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Editörden

Mehmet Emin ESEN
Memur-Sen 
Genel Başkan Yardımcısı

“Kararlı Adımlarla Güvenli Yarınlara” sloganıyla ger-
çekleştirdiğimiz 5. Olağan Genel Kurulumuz tamam-
landı. Memur-Sen’imizin değerli delegeleri ve dava 
arkadaşlarıma teşekkür ve minnetlerimi ifade eder, 
yeni dönemin hepimize hayırlar getirmesini temenni 
ederim. Kongremizin kardeşlik içerisinde geçmesini 
sağlayan tüm üye, delege ve ayrıca kongremize ka-
tılan Sayın Başkanımız Ahmet Davutoğlu, siyasi parti 
temsilcilerimiz ve sivil toplum örgütlerimize teşekkür 
ediyorum

Biz millet adına ter dökmeye, enerji harcamaya, her 
türlü zorluğa direnmek üzere bu yola çıktık, Allah bu 
yolda ayaklarımızı sabit eylesin.

Birlik ve beraberlik içerisinde gerçekleştirdiğimiz 
kongremiz bizleri “Yeniden Büyük Türkiye” idealimize 
bir adım daha yaklaştırdı. Gayretlerimiz, emeklerimiz, 
alınterimiz ve dualarımızla soylu yürüyüşümüze de-
vam ediyoruz.

Hizmet kervanımız, üyelerimizin izlediği yoldan asla 
çıkmadı, bundan sonra da çıkmayacak. Kamu görev-
lilerinin hissiyatı ne ise, bizim de hissiyatımız o oldu, 
bundan sonra da olacak. Davamızın temelinde hak, 
adalet ve doğruluk var. Emeğin, ekmeğin, hakkın, 

özgürlüğün barışın, kardeşliğin ve milli iradenin mü-
cadelesini veriyoruz. Yeni bir paradigma yeni bir me-
deniyet tasarımı için her zamankinden daha fazla çalı-
şıyor, yeni bir uygarlık için bir daha oturmamak üzere 
ayağa kalkmayı hedefliyoruz. Türkiye’nin ayağa kalk-
ması, dünya mazlumlarının ayağa kalkmasıdır. Alnı ak, 
başı dik, yüreği inançla dolu teşkilatımızın desteğiyle 
ilke ve doğrularımızdan ödün vermeden yürümeye 
devam edeceğiz. Örgütlü çalışma hayatı, demokratik 
Büyük Türkiye ve adil dünya düzeni için hep birlikte 
direneceğiz, kazanacağız. Erdemliler hareketi olarak 
sorunlara çözüm üreteceğiz. Türkiye’yi Eski Türkiye’ye 
döndürme hesapları yapanlara inat Yeni Türkiye’nin 
dinamizmini frenlemesine fırsat vermeyeceğiz. Büyük 
Memur-Sen ailesi olarak ülkemize ve milletimize karşı 
kurulan komplolara asla boyun eğmeyeceğiz, yeniden 
Büyük Türkiye idealimize kavuşana kadar mücadele-
mizi sürdüreceğiz.

Memur-Sen, birliğimizin teminatı, kardeşliğin adı, sev-
da ikliminin bereketli tohumudur. Biz, milletin değer-
leri, medeniyetin birikimiyle yol alan milletin emek-
çileri, ebedi barışın bekçisiyiz. Gün umutlarımızı ve 
yüreklerimizi birleştirme günüdür. Gün geleceğimize 
sahip çıkma günüdür.

Soylu Yürüyüş
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Başkandan

Ali YALÇIN
Memur-Sen 
Genel Başkanı

Sendikal Mücadelenin İcracısı, 
Medeniyet Davasının İnşacısı 
Memur-Sen

Büyük Memur-Sen ailesi olarak, 1 Mayıs E-
mek ve Dayanışma Günü’ nü her yıl ülkemizin 
kadim bir şehrinde ve bir tema ile kutlama ge-
leneğimizi; 2012’de “Haklar için, özgürlükler 
için, demokrasi için, adalet için, saygın bir iş 
için, baskısız, insan onuruna yaraşır bir yaşam 
için birlikteyiz” temasıyla Ankara Tandoğan’da 
başlattık. 2013’te ise “Hak, emek, barış ve kar-
deşlik yolunda Çanakkale’deyiz” temasıyla, 
Çanakkale Ruhunu, Millet olarak yeniden yaşa-
mak, unutanlara ve unutturanlara hatırlatmak 
için Çanakkale’deydik. 2014’te, Diyarbakır’day-
dık. Bu ilimizde “Emek, dayanışma, kardeşlik 
ve medeniyet buluşması” temasıyla, 1 Mayıs 
üzerinden toplumun iradesine ipotek koymak 
isteyenlerin aksine biz evrensel hukuk, ebedi 
kardeşlik için, kadim medeniyetin ortak varis-
leri olarak medeniyetimizin yeniden inşasını 
dünyaya duyurduk. 1 Mayıs geleneğimizi bu 
yıl kardeş konfederasyon Hak-İş ve sivil top-

lum kuruluşlarıyla birlikte, Mevlana’nın şehri, 

hoşgörünün başkenti Konya’da kutladık. Top-

lumsal ve siyasal gerilimlerin yükseldiği bir dö-

nemde anlama ve hoşgörü eksenli vurgularla 

toplumsal dayanışma ve yardımlaşmanın art-

ması için çağrılar yaptık. Küresel zulüm ve sö-

mürü yerine küresel adalet ve barış talebimizin 

tüm dünyada yankılanması ve karşılık bulması 

için on binler tek vicdan, tek ses olduk; maz-

lumlarla olduğumuzu bir kez daha haykırdık. 

Türkiye kamuoyuna çağrıda bulunarak, “Ku-

tuplaşmalara, kavgalara son verelim, bir olalım, 

iri olalım, diri olalım.”dedik. Böylesi görkemli 

kutlamada emeği geçen herkese bir kez daha 

teşekkür ediyorum.

Bilindiği gibi, eski ile yeniyi beraberce ele 

alan toplumlar ve örgütler, geleceklerini ba-

şarı ile inşa edebilmişlerdir; geçmişi olmadan 

şimdiyi yaşayan toplumlar, örgütler birbirlerini 
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aldatan, sömüren bir yığına dönüşmekten kur-
tulamamışlardır. Bunu iyi bilen askeri cuntalar, 
bilinçli olmanın temel bir koşulu olan kolektif 
hafızayı darbeler yoluyla bilerek ve isteyerek 
tahrip etmiş ya da devletleştirmeye çalışmıştır. 
Bizim öncülerimiz de bu gerçeğin farkınday-
dılar. Bizi ilk gençliğimizden itibaren geçmişi, 
şimdiyi ve geleceği “Aynı zaman aynı minval 
üzere katlarız “mısrasıyla dile gelen farkında-
lıkla bilinçlendirmeye çalıştılar. Sayısız yüzleş-
me ve meydan okumalarla, kesintisiz bir şekil-
de bugünlere gelen tarihsel misyonunu, dava 
arkadaşlarımla birlikte devraldık. Mücadelemiz 
en başta bir özgürlük arayışı olarak başladı. 
Çünkü tek parti ile başlayan, darbelerle tahkim 
edilen oligarşik vesayet düzeni, kimi zaman li-
der kültü, kimi zaman kamu yararı, kimi zaman 
devletin güvenliği arkasına saklanarak en baş-
ta özgürlüğümüzü elimizden almışlardı. Çünkü 
özgürlüğümüz elimizden alınmakla, seçimleri-
mizi özgür irademizle bizatihi kendimizin yap-
masına izin verilmemiş, özgün bir kimlik inşa 
etme yeteneğimiz ve ortamımız taammüden 
yok edilmişti. Hepimiz çok iyi biliyoruz ki köle-
lerin hayat standartlarının iyi olması  bir insan 
hakkı olan “kendi inançlarını açıkça belirtmek 
ve yaşamak hakkına sahip  olması anlamına 
gelmez, onlara efendilerinin inancından başka 
bir inanca sahip olma imkânı tanımaz. Dolayı-
sıyla özgürlük olmaksızın hiçbir insani değer-
den söz edilemez.

Her şeyin askeri-sivil bürokrasi ve onlarla 
iş tutan sermaye sınıfına göre ayarlandığı, öz-
gürlüklerin yasaklandığı, iktidarın, iktisadın ve 
itibarın yine bir avuç müstemleke valisi gibi 
hareket edenlerin arasında paylaşıldığı bir Tür-
kiye vardı. En önemlisi de  “hakikat”in ne ol-
duğunu araştıracak, sorgulayacak ölçülerin ve 
kaynakların yasaklandığı bir Türkiye vardı. Şair, 

mütefekkir, dava adamı Akif İnan ağabeyimiz, 
sindirilmiş, özgürlük ve hak arama fikrinden u-
zak, toplum mühendisliğinin en şedit yöntem-
lerinin uygulandığı zihinlerde “özgürlük-insan 
ve emek” devrimini başlattı. Bunu yaparken 
“Bu dünyada olup bitenlerin/Olup bitmemiş 
olması için/Ne yapıyorsun?” Dün neredeydin?” 
sorularını sormadı, yargılamadı, suçlamadı. Ku-
rucu iradenin bu derinlikli kuşatıcı çağrısını he-
ba etmeden Türkiye’de bize özgü bir sendikal 
modele dönüştürerek zirveye taşıdık. Said Ha-
lim Paşa’nın ‘vatan’ için kullandığı çift anlamlı-
lığı ben konfederasyonumuza uyarlayarak, üye 
sayımız, sahip olduğumuz maddi imkânlar tek 
başlarına bizi biz yapmaz, bizi biz yapan anlam 
ve değerler dünyamızdır; varoluş gayemizdir. 
Bu çerçevede, anlam dünyamızda bir çözülme-
ye izin vermemeliyiz, inşa edici mücadelemiz-
den asla vazgeçmemeliyiz. Örgütlü mücadele-
mizde hatırlatmak istediğim başka bir gerçekli-
ğimizi tarihsel bir anekdot üzerinden anlatmak 
istiyorum. Marco Polo, tek tek her taşıyla bir 
köprüyü anlatıyor. “Peki, köprüyü taşıyan taş 
hangisi?” diye sorar Kubilay Han. “Köprüyü 
taşıyan şu taş ya da bu taş değil, taşların o-
luşturduğu kemerin kavsi,” der Marco. Kubilay 
Han sessiz kalır bir süre, düşünür. Sonra ekler: 
“Neden taşları anlatıp duruyorsun bana? Beni 
ilgilendiren tek şey var, o da kemer.” Marco ce-
vap verir: “Taşlar yoksa kemer de yoktur.”   Bu 
diyalogun bizim açımızdan çok önemli bir u-
yarısı var, eğer üyelerimiz yoksa biz de yokuz,  
üyelerimiz yoksa özgün bir örgütlenme mima-
risi olan Memur-Sen de yoktur.  Buradan açıkça 
söylüyorum, tek başına değer olan bir tek üye-
mizi bile kaybetmeye tahammülümüz yoktur. 
Her birimiz,  ideallerimizin, kurucu misyonu-
muzun yaşayan temsilcileri olmak zorundayız.

Milletler  tarihte yalnızca maddi soykırıma 
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uğramazlar; manevi ve fikri soykırıma  da uğ-
rarlar.  Bizim coğrafyamız bunu bütün boyut-
larıyla yaşadı. Akif İnan Ağabey “Din ve Mede-
niyet” adlı  eserinde “Uygarlığından koparılan 
toplum, tükenişin trajedisini yaşar” diye yaz-
mıştı. Bir yanda, inkâr edemeyeceğimiz kadar 
büyük bir miras, öbür yanda görmezlikten ge-
lemeyeceğimiz kadar etkileyici ve sindirici bir 
modernlik.  Bugüne kadar ya geçmişi kucakla-
yarak ve kutsayarak ona sarılmaya çalıştık, onu 
nasıl olursa olsun yaşatma mücadelesi verdik 
ya da bugünün cazibesine kapılarak geçmişi 
görmezlikten gelip bütün bir İslam tarihini ve 
medeniyetini inkâra ve redd-i mirasa kalkış-
tık. İşte sorun da burada başlıyor, çatışma da. 
Denge kurulamıyor, sentez yapılamıyor, dün ile 
bugün arasında sağlıklı bir uyum sağlanamıyor, 
çatışma gittikçe büyüyerek trajediye dönüşü-
yor. Gelenekçiler,  yeni hiçbir şeyi görmek iste-
mediler, yenilikçiler ise her şeyi yıkıp devirmek 
istediler. Bunları uzaktan seyreden emperya-
listler ise her seferinde yeni kavramlar ortaya 
atarak, yeni oyunlar tezgâhlayarak, bu kör dö-
vüşünün devam etmesi için gerekli imkân ve 
fırsatları hazırladılar. İşte İslam coğrafyasında 
başımıza gelenlerin önemli bir kısmı bu den-
geyi kuramayışımızdandır. İslam dünyası olarak 
bize düşen görev kendi kültür ve medeniyeti-
mizin asli kaynaklarına, insanlığın bütün ilmi 
ve felsefi birikimlerine  kendimizi açarak  top-
yekûn bir  yeniden inşa sürecine girmektir. An-
cak bu yolla kalkınabilir,  etkinliğimizi artıracak 
mekanizmalar geliştirebiliriz.

Bu mekanizmaların geliştirilmesi için siya-
sal ve sosyal ortamlar tarihi öneme sahiptir. Bu 
anlamda kritik bir seçim sathı mahalline girdik. 
Seçimin ana vurgularından biri hükümet sis-
temleri tartışmasıdır. Mevcut sistemin Yeniden 
Büyük Türkiye ve adil dünyayı inşa etmemiz 

için yeterli olmadığı ortada. Önümüzdeki dö-
nem mutlaka başkanlık, yarı başkanlık ve par-
lamenter yönetim üzerine yoğun bir tartışma 
yürüterek, yeni anayasayla birlikte merkezinde 
adalet, insan onuru ve özgürlük olan güçlü bir 
hükümet sistemine geçilmelidir. Çünkü tarihsel 
kırılmaların hızla yaşandığı bu coğrafyada, akı-
şı yönetebilecek hızda bir hükümet sistemine  
ihtiyaç vardır.

Siyasi partiler ve seçim vaatlerine gelince, 
biz Memur-Sen olarak öncelikle siyasetin bir 
milletin varoluş değerlerinin yansıması olduğu-
na ve bu  değerlere uygun hareket edenlerin 
toplumsal bir karşılığının olacağına inanıyoruz. 
Nasıl ki Millet, düne kadar kendi tercihlerine ta-
mamen aykırı şekilde otoriterleşen, militarist, 
vesayetçi rejimin bekçilerine ve onun işbirlik-
çilerine gerekli dersi verdiyse 7 Haziran’da da 
İmam-Hatip düşmanlığı yapanlara, değerler 
eğitimini rafa kaldırmak isteyenlere, kılık kıya-
fet yasağını geri getirmek hevesinde olanlara 
gerekli dersi yine vereceğine inanıyoruz. Ancak 
bu süreçte, başta silahlı terör örgütleri olmak 
üzere insanımızın iradesine ipotek koyma aracı 
olarak kullanılan baskı ve şiddetin önüne ge-
çilmesini istiyoruz.  Baskı ve şiddet kimden ya 
da hangi kurumdan gelirse gelsin karşı çıkmak 
bizim görevimizdir.  Çünkü baskı insanı soysuz-
laştırır. Kişiliğini tahrip eder, özgüvenini engel-
ler, üretkenlik ve çalışkanlığı yok eder, tembel-
liğe, yalana ve ikiyüzlülüğe sevk eder.

Milli iradenin ipotek altına alınmadığı, baskı-
sız ve şiddetsiz Yeniden Büyük Türkiye için, ön-
söze, öncü adımlara ihtiyaç var. Bunun ilk adımı 
Çözüm Süreci’dir. Çözüm Süreci, milletimizin 
geleceğini ipotek altına alan, gencecik fidanla-
rımızı hayatlarının baharında aramızdan söküp 
alan bir yıkımın sona erdirilmesi projesidir ve 
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yüzde yüz yerlidir. Biz, Çözüm Süreci’nin eşit 
yurttaşlık temelinde, Türk’ün, Kürt’ün, Laz’ın, 
Çerkez’in, Abaza’nın, Sünni’nin, Alevi’nin, zen-
ginin, fakirin, işçinin, işverenin, kamu görevli-
sinin eşit haklarla, eşitlik ve adalet zemininde 
birlikte yaşamanın yolu olduğuna inanıyoruz. 
Biz, hakça bölüşmeye, adil paylaşmaya zemin 
olacak demokratik, sosyal, hukuk devleti anla-
yışını, bunun olmazsa olmazı olarak da Türki-
ye toplumunun iradesini yansıtacak, Yeniden 
Büyük Türkiye’nin yeni yol haritası olacak sivil 
bir anayasa istiyoruz. Biz, insan onuruna yara-
şır çalışma şartları ve özlük hakları talep edi-
yoruz. İş güvencesi kırmızı çizgimiz diyoruz. 
Bu ülkenin kamu görevlileri olarak, güvencesiz 
çalışmaya son verilmesini, işsizliğin sorun ol-
maktan çıkarılmasını, istihdamın artırılmasını, 
ekonomik büyüme ve refah artışından pay ve-
rilmesini istiyoruz. Örgütlenme hakkına ilişkin 
engellerin kaldırılmasını, kamu görevlilerine 
yönelik bütün kılık-kıyafet dayatmalarının so-
na ermesini, kamu görevlilerine siyaset ve grev 
hakkı verilmesini istiyoruz.

Bu arada, seçimden sonra iktidara gelecek 
olan hükümetten, toplu sözleşme masasından 
beklentilerimizi, teklif ve taleplerimizi Konya 
Şehir Meydanı’nda da  haykırdık: Biz, bu ülke-
nin kamu görevlileri, işçileri, emeklileri, kadınla-
rı, asgari ücretlileri, engellileri ve bütün vatan-
daşları için hakkımız olanı istiyoruz, haklarımızı 
istiyoruz. Ağustos ayında gerçekleştireceğimiz 
3. Dönem Toplu Sözleşme sürecinde toplu söz-
leşme masası, ‘bütçe disiplini’ söylemiyle esa-
ret altına alınmasın diyoruz. Kamu işvereninin 
bütçe disiplini ile adil paylaşım arasındaki den-
geyi gözeten tekliflerle masaya gelmesini bek-
liyoruz. 7 Haziran’da milletin onayını alarak ka-
mu işvereni sıfatıyla toplu sözleşme masasına 
oturacak yeni hükümetin; kamu görevlilerinin 

mali, sosyal ve özlük haklarına ilişkin beklenti-
lerini karşılayacak bir yaklaşımla masaya otur-
masını istiyoruz.”

Dostlar, her fırsatta yaptığım teşekkürü 
burada bir kez daha yineleyerek, büyük Me-
mur-Sen ailesinin yokluk ve imkânsızlıklar i-
çinde tohumunu eken ve sağlam ilkelerle alt 
yapısını oluşturan kurucu genel başkanımız 
Mehmet Akif İnan ağabeyimizden başlaya-
rak(Allah’ın rahmeti üzerine olsun) örgütlü 
mücadelemizin büyümesinde, sendikal hakla-
rın kazanılmasında ve Türkiye’nin demokratik-
leşme yolculuğunda aktif sorumluluk alan, bu 
noktada risk üstlenmekten çekinmeyen herke-
se şükranlarımı sunuyorum.  

Sivil toplum alanındaki hizmetlerine nokta 
koyarak sivil siyaset alanında hizmet üretmek 
üzere bir başka kutlu yolculuğa çıkan, yükse-
liş dönemimizin her aşamasında liderlik yapan 
Saygıdeğer Genel Başkanımız Ahmet Gündoğ-
du’ya da sivil siyasette de başarılar diliyorum.

Sayın Gündoğdu’nun sivil siyasete adım at-
masıyla birlikte genel başkanlık görevini üstle-
nen ve konfederasyonumuzu başarıyla 5. Genel 
Kurula taşıyan yüksek temsil kabiliyetine sahip 
Sayın Günay Kaya’ya da takım ruhu içinde öz-
veriyle çalışmasından dolayı Büyük Memur-Sen 
ailesi adına teşekkür ediyorum. “Kararlı adım-
larla güvenli yarınlara” yolculuğumuzda Allah 
yar ve yardımcımız olsun.  
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Kararlı Adımlarla 
Güvenli Yarınlara

Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun katıldığı Memur-Sen 
Konfederasyonu 5. Olağan Genel Kurulu Ankara Bü-
yük Anadolu Otel’de büyük bir coşkuyla gerçekleşti-
rildi. Divan Başkanlığına Mahmut Arslan, Başkan Ve-
killiğine Latif Selvi, üyeliklerine Halit Ortaköy, Ahmet 
Kaytan, Fatma Aydar ve Ayşe Açıkbaş’ın seçildiği 
kongrede Genel Başkanlığa Ali Yalçın seçildi. 

Seçim sonucuna göre yeni Yönetim Kurulu şu şekilde 
oluştu: Ali Yalçın (Genel Başkan), Metin Memiş (Ge-
nel Başkan Vekili), Günay Kaya (Teşkilatlanmadan 
Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı), Mehmet Bayrak-
tutar (Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcı-
sı), Mehmet Emin Esen (Basın ve İletişimden Sorumlu 
Genel Başkan Yardımcısı), Hacı Bayram Tonbul (Mev-

zuat ve Toplu Sözleşmeden Sorumlu Genel Başkan 

Yardımcısı), Levent Uslu (Eğitim ve Sosyal İşlerden 

Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı).

Memur-Sen Genel Başkan Adayı Ali Yalçın Memur-Sen 

5. Olağan Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada birlik 

ve beraberlik mesajı verdi. Konuşmasına Memur-Sen 

Kurucu Genel Başkanı Mehmet Akif İnan’ı anarak baş-

layan Yalçın, “Onursal Genel Başkanımız Ahmet Gün-

doğdu’ya kadar saymakla bitiremeyeceğimiz; teşki-

latımıza hizmet etmiş dava adamlarımızdan ahirete 

irtihal edenlerimize rahmet diliyor. Nöbeti devreden 

ya da nöbete devam edenlerimize minnet, hürmet ve 

şükranlarımı sunuyorum” dedi.
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VESAYETTEN ARINMIŞ 
YENİ TÜRKİYE
Türkiye’nin hem devlet hem de millet olarak, sivil siya-
setin ve sivil toplumun neredeyse bir asra yakın süre 
vesayet altına alındığını vurgulayan Yalçın, bu sürecin 
ortak akılla, milli iradenin gücüyle geride bırakıldığını 
ifade etti. 2002’den sonra millet ve onun seçtiği ira-
denin iş birliğiyle gerçekleştirilen sessiz devrimlerle; 
sivilleşmenin, sivil siyasetin ve nihayetinde sivil top-
lum örgütlenmesinin önünün açıldığını dile getiren 
Yalçın, “1’lerle başladığımız yürüyüşümüz 111 oldu, 
1111 oldu ve 1 milyon 111 olma hedefiyle devam edi-
yor. Memur-Sen ailesi olarak bugün yeni bir dönemin  
başlangıcındayız.

Türkiye ise milletin büyük çoğunluğunun özümsedi-
ği ve benimsediği ‘Yeni Türkiye’ vizyonuna doğru yol 
alıyor. Millete ve medeniyete dair beklentilerin arttığı 
bu yeni dönemde sivil siyaset ve sivil toplum; sorun-
lar üzerinden hesaplaşmayı değil, çözümler üzerinde 
uzlaşmayı merkeze almalıdır. Önümüzdeki 4 yıllık 
dönemde de bu tarzımızı, sorunlardan beslenme-
yi reddeden tavrımızı sürdüreceğiz. Biz istiyoruz ki,  
birlikte çözelim, birlikle çözelim” diye konuştu. 

OMUZ OMUZA  
YOLA DEVAM
Birlikte hareket ederek bütün zorlukların üstesinden 
gelinebileceğini belirten Yalçın, kol kola girip, birlik-
teliği muhafaza ederek, ‘vesayet düzenine ve küresel 
şebekelerin operasyonlarına yenik Türkiye’ hayali ku-
ranların heveslerinin kursağında bırakılacağını söyledi.

“Birlikle yolculuk yaparsak, Hira Dağı’nın meftunları, 
Olimpos Dağı’nın meczuplarına galebe çalacaktır” 
diyen Yalçın, şöyle devam etti: “Bu ülkede hak ve öz-
gürlükler hep baskı altına alındı. Yıllarca, kamu görev-
lilerine örgütlenme hakkı verilmedi. Sendikalı kamu 
görevlisi, devletin bekası için tehdit olarak görüldü. 
Kamu görevlilerinin toplu sözleşme hakkına sahip ol-
ması devlet açısından felaket, kamu maliyesi için en 
büyük afet olarak gösterildi. Kamu görevlilerine toplu 
sözleşme hakkını mücadele ederek aldık, bize dayatı-
lan korkuları birlikte yendik. İki dönem toplu sözleşme 
görüşmesi yaptık. Devlet yok olmadı, kamu maliyesi 
de batmadı. Ancak, sendikal haklar sacayağının hâlâ 
bir ayağı eksik. Gelin onu da bu dönem birlikte ta-
mamlayalım. Örgütlenme ve toplu sözleşme hakkının 
tekemmül etmesini sağlayacak ‘grev hakkını’ bu dö-
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nemde hayata geçirelim, siyaset hakkını da birlikte 
getirelim. Master yapmış, doktora yapmış, dil bilen, 
çözüm geliştiren, millete hizmet, insana hürmet su-
nan kamu görevlilerinin birikimini, enerjisini siyasete 
kazandıralım. Artık bu ülkede; insan hak ve özgürlük-
lerinin maliyeti değil, mahiyeti konuşulmalıdır.”

EĞİTİM VE KÜLTÜRDE 
ÖZE DÖNÜLMESİNİ 
İSTİYORUZ
Geride kalan dönemde her alanda çok önemli me-
safeler kaydedildiğinin altını çizen Yalçın, halen asıl 
hedefe ulaşılamadığını, atılması gereken bir çok adım 
olduğunu hatırlattı. Yalçın, yeni dönemde ‘Yeni Tür-
kiye’ hedefi için vazgeçilmez, göz ardı edilemez iki 
temel alanı işaret ederek,  “Eğitim ve kültür. Evet, eği-

tim ve kültür, yeni dönem yenileneceğimiz ve küresel 
rekabette artık yenilmeyeceğimiz iki önemli başlık 
olmalıdır. Eğitim ve kültür alanında öze ve özel de-
ğerlerimize dönülmesini arzuluyoruz. Büyük devlet 
olmak, büyük medeniyet olmak, büyük hedeflere sa-
hip olmayı gerektirir. Güçlü devlet olmak, gücü, hakkı 
hâkim kılmak için kullanmaktan geçer. Osmanlı-Sel-
çuklu-Emeviler güçlü ve hâkim devletlerdi. Güçlerini 
devlet organizasyonundan, devlet görevlilerinin hak-
kını ve hukukunu gözetmelerinden aldılar. Çağlarının 
gerektirdiği sistemi hayata geçirdiler. Bugün, Avru-
pa’nın güçlü devletleri olarak kabul edilen Alman-
ya, Fransa ve İngiltere de benzer şekilde davranıyor. 
Kamu personel sistemi güçlü olan devletler, kamu 
görevlilerinin haklarında kaygı hissetmediği devletler. 
Bu noktada, güçlü Türkiye diyorsak, iş güvencesi nok-
tasında tartışmaların olmadığı, kamu görevlilerinin iş 
güvencesini esnetme arayışlarının olmadığı bir süreci 
yakalamak zorundayız” ifadelerini kullandı.
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İŞ GÜVENCESİ YENİ 
TÜRKİYE’NİN SINIR 
ÇİZGİSİ
İş güvencesinin Memur-Sen’in kırmızı çizgi olduğunu 
vurgulayan Yalçın, iş güvencesinin yeni ve güçlü Tür-
kiye’nin kuruluşunun da sınır çizgisini oluşturduğunu 
dile getirdi. Yeni Türkiye yolunda ilerlerken küresel 
tezgahlara asla izin verilmeyeceğinin de altını çizen 
Yalçın “Yeni Türkiye, büyük Türkiye’den söz açılmış-
ken, bir hususun altını özellikle çizmek istiyorum. Tür-
kiye büyüdükçe, milletimize ve devletimize yönelik 
operasyonların çapı da büyüyecektir. Bunu yakın geç-
mişte de gördük. Taksim Gezi Parkı ile başladılar. 17-
25 Aralık darbe kalkışmasıyla devam ettiler. 6-8 Ekim 
olaylarıyla bir kez daha operasyona kalkıştılar. Beyaz 
Türklerle, Beyaz Kürtlerin iş birliğinin sonuç getirece-
ğini sandılar. Yanıldılar ve yenildiler. Boyun eğmekten 
haz duydukları küresel baronlara ve onların sadık te-
tikçilerine kendilerini ispata kalktılar, başaramadılar. 
Türkiye, resmi ideolojinin ve müesses nizamın öteki-
leştirme iklimini ve aparatlarını hayatından çıkarıyor; 
Kürtlerin, Alevilerin, Romanların kimliklerini reddeden 
gaddar devlet anlayışını çöpe atıyor, yüzyılın en bü-
yük birlik ve kardeşlik hamlesi olan Çözüm Süreci’ni 
yaşıyor. Siyasi bir proje olmayan, ‘milli ve yerli duruş’ 
olan Çözüm Süreci’ne Memur-Sen ailesi olarak destek 
veriyor, tekemmül ettirilmesi gerektiğini düşünüyo-
ruz. Çünkü bu, aynı zamanda vesayeti derinleştirme 
aracı olan darbe anayasasından kurtulmamızı sağ-
layacak. Çözüm Süreci yeni Anayasa’nın önsözüdür. 
Yeni Anayasa ise yeni Türkiye’nin önsözü ve yol hari-
tasıdır. Yeni Türkiye ise, yeni dünya düzeninin, ‘Dünya 
5’ten büyüktür iradesinin’ miladıdır” dedi.

TEŞVİK PAKETLERİNİ 
HAYATA GEÇİRMENİN 
ZEMİNİ TOPLU 
SÖZLEŞMEDİR
“Türkiye, devlet ve millet olarak mahkûm edilmek is-
tendiği dar elbiseyi yırtarken, kendisine vurulan pran-
galardan kurtulurken, birçok reformu hayata geçirdi” 
diyen Yalçın, şu şekilde konuştu: “Demokratikleşme 

paketleri açıklandı, uygulandı. Ekonomik paketler, 
teşvik paketleri açıklandı. Tarımsal kalkınma için, kır-
sal kalkınma için, KOBİ’ler, kadınlar ve gençler için 
ayrı ayrı destek paketleri açıklandı. Hayata geçirilen 
her paket bir olumsuzluğu, bir kara tabloyu ortadan 
kaldırdı. Milli gelir arttı, enflasyon azaldı. Ancak, bu 
paketlere bir yenisi daha eklenmeli. Evet, yeni döne-
min ilk ve en kapsamlı paketi ‘sosyal paket’, ‘sosyal 
politika destek paketi’, ‘sosyal adaleti tesis paketi’ ol-
malı. Bu paket, kamu görevlilerini, emeklileri, asgari 
ücretlileri, taşeron işçileri kapsamalı; mali ve sosyal 
haklarında ilave artışlar ve yeni haklar getirmelidir. Bu 
paket, çalışanların vergi yükünü azaltmalı, çalışanla-
rı açlık ve yoksulluk sınırı arasından çıkartmalıdır. Bu 
teşvik paketlerini hayata geçirmenin en yakın zemini 
hiç şüphesiz toplu sözleşme masasıdır. Yeni Türkiye 
hedefinin ilk büyük organizasyonu, ilk paylaşım ve 
paydaşlık zemini Ağustos’ta gerçekleştireceğimiz 3. 
Dönem Toplu Sözleşme sürecidir. Biz bu toplu söz-
leşmede, toplu sözleşme masasının, ‘bütçe disiplini’ 
söylemiyle esaret altına alınmasını istemiyoruz. Bütçe 
disiplini ile adil paylaşım arasındaki dengenin gözetil-
diği bir toplu sözleşme arzusundayız. Toplu sözleşme, 
bütçeye yükü değil, aileleriyle birlikte 10 milyonu aşan 
kamu görevlilerine sağlayacağı imkânı esas almalıdır.”

GÜÇLÜ MEMUR-SEN 
BÜYÜK TÜRKİYE
7 Haziran’da milletin onayını alarak kamu işvereni sı-
fatıyla toplu sözleşme masasına oturacak yeni hükü-
metten; kamu görevlilerinin mali, sosyal ve özlük hak-
larına ilişkin beklentilerini karşılayacak bir yaklaşım 
beklediklerini de ifade eden Yalçın, “Takvime bakılır-
sa, yeni hükümetin ilk icraatı ‘Yeni Türkiye’nin ilk toplu 
sözleşmesi’ olacaktır. Türkiye’nin geleceğine ve geliş-
mesine katkı sunmayı hayat felsefesi kabul eden bir 
konfederasyon olarak; kavga zemininde rekabet değil, 
rekabet zemininde hizmet diyoruz. Güçlü ve demok-
ratik bir ülke için güçlü sivil toplum diyoruz. Sosyal 
adalet, sosyal haklar ve özgürlükler diyoruz. Yüksek 
ahlak ve bilgi toplumu diyoruz. Umutlar istikbalde, is-
tikbal köklerdedir diyoruz. Bütün insanlığın kurtuluşu 
olmayan bir kurtuluş bizim de kurtuluşumuz olamaz 
diyoruz. Güçlü Türkiye için güçlü Memur-Sen diyoruz. 
Bütün sendikalarımızla birlikte hareket ederek, soy-
lu mücadelenin doğru adresi Memur-Sen’de, kararlı 
adımlarla güvenli yarınlara yürüyoruz” diye konuştu. 
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‘KALBİ SÖKÜLMÜŞ ÇAĞI
KURMAK BİZE DÜŞTÜ’
Kongrede konuşan Memur-Sen Genel Başkan 
Yardımcısı Günay Kaya ise taleplerimizi sıraladı, 
teşkilata birlik çağrısında bulundu. Memur-Sen’in sesi 
ve sözü çalışma hayatında, Türkiye’de ve dünyada 
dinlenen bir hareket olduğunu belirten Kaya, “Kurucu 
Genel Başkkanımız Mehmet Akif İnan, büyük bir 
medeniyetin, büyük bir kültürün derdiyle dertlendi. 
Toplumun dertlerini içinde yaşayan, adanmış, inanmış 
bir dava adamıydı. ‘Kurmak bize düştü bu kalbi 
sökülmüş çağı/Buyruk en ağır yükün altına saldı beni’ 
diyerek yükün ağır olduğunu ancak bu yükü birilerinin 
sırtlanması gerektiğini ifade etti. İnan’ın bahsettiği bu 
ağır yükü erdemliler hareketinin mensupları olarak 
hep birlikte üstlendik. Yeniden Büyük Türkiye’nin  ve 
yeni bir dünyanın inşası yolunda alın teri dökmeye 
devam ediyoruz” dedi.

EL UZATILAMAYAN 
HER YERE ULAŞMAYA 
ÇALIŞACAĞIZ
“Dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahibi varken, Me-
mur-Senliler gaflet uykusuna dalmaz, dalamaz” anla-
yışıyla hareket ettiklerini ifade eden Kaya,  sözlerini şu 
şekilde sürdürdü: “Memur-Senliler olarak gözü yaşlı 
anneler, karnı aç çocuklar varken gözünü ve gönlü-
nü kapalı tutmaz, tutamaz dedik. Bu anlayışla mer-

hameti kuşanan Büyük Memur-Sen ailesi, Arakan’dan, 
Filistin’e, Doğu Türkistan’dan Somali’ye, Suriye’den 
Sudan’a  gönlüyle birlikte yardım elini uzattı.  Me-
mur-Sen güçlüyse, Türkiye büyükse dünyada adalet-
sizliğe yer yoktur.  Merhamet diplomasisiyle bu büyük 
vizyonumuzu daha da genişletip el uzatılamayan her 
yere ulaşmaya çalışacağız.”

TALEPLERİMİZ
Günay Kaya, konuşmasının sonunda Memur-Sen’in 
taleplerini şu şekilde sıraladı:

-2005 yılından sonra göreve başlayan personele bir 
derece verilerek, kamu görevlileri arasındaki derece 
adaletsizliğine son vermek istiyoruz.

-Disiplin cezalarının affına ilişkin düzenlemenin ivedi-
likle yapılmasını bekliyoruz.

-Başta 4/B’li ve 4/C’liler olmak üzere tüm personele 
kadro verilmesini istiyoruz.

-KİT’ler ve kamuda çalışan üniversite mezunu işçile-
rin KİT’lerde 2 sayılı cetvele, diğer kamu kurumlarında 
çalışanların memuriyet kadrolarına geçirilmesini talep 
ediyoruz.

-Yardımcı hizmetler sınıfında görev yapan personelin 
de ek göstergeden yararlandırılmasını ve mevcut ek 
gösterge oranlarının arttırılmasını istiyoruz.

-Kadın istihdamının artırılmasına yönelik olarak teş-
viklerin attırılmasını bekliyoruz.
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-Emekli kamu görevlilerine maaş promosyonu veril-

mesi, maaşlarında iyileştirme yapılması ve aile yardı-

mından faydalandırılmalarını talep ediyoruz.

-Yıllık izinlerin iş günü esasına göre düzenlenmesini 

istiyoruz.

-Resmi ve özel sektörde (işçilikte) geçen hizmet süre-

lerinin tamamının kazanılmış hak aylığında değerlen-

dirilmesini talep ediyoruz.

-Fazla çalışmaların geçici olması halinde ücret veya 
izinle karşılanması, süreklilik arz etmesi durumunda 
ise istihdam artışı yoluna gidilmesi konularının ivedi 
olarak çözüme kavuşturulmasını istiyoruz.

-Toplu sözleşmeyle karar altına alınan hükümlerin ha-
yata geçirilmesi noktasında sorun yaşanan kurumlar 
ile uygulanmayan hükümlerin çözümü noktasında bu 
toplantı ve sendikalarca sunulan raporları baz alarak 
sonuç odaklı bir tavır sergilemesini bekliyoruz.

GÖZÜM HİÇBİR ZAMAN 
ARKADA KALMAYACAK
Memur-Sen Onursal Başkanı ve AK Parti Ankara Mil-
letvekili Adayı Ahmet Gündoğdu ise, Memur-Sen’de 
bayrağı kim devralırsa alsın her zaman daha ileriye ta-
şıyacağını dile getirerek, “Sivil toplumdan sivil siyase-
te geçiyorum. Hem medeniyet davamın hem de emek 
davamın mücadelesini sürdürmeye devam edeceğim. 
Gözüm hiçbir zaman arkada kalmayacak” dedi.

Mehmet Akif İnan’ın Memur-Sen’i kurarken, kaygıları-
nın başında vesayetle, yasaklarla mücadele etmenin 
geldiğini söyleyen Gündoğdu, Memur-Sen’in dünya 
mazlumlarının sözcüsü olmayı sürdürmesi gerektiği-
ni dile getirerek, şunları kaydetti: “Mehmet Akif İnan 
Memur-Sen’i kuraraken bu ümmetin ve milletin çözül-
mesi gereken sorunlarının farkındaydı. Bunların ba-

şında vesayetle mücadele, inanç hürriyetinin  önün-
deki engelleri kaldırmak, İslam ülkelerinin birliğini 
tesis etmek geliyordu. Tıpkı Menderes’in, Özal’ın, Er-
bakan’ın partilerini kurma gayesi gibi, Yazıcıoğlu’nun 
tankların önünde durması gibi, Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan’ın AK Parti’yi kurması ve bu 
milletin sıkıntılarını çözmek için elini taşın altına ko-
yan Başbakanımız Ahmet Davutoğlu gibi düşünerek 
Memur-Sen’i bugünlere getirdik.”  

‘KUTSAL DEVLET,  
KÖLE MİLLET’ ANLAYIŞI 
SON BULDU
Memur-Sen’in, düzenlediği ortak akıl mitingleri ile ve-
sayete karşı bir tepki ortaya koyduğunu belirten Gün-
doğdu, “27 Mayıs muhtırasının kalıntılarına son verdik. 
2010’da yapılan referandum ile ‘kutsal devlet köle mil-
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let anlayışı’ son buldu. Memur-Sen olarak topladığı-
mız 12 milyon 300 bin imza ile darbecilerin koyduğu 
kamuda başörtüsü yasağını kaldırdık” dedi.

Yeni Türkiye’nin yürüyüşünü engellemek isteyen yapı-
ların her fırsatı değerlendirmeye çalıştığını vurgulayan 
Gündoğdu, “Gezi zekalıların ağaç sevgisi adı altında 
yaptıkları oyunları bozduk. 17-25 Aralık kalkışması ile 
ülkesine ihanet edenlere en sert cevabı verdik. 6-8 
Ekim olaylarında beyaz Kürtlüğe soyunanlara, milletin 

kardeşliğine karşı duranlara fırsat vermedik. ‘Kürtçü-

lüğe de, Türkçülüğe de hayır’ diyerek her türlü faşiz-

min karşında olduğumuzu gösterdik” diye konuştu.

Gündoğdu, sözlerini şöyle tamamladı: “Genç Me-

mur-Sen’i sizlere emanet ediyorum.   Asım’ın neslini 

yetiştirmeliyiz. Yeni nesli yetiştirerek, Yeni Türkiye’yi 

hep birlikte inşa edeceğiz. Kongremizin hayırlara ve-

sile olmasını diliyor, yolunuz açık olsun diyorum.” 

BAKAN ÇELİK:  
MEMUR-SEN’İN ÇABALARI 
TARİHE GEÇECEKTİR
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, Me-
mur-Sen denildiğinde akıllara Türkiye’nin demok-
ratikleşme çabalarının geldiğini, bu çabasının tarihe 
geçeceğini dile getirerek, “Bu çabalar, yeni anayasa 
ve toplu sözleşme sürecini ortaya çıkarmıştır. Ağustos 
ayında yapılacak olan toplu sözleşme ile kurumsallaş-
ma sağlanacaktır. Memur-Sen’in buna da çok büyük 

katkıları oldu. Artık haklar masada alınıyor, kimsenin 
inisiyatifine bırakılmıyor. Masanın gücü öne çıkmaya 
başladı. Başbakanımız bugün, 2005’ten sonra me-
muriyete başlayanlara da 1 derece verilmesi sözünü 
verdi. Böylece bir kazanım daha elde edildi” şeklinde 
konuştu.

Yeniden Büyük Türkiye yürüyüşüne Memur-Sen’in her 
zaman öncülük ettiğini belirten Çelik, “Sivil bir ana-
yasayı 7 Haziran’dan sonra bu iktidar hayata geçire-
cektir. Yeter ki birlikte hareket edelim, gücümüzü  diri 
tutalım” dedi. 
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KAMALAK: ADİL 
GELİR DAĞILIMINI 
SAĞLAMALIYIZ
Saadet Partisi Genel Başkanı Mustafa Kamalak, ger-
çek adaletin tesisi için sivil toplum kuruluşlarına 
önemli görevler düştüğünü söyledi. Türkiye’nin önün-
de duran sorunların çözüme kavuştulması gerektiğine 
işaret eden Kamalak, “Adil gelir dağılımını sağlama-
lıyız.  Onun için, alın terinin korunması, hak sahibine 
hakkının verilmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

DESTİCİ:  
SİVİL VE DEMOKRATİK 
BİR ANAYASA ŞART
Büyük Birlik Partisi Eski Genel Başkanı ve Saadet 
Partisi Ankara Milletvekili Adayı Mustafa Destici, “Me-
mur-Sen’in kurulmasında, büyümesinde, yaşatılma-
sında hepimizin emeği var. Bu emekler sonucunda 
Memur-Sen bir çınar haline geldi” şeklinde konuştu. 
Destici yeni sivil bir anayasanın aciliyetine dikkat çe-
kerek, toplumun tamamını kapsayan sivil ve demok-
ratik bir anayasanın ivedilikle yapılması gerektiğini 
vurguladı.

USLU: İNSAN ONURU 
EN ÖNEMLİ DEĞERİMİZ, 
EMEĞİMİZSE EN 
ÖNEMLİ İLKEMİZ
TBMM İdari Amiri ve AK Parti Çorum Milletvekili Sa-
lim Uslu, Memur-Sen’e Türkiye’nin demokratikleşme-
sine verdiği katkıdan ötürü teşekkür ederek, “Emeğin, 
ekmeğin mücadelesini verdiniz, vermeye devam et-
menizi bekliyorum. İnsan onuru en önemli değerimiz, 
emeğimiz ise en önemli ilkemizdir. Çözümün tarafı ol-
mak için özgüvene ihtiyaç vardır” dedi.
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Konuşmaların ardından, Ali Yalçın, Memur-Sen eski Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Yavuz’a tablo hediye ede-
rek, yaptığı çalışmalardan ötürü teşekkür etti.



Memur-Sen 5. Olağan Genel Kurulu’nda konuşan Baş-
bakan Ahmet Davutoğlu, Memur-Sen’in sendikal ha-
yatın, demokrasi mücadelesinin, ulusal ve uluslararası 
adalet arayışının gür sesi olduğunu ifade ederek, Me-
mur-Sen yöneticilerine teşekkür etti.

Başbakan Davutoğlu, 2005’ten sonra memuriyete 
başlayanlara 1 derece verilmesi konusunda prensip 
kararı aldıklarını, seçimden sonra atacakları ilk adım-
lardan birinin söz konusu talebi karşılamak olacağını 
söyledi.

Mehmet Akif İnan’ı rahmetle yad eden Davutoğlu, şa-
irlerin, insan onurunu ilgilendiren her şeye karşı du-
yarlı olduğunu dile getirerek, şöyle konuştu: “Mehmet 
Akif İnan, sendikal hareketin, çatışma ve gerilim alanı 
olarak görüldüğü ve bu çatışma ve gerilim alanlarının, 
toplumda büyük yaralar açtığı bir dönemde, o gür, 
derinlikli şair hissiyatını yansıtan sesiyle bir anlamda 
bütün bir sendikal hareket içinde geçmişte yanlış tavır 
sergileyenlere, demokrasi hayatı içinde yanlış tavır or-

taya koyarak sendikal hayata da zarar verenlere karşı 
‘durun kalabalıklar’ diyerek öne çıktı ve yepyeni bir 
anlayışın öncüsü oldu.” 

Mescid-i Aksa’yı düşünde gören bir insanın Türkiye’de-
ki emek meselesine duyarsız kalmasının mümkün ol-
madığını vurgulayan Davutoğlu, İnan’ın başlattığı bu 
hareketin bugün her zamankinden daha güçlü bir şe-
kilde yoluna devam ettiğini, onun mirasını devralan-
ların, hep aynı davayı yürütmenin heyecanını, hızını, 
şevkini, azmini ama en önemlisi kararlılığını yansıta-
caklarını kaydetti.

Sendikal harekette üç duyarlılığın önemli olduğunun 
altını çizen Davutoğlu, bunların, emeğe olan duyarlı-
lık, demokrasi duyarlılığı ile ulusal ve uluslararası alan-
da adalet duyarlılığı olduğunu ifade etti. Başbakan 
Davutoğlu, emeğin, sendikal hareketin temel referans 
noktası olduğunu belirterek, Yeni Türkiye Sözleşme-
si’nde de devletin temel meselesinin, insan onurunu 
ayağa kaldırmak olduğunu vurguladıklarını hatırlattı. 

Davutoğlu: 
Memur-Sen Sendikal Hayatın ve 
Adalet Arayışının Gür Sesi
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Davutoğlu, insan onuru kavramının önemli unsurların-
dan birisinin de emek olduğunu dile getirerek, şunları 
söyledi: “Özgürlükler, adalet arayışı, ifade ve inanç öz-
gürlüğü yanında emek, insanın kendisinden kaynakla-
nan ve insanlık tarihi boyunca insan onurunun parça-
sı olmuş en önemli unsurlardan biridir. Emeğe, helal 
kazanca saygı bizim kültürümüzün de temeli olması 
yanında, bütün çağdaş emek hareketlerinin de özünü 
teşkil eder. Biz AK Parti iktidarları olarak memurları-
mız söz konusu olduğunda da devrim mahiyetinde 
adımları attık. 1 Mayıs’ı tekrar bayram kılan, tatil kılan 
iktidar AK Parti iktidarlarıdır.” 

MEMUR-SEN ÇOK 
ÖNEMLİ BİR ÖRNEK 
TEŞKİL EDİYOR 
Bundan sonra insan emeğini, onurunu koruyacak her 
türlü adımı sendikalarla birlikte atmaya kararlı olduk-
larını dile getiren Başbakan Davutoğlu, “Yeter ki insan 
emeğini, insan onurunun parçası, ana unsuru olarak 
gören ve bu anlamda gelenekle çağdaşlığı birleşti-
ren sendikal bilinçle demokratik bilinci bir arada de-
ğerlendiren sendikal hareketlerin öncüleriyle birlikte 
olabilelim, ki Memur-Sen bu konuda çok önemli bir 
örnek teşkil eder” diye konuştu.

Davutoğlu, Memur-Sen’in birçok başka sendika gibi 
her zaman herhangi bir antidemokratik gelişme ya da 
dolaylı veya doğrudan sivil demokrasiye bir müdaha-
le söz konusu olduğunda sağına ve soluna bakmadan, 
‘Ben buradayım, ben buradaysam emeği savunduğum 
kadar demokrasiyi de savunurum’ dediğini belirtti.

FAZLA MESAİ 
KONUSUNDA 
ADALETSİZLİĞE  
RAZI DEĞİLİZ 
Başbakanlık görevini devraldığında akademisyenle-
re yüzde 35 zam verdiklerini ifade eden Davutoğlu, 
devletle millet arasındaki bağları kuran ve çok önemli 
bir köprü görevi gören öğretmenler, akademisyenler, 
kamu çalışanlarının haklarının ödenmesinin devlet 

açısından bir vecibe olduğunu vurguladı. Davutoğlu, 
sözlerini şöyle sürdürdü: “Önümüzdeki dönemde de 
yine karşılıklı anlayış içinde bütün sorunları çözmeye 
kararlıyız ama sizin özel talebiniz olan ve uzun zaman-
dır gündeme getirilen ek derece talebi konusunda, 15 
Ocak 2005’ten sonra memuriyete başlamış olanlara 1 
derece verilmesi konusunda da prensip kararı aldık. 
Seçimden sonra atacağımız ilk adımlardan birisi de 
bu olacak. Fazla çalışma konusunda da herhangi bir 
adaletsizliğe mahal vermeyecek şekilde de gereken 
adımlar atılacak, tatil ve ücretlerle ilgili düzenlemeler 
yapılacak. Fazla mesai konusunda da hiçbir adaletsiz-
liğe rızamız yoktur. Ek personel icap eden yerlerde de 
ek personelle bunları takviye edeceğiz.”

MİLLET AMİR,  
DEVLET MEMUR 
Memur-Sen ve üyelerine teşekkür eden Davutoğlu, 
“katsayı ve başörtüsü zulmü”, 27 Nisan e-muhtırası, 
parti kapatma davaları ve Taksim Gezi Parkı olayla-
rıyla provokasyon yapıldığında da Memur-Sen’in sesiz 
kalmadığını söyledi. 

“Memur-Sen, bu duruşuyla, ‘Yeni Türkiye Sözleşme-
si’nde altını çizdiğimiz gibi ‘Amir olan millettir, memur 
olan devlettir. Emredecek olan millettir. Karar verecek 
olan, iradeyi kullanacak olan milletin ta kendisidir.’ 
Devleti temsil edenler, milletin huzurunda, emreden 
değil, emir alan makamındadır” diyen Davutoğlu, bi-
rilerinin, millete tepeden baktığını ifade ederek, “Ana-
yasayı yazarken önce devlet dediler, yine anayasa 
yazarken önce bürokrasiyi ve bir anlamda devletin 
bürokratik elitini savunan kavramlaştırmalar getirdi-
ler. Bir cümle özgürlükten bahsettiler, 5 cümle o öz-
gürlüğün nasıl kısıtlanacağından bahsettiler” dedi. 

Başbakan Davutoğlu, siyaset yapmak isteyenlerin, 
memur vasfından çıkması ve siyaset alanına girme-
si gerektiğini, bunun güzel bir örneğini Ahmet Gün-
doğdu’nun verdiğini, siyasete girerken bütün memur 
vasıflarından, seçilmiş iradenin parçası olmak için sıy-
rıldığını söyledi. Davutoğlu, “Birlikte inşallah siyaset 
yolunda yürüyeceğiz. Hayırlı uğurlu olmasını diliyo-
rum” ifadelerini kullandı.
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Memur-Sen 5. Olağan Genel Kurulu’nda Genel Baş-
kanlığa seçilen Ali Yalçın ve yönetimi devir teslim tö-
reni ile görevi devraldı.  

Memur-Sen Genel Merkezi’nde yapılan “Devir Teslim 
Töreni” ile Ali Yalçın yönetimi göreve başladı. Me-
mur-Sen 5. Olağan Genel Kurulu’nda Genel Başkan-
lığa seçilen Ali Yalçın görevi Memur-Sen eski Genel 
Başkan Vekili Günay Kaya’dan devraldı.  Törende Me-
mur-Sen Onursal Başkanı Ahmet Gündoğdu da bu-
lundu.

MEMUR-SEN’İN DURUŞU 
DEVAM ETMELİ
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve yönetimine 
başarılar dileyen Memur-Sen Onursal Genel Başkanı 
Ahmet Gündoğdu, Memur-Sen olarak özelde üyelerin, 
genelde insanlığın sancısını çekerek hareket ettiklerini 
vurgulayarak, “Ülke sevdamızla, güçlü kadrolarımızla 
yol aldık. Her zaman en iyiyi yapmak istedik. Şimdi bu 
başarılara yenilerini ekleyecek bir kadro göreve başlı-
yor. Bütün çalışmaların en iyisini, 800 bin üyemiz, mil-
letimiz ve bütün ümmet göreve başlayan yönetimden 
bekliyor” şeklinde konuştu.

Gündoğdu, 7 yıl boyunca taşıdığı bayrağı, Ali Yalçın’a 
devretmekten mutluluk duyduğunu ifade etti.

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Günay Kaya ise, 
“Memur-Sen olarak, tek liste ile kongreye gittik ve bir 
şölen yaşadık. Bu bizim birlik ve kardeşliğimizi ortaya 
koyan bir tabloydu. Bundan sonra da kardeşliğimi-
zi derinleştirecek, mazlumlara daha güçlü şekilde el 
uzatacağız. Onursal Genel Başkanımız Ahmet Gün-
doğdu’ya teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

KUTLU YOLCULUKTA 
TER DÖKENLERİ 
UNUTMAYACAĞIZ
Memur-Sen Kurucu Genel Başkanı Mehmet Akif İnan’ı 
anarak konuşmasına başlayan Memur-Sen Genel Baş-
kanı Ali Yalçın, “Büyük Memur-Sen ailesinin yokluk ve 
imkansızlıklar içinde tohumunu eken ve sağlam ilke-
lerle alt yapısını oluşturan kurucu genel başkanımız 
Mehmet Akif İnan ağabeyimize bir kez daha Allah’tan 
rahmet diliyorum. Sendikal hareketin büyümesinde, 
sendikal hakların kazanılmasında ve Türkiye’nin de-
mokratikleşme yolculuğunda aktif sorumluluk alan, 

Ali Yalçın ve Yönetimi 
Görevi Devraldı
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bu noktada risk üstlenmekten çekinmeyen ve sivil 
toplum alanındaki hizmetlerine nokta koyarak sivil si-
yaset alanında hizmet üretmek üzere yolculuğa çıkan 
yükseliş döneminin Genel Başkanı Ahmet Gündoğ-
du’ya da sivil siyasette başarılar diliyorum. Sayın Gün-
doğdu’nun sivil siyasete adım atmasıyla birlikte genel 
başkanlık görevini üstlenen ve konfederasyonumuzu 
başarıyla genel kurula taşıyan yüksek temsil kabiliye-
tine sahip Sayın Günay Kaya’ya da takım ruhu içinde 
özveriyle çalışmasından dolayı Büyük Memur-Sen ai-
lesi adına teşekkür ediyorum. Allah bu kutlu yolculuk-
ta ter döken ve katkı sunan herkesten razı olsun” dedi.

ÇALIŞMALARIMIZ 
ARTARAK DEVAM 
EDECEK
“Zaman birlik ve kenetlenme zamanı. Zaman yeni 
ufuklara ve hedeflere koşma zamanı” diyen Yalçın, 
“Öncelikli hedefimiz 1 Mayıs ve 15 Mayıs olacak. Bü-
tün dikkat ve enerjimizi, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma 
Günü’nü anlamına uygun bir ruhla kutlamak ve 15 Ma-
yıs yetki mücadelesini başarıyla tamamlayarak Me-
mur-Sen ismine yakışır bir görüntü ve sonuç üretmek 
için kullanacağız. 1 Mayıs’ta küresel emperyalistlerin 
oyun ve tezgahına gelerek ülkemizi kaos ortamına 
çevirmek isteyenlerin karşısında yer alacağız. 15 Ma-
yıs hedefimiz ise, tüm sendikalarımızın yetkilerini ko-
ruyarak, üye sayılarını daha üst seviyelere çıkarmak 

olacaktır. Bu noktada yoğun olarak sürdürdüğümüz 
kampanyalara hız kazandıracağız” diye konuştu. 

YENİDEN BÜYÜK 
TÜRKİYE VE ADİL BİR 
DÜNYA İNŞA EDECEĞİZ
2016-2017 yıllarını kapsayan toplu sözleşme görüş-
melerine çok sıkı bir şekilde hazırlanacaklarının altını 
çizen Yalçın, 7 Haziran’da milleten yetki alarak ku-
rulacak hükümetin, toplu sözleşme masasına kamu 
görevlilerinin beklentilerini karşılayacak tekliflerle 
geleceği noktasında iyi niyetli yaklaşım içerisinde ol-
duklarını belirtti. Büyük Memur-Sen ailesi olarak, orta 
ve uzun vadede ise, Yeniden Büyük Türkiye ve adil 
yeni bir dünyayı inşa ve ihya etmek için çalışacaklarını 
vurgulayan Yalçın, “Bu inşa ve ihya yolculuğunda en 
büyük rehberimiz ve yol haritamız kadim medeniyet 
değerlerimiz olacaktır” şeklinde konuştu.

 Öte yandan Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Le-
vent Uslu da, görevi Ekrem Yavuz’dan devraldı. Yeni 
dönemde daha fazla ter akıtacaklarını dile getiren 
Uslu, “Yolumuz açık, yönümüz hakikat olsun. Ümmet-i 
Muhammed, milletimiz ve mazlumlar için bir olalım. 
Kamu görevlileri ve büyük Memur-Sen ailesi için bir 
olalım” dedi.
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Genç Memur-Sen tarafından Atatürk Spor Salonu’nda 
düzenlenen “100. Yılında Çanakkale Ruhu ve Gençlik” 
Programı büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla 
gerçekleştirilen program, Kur’an-ı Kerim Tilaveti ile 
başladı. İstanbul Tarihi Türk Müziği Mehter Topluluğu 
tarafından yapılan gösterinin ardından şiir dinletisi 
gerçekleştirildi. Türkçe, Kürtçe, Lazca ve Arapça söy-
lenen Çanakkale Türküsünün ardından konuşmalara 
geçildi.

CUMHURBAŞKANI 
ERDOĞAN’DAN  
MEMUR-SEN’E TEŞEKKÜR
Programda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Me-
mur-Sen’in bugüne kadar başarılı sendikacılığıyla, 
ülkenin ekonomisine, demokrasisine, hak ve özgürlük 
mücadelesine verdiği destekle çok önemli görevler ifa 
ettiğini söyledi.

 Memur-Sen’e tüm bu hizmetlerinden dolayı şükran-
larını sunduğunu belirten Erdoğan, “Memur-Sen’in 
kurucusu şair ve mütefekkir değerli abimiz, güzel 
insan Akif İnan’ı da rahmetle yad ediyorum. Kendisi 
bu tabloları görememiş olsa da Türkiye’nin zor günle-
rinde, 1995 yılında diktiği fidanın artık koca bir çınar 
olduğuna bizler bugün hep birlikte şahitlik ediyoruz” 
ifadelerini kullandı.

Kurulduğundan beri 28 Şubat döneminden başlaya-
rak, Türkiye’nin tüm zor dönemlerinde demokrasi ve 
özgürlüklerden yana tavrıyla Memur-Sen’in diğer-
lerinden farklı bir konumda yer aldığını vurgulayan 
Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti: “Kadınlara, 
engellilere, gençlere yönelik özel komisyonlarıyla her 
kesime hitap eden Memur-Sen, milli iradenin yanında 
ortaya koyduğu kararlı ve samimi duruşuyla da ayrıca 
takdiri, şükranı hak ediyor. 2007’de cumhurbaşkanlı-
ğı seçimi krizinde, AK Parti’nin kapatılma davasında, 
yine Memur-Sen hakkaniyet mücadelesinin ve haki-
kat mücadelesinin en ön saflarındaydı. Yeni Anayasa 
çalışmalarında, Çözüm Süreci’nde, 17-25 Aralık dar-
be teşebbüslerinde Memur-Sen yine mücadele safı-
nın en önündeydi. Eğitimde 4+4+4 projesinin hayata 

Genç Memur-Sen Türkiye Buluşması 
Büyük Coşkuyla Yapıldı
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geçmesinde, kamuda görev yapan kadınlarımızın ba-
şörtü sorunlarının çözümünde sergilediği öncü rolle 
Memur-Sen hakkın, hakikatin, adaletin yanında oldu-
ğunu gösterdi. İmam Hatip okullarının katsayı mü-
cadelesinde Memur-Sen onların yanında yer aldığını 
gösterdi. İmam hatip okullarının, meslek liselerinin 
orta kısımlarının kapatılması olayında yine hakkın ve 
hakikatin yanında yer aldı.”

“SİZLER EN BÜYÜK 
SİVİL GENÇLİK 
TEŞKİLATI OLARAK 
GURURUMUZSUNUZ”
Erdoğan, artık katsayının kalktığını, istenilen üniver-
siteye girildiğini, gençlerin, istiklalin ve istikbalin nesli 
olarak yetişeceklerini vurgulayarak, şunları söyledi: 
“Genç Memur-Sen bu genç kadrosuyla, Türkiye’nin en 
büyük sivil gençlik teşkilatı olarak gururumuzsunuz, 
ümidimizsiniz. Sizlerin bir farklılığı var. Sizleri, bu ül-
kede taşla, molotofla, maskeyle, ellerinde demir bil-
yelerle yakmakla, yıkmakla değil fikirle, ilimle, irfanla, 
kültürle, saygıyla, sevgiyle mücadele verilebileceğini 
gösteren gerçekten örnek bir gençlik olarak görüyo-
rum.

Sizleri, üstad Necip Fazıl’ın deyimiyle ‘Kökü ezelde 
ve dalı ebedde bir sistemin, aşkına, vecdine, diyalek-
tiğine, estetiğine, irfanına, idrakine sahip bir gençlik’ 
olarak görüyorum. Buradaki her bir genç kardeşimin, 
‘kim var’ diye seslenildiğinde sağına ve soluna bak-
madan, ‘ben varım’ cevabını vereceğine, dava taşını 
gediğine koyacağına yürekten inanıyorum.”

“BU ÜLKENİN GENÇLİĞİ 
GEZİ’DE GÖRDÜĞÜNÜZ 
VANDALLAR DEĞİLDİR”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu ülkenin gençliği Gezi’de 
gördüğünüz vandallar değildir. Bu ülkenin gençliği, 
etek giyerek sokakları ateşe veren o provokatörler 
değildir. Bu ülkenin gençliği, masum kızlarımızı alçak-
ça katleden o ırz düşmanları asla değildir. Bu ülkenin 
gençliği işte buradadır. İşte burada karşımda duran 
gençler, sizler, bu ülkedeki gençliğin ta kendisisiniz. 
Birileri ısrarla diğerlerini gündeme getirebilir, diğerle-
rini ön plana çıkartabilir. Ama biz biliyoruz ki bu ülke-
nin, milletin gençlerini asıl temsil edenler, ahlakınızla, 
çalışkanlığınızla, bilginizle, enerjinizle sizlersiniz. Rab-
bim sizlerden razı olsun” diye konuştu.
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 “30’U AŞKIN DEVLET 
BAŞKANI, HÜKÜMET 
BAŞKANI BİZLERLE 
ÇANAKKALE’DE 
OLACAK”
Erdoğan, bu yıl 18 Mart’ta Çanakkale Deniz Zaferi’nin 
100. yıl dönümünün kutlanacağını hatırlatarak, Ça-
nakkale şehitlerini minnetle yad ettiklerini ve hepsine 
Allah’tan rahmet dilediklerini belirtti. Onlarla beraber 
tarih boyunca vatanları, milletleri ve bayrakları için 
canını feda etmiş tüm şehitlere rahmet niyaz eden 
Erdoğan, şunları söyledi: “Çanakkale Savaşları’nın 
100. yıl dönümünü çok farklı etkinliklerle, program-
larla mart ayı başından itibaren kutlamaya başladık. 
Yarın Çanakkale’deyiz, Tıp Bayramı’nı orada kutlaya-
cağız. Bu unutulacak birşey değil. O istikbal ve istiklal 
mücadelesinde Yahya Kemal o sıkıntılı günlerde ne 
diyordu, ‘Şu kopan fırtına Türk ordusudur Yarabbi. Se-
nin uğrunda ölen ordu budur Yarabbi. Ta ki yükselsin 
ezanlarla müeyyed namın, galib et, çünkü bu son or-
dusudur İslam’ın’ diyordu.”

 Çanakkale’de ve Türkiye’nin pek çok farklı yerinde 
çeşitli kurumlar ve sivil toplum kuruluşları tarafından 
düzenlenen etkinliklerle Çanakkale Savaşı’nın yıl dö-
nümünü en güzel şekilde idrak etmeye çalıştıklarını 
ifade eden Erdoğan, 18 Mart’ta yapılan törenlere Baş-
bakan olarak bizzat katıldığını dile getirdi. Bu yıl Baş-

bakan Davutoğlu’nun 18 Mart’ta törenlere katılacağını 
aktaran Erdoğan, şöyle devam etti: “24 Nisan’da 100. 
yıl kutlamalarına dünya devlet başkanlarını, hükümet 
başkanlarını davet ettik ve öyle zannediyorum ki şu 
ana kadar bize geri dönüşlere baktığımızda 30’u aş-
kın devlet başkanı, hükümet başkanı bizlerle beraber 
Çanakkale’de olacaklar. Bakanlarla diğer temsilcilerle 
bu rakam çok daha yüksek olacak. Genç Memur-Sen 
tarafından Çanakkale Zaferimizi ve şehitlerimizi an-
mak için düzenlenen bu programı da takdire şayan 
bir kadirşinaslık örneği olarak görüyorum. Kendileri-
ne yakışanı yaparak tarihlerine ve ecdatlarına sahip 
çıktıklarını gösterdikleri için ben gençlerimizi tebrik 
ediyorum.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1956’da Avustralya’da dü-
zenlenen müsabakaya giden güreş milli takımın kafile 
başkanı Vehbi Emre’nin anılarında, Avustralya’ya var-
dıklarında orada bir ailenin kendilerini ısrarla evleri-
ne yemeğe davet etiğini anlattığını söyledi. Erdoğan, 
yemeğin sonunda orada bulunan Çanakkale Savaşı’na 
katılmış bir Avustralyalının Emre’ye şunları anlattığını 
ifade etti: “İngilizler, 17 yaşındayken beni askere alıp 
Çanakkale’ye gönderdiler. Bir akşam şiddetli bir çatış-
mada bir Türk askeri ile karşı karşıya geldim ve sün-
güsünü göğsümde hissettim. Tam artık her şey bitti, 
öldüm herhalde diye düşünürken Türk askerinin bana 
bağırarak geri, arka tarafı göstererek bizim siperleri 
işaret ettiğini gördüm. Hemen toparlanıp siperime 
geri döndüm. Oradaki tercümana Türk askerinin ne 
söylediğini sordum. Tercüman bana Türk askerinin ‘Be 
çocuk, burası er meydanı. Senin ne işin var burada? 
Haydi, git yerine’ diye bağırdığını söyledi.” 
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ERDOĞAN’DAN 
MEDENİYET VURGUSU
Çanakkale’de bunun gibi pek çok ibretlik hadise ya-
şandığını, bunların anlatılmasının, konuşulmasının 
günler süreceğini vurgulayan Erdoğan, Türkiye’de 
ve savaşa katılan diğer ülkelerin kayıtlarında, askeri 
raporlarda bunları görmenin, okumanın mümkün ol-
duğunu söyledi. Erdoğan, şunları kaydetti: “Bugün 
ise güya medeniyetin, insan haklarının, özgürlüklerin 
zirve yaptığı günümüz dünyasında çocukların, kadın-
ların, yaşlıların, masum sivillerin acımasızca katledil-
mesini acıyla, üzüntüyle duyuyoruz, görüyoruz. İşte 
Suriye, işte Irak. İşte Mısır’da Esmalarımız şehit oldu. 
Bitmedi, Myanmar’da, Ruanda’da, bütün bunlar oldu. 
Somali’de bütün bunlar oldu. Dünya ne yapıyor? Dün-
ya seyrediyor. Biz, Suriye’den ve Irak’tan 2 milyon in-
sana ev sahipliği yaparken tüm Avrupa’da 250 bin kişi 
var. Bizi gördükleri zaman ne diyorlar? ‘Bütün bu yap-
tıklarınız, her türlü takdirin üstündedir.’ Ey Batı, ken-
dine gel, kendine. Bu, bizim medeniyetimizin, inancı-
mızın gereğidir de onun için bunu yapıyoruz. Çünkü 
biz, Çanakkale’de de aynı ruhla bunu yaptık. Savaşın 
da savaşmanın da bir şerefi, bir haysiyeti bir ahlakı 
vardır.” 

‘’SAFAHAT, YASTIK ALTI 
ESERİNİZ OLSUN’’
Erdoğan, 100. yıl dönümüne ulaşılan Çanakkale Za-
feri’ne bir de bu gözle bakmak, bugünün dünyasında 
olup bitenleri buna göre değerlendirmek gerektiğini 
söyledi. 

Bu önemli yıl dönümü vesilesiyle Çanakkale Savaşla-
rı’nın uzun uzun konuşulup yad edileceğini belirten 
Erdoğan, bu savaşı, bu zaferi anlatmak için sözün 
kifayet etmediği yerde bu destanı en güzel şekilde 
anlatan İstiklal Marşı Şairi Mehmet Akif Ersoy’a kulak 
verilmesini istedi. 

Dün İstiklal Marşı’nın kabulünün 94. yıl dönümü ol-
duğunu anımsatan Erdoğan, Mehmet Akif Ersoy’u 
rahmetle andı. Mehmet Akif Ersoy’un Çanakkale şe-
hitlerine adadığı şiiri başlı başına bir destan, bir ib-
ret vesikası olarak niteleyen Erdoğan, şunları söyledi: 
“Gençler, tavsiyem şudur: Safahat, Mehmet Akif’in o 

muhteşem eseri, sizin yastık altı eseriniz olsun. Onu 
okurken istirahate çekilin, öyle bir eser olsun. Üste-
lik o Akif ki ülkesine, milletine olan sevgisine, bağlı-
lığına, tutkusuna rağmen uzun süre vatanından ayrı 
kalmak zorunda olmuştur. Ömrünün son döneminde 
ülkesine döndüğünde de takip edilmiş, fişlenmiş, var-
lığı bir tehdit olarak görülmüştür. Buna rağmen mil-
letimiz Akif’i her zaman bağrına basmış, gönlündeki 
müstesna yerinde muhafaza etmiştir. Buradaki her bir 
arkadaşımın tıpkı üstad Necip Fazıl’ın Sakarya’sı gibi, 
Gençliğe Hitabe’si gibi Akif’in Safahat’ının tamamını 
ve bilhassa da Çanakkale şehitlerine atfettiği şiirini sık 
sık okumasını, üzerinde düşünmesini arzu ediyorum.”

ERDOĞAN GENÇ MEMUR-SEN’İ 
TEBRİK ETTİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra, Mehmet Akif 
Ersoy’un Çanakkale şehitlerine adadığı şiirden, 
“Asım’ın nesli diyordum ya nesilmiş gerçek./İşte çiğ-
netmedi namusunu, çiğnetmeyecek./Şüheda gövdesi, 
bir baksana, dağlar, taşlar./ O, rüku olmasa dünyada 
eğilmez başlar./ Vurulup tertemiz alnından, uzanmış 
yatıyor./ Bir hilal uğruna, ya Rab, ne güneşler batıyor./ 
Ey, bu topraklar için toprağa düşmüş asker,/ gökten 
ecdad inerek öpse o pak alnı değer./ Ne büyüksün ki 
kanın kurtarıyor tevhidi,/ Bedr’in arslanları ancak bu 
kadar şanlı idi./ Sana dar gelmeyecek makberi kim-
ler kazsın,/ gömelim gel seni tarihe desem sığmaz-
sın” bölümünü okudu.  “Tarihe gömülmek istense bile 
sığmayacak, namusunu çiğnetmeyecek, Asım’ın nesli 
burada mı? Rüku dışında eğilmeyecek başlar burada 
mı” diye soran Erdoğan, salondakilerin hep bir ağız-
dan “Evet” yanıtı üzerine, “Maşallah Rabbim birliğinizi, 
beraberliğinizi, kardeşliğinizi, sevginizi, mücadelenizi, 
azminizi artırsın diyorum. Sözlerimi Akif’in Çanakkale 
şehitlerimiz başta olmak üzere tüm şehitlerimiz için 
duanın son ifadesiyle bitirmek istiyorum: Amin de-
sin hep birden yiğitler,/ Allahuekber gökten şehitler, 
amin amin Allahuekber./ Allah tüm şehitlerimizden, 
gazilerimizden razı olsun rabbim onları cennetiyle ce-
maliyle şereflendirsin” dedi.

Bu program için Genç Memur-Sen’lileri tebrik eden 
Erdoğan, konuşmasını “Çalışmalarınızın, ülkemizin, 
milletimizin, kardeşliğimizin, bir ve beraber oluşumu-
zun inşallah dirliğine vesile olmasını diliyorum” sözle-
riyle tamamladı. 
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GÜNDOĞDU: “EN 
ÇILGIN PROJEMİZ GENÇ 
MEMUR-SEN”
Memur-Sen Onursal Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu 
konuşmasında Genç Memur-Sen’in kurulma gayesi-
ni açıklayarak, “1970 yılında merhum Necmettin Er-
bakan Hocamız Milli Nizam Partisi’ni kurarken hangi 
sancıyı duyduysa, 2001 yılında Sayın Cumhurbaşkanı-
mız Erdoğan, AK Parti’yi kurarken hangi sancıyı duy-
duysa, 1992’de Eğitim-Bir-Sen’i, 1995’te Memur-Sen’i 
kuran Mehmet Akif İnan ağabeyimiz hangi sancıları 
çektiyse biz de aynı sancıları, akıtılmış terleri esas alıp 
Genç Memur-Sen’i kurduk” dedi.

“Türkiye’nin en çılgın projesi Çözüm Süreci ve Yeni 
Anayasa’dır, Memur-Sen’in de en çılgın projesi Genç 
Memur-Sen’dir” diyen Gündoğdu, “Genç Memur-Sen’i, 
vesayeti deşifre etmek ve darbeleri sona erdirmek 
için, hürriyet ve ifade özgürlüğünün önündeki engel-
leri kaldırmak için kurduk.  Genç Memur-Sen’i kurar-
ken iki dünyalı olmanızı çok önemsedik.. 

Genç Memur-Sen’i,  inşa ve ihya etmek için, dünya 
mazlumlarının dertlerini sona erdirmek için, daha adil 
ve daha yaşanılabilir bir dünya için kurduk” ifadelerini 
kullandı.

“AMACIMIZ ASIMIN 
NESLİNİ YETİŞTİRMEK”
Gündoğdu, Asım’ın Nesli’ni yetiştirmek istediklerini 
belirterek, “Necip Fazıl’ın yarım asır boyunca çile ile 
ördüğü Büyük Doğu’sunu yetiştirmek istiyoruz. Sezai 
Karakoç’un yeni ve büyük bir medeniyet tasavvuru 
olan Diriliş neslini yetiştirmek istiyoruz. Merhum Er-
bakan’ın yetiştirmek istediği milli gençliği yetiştirmek 
istiyoruz. Merhum Genel Başkanımızın istediği gibi 
menfaat uygarlığına karşı uyanık olmak zorunda olan 
bir İslam gençliğini yetiştirmek istiyoruz. Sayın Cum-
hurbaşkanımız Erdoğan’ın çok önemsediği çağdaş 
ve dindar nesli yetiştirmek istiyoruz. Bunun için Genç 
Memur-Sen’i kurduk” diye konuştu.

“ÇANAKKALE RUHUNA 
SAHİP ÇIKIN”
Gündoğdu gençlere ve Genç Memur-Sen’lilere çağ-
rıda bulunarak, “Yetimlere ve dünya mazlumlarına 
sözcülük yapmaya devam edin. Gençliğe çağrım Ça-
nakkale ruhuna sahip çıkmaları, Çanakkale şehitlerine 
ve Bedr’in aslanlarına borcumuzu ödemeleridir. İstik-
lal Marşımızı Mehmet Akif Ersoy yazdı. Sizden istedi-
ğim istikbalin marşını yazmanız ve yaşamanızdır. Sivil 
toplumdan sivil siyasete gidiyorum, amaç davamıza 
hizmet etmektir. Nerede olursak olalım, Mehmet Akif 
Ersoy’un mirasını kuşanıp eser bırakmaya talip olaca-
ğız, hangi işi yaparsak yapalım ölümsüz eserler ver-
mek için çalışacağız” şeklinde konuştu.
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GÜNAY KAYA: 
“ÇANAKKALE RUHUNU 
ANLAMALIYIZ”
“100. Yılında Çanakkale Ruhu ve Gençlik” Programın-
da konuşan Memur-Sen Başkanvekili Günay Kaya, 
“Bu gün milletimizin ve ümmetimizin en muazzam 
kahramanlık destanlarından biri olan Çanakkale Sa-
vaşının zaferle sonuçlanmasını sağlayan ruhu, 100. 
yıl dönümünde tekrar tekrar okumak, anlamak, de-
ğerlendirmek ve anlatmak durumundayız” dedi. “Ta-
rih, toplumların ve ülkelerin hafızasıdır” diyen Kaya, 
“Hafızasını kaybeden bir kişi nasıl kimliğini unutursa, 
tarihini ve geçmişini unutan devlet ve toplumlar da 
önce kimliğini kaybeder, sonra da tarihten silinir gi-
der. Çanakkale Savaşı’nın maddi ve manevi şifrelerini 
bu gözle ve bu şuurla okumak lazım. Tarihimize me-
deniyetimizin gözüyle bakarsak Çanakkale’de asker-
lerimizin ve milletimizin, yardımlaşmada, ibadette, 
düşmanlarına yaklaşımda dahi sahabeleştiğini görü-
rüz. Kadim medeniyetimizin yeniden canlanmasının 
işaretlerine tanıklık ederiz. Yeniden Büyük Türkiye’nin 
doğuşunun ve geleceğinin izlerini görürüz. İngiliz ta-
rihçi Hamilton; “Bizi Türklerin maddi gücü değil, ma-
nevi gücü mağlup etti” diyerek Çanakkale ruhunun 
kaynağını işaret etmiştir” dedi. 

“YENİDEN BÜYÜK  
TÜRKİYE, YENİ BİR DÜNYA”
Kaya, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Çanakkale ru-
hunu yaşamak ve yaşatmak için bugün burada bü-

yük bir heyecanla toplanmış bulunmaktayız. Genç 
Memur-Sen mensupları; 2023’lerde, 2053’lerde, 
2071’lerde  ve daha nice bin yıllarda Çanakkale ruhu-
nu Yeniden Büyük Türkiye  ve Yeni Bir Dünya ideali ile 
birleştirip insanlığa faydalı olmaya, öncülük etmeye 
devam edecek inşallah. Vatanın ve İslam coğrafyası-
nın her bir köşesinden kopup gelerek düşmanın kar-
şısına dikilen ve “Çanakkale geçilmez” diyerek canları 
pahasına bu toprakları savunan şehitlerimizin aziz ha-
tırası, siz gençlerden yeni şeyler bekliyor.”

“GENÇLERİMİZE 
İNANIYORUZ”
Konuşmasında gençlere seslenen Kaya, “ Sizler, sa-
dece geleceğin teminatı değil, bugünün de sahi-
bisiniz. Türkiye’nin potansiyellerini stratejik aklınız, 
planlarınız, programlarınız ve eylemlerinizle harekete 
geçireceğinize, ülkemizi dünya markası yapacağını-
za yürekten inanıyorum. Sizlere tüm kalbimizle ina-
nıyor ve güveniyoruz. Tarihçilerin her dem yeniden 
yazmak zorunda kaldığı bu zaferleri var eden birlik 
ve beraberliğimizi, bugün tesis ederek, çözüm süre-
cini kardeşlik hukuku zemininde çözerek,  iç ve dış 
mihrakların oyununu bozar, senaryoyu yeniden bü-
yük Türkiye’nin ve yeni bir dünyanın kodlarını kadim 
medeniyetimizin değerleriyle ve bu değerlerimizden 
beslenen demokratik anayasayla yeniden yazarız. Bu 
duygularla Çanakkale şehitleriyle birlikte, vatanının 
bir avuç toprağı için bu topraklara düşmüş aziz şehit-
lerimizi şükran, minnet ve rahmetle anıyor, şehitleri-
mize Allah’tan rahmet diliyorum. Allah yar ve yardım-
cımız olsun” şeklinde konuştu. 
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BEYHAN: 
“MÜCADELEMİZ YENİ 
BİR MEDENİYET İNŞASI”
Genç Memur-Sen Genel Başkanı Eyüp Beyhan  ise, 
“Genç Memur-Sen, Türkiye’nin marka Konfederas-
yonu Memur-Sen’in Gençlik teşkilatıdır. 2012 Aralık 
ayında kurulan Genç Memur-Sen, kısa sürede ülke 
genelinde 81 il de kamu kurumlarında, bütün üniver-
site ve liselerde teşkilatlanma sürecini tamamlamış-
tır. Kuruluşumuza ve teşkilatlanmamıza destek veren 
Memur-Sen ailesinin büyüklerine şükranlarımızı arz 
ediyoruz. Genç Memur-Sen, ülkesini seven millete ve 
iradesine değer veren medeniyet değerlerimizin in-
şasını mesele edinen, daha büyük, daha güçlü, daha 
huzurlu, daha demokratik bir Türkiye hayali kuran, ha-
yalden öte bunu aksiyona dönüştüren gençlerin ortak 
adresidir. Bu çerçevede kurulmuş sivil gençlik teşki-
latlarına çatı olma iddiasına sahiptir” dedi. 

“ASRIN İDRAKİNE 
SAHİP BİR GENÇLİĞİZ”
Beyhan sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Ruh ve fikir 
dünyamızda iz bırakan dava ve aksiyon adamlarının 

hayat öykülerini ve fikirlerini gençlerle buluşturduk, 
buluşturuyoruz. Necip Fazılların, Sezai Karakoçların, 
Cemil Meriçlerin, Aliyaların, Muhammed İkballerin, M. 
Akiflerin mirasına talip ve onları aşmayı hedef edinen 
asrın idrakine sahip bir gençlik için yola çıktık ve yol 
alıyoruz. 

Bütün bunlar için ön şartın ‘okuyan bir gençlik’ oldu-
ğunun da idrakindeyiz. Zamanı okuyan gençlik, eş-
yayı ve mekanı okuyan gençlik, maddeyi ve manayı 
okuyan gençlik, hepsinden önemlisi eşref-i mahlukat 
olan insanı okuyan ve bu okumalar üzerinden yüreği-
ne, kalbine, bütün bedenine Yaradan’ın aşkı sinmiş bir 
gençlik peşindeyiz. “

“Önce okuyacağız, idrak edeceğiz, yaşayacağız ve 
yaşatacağız” diyen Beyhan, “Başardığımızda ki başka 
seçeneğimiz yok, inanan gençliğin, inandığını yaşa-
yan gençliğin öncülüğünde yeni bir tarih yazacağız. 
Bu tarihte sömürü yok. Bu tarihte kana ve zulme yer 
yok. İnananların ötekileştirilmesi Müslüman coğraf-
yanın kan pazarına dönüştürülmesi de yok.  Hak var, 
hukuk var, insanlık ve insan onuru var. Yazacağımız 
tarihte “Dünya beşten büyüktür diye yükselen sese”, 
‘sizinleyiz’ nidasıyla ortaya konulan destek var. Hayal-
lerimiz, burada söylenmek, hedeflerimiz kara kalem-
le ak kâğıda dökmek için belirlenmedi. Hayallerimizi 
ve hedeflerimizi gerçekleştireceğiz, Türkiye’nin hatta 
Anadolu’nun gençlerinin tencere tava sesine itibar et-
meyen, küresel şebekelere piyon olmayan bir gençlik 
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olduğunu haykırıyoruz ve haykıracağız. Tam da bu 
yüzden medeniyet coğrafyamızdaki ülkelerin genç-
lik teşkilatlarıyla buluşuyoruz. Sağlıklı bir gelecek için 
“Geleceğini uyuşturma diyerek” her tür bağımlılıkla 
mücadele ediyoruz. Durmuyoruz, durmayacağız… Siz 
büyüklerimizin yol göstericiliğinde yol alacağımıza, 
başaracağımıza, hep birlikte hakkı zirveye taşıyacağı-
mıza inanıyoruz” şeklinde konuştu. 

“DİK DURDUK, 
DURMAYA DEVAM 
EDECEĞİZ”
Çanakkale Savaşının, ebediyete akan büyük ve kutsal 
bir mücadelenin destanı olduğunu vurgulayan Bey-
han, “Ecdadımız, öylesine şanlı bir destan yazmıştır ki 

onun meydana getirdiği enerji ve muzafferiyet duy-
gusu bugün, ülkemize karşı oynanan küresel oyunlar 
karşısında da bize ilham vermeye devam etmektedir. 
Türkiye bugün üzerindeki kirli tezgahları ve küresel 
karanlık oyunları yine Çanakkale Savaşı’nın yıkılmaz 
gücünden, sarsılmaz iradesinden ilham alarak çöze-
cektir. Bundan kimsenin kuşkusu olmamalıdır. Çanak-
kale ruhundan aldığımız ilhamla; dış güçler de içerdeki 
maşaları da bilmeli ve anlamalıdır ki, ülkemize yönelik 
saldırı nereden gelirse gelsin, biz millet olarak, gençlik 
olarak, kirli oyunlar karşısında bütün gücümüzle dik 
durmaya, birlik ve beraberlik içinde bu oyunlara karşı 
koymaya devam edeceğiz. Bu gerçeği bugün Çanak-
kale Zaferinin 100. Yıldönümünde Cumhurbaşkanımız 
ve milletimiz önünde bir kez daha yeniden haykırıyor 
ve ilan ediyoruz” dedi.



1 Mayıs Emek ve Dayanışma gününde Memur-Sen ve 
Hak-İş onbinlerce emekçiyle birlikte büyük bir coş-
kuyla Konya’da tarihi bir 1 Mayıs kutlaması gerçekleş-
tirdi.

MEMUR-SEN ve HAK-İŞ’in, Konya Şehir Meydanında, 
“Daha Güçlü Demokrasi İçin Yeni Anayasa” sloganıyla 
gerçekleştirdiği, 1 Mayıs mitingi onbinlerce emekçinin 
katılımıyla, büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. İlk kez 
1 Mayıs kutlamaları Kuran-ı Kerim tilaveti ile başladı, 
dualar edildi.

Davul zurna eşliğinde halaylarla, türkülerle, ellerinde-
ki pankart ve dövizlerle meydanı dolduran Hak-İş ve 
Memur-Sen üyeleri, işçiler, memurlar, STK temsilcileri 
ve Konyalılar alanı renklendirdi.

Platforma çıkan Başkanlar 1 Mayıs mitingine katılan-
ları selamladı. Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı 
Günay Kaya ise kısa bir selamlama konuşması yaptı. 
Mitinge katılanlar, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı 
halk oyunları ekibinin yedi bölgeye ait halk oyunları  
gösterisi ve Grup Yürüyüş konseri ile büyük coşku ya-
şadı. Açılış konuşmalarının ardından 1 Mayıs bildirisini 
Memur-Sen’den Habibe Öçal, Hak-İş’ten Kadın Komi-
tesi Temsilcisi Fatma Yavuz okudu. 

YALÇIN: HAKLARIMIZI 
HAYKIRIYORUZ
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın konuşmasında, 
“Emeğin, emekçilerin, kamu görevlilerinin, işsizlerin 
birlik gününde, mücadele gününde bir aradayız. Hak-
sızlığa itiraz, sömürüye isyan etmek için, haklarımızı 

haykırmak, 1 Mayıs’ı kutlamak için alanlardayız” dedi.

“Kan, vandalizm, anarşizm gibi görüntülerle zihinle-
rimize kazınmak istenen 1 Mayıslar artık geride kaldı” 
diyen Yalçın, “Biz, emeğin hakkını haykırırken, hiçbir 
zaman kırmadık, dökmedik, yıkmadık, yıkmayacağız. 
Çatışmaya, kaos çıkarmaya meyl etmedik, etmeyece-
ğiz. Ülkemizin her şehri, her meydanı 1 Mayıs kutlama-
larına ev sahipliği yapmayı hak ediyor. Hiç bir mekânı, 
hiçbir meydanı tabu haline getirmedik. Geçmişin acı-
ları ve yanlışları üzerinden çatışma gerekçesi oluştur-
mak gibi bir sendikal anlayışımız olmadı. Bu anlayışla 
geçen yıllarda Diyarbakır’da, Çanakkale’de, Ankara’da 
1 Mayıs’ı kutladık. 1 Mayıs’ı sadece Taksim’de kutlarız 
dayatması yapanlar, neyi amaçlıyor. 77’de yaşanan 
acılar üzerinden çatışma ortamı çıkarmak, yeni acı-
lara zemin oluşturmak; emekçileri dayanışma bayra-
mını kutlamaya değil çatışma kurbanı olmaya davet 
etmektir. Biz, kamu görevlilerimizin, işçilerimizin milli 
gelir taksiminde daha fazla pay alması derdindeyiz. 
Birileri gibi Taksim’i çatışma alanına çevirmek derdin-
de değiliz. Taksim’i kutsallaştıran anlayışı reddediyo-
ruz. Biz, bu anlayışla, emeğimizin hakkını haykırmak 
için Hak-İş’le dayanışma içerisinde 1 Mayıs’ı Konya’da 
kutluyoruz. Çanakkale ruhundan beslenen kardeşliği-
mizle, Anadolu’yu İslam’la tanıştıran birliğimizle, ‘İn-
sanı yaşat ki devlet yaşasın’ anlayışını kuşanan insan 
merkezli fikrimizle 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gü-
nümüzü kutlamak için Konya’dayız.  İmanı, iz’anı ve 
irfanı kuşanmış kâmil insanlar şehri Konya’dayız. Te-
bessümle tefekkür ettiren Nasreddin Hoca’nın şehri 

Konya’da Tarihi 1 Mayıs
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Konya’dayız. ‘Hak’tan alırız, halka veririz’, ‘Hak der dö-
neriz, Hak yolundan dönmeyiz’ diyen Mevlevi dergâhı, 
gönüller sultanı Mevlana’nın ikametgâhı Konya’dayız. 
Konya, renk, din, dil, cinsiyet ayırımı yapmadan ‘gel’ 
diyen Mevlana’nın şehridir. Konya, milletimizin ‘düş-
küne yardım et’, ‘mazluma el uzat’, ‘mahzuna destek 
ver’ anlayışının bayraklaştığı infak şehridir” şeklinde 
konuştu.

“KÜRESEL ŞEBEKELERE 
İSYANIMIZ VAR”
Konuşmasında küresel mesajlar veren Ali Yalçın, “Em-
peryalist ve Siyonistlerin kan ve zulüm pazarına dö-
nüştürdüğü bir dünyada yaşıyoruz. Daha çok sömür-
mek, daha çok öldürmek, daha çok ocak söndürmek 
için güne uyanan zalimlerin, vahşilerin hüküm sürdü-
ğü bir dünya istemiyoruz. İnsan emeğini sömürerek, 
ekmeğimizi küçülterek, özgürlüklerimizi yok ederek, 
kendi insanına demokrasi ikram ederken, bizim coğ-
rafyalarımıza darbe ve zulüm ihraç ederek, ayakta 
kalan küresel şebekelere, çetelere, baronlara itirazı-
mız var, isyanımız var. Afrika’da insanlar suya hasret 
iken, petrolden kazandıklarını su gibi harcayanlara, 
Filistin’de, Mısır’da, Orta Afrika’da, Arakan’da, Doğu 
Türkistan’da ‘Müslümansın, ölüme yakınsın’ anlayışıy-
la kardeşlerimize zulmedilirken seyreden, sesini kısan, 
gözünü ve kulaklarını kapatanlara itirazımız, isyanımız 
var. Kalp kırmaktan dahi çekinen ecdadımıza yönelti-
len soykırım yalanına, palavrasına, itirazımız var, öfke-
miz var” dedi.

Konuşmasında Mısır cuntasına ve Suriye rejiminin zul-
müne de tepki gösteren Yalçın, “Suriye canisi Esed 

misket bombalarıyla çocukları ve kadınları katleder-
ken, çıkar hesabıyla kılını kıpırdatmayanlara, Mısırlı 
kardeşlerimizin iradesini gasp eden, Mısır’ın seçilmiş 
Cumhurbaşkanı Mursi’yi hapseden, İhvanı Müslimin 
üyelerini katleden vahşi Sisi’nin sırtını sıvazlayanlara 
tepkimiz var, öfkemiz var. Katil İsrail, Filistin ve Gaz-
ze’de ‘soykırım’ uygularken, Hamas’ın haklı mücade-
lesini, Filistinli kardeşlerimizin soylu intifadasını umur-
samayanlara itirazımız, isyanımız var” diye konuştu.

“BATI’NIN REKLAM 
YÜZÜ ‘UYGARLIK’, 
GERÇEK YÜZÜ 
BARBARLIKTIR”
Batının çifte standartlarını eleştiren Yalçın, İsrail, ABD 
ve AB’yi kınadı. Yalçın, “ İsrail’in kuklası ABD, kendisini 
dünyanın jandarması olarak görüyor. ABD’nin taşero-
nu İsrail, ‘vaad edilmiş topraklar’ hayaliyle Ortado-
ğu’yu kan gölüne çeviriyor. AB ‘demokrasi ve özgür-
lük’ afişlerinin altına gizlediği çifte standartla darbeci 
yönetimleri destekliyor. Birleşmiş Milletler, dünya barı-
şını sağlamak yerine Güvenlik Konseyi üyelerinin veto 
yetkisi esaretinde sadece ölü sayıyor; zulme, vahşete, 
soykırımlara gözlerini kapatıyor. Kudüs’ü, Mescid-i Ak-
sa’yı, Gazze’yi işgal eden, Filistinli, Gazzeli kardeşleri-
mize zulmeden İsrail’i eleştirenlere, kınayanlara, tepki 
verenlere ‘Antisemitist’ etiketi yapıştırıyorlar. İslam ile 
terörü, Müslüman ile terörist kavramını ilişkilendiren-
lerin pazarladığı ‘İslamofobi’ kurgusuna itiraz etme 
cesareti gösteremiyorlar. Fransa’da İslam’a saldırma-
yı meziyet haline getirmiş bir dergiye yapılan gizemli 
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terör saldırısına yönelik ‘insani’ tepki veriyorlar. Orta 
Afrika’da katledilen Müslümanlara, Doğu Türkistan’da 
‘Müslümanlığı yaşadığı için yaşamdan koparılanlara’ 
aynı insani hassasiyeti çok görüyorlar. Biz biliyoruz 
ki, Batı çifte standartlıdır, insan değil para odaklıdır. 
İnsan hayatını kurtarmayı değil, sömürerek daha fazla 
kazanmayı ‘uygarlık’ sayan Batı’nın reklam yüzü ‘uy-
garlık’, gerçek yüzü barbarlıktır. Bizim medeniyetimiz 
insanı merkeze alan idealizmi; Batı uygarlığı ise insan-
lığı sömüren emperyalizmi referans alır” dedi.

“KİRLİ OPERASYONLARA 
İZİN VERMEMELİYİZ”
Sözleri sıklıkla sloganlarla kesilen Yalçın, konuşmasını 
şu şekilde sürdürdü: “Bu düzen böyle sürmeyecek. Bu 
devran böyle dönmeyecek. Biz, insanı insanlıkla bu-
luşturma mücadelesinin neferleri olarak buna izin ver-
meyeceğiz. Biz, insanlığın hak ettiği dünya düzenini 
kurma hedefini yüklenmiş hakikat erleri olarak bu dü-
zeni birlikte değiştireceğiz. Biz, Türkiye’den dünyaya 
huzur, barış ve adalet taşımaya gayretli Memur-Sen-
liler, Anadolu’dan insanlığa merhamet ikram etmeye 
niyetli Hak-İşliler olarak bu devranın sürmesine fırsat 
vermeyeceğiz. Biz, hak davasının bu çağdaki kararlı 
emanetçileri olarak, sömürülenlerin ‘artık yeter’ hay-
kırışına, ezilenlerin ‘bizi kurtarın’ çırpınışına, açların, 
açıkta kalanların ‘bize el uzatır mısınız?’ bakışına, 
özgürlük isteyenlerin ‘yasaklara son’ diyerek ayağa 
kalkışına ses vereceğiz, el uzatacağız, destek vere-
ceğiz. Hep birlikte, inanarak, çalışarak, azimle ve ka-
rarlılıkla dünyanın kirli düzenine son vereceğiz. BM’ye 
‘dünyanın 5’ten büyük olduğunu’ kabul ettireceğiz, 
öncülük edeceğiz.  Yeni bir dünya diyorsak, yeni bir 

dünya düzeni kurmak istiyorsak; önce milletimizin 
iradesine yönelik oyunları boşa çıkarmalıyız. Mede-
niyet coğrafyamızın lider ülkesi devletimize yönelik 
kirli operasyonlara izin vermemeliyiz. Bu millet, tam 
bir asır ‘vesayetin’, ‘medeniyet değerlerine ihanetin’, 
‘küresel şebekenin sömürü düzenine esaretin’ mahkû-
mu yapıldı. Seçmemize, seçilmemize, seçtiklerimize 
izin vermediler. Seçtiklerimize darbe yaptılar, idam 
sehpasına gönderdiler, o kirli tarihi demokrasi bay-
ramı diye kutlattılar. Devletin kasasının soyulmasına 
dur diyen milletin gönlündeki Başbakan’a, ‘Savunan 
Adam’a diş bilediler. 28 Şubat kararlarıyla, inananları 
fişlediler, dışladılar, ikna odalarında imha süreçlerine 
soktular. Başörtülü kızlarımıza, kardeşlerimize, abla-
larımıza üniversitelerde, kamu kurumlarında, milletin 
meclisinde had bildirmeye yeltendiler. IMF’ye borç-
lanmayı makul, yüksek faizi makbul gösterdiler. Se-
kiz yıllık kesintisiz eğitimi bilimsel, katsayı zulmünü 
istatistiksel zorunluluk olarak yutturmaya kalkıştılar. 
Hastane kuyruğuna girmeyi ‘ödememiz gereken be-
del’, emeklilerimizin maaş kuyruğunda ölmesini ‘vakti 
gelmiş ecel’ saydılar. Millet iradesini kapatmaya, de-
mokrasiyi karartmaya kalkıştılar. Ancak, milletin vesa-
yet çukurlarını kapatmasını, egemenliği yeniden ele 
almasını engelleyemediler, engellemeyecekler.”

Sözlerine “Memur-Sen’in dirayetine, cesaretine, zir-
veye yerleşmesine, 800 binlere ulaşmasına, 11 hizmet 
kolunun tamamında yetkiyi almasına alışamadılar” 
şeklinde devam eden Yalçın, “Vesayet bitmez, derin 
devlet bitirilemez; JİTEM tasfiye edilemez, terör ocak-
ları söndürülemez sandılar. Vesayeti, birlikte bitirdik. 
Özgürlükleri birlikte getiriyoruz. Kur’an okumayı ya-
saklayan, Kur’an öğrenme yaşına sınır konan günler-
den müfredatta Siyer-i Nebi ve Kur’an-ı Kerim ders-
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lerine yer verilen eğitim sisteminin olduğu günlere 
geldik.

Çünkü biz, ‘Yeniden Büyük Türkiye’, ümmetin kurtu-
luşu, yeni bir dünyanın kuruluşudur bilinciyle hareket 
ettik. Evet, ‘Yeniden Büyük Türkiye’ bizim hedefimiz, 
hayalimiz, yolculuğumuzdur. Vesayetin tetikçileri, kü-
resel baronların emir erleri bu yolculuğa darbe vur-
maya çalışıyor. Çünkü biliyorlar ki, ‘Yeniden Büyük 
Türkiye’ kurulursa, sömürü düzenleri yıkılacak, vesa-
yet hevesleri kursaklarında kalacak. Derin devletlerini 
kaybedenler, milletin içinde derin şebekeler oluştura-
rak yeni oyunlar peşindeler. Gezi’de yenildiler, 17-25 
Aralık’ta yanıldılar. Taksim Gezi Parkı olaylarında ve 
17/25 Aralık’ta beklediklerini bulamayanlar, hem Çö-
züm Süreci’ni hem de Türkiye’nin huzurunu hedef 
alarak 6/8 Ekim’de Kobani bahanesiyle kendisi gibi 
düşünmeyen Kürtleri yok etmeyi hedefleyen ‘Beyaz 
Kürtleri’ sokağa çıkardılar.  Beyaz Türkler ve Beyaz 
Kürtler arasındaki bu kirli tezgâh da milletin ferasetiy-
le bozuldu. Bu olaylar gösterdi ki, millet olarak doğru 
yoldayız. Doğru yoldayız, çünkü sömürü baronları ve 
onların yerli uzantıları boş durmuyor, boş durmaya-
caklar. Ne elleri ne dilleri ne de zihinleri boş duracak. 
Onların işi, kumpas kurmaktır. Onların işi, millete ope-
rasyon yapmaktır. Onların hedefi, milletin hayallerini 
çalmak, hedeflerini engellemektir. İzin verecek miyiz? 
Elbette hayır. Kumpaslarına, operasyonlarına fırsat ve-
recek miyiz? Elbette hayır. Yeniden Büyük Türkiye’nin 
kurulmasından vazgeçecek miyiz? Elbette hayır. İna-
dına değil, İnsanlık adına hayır diyoruz. İnsanımız için 
hayır diyoruz. Mazlumlar, mahzunlar, mağdurlar için 
hayır diyoruz. Çünkü ‘Yeniden Büyük Türkiye’, sadece 
Türkiye’nin şahlanma davası değil, bütün insanlığın, 
mazlumların, sömürülenlerin, ezilenlerin ayağa kalkı-
şıdır” dedi.

ÇÖZÜM SÜRECİNE  
ÖZEL VURGU
Çözüm süreci hakkında önemli tespitlerde bulunan 
Yalçın, “Yeniden Büyük Türkiye için, önsöze, öncü 
adımlara ihtiyaç var. Bunun önsözü, ilk adımı Çö-
züm Süreci’dir. Çözüm Süreci, milletin hayalidir, yerli 
bir projedir. Çözüm süreci, eşit yurttaşlık temelinde, 
Türk’ün, Kürt’ün, Laz’ın, Çerkez’in, Abaza’nın, Sün-
ni’nin, Alevi’nin, zenginin, fakirin, işçinin, işverenin, 
kamu görevlisinin eşit haklarla, eşitlik ve adalet ze-
mininde birlikte yaşama iradesidir. Yeni Anayasa ise 
Yeniden Büyük Türkiye’nin yol haritasıdır, vesayetin 
bitişidir, demokrasinin vesayet altından çıkışıdır.  7 Ha-
ziran seçimleri öncesi, siyasi partiler seçim bildirilerini 
açıklıyorlar. Bizden oy istiyorlar.  Sekiz yıllık kesintisiz 
eğitimi yeniden getirmek isteyen CHP ve HDP neden 
oy vermemizi değil, neden oy vermememiz gerektiği-
ni söylüyorlar. Milletin diniyle, diyanetiyle, Din Kültürü 
ve Ahlak Bilgisi dersiyle, İmam-Hatip Lisesi ile hesa-
bı olanlar, milletin gelecek hesabında olmayacaklar. 
Kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarını artırmayı, 
çalışma şartlarını düzeltmeyi, özlük haklarını geliştir-
meyi düşünmeyenleri kamu görevlileri de düşünme-
yecek” şeklinde konuştu.

İŞTE TALEPLERİMİZ
Yalçın talepleri ise şu şekilde sıraladı: “Siyasi partiler 
seçim vaatlerini açıkladılar. Biz de, seçimden sonra iş 
başına gelecek hükümetten, toplu sözleşme masasın-
dan beklentilerimizi, teklif ve taleplerimizi Konya Şe-
hir Meydanı’ndan haykırıyoruz.  Biz, emeğe, alın terine 
değer verilmesini, ekmeğimizin artmasını, saygın iş 
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ve emek konusunda ülkemizin dünya liginde zirveye 
çıkmasını istiyoruz. Biz, insan onuruna yaraşır çalışma 
şartları ve özlük hakları talep ediyoruz. İş güvencesi 
kırmızı çizgimiz diyoruz; güvencesiz çalışmaya son 
verilmesini, işsizliğin sorun olmaktan çıkarılmasını, 
istihdamın artırılmasını, bu ülkenin kamu görevlileri 
olarak ekonomik büyümeden, refah artışından pay 
istiyoruz.

Kapitalizmin, neo-liberalizmin, emperyalizmin dayat-
tığı taşeron işçiliğe son verilmesini, taşeron işçilerin 
kadroya alınmasını, kurum ayrımı yapmadan 4/B ve 
4/C’li bütün sözleşmeli personelin kadroya geçirilme-
sini, üniversite mezunu işçilerin kadroya geçirilmesini 
istiyoruz.

Biz, hakça bölüşmeye, adil paylaşmaya zemin olacak 
demokratik, sosyal, hukuk devleti anlayışını önemsi-
yoruz.

Örgütlenme hakkına ilişkin engellerin kaldırılmasını, 
kamu görevlilerine yönelik bütün kılık-kıyafet dayat-
malarının sona ermesini, kamu görevlilerine siyaset ve 
grev hakkı verilmesini istiyoruz.

Kamu görevlilerine refah artışından pay verilmesini, 
disiplin cezalarının affedilmesini, 2005’ten sonra gö-
reve başlayanlara, başlayacaklara bir derece verilme-
sini istiyoruz.

Emeklilerin maaşlarının ve emekli ikramiyesinin yük-

seltilmesini, ek ödemelerin tamamının emekli ma-
aşına ve ikramiyesine yansıtılmasını, bütün kamu 
görevlilerinin ek göstergeden yararlanmasını ve ek 
göstergelerinin artırılmasını talep ediyoruz.

Fazla çalışma ücreti ödenmesini ve fazla çalışma üc-
retlerinin artırılmasını, kadına yönelik şiddetin, kamu 
görevlilerine yönelik şiddetin sona erdirilmesini, kamu 
görevlilerinin işçilikte geçirdikleri sürelerin tamamının 
hizmetten sayılmasını istiyoruz.

Biz, bu ülkenin kamu görevlileri, işçileri, emeklileri, 
kadınları, asgari ücretlileri, engellileri ve bütün vatan-
daşları için hakkımız olanı istiyoruz, haklarımızı isti-
yoruz.

Ağustos ayında gerçekleştireceğimiz 3. Dönem Toplu 
Sözleşme sürecinde toplu sözleşme masası, ‘bütçe di-
siplini’ söylemiyle esaret altına alınmasın diyoruz.

Kamu işvereninin bütçe disiplini ile adil paylaşım ara-
sındaki dengeyi gözeten tekliflerle masaya gelmesini 
bekliyoruz. Toplu sözleşmenin bütçeye yük olarak gö-
rülmesi yaklaşımından vazgeçilsin istiyoruz.

7 Haziran’da milletin onayını alarak kamu işvereni sı-
fatıyla toplu sözleşme masasına oturacak yeni hükü-
metin; kamu görevlilerinin mali, sosyal ve özlük hak-
larına ilişkin beklentilerini karşılayacak bir yaklaşımla 
masaya gelmesini bekliyoruz.”
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ARSLAN: “DERDİMİZ VAR  
ONUN İÇİN ALANLARDAYIZ”
Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan ise, “Mevla-
na’nın dediği gibi bizim derdimiz var onun için alan-
lardayız” diyerek sadece Konya’da değil, bütün Tür-
kiye’de alanlarda olduklarını söyledi. Arslan, “Bütün 
renkleriyle, bütün sesleriyle alanları dolduran, hakkını 
arayan, hakkına sahip çıkan, insanlık onurunun yiğit 
ve saygın temsilcilerini HAK-İŞ adına sevgiyle, mu-
habbetle selamlıyorum, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma 
gününü kutluyorum” dedi. Arslan, başta Türkiye ol-
mak üzere bütün dünya emekçilerinin 1 Mayıs’ını kut-
ladı ve görkemli, coşkulu ve barış içerisinde geçmesi 
temennisinde bulundu.

“BUGÜN KONYA’NIN  
ALINTERİYLE BULUŞTUĞU GÜNDÜR”
İşçisiyle-memuruyla, genciyle-yaşlısıyla, kadınıyla-er-
keğiyle alanlarda, “Daha Güçlü Demokrasi İçin Yeni 
Ananayasa” talebini haykırdıklarını ifade eden Arslan, 
Konya’da toplanan kalabalığın Mevla’nın “gel” çağrısı-
na cevap verdiğini ve Konya’da tarih yazdığını söyledi. 
Arslan, “Bu gün Konya’nın emek ve alınteriyle buluş-
tuğu gündür” dedi.

“NE OLURSAN OL GEL SENDİKALI OL”
Hz. Mevlana’nın felsefesine dikkat çeken Arslan, “Hz. 
Mevlâna’nın emeğe verdiği değere muhtacız” dedi. 
Arslan, “Buradan Mevlana’nın şehri Konya’dan, Ör-
gütsüz, sendikasız kardeşlerimize sesleniyorum,  “Ne 
olursan ol, Yine Gel” , “Örgütlü Ol, Sendikalı Ol, Güçlü 
Ol” diyoruz. Mevlana’nın şehrinde, işçisiyle işvereniyle 
mesajını duymak, anlamak ve gereğini yapmak gü-
nündeyiz! Emekçilerin özgür iradeleriyle örgütlenme-
lerinin önünün açılmasını istiyoruz” dedi.

İŞTE İŞÇİLERİN TALEPLERİ
“Bizim “derdimiz var” onun için alanlardayız” diyen 
Arslan, kıdem tazminatı, taşeron ve mevsimlik işçilik, 

geçici işçilerin sorunları olduğunu, iş kazalarının can 
yaktığını söyledi. Arslan, taleplerini şöyle sıraladı:

“Taşeron şirketlerde çalışanların sendikal örgütlenme-
sinin önündeki engellerin kaldırılmasını istiyoruz. Ta-
şeron İşçilerin haklarının güvence altına alınmasını isti-
yoruz. Kamudaki Statü Karmaşasına Son Verilmelidir.  
Geçici ve Mevsimlik İşçiler ile Aileleri Daha Fazla Mağ-
dur Edilmemelidir. Geçici İşçilerin, Mevsimlik İşçilerin 
ve 4C’lilerin sorunlarının çözülmesi için haykırıyoruz. 
Kamuya Kadrolu daha çok işçi alınmasını, Gerçekçi Bir 
Norm Kadro Sistemi oluşturulmasını talep ediyoruz. 
Gelir adaletsizliğine itiraz ediyoruz. Sosyal koruma ve 
sosyal devlet diyoruz. İşsizlik ve yoksulluğun son bul-
masını için, insan onuruna yaraşan iş ve ücret talebi 
için alanlardayız. Angaryaya dönüşen fazla çalışmala-
ra çocuk işçiliğine karşı olduğumuz için alanlardayız. 
Daha iyi bir sosyal güvenlik sistemi, eğitim hakkı ve 
fırsat eşitliği için buradayız. Kıdem tazminatı hakkımı-
za kimse göz dikmesin, kıdem tazminatımız güvence 
altına alınsın diye alanlardayız. Güvencesiz çalışma-
yı, kuralsızlığı körükleyen, kayıtdışı istihdamı kabul 
etmediğimiz için alanlardayız. HAK-İŞ olarak, insanı 
ve çalışanı önceleyen ekonomi politikaları istiyoruz.  
Çalışanlara yönelik şiddet ve mobbingin önlenmesini 
istiyoruz.”

 “İŞÇİLERİN CANI PAHASINA 
ÇALIŞMASININ ÖNÜNE GEÇİN”
İş kazalarına dikkat çeken Arslan, “Deniz olsam isya-
nım kıyılara vururdu” diyen Soma şehidimizin annesi-
nin sesinin duyulmasını istiyoruz” dedi.  İş kazalarında 
evlatlarını yitiren anaların, babaların, eşlerin isyanının 
duyulmasını isteyen Arslan, “Devlete, Hükümete ve 
İşverenlere sesleniyorum! İş sağlığı ve güvenliği ön-
lemlerini artırın. Sendikalaşmanın önünü açın. İşçilerin 
canı pahasına çalışmasının önüne geçin. İşçi kardeşle-
rime sesleniyorum, iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine 
uyun, canınızı tehlikeye atmayın. Önlemler alınmıyor-
sa bunu, ilgili yerlere bildirin, yerine getirilmiyorsa ca-
nınızı tehlikeye atacak şekilde çalışmayın…” uyarısın-
da bulundu.
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Memur-Sen Kadınlar Komisyonu Başkanı Habibe 
Öçal, yapılan araştırmanın, çalışma hayatında mob-
binge maruz kalan kadınların çoğunun yasal haklarını 
bilmediklerini gösterdiğini söyledi. 

Eğitim-Bir-Sen Stratejik Araştırmalar Merkezi’nin 
(EBSAM), Gazi Üniversitesi öğretim üyeleri Prof. Dr. 
Gonca Bayraktar Durgun ve Dr. Ayşe Çetinkaya Aydın 
danışmanlığında yaptığı “Kadın Öğretmenlerin Mob-
bing Algısı ve Tecrübesi Araştırması” sonucunu Habi-
be Öçal kamuoyuna açıkladı. 

Araştırmanın evrenini, Türkiye’deki illerin kent bölge-
sinde Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi temel eği-
tim ve ortaöğretimde görev yapan kadın öğretmenle-
rin oluşturduğunu ifade eden Öçal, “Evreni temsilen 
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) İstatistiki Bölge Bi-
rimleri Sınıflaması (İBBS) Düzey 1 bölgesinden İstan-
bul, Ankara, İzmir, Çanakkale, Sakarya, Adana, Kayse-
ri, Samsun, Trabzon, Erzurum, Malatya, Şanlıurfa illeri 
seçilerek yüz yüze anket tekniği ile okullarda 1024 
kadın öğretmenle görüşmeler yapıldı. 3 bölümden 
oluşan anketin birinci bölümünde, kadın öğretmenle-
rin genel ve sosyal durumunu belirleyen 9 soru, ikinci 

bölümde, yıldırmaya ilişkin algı düzeylerini belirleyen 
51 soru, üçüncü bölümde ise, maruz kalınan yıldırma-
nın düzeyini, kaynağını ve sonuçlarını tespit etmeyi 
amaçlayan 15 soru öğretmenlere yöneltildi” dedi. 

Kadınlara Hem Erkekler 
Hem de Kadınlar Mobbing 
Uyguluyor
Öçal’ın açıkladığı araştırmanın ön sonuçlarının satır 
başları şöyle:

-Araştırma verileri, araştırmaya katılan kadın öğret-
menlerin yaklaşık yarısının (%47,9) çalışma hayatla-
rında bir şekilde yıldırmaya maruz kaldıklarını gös-
termektedir. Buna göre, temel eğitim ve ortaöğretim 
kurumlarında görev yapan yaklaşık her iki kadın öğ-
retmenden biri yıldırmaya maruz kalmaktadır.

-Kadın öğretmenlerin yaklaşık yarısı (%43,7) en az 
haftada bir kez yıldırmaya maruz kaldıklarını, büyük 
bir çoğunluğu (yaklaşık %77,8) ise maruz kaldıkları 
yıldırmanın altı aydan daha uzun bir süre sürdüğünü 

“Kadın Öğretmenlerin 
Mobbing Algısı  
Araştırması” Açıklandı
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bildirmiştir. Ayrıca yıldırmaya maruz kalan kadın öğ-
retmenlerin çoğunluğunun bir defadan fazla (%72,6) 
yıldırmayı tecrübe etmiş oldukları da tespit edilmiştir. 

-Yıldırmaya maruz kalan her 4 kadın öğretmenden 3’ü 
(%74) 40 yaş ve altındadır ve kadın öğretmenlerin en 
çok etkilendiği yıldırmaya maruz kaldıkları dönemde 
büyük bir çoğunluğu (%61,7) 30 yaş ve altındadır. 

-Veriler, kadın öğretmenlerin çoğunluğunun (%77,6) 
en çok etkilendiği yıldırmaya meslek yaşamlarının ilk 
10 yılında maruz kaldıklarını göstermektedir. Yıldır-
maya maruz kaldıklarında kaç yıldır hizmet yaptıkla-
rına ilişkin soru, kadın öğretmenler tarafından %51,7 
oranında 1-5 yıl, %25,9 oranında ise 6-10 yıl şeklinde 
yanıtlanmıştır. Veriler ilk bakışta, mesleğe yeni baş-
layan kadın öğretmenlere, kıdemi/mesleki deneyimi 
fazla olan meslektaşları ve/veya yöneticileri tarafın-
dan yıldırma uygulandığını göstermektedir. Nitekim 
kadın öğretmenlerin % 47,5 oranında yöneticileri, 
%28,8 oranında da meslektaşları tarafından yıldırma-
ya maruz kaldıklarını belirtmiş olmaları da bu tespiti 
doğrulamaktadır.

-Araştırmaya katılan kadın öğretmenler tarafından, 
çalıştıkları okullarda, yıldırmayı önlemeye yönelik her-
hangi bir politika olup olmadığına ilişkin soru, %72,1 
oranında olmadığı şeklinde yanıtlanmıştır. Okulun-
da yıldırmayı önlemeye dönük herhangi bir politika 
olduğunu ifade eden kadın öğretmenlerin ise ancak 
%36,8’i bu politikaların kesinlikle amacına uygun şe-
kilde uygulandığını ifade ederken; %54,4’ü kısmen 
amacına uygun şekilde uygulandığını, %8,8’i de kesin-
likle amacına uygun uygulanmadığını belirtmiştir. Bu 
veriler, yıldırmanın, en azından söz konusu okullarda, 
henüz bir şiddet türü olarak algılanmadığını ve dola-
yısıyla bu yönde; önleyici tedbirler geliştirme, farkın-
dalık yaratmak ve mücadele etmek için herhangi bir 
faaliyetin olmadığını göstermektedir. 

-Araştırmaya katılan kadın öğretmenler, maruz kal-
dıkları yıldırma karşısında nasıl bir tutum aldıklarına 
ilişkin soruyu %23,3 oranında “hiçbir şey yapmadım/
yapamadım/yapmak istemedim” seçeneğini işaretle-
yerek yanıt vermişlerdir. Bu seçenek, sorudaki diğer 
seçeneklere göre kadın öğretmenler tarafından en 
çok işaretlenen seçenektir. Bu seçeneği işaretleyen 
katılımcılara ayrıca, kendilerine uygulanan yıldırma 
eylemine karşı neden hiçbir şey yapmadıklarına iliş-
kin bir soru daha yöneltilmiştir. Bu soruyu ise kadın 
öğretmenler %42,6 oranında “şikâyet etsem de bu 
durumun değişmeyeceğini düşünmek” seçeneğini 

işaretleyerek cevaplamışlardır. Bu seçenek de soruda-
ki diğer seçenekler arasında kadın öğretmenler tara-
fından en çok işaretlenen seçenektir.

Kadın öğretmenlerin maruz kaldıkları yıldırma karşı-
sında, durumu değiştiremeyecekleri düşüncesiyle, yıl-
dırmayı sonlandırmaya yönelik herhangi bir girişimde 
bulunmamaları öğrenilmiş çaresizliğin bir göstergesi 
olarak kabul edilebilir. 

Araştırmaya katılan kadın öğretmenler, “Bulunduğu-
nuz ortamda, sizden başka, aynı veya farklı yıldırma 
eylemine maruz kalan birey/ler var mıydı?”sorusunu 
%83,2 gibi oldukça büyük bir oranda “evet” olarak ya-
nıtlamıştır. Buna göre kadın öğretmenlerin hem ma-
ruz kaldıkları istenmeyen durumu sonlandıramaya-
cakları düşüncesine sahip olmaları hem de yıldırmaya 
sadece kendilerinin maruz kalmadıklarını bilmeleri, 
durumu kabullenmiş olmaları, bir diğer ifadeyle öğ-
renilmiş çaresizlik yaşadıkları şeklinde yorumlanabilir.

Yıldırma Eylemleri Sürüyor
 -Kadın öğretmenlerin çoğunluğu (%53,6) çalışma ha-
yatında en çok etkilendikleri yıldırma eylemi açısından 
bir cinsiyet farklılığı olmadığını, yıldırmayı uygulayan-
ların hem kadınlar hem de erkekler olduğunu ifade 
etmiştir. Ancak, cinsiyet ayrımı dikkate alındığında 
yıldırma eyleminin faili olarak erkekler, kadınlara göre 
üç kattan daha fazla bir orana sahiptir.

-Maruz kalınan yıldırma tecrübesinde en etkili olan 
yıldırmanın sıklık derecesi ile ilgili cevaplar yıldırma-
nın süreklilik arz etmesi durumunun önemli bir durum 
olduğunu göstermektedir. Her gün tekrar edenden 
birkaç ayda bir tekrar edene kadar yıldırma eğitim 
sektöründe varlığını devam ettiren önemli bir prob-
lemdir. En çok etkilenilen yıldırma eyleminin 12 ay ve 
daha fazla sürdüğünü ifade edenlerin oranı, yıldırma 
olgusunun eğitim sektöründeki birey haklarını, çalış-
ma ilişkilerini, çalışma barışını ve işe dönük motivas-
yonu olumsuz yönde etkilemeye devam eden etkileri 
açısından yaygın bir sorun olduğunu göstermektedir. 
Kadın öğretmenlerin yıldırma süreci ve sonrasında 
kendilerini hangi durum içinde buldukları ile ilgili so-
ruya verilen cevaplar bu durumu teyit eder nitelikte-
dir. Özellikle yıldırmanın sosyal ve psikolojik sonuçları 
(işe gitme isteğinde azalma, stres, sosyal olarak dış-
lanmışlık ya da yalnızlık hissi, değersizlik ya da har-
canmışlık hissi, işi bırakma isteğinde artış gibi) yıldır-
manın fizyolojik sonuçlarına göre daha öndedir.
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-Kadın öğretmenlere uygulanan yıldırma eyleminin 
sebepleri arasında en çok ifade edilen hususlar yöne-
tim zafiyeti ile kişilik bozukluklarıdır. Medeni durum 
ya da etnik kimlik gibi yıldırmanın temel sebepleri 
arasında tahayyül edilebilecek hususlar bu açıdan 
daha az etkili faktörler olarak belirtilmiştir.

 -Yıldırma sürecinde yasal haklarını bildiğini ifade eden 
kadın öğretmenler azınlığı oluştururken;  haklarını kıs-
men bildiğini ya da hiç bilmediğini dile getirenlerin 
oranı %70’in üzerindedir. Bununla ilişkili olarak yıldır-
mayla mücadelede neler yapıldığı hususunda sonuç-
lar dikkat çekicidir. Nitekim resmi şikâyet mekanizma-
larını kullananların oranı dikkat çekici oranda düşük 
kalırken; kabullenme, geri çekilme ya da gayri-resmi 
araçlarla yıldırmayı durdurmaya çalışma (yaklaşık % 
45) daha baskındır. Bu durumu açıklamak için, şikâ-
yet edilse de durumun değişmeyeceğini düşünmek, 
yasal haklar konusunda bilgi sahibi olmamak, durumu 
kabullenmiş olmak, her iş yerinde bu tür davranışla-
rın olduğunu düşünmek ve problemli bir kişi olarak 
tanınmak istememek gibi ifadeler bir araya getirildi-
ğinde, hem bireysel hem de kurumsal açıdan önemli 
sorun alanlarının mevcut olduğu ortaya çıkmaktadır.

Araştırmanın ön sonuçları, her 2 kadın öğretmenden 
1‘inin iş hayatında yıldırmaya maruz kaldığını ortaya 
koymakta; yıldırmaya maruz kalan kadın öğretmenle-
rin yıldırma sonucunda yaşadıkları psikolojik ve sos-
yal sorunlar hakkında da önemli ipuçları vermektedir. 
Elde edilen veriler ve ulaşılan bulgular çerçevesinde, 
temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarında görev ya-
pan kadın öğretmenlerin maruz kaldıkları yıldırmanın, 
ivedilikle önlenmesi gereken önemli bir problem ol-
duğu düşünülmekte ve sorunun giderilmesine yöne-
lik; kısa, orta ve uzun vadede hayata geçