu, kendilerinin de yıpranma payının verilmesi 

yönündeki çalışmayı en kısa sürede tamamlamak için 

çalıştıklarını söyledi. Sağlık-Sen’in yaptığı çalışmanın, 

sahanın taleplerini yansıtması açısından önemli oldu-

ğunu söyleyen Bakan Müezzinoğlu, kendi amaçlarının 

da sağlık çalışanlarının beklentilerini karşılamak oldu-

ğunu kaydetti.
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Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, Sudan İşçi Sendikaları Konfederasyonu (SWTUF) Genel Başkanı 
Ahmed El Kamil Aydarous başkanlığındaki Sudan heyetini kabul etti. 

Memur-Sen Genel Merkezi’nde gerçekleşen görüşmede, ikili işbirliği yapılması için mütabakata varıldı.

SWTUF Heyeti
Memur-Sen’de

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Bakan Güllüce’ye 
Talepler İletildi

Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, Bayındır-Memur-Sen Genel Başkanı Soner Can Tufanoğlu ile 
birlikte Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce’yi ziyaret etti.
Memur-Sen heyeti, Bakan Güllüce’yi makamında ziyaret ederek, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı çalışanlarının 
sorunlarını iletti ve çözüm önerilerini paylaştı.
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Gündoğdu,
Hasan Etyemez’in 
Cenaze Törenine Katıldı

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ahmet 
Gündoğdu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yar-
dımcısı Halil Etyemez’in babası Hasan Etyemez’in ce-
naze törenine katıldı.

Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle tedavi gördüğü has-
tanede vefat eden Hasan Etyemez’e Cuma namazına 
müteakip Konya’nın Ereğli İlçesi’ndeki Ulu Camii’de 
cenaze töreni düzenlendi. Törene, Çalışma ve Sosyal 

Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, Çalışma ve Sosyal Gü-

venlik Bakan Yardımcısı Halil Etyemez, Memur-Sen 

Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, Memur-Sen yöne-

timi, Memur-Sen’e bağlı sendikaların başkanları, çok 

sayıda siyasetçi ve bürokrat katıldı.

Hasan Etyemez’in cenazesi kılınan namazın ardından 

Meydanbaşı Mezarlığı aile kabristanına defnedildi. 
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Memur-Sen Konfederasyonu ve bağlı sendikaların 
üyeleri ile birinci dereceden akrabalarına; akaryakıt, 
gıda, giyim, sağlık, seyahat, eğitim, interaktif iletişim 
gibi gündelik hayata dair birçok konuda indirim avan-
tajı sağlayacak olan “Memur-Sen Avantaj İndirim Pro-
tokolü” imzalandı.

Protokole imzayı Memur-Sen adına Genel Başkan 
Ahmet Gündoğdu ve AGMLAB-Araştırma Geliştirme 
Merkez Laboratuarı Bilişim Teknoloji A.Ş. yetkilileri 
attı.

Memur-Sen üyeleri ile birinci dereceden akrabaları-
na, üyelik bilgilerine bağlı olarak Memur-Sen Avantaj 
Portalına kayıt olmaları koşuluyla indirim ve avantaj 
sunacak olan firmalar, Memur-Sen’in onayı sonucu 
AGMLAB-Araştırma Geliştirme Merkez Laboratuarı 
Bilişim Teknoloji A.Ş. tarafından “Memur-Sen Avantaj 
İndirim Portalı”na eklenecek. Bu sayede “Memur-Sen 
Avantaj İndirim Portalı”nı mobil uygulama olarak akıl-
lı telefonlarına indiren veya www.memursenavantaj.
com web adresini ziyaret eden üyelerimiz sektörel 
bazda diledikleri indirime kendilerine en yakın nokta-

dan başlamak üzere ulaşabilecekler. Proje kapsamın-
da lokal bazda illerde teşkilatlarımızın yaptığı yerel 
anlaşmalar da AGMLAB Ar-Ge Merkez Lab. Bil. Tek. 
A.Ş. tarafından sisteme entegre edilebilecek.

Teknik alt yapı hazırlıklarında sona gelinen ve kısa süre 
içerisinde hayata geçmesi hedeflenen “Memur-Sen 
Avantaj Portalı”nın güncellemeleri süreklilik göstere-
cek ve internet servisiyle desteklenecek. Altyapı çalış-
maları tamamlandığında sisteme bilgisayar ve mobil 
uygulamalardan ulaşılabilecek, üye işyerlerinin sağla-
dığı indirimler ve avantajlar takip edilebilecek.

Protokole imza atan Memur-Sen Genel Başkanı Ah-
met Gündoğdu, Memur-Sen’in üyelerine avantaj 
sağlayacak olan sistemin önemine dikkat çekerek, 
“Sistem sayesinde üyelerimiz büyük avantajlar elde 
edecek.  Dileyen üyemiz internete girerek kendisine 
en yakın yerdeki ya da gideceği bir yerdeki herhangi 
bir indirimi ya da avantajı anında görebilecek. Tekno-
lojik gelişmelere uygun olarak üretilmiş bir sistem söz 
konusu. Projenin şimdiden üyelerimize hayırlı olması-
nı diliyorum” dedi.

Memur-Sen Üyelerine 
Büyük İndirim Avantajı
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Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ahmet 
Gündoğdu, Milli Eğitim Şûralarına eğitimin ve eğitim 
çalışanlarının sorunlarına çözüm bulmak için katıldık-
larını, yaptıkları hazırlık ve sundukları önerilerle şûra-
ya damga vurduklarını söyledi.

Eğitim-Bir-Sen 8. Türkiye Buluşması, şube yönetimle-
ri ve ilçe temsilcilerinin katılımıyla Antalya’da yapıldı. 
Toplantının açılışında konuşan Genel Başkan Ahmet 
Gündoğdu, 17, 18 ve 19. Milli Eğitim Şûralarına katılmış 
olmak için katılmadıklarını ifade ederek, şu şekilde 
konuştu: “17. Milli Eğitim Şûrası’na katsayı engelinin 
kaldırılmasını taşıdık, 4’e 63 oyla kabul ettirdik. Ta-
lim ve Terbiye Kurulu Başkanı, Milliyet Yazarı Abbas 
Güçlü’ye ‘bu oylamayı içime sindiremiyorum’ diye-

Eğitim-Bir-Sen

Türkiye Buluşması Gerçekleştirildi

rek önergemizden çıkan sonuçtan rahatsız olmuştu. 
18. Milli Eğitim Şûrası’na kademeli eğitime geçmek, 
Kur’an, siyer, din eğitimi gibi derslerin müfredata gir-
mesini sağlamak, insanımızı fişleyen milli güvenlik 
dersi garabetinden kurtulmak gibi yüzlerce öneriyle 
gittik. Milli Eğitim Bakanımıza,  bakanlık yetkililerimi-
ze ve milletimize çağrıda bulunuyorum. İster şûrada 
oy çokluğuyla tavsiye kararına girsin, isterse girmesin 
milletin kararıdır, karma eğitim mecburiyetinin kaldı-
rılmasının da takipçisi olacağız. Kız lisesi, erkek lisesi 
gibi karma olmayan, halkın önünde tercih bulunan, 
Atatürk’ün başlattığı bu uygulamayı 28 Şubat’ın anti-
demokratik sürecinde dönemin bakanı Metin Bostan-
cıoğlu yasaklamış. 10 kızın müracaat ettiği biçki, dikiş 
kursuna bile erkek almadan açmaz hale gelmiş. Sayın 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Bakana çağrıda bulunuyorum, karma eğitim mecbu-
riyetinin kaldırılması yönündeki önergemi tartışmaya 
açmamış olabilirsiniz; ancak bu önerge oy çokluğu 
ile kabul edilmiştir. Bu önergeyi hayata geçirmek zo-
rundasınız. Çıkışı yok. Dönüşü olmayan bir yoldur. Biz 
şûra kararına bakmayız. Eğitim-Bir-Sen olarak milletin 
değerlerine, kararına bakarız.”

“ÇOCUKLARA 
İÇKİ SERVİSİ YAPTIRMA UYGULAMASI 
NESİLLERİ BOZMAKTADIR”

Anayasa’nın, 18 yaşından küçükleri reşit olarak kabul 
etmediğini ve devletin korumasına aldığını hatırlatan 
Gündoğdu, “Gençlerimizi alkolden, sigaradan uzak 
tutun diye kamu spotları hazırlıyoruz. Alkolün yanına 
gelemez, sigara satamaz, alamaz diyor yasalar ama 
Milli Eğitim müfredatıyla otelcilik turizm meslek lise-

lerinde çocuklara eğitim gereği kokteyl hazırlatılıyor, 
içki servisi yaptırılıyor” dedi. 

Eğitim-Bir-Sen’in yanlış uygulamayı haykırdığını ha-
tırlatan Gündoğdu, “Nesilleri korumak temel kanunun 
görevidir ama bu uygulama nesilleri bozmaktadır. 
Alkolün, uyuşturucunun, satanizmin, bonzainin kol 
gezdiği bir ortamda devlet eliyle çocukları zehirle-
mek yanlıştır. Cuma günü öğleden sonra komisyonda 
36’ya 38 oyla önergemiz ret ediliyor ve olağanüstü bir 
gayretle takdiri müzakereyle yeniden görüştürüp oy 
çokluğuyla geçmesini sağlıyoruz. Eğitim-Bir-Sen, Os-
manlıca ders olarak okutulsun diyor. Zorunlu olması 
daha iyiydi ama komisyondan böyle geçti. Genel ku-
rulda sosyal bilimler lisesinde zorunlu olan ders imam 
hatiplerde de zorunlu oldu, diğerlerinde seçmeli oldu” 
şeklinde konuştu.

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Seçim sonrası Genel Başkan Metin Memiş yeniden ge-
nel başkan seçilirken, Genel Başkan Yardımcıları ise 
Semih Durmuş (Genel Başkan Vekili), Kemal Çırak(-
Teşkilat), Himmet Bayar (Mali İşler), Mustafa Örnek 
(Toplu Sözleşme ve Mevzuat), Mutlu Kaya (Basın ve 
İletişim) ve Abdülaziz Aslan (Genel Eğitim ve Sosyal 
İşler) oldu.

Seçim sonucunun açıklanmasından sonra delegelere 
ve salonu dolduran Sağlık-Sen ailesine bir teşekkür 
konuşması yapan Genel Başkan Memiş, 15 Mayıs’a ka-
dar 250 bin üyeye ulaşıp, Sağlık-Sen’i zirveye taşıya-

Hizmet Yolculuğuna
Metin Memiş’le Devam 

Sağlık-Sen 5. Olağan Genel Kurulu, coşkulu bir şekilde tamamlandı. 
Delegeler, Sağlık-Sen’i yönetme ve daha ileri taşıma görevini,  
bir kez daha Genel Başkan Metin Memiş ve listesinde yer alan yönetim 
kurulu üyelerine verdi.

caklarını söyledi. Hizmet yolculuğunda kendisine ve 

listesini onaylayarak bu kutlu görevi veren delegelere 

teşekkür eden Genel Başkanımız, “Bundan sonra da 

Akif İnan’ın Memur-Sen’i kurduğu ilkelerden ayrılma-

dan, hizmet yolculuğumuza devam edeceğiz. Aramı-

za fitne sokulmasına müsaade etmeyeceğiz. Bütün 

enerjimizi üyemiz, sağlık ve sosyal hizmet çalışanları, 

ülkemiz ve dünya mazlumları için harcayacağız. Biz, 

büyük bir aileyiz. Hizmet sendikacılığında 20 altın yılı 

birlikte geride bıraktık. Yeni ufuklara, yeni hedeflere 

hep birlikte yürüyeceğiz” şeklinde konuştu.
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Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet Bayraktutar ve 
beraberindeki heyet Diyanet İşleri Başkanı  Prof. Dr. 
Mehmet Görmez’i makamında ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Bayraktutar, Diyanet-Sen ve  Di-
yanet teşkilatın Rotasyon uygulamasından rahatsız  
olduğunu, rotasyonun adil olmadığını ve  uygulama 
şeklinde bile eksiklerin bulunduğunu ifade etti. 

Becayiş konusuna da  değinen Bayraktutar, becayişin 
illerde farklı farklı uygulanmasının bir muamma oluş-
turduğunu, beklenen aktiviteyi, motivasyonu oluştur-
madığını söyledi.

90 yıldır uygulanamayan rotasyonun özellikle AK Par-
ti döneminde uygulanıyor olmasının  din görevlilerinin 
kafasını karıştırdığını ifade eden Bayraktutar “Bu ka-
rar tek taraflı alınan bir karar olduğu gibi çalışanın du-
rumu hiçbir şekilde göz önünde bulundurulmamıştır. 
Bulunmuş oldukları yerlerde başarılı bir şekilde göre-
vini yürüten personelimiz kendilerini beklenmedik bir 
ceza modeliyle cezalandırıldıklarını düşünmektedirler. 
Yıllarca başarılı ve özverili bir şekilde çalışan persone-
limiz bir mükâfat beklerken verilmiş olan bu kararın 

Bayraktutar:
“Rotasyon Gözden Geçirilmelidir”

adeta ceza olduğu konusunda ayrıca tedirginlik içe-
risindeler. Kendilerini, ailelerini geleceğe hazırlayan, 
kurulu bir düzenin içinde cemaat ve sosyal ortamla-
rında sıkıntısız bir şekilde görevini yerine getiren per-
sonelimiz,  uygulanmak  istenen Rotasyon kararı ile 
aile açısından,  ayrıca iş verimliliği açısından maalesef 
olumsuz etkilenmişlerdir. Bu açıdan rotasyonun kabul 
edilir bir tarafı yoktur” dedi. 

Bayraktutar, Rotasyon konusunda Diyanet çalışanları-
nın yüzünü güldürecek yeni bir düzenleme ile tekrar 
ele alınmasını aksi durumda eylem kararlarını uygula-
maya geçireceğini ifade etti.

Diyanet-Sen’in taleplerini dikkate alınacağını belirten 
Diyanet İşleri Başkanı Görmez, “Rotasyon konusunda 
bana ilettiğiniz taleplerinizi dinledim, her yeni uygu-
lamada olduğu gibi uygulama aşamasında sıkıntıla-
rın oluşa bileceğini görüyorum, fakat Diyanet İşleri 
Başkanlığının hizmet geleceği ve verimliliği açısından 
ilkesel olarak rotasyondan tamamen vazgeçmemiz 
mümkün görünmüyor. Fakat yetkili sendika olan siz-
lerin talepleri doğrultusunda süre ve uygulamadaki 
idari aksaklıkları tekrar ele alarak yeniden düzenlen-
mesi talimatını vereceğim” dedi.
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   Bem-Bir-Sen21 Yaşında…

Memur-Sen Konfederasyonu’na üye olarak yerel yö-
netim çalışanlarının teveccühleri ile üst üste 9 yıldır 
“genel yetkili sendika” sıfatına mazhar olan Bem-Bir-
Sen, kuruluşunun 21. yılını kutladı.

Bem-Bir-Sen Genel Başkanı Mürsel Turbay,  sendi-
kanın 21. Kuruluş yıldönümü münasebetiyle düzen-
lediği basın toplantısında, yerel yönetim hizmet kolu 
çalışanlarının çözüm bekleyen problemlerini masaya 
yatırdı, Sendika olarak 2015 yılı toplu sözleşme görüş-
melerinden beklentilerini dile getirdi.

Turbay, düzenlediği basın toplantısında şunları söyle-
di: “Kendimiz ile ilgili sorunlarımızı masaya yatırma-
dan ve çözüm önerilerimizi sıralamadan önce yarın 
kutlanacak olan 10 Ocak Dünya Çalışan Gazeteci-
ler Günü dolayısıyla, buruk da olsa bu değerli günü 
kutlamak istiyorum. Hepinizin yakından bildiği üzere 
gazetecilik mesleği ülkemizde yıllardan beri en fazla 
sömürülen, meşakkatin ve riskin en fazla olduğu mes-
lek guruplarının başında gelmektedir. Bildiğiniz üzere 
yerel yönetim çalışanları hizmet kolu itibariyle İçişleri 
Bakanlığı’na bağlı olarak görevlerini yürütmektedirler. 

Ancak asıl sorumluluk alanı iç güvenlik gibi çok önem-
li bir görev olan İçişleri Bakanlığı’nın, yerel yönetim-
leri ve çalışanlarını yıllardan beri bir genel müdürlük 
bünyesinde idare etme çabası artık sorunlarımızı gi-
dermemektedir. Yeni Türkiye hedefinde yerinden yö-
netim ilkesi ile ilgili çalışmalar yürütülürken yıllardan 
beri sözü verilen Yerel Yönetimler Bakanlığı’nın kurul-
masını bekliyoruz” diye konuştu.

“İTFAİYECİLER RİSKLİ MESLEK  
GRUBUNDAN SAYILMALI”

“Günümüz Türkiye’sinde itfaiyecilik maalesef ha-
len daha bir ‘meslek’ olarak görülmemektedir” diye 
Turbay, “Üstelik ağır risk grubu oluşturan itfaiye çalı-
şanlarına yıllardan beri uğraşıp zorla kazandırdığımız 
yıpranma payları, sadece yangın söndürmeye gittik-
leri görevler için geçerli kılınmaktadır. Bizler, itfaiye-
cilik mesleğinin riskli meslekler grubuna alınmasını ve 
yıpranma paylarının mesleğin onuruna yakışır şekilde 
düzenlenip uygulamasını talep ediyoruz” dedi.

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Büro Memur-Sen 5. Olağan Genel Kurulu Ankara’da 
bir otelde gerçekleştirildi. Demokrasi şöleni havasın-
da geçen genel kurulda iki ayrı liste yarıştı. Genel ku-
rul sonucunda Büro Memur-Sen Genel Başkanlığı’na 
yeniden Yusuf Yazgan seçildi. Yusuf Yazgan’ın genel 
başkanlığa seçilmesi salondakiler tarafından ayakta 
alkışlandı. Coşkulu anlara sahne olan genel kurul sa-
lonu, ‘Yusuf Başkan’  ‘Teşkilat seninle gurur duyuyor’ 
sloganlarıyla yankılandı. 

“BÜRO MEMUR-SEN’İMİZİN  
GÜCÜNE GÜÇ KATACAĞIZ”

Desteklerinden dolayı delegasyona ve Büro Me-
mur-Sen’in tüm teşkilatlarına teşekkür ederek bir ko-
nuşma yapan Yazgan, “Şahsımı genel başkanlığa se-
çen 50 bin üyemizin temsilcisi olan delegasyonumuza 
ve tüm teşkilatımıza sonsuz şükranlarımı sunuyorum. 
Durmadan, bıkmadan, yorulmadan kamu görevlileri-

miz ve teşkilatımız için mücadelemize kaldığımız yer-
den devam edeceğiz. Hizmet kolumuzda görev yapan 
yüz binlerce memurun sorumluluğunu omuzlarımızda 
hissederek, yeni kazanımlar için daha çok mücadele 
edeceğiz. Sonuç alıncaya kadar mücadelemizi karar-
lılıkla sürdüreceğiz. Büro Memur-Sen’imizin gücüne 
güç katacağız. Tarihimizden, teşkilatımızdan, delege-
lerimizden, üyelerimizden aldığımız güçle, ülkemizin 
yarınlarında söz sahibi olmaya devam edeceğiz. Genel 
kurul sonucumuzun, tüm teşkilatımıza, sendikamıza, 
kamu görevlilerimize ve ülkemize hayırlar getirmesini 
diliyorum” dedi.

Büro Memur-Sen genel merkez yönetimi şu şekilde 
oluştu: Genel Başkan Yusuf Yazgan, Genel Sekreter 
Mehmet Hadi Erdoğmuş, Genel Mali Sekreter Vecdi 
Yanbaz, Genel Teşkilat Sekreteri Kutbettin Aydın, Genel 
Eğitim Sekreteri Sezayi Soysal, Genel Toplu Sözleşme 
Sekreteri Mustafa Mengütaycı ve Genel Basın Sekreteri 
Nihat Tunç.

Büro Memur-Sen 
Yeniden Yusuf Yazgan Dedi

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, “Kamu görevlilerimiz 
ve teşkilatımız için verdiğimiz mücadeleye, kaldığımız yerden, tüm 
teşkilatımızla omuz omuza devam edeceğiz” dedi.
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Toç Bir-Sen 5. Olağan Genel Kurulu birlik, beraberlik 
ve kardeşlik içinde geçti. Büyük ve güçlü Toç Bir-Sen 
ailesi 4. kez Genel Başkan Günay Kaya ile istikrara ve 
yola devam dedi.

Seçim sonucunun açıklanmasının hemen ardından bir 
teşekkür konuşması yapan Genel Başkan Kaya, kong-
rede kazananın birlik, beraberlik, kardeşlik, dostluk ve 
demokrasi olduğunun altını çizdi. Genel Başkan Kaya 
konuşmasında şunları söyledi: “Toç Bir-Sen teşkilat-
ları bir destan daha yazdılar. Bu kongre inanıyorum 
ki Toç Bir-Sen’imizin yeni kazanımlara imza atmasına, 
daha da güçlenmesine yeni bir milat olacak. Teşkilat-
larımız zaten birdi, beraberdi, kardeşti; ama kongre-
miz bu birlik ve beraberliğin daha da güçlenmesine 
vesile olacak. Biz Genel Merkez Yönetim Kurulu üyele-
ri olarak aldığımız sorumluluğun bilinciyle 38 bin üyeli 
Toç Bir-Sen’imizi güçlendirmek, büyütmek için gece-
mizi gündüzümüze katacak, her platformda destansı 

sendikal mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Yeni-
den Büyük Türkiye yolunda tarihi bir sorumluluk aldık, 
aziz Milletimiz, ülkemiz, kamu çalışanlarımız ve dünya 
mazlumları için bu tarihi sorumluluğu almaya da de-
vam edeceğiz. 81 ilden binlerce yol kat ederek kongre 
coşkumuza coşku katan, heyecanımızı ve mutluluğu-
muzu paylaşan tüm delegasyona Genel Merkez Yöne-
tim Kurulumuz adına teşekkürlerimizi, şükranlarımızı 
sunuyorum. Daha güzel günlere hep birlikte yürüye-
ceğiz, daha büyük hamleleri hep birlikte yapacağız.”

Gerçekleştirilen seçim sonrasında Günay Kaya baş-
kanlığındaki Toç Bir-Sen Yönetim Kurulu şu isimler-
den oluştu: Sabri Kızılkaya (Genel Başkan Vekili), 
Genel Başkan Yardımcıları Nail Süngü (Mali İşler), 
Hüseyin Öztürk (Teşkilat), Fatih Doğan (Mevzuat ve 
Toplu Sözleşme), Şahin Değirmen (Eğitim ve Sosyal 
İşler), İbrahim Ethem Gürsoy (Basın ve İletişim)

Toç Bir-Sen’de  
Demokrasi Şöleni Yaşandı
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Enerji Bir-Sen 5. Olağan Genel Kurulu, coşkulu bir şe-
kilde tamamlandı. Delegeler, Enerji Bir-Sen’i yönetme 
ve daha ileri taşıma görevini, tekrar Genel Başkan Hacı 
Bayram Tonbul’a verdi.  

Ankara Büyük Anadolu Otel’de gerçekleştirilen Enerji 
Bir-Sen 5. Olağan Genel Kurulu’nda demokrasi şöle-
ni yaşandı. Seçim sonrası Genel Başkan Hacı Bayram 
Tonbul yeniden genel başkan seçildi. 

Enerji Bir-Sen Genel Başkan Yardımcılıklarına ise 
Mehmet Doğan  (Genel Başkan Vekili), Vedat Memiş 
(Teşkilat), Cemil Şentürk (Mali İşler), Gürkan Kaya 
(Toplu Sözleşme ve Mevzuat), Zeki Karaoğlu (Basın 
ve İletişim) Mehmet Reşit Gürbüz (Genel Eğitim ve 
Sosyal İşler) görevlerine seçildi.

Seçim sonucunun ardından delegelere ve misafirlere 
hitap eden Tonbul, “Şahsıma ve ekibime verdiğiniz 
destekten dolayı teşekkür ediyorum. Bizlere verdiği-
niz emanetin hakkını, en iyi şekilde vereceğimizden 
hiç şüpheniz olmasın. Birlikte uzun yıllar omuz omu-
za çalıştığımız arkadaşlarıma, sendikamıza verdikleri 
emekten dolayı teşekkür ediyorum. Bizim kimseye 
kırgınlığımız yok. Zaman birlik olma zamanı, zaman 
Enerji Bir-Sen’i büyütme zamanı. İlkerlerimizden 
ödün vermeden, kardeşçe omuz omuza çalışacağız. 
Konuşmamda sıraladığım hedeflerimizi gerçekleştir-
mek için var gücümüzle çalışacağız. Önümüzde Mayıs 
süreci var. 17 bin üye hedefimizi gerçekleştirmek için 
teşkilat olarak, çok çalışacağız ve ekmeğimizi büyü-
teceğiz” dedi.

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Enerji Bir-Sen Teşkilatı,
Tonbul İle Yola Devam Dedi
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Birlik Haber-Sen, 657’lerle aynı maaşı alan 399’a tabi 
memurlardan daha fazla vergi alındığını belirtti. Sen-
dika, “Maaşlar eşitlendiyse alınan vergi de eşit olmalı” 
talebinde bulundu.

1. Sosyal imkânlar ve diğer kurumlarda çalışan per-
sonelin çeşitli adlar altında aldıkları ek ödemeler göz 
önünde bulundurulduğunda;  KİT’lerde çalışan per-
sonelin maaşlarının yıllar itibariyle nasıl eridiği or-
tadadır. 657’ye tabi memurlara her türlü sosyal hak 
sunulurken, KİT’lerde çalışan memurlar tüm sosyal 
imkânlardan ücreti mukabilinde faydalanabilmekte-
dir. Ayrıca, kamu işçilerine ödenen maaşlar, ikrami-
yeler ve verilen zamlar ortadayken, sadece KİT’lerde 
çalışan personelin ek ödemeleri gündeme geldiğinde 
“eşit işe eşit ücret” ve “bütçe dengelerinden söz edil-
mesi gerçekçilikten uzaktır.

2. 399/2 KHK’ya tabi tüm memurlar,  Mayıs- Haziran 
aylarında yüzde 20’lik vergi dilimine Ekim ayında da 
yüzde 27’lik vergi dilimine girilmesi nedeniyle, 657’ye 
tabi memurlara uygulanan yüzde 15’lik vergi dilimi ile 
karşılaştırıldığında,  ücretleri yılın ikinci altı ayında ön-
celikle yüzde 5 ve sonrasında yüzde 12 oranında azal-
maktadır. “Eşit işe eşit ücret” politikası uygulanmakta 
ise; neden vergi konusunda “eşit ücrete eşit vergi” 
politikası uygulanmamaktadır?   

399. Sayılı KHK tabi çalışan personellerin aylık vergi 
matrahlarının yüksek olmasından dolayı yılın ilk dör-

düncü ayından itibaren bir üst vergi dilimine girmesi 
sonucu yüzde 5 eksik maaş almaktadırlar. 399. Sayı-
lı KHK tabi çalışanlar en geç 4. ve 5. aylarda bir üst 
vergi dilimine girmekte Ocak ayı zammı yüzde 5 in 
altında olması halinde 4.aydan 7.aya kadar (2. yarıyıl 
zammı) fazladan kesilen vergi kadar maaşları eksiye 
gitmektedir.

657 Sayılı Yasaya tabi çalışanların büyük çoğunluğu 
ise 8.veya 9.ayda bir üst vergi dilimine girerek Maaş-
larından yüzde 5 daha fazla vergi kesinti olmaktadır.

Ocak ayında ilk maaşını alan personelin ücreti Tem-
muzda yapılacak Maaş zammına kadar hiç artmadığı 
halde 4. ve 5. aylarda fazladan yüzde 5’lik daha son-
ra 9.ve 10.aylarda ise bir üst vergi Matrahı olan yüzde 
27’lik dilime girerek yüzde 12’lik fazladan vergi yükü 
ile maaşları erimektedir. Netice olarak Yüzde 12 maaş 
zammı verilmiş olsa bile Zam yapılmamış etkisi gös-
terecekti.

Yukarıdaki tablolardan da görüleceği üzere 399’ a 
tabi olarak çalışan personeller yıl içerisinde her ne ka-
dar zam alırsa alsın yılsonunda aldığı maaştan yüzde 
12 civarında kayıp yaşamaktadır.

Önümüzdeki dönemde Birlik Haber Sen olarak konu-
nun yakın takipçisi olacağız. Bu konunun çözümü bile 
çalışanların alın terinin karşılığının verilmesi noktasın-
da çok önemli bir adım olacaktır.”

Memurların Gelir Vergileri 
Eşitlensin
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Tufanoğlu: 
“Eski imar Uygulamaları Son Bulmalı”

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Bayındır Memur-Sen Genel Başkanı Soner Can Tu-
fanoğlu, Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun açıkladığı 
“Kamuda Şeffaflık” paketin içeriğinde yer alan “Yeni 
İmar Kanunu”nu değerlendirdi.

Bayındır Memur-Sen Genel Başkanı Soner Can Tufa-
noğlu, Hazırlanan Yeni İmar Kanununu ile İmar Ka-
nunu’nda yapılan değişikliklerle imar rantının Bele-
diyeler vasıtasıyla vatandaşlara aktarılacağı düzene 
geçildiğini söyledi.

Soner Can Tufanoğlu, “İmar Kanununda yapılacak 
olan yeni imar uygulamaları bugüne kadar kamuoyu 
nezdinde şaibelere yol açan, akıllarda soru işaretleri 
bırakan eski imar uygulamalarını ortadan kaldıraca-
ğını düşünüyoruz. İmar Kanununda yapılan değişik-
liklerle imar rantının Belediyeler vasıtasıyla vatanda-
şımıza aktarılması düzenine geçiyoruz” diye konuştu.

Ayrıca yeni düzenlemelerle Belediyelerin vatandaş 

nezdinde güvenirliğini arttıracak ve haksız gelir da-
ğılımına izin vermeyeceğini belirten Tufanoğlu, “Bu-
nunla beraber ülkemiz ve şehirlerimiz için hayatı öne-
me sahip kentsel dönüşüm projeleri içinde önemli bir 
kaynak sağlanmış olacak” dedi.
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Ulaştırma Memur-Sen,
Başkanlar Kurulu Toplantısı Yapıldı
Memur-Sen Konfederasyonuna bağlı Ulaştırma Me-
mur-Sen’in Şube Başkanları Toplantısı Ankara, İç kale 
Otel’de gerçekleştirildi. 

Toplantıya Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gün-
doğdu, Memur-Sen Genel Başkanı Can Cankesen, 
TCDD Genel Müdür Yardımcıları İsa Apaydın, Adem 
Kayış TCDD İnsan Kaynakları Daire Başkan Yardımcı-
ları Turan Doruk, Mustafa Gediz, Ulaştırma Memur-Sen 
Genel Başkan Yardımcıları ve Şube Başkanları katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Genel Başkan 
Can Cankesen, Kimseyi ötekileştirmeden kamu çalı-
şanlarının hakkını aradıklarını vurgulayarak; Sendika-
mızın üye sayısı her geçen gün sürekli artıyor. Çalışan-
ların bizi tercih etmesinin altında adaletli ve bağımsız 
oluşumuz, kimsenin boyunduruğu altına girmeden 
sadece hizmet sendikacılığı yapmamız ve çalışanları 
için ortak kazanımlar elde etme çabamız yatıyor. Bu 
yılda yetkili sendika olarak, çalışanların hakkını savu-
nacağız ve geçen yıllara oranla daha fazla kazanım 
elde edeceğiz” dedi. 

Cankesen, Memur-Sen olarak, özelde üyelerin çalışma 
hayatıyla ilgili hak ve hukuk mücadelesi yürüttüklerini 
belirterek, “Ek göstergelerin düzelmesi, ek ödemele-
rin, aile yardımı ve çocuk yardımının emekliliğe yan-
sıması, 30 yıl üzeri hizmet tazminatlarının ödenmesi 
2005 yılından sonra işe giren personele bir derece 
verilmesi, disiplin affı ve çalışanların beklentisi olan 
temel ücret gruplarının beş gruptan üç gruba düşü-
rülmesi ile fazla çalışma ücretlerinin arttırılması konu-

ları sendikal mücadelemizin bir kaç maddesi olarak 
ta sayılabilir.  Genelde ise ülkemizde ve dünyada ce-
reyan eden tüm olaylar karşısında, maddi ve manevi 
yardımda sınır tanımadan gücümüzün yettiği her yere 
ulaşmaya çalışıyoruz” diye konuştu. 
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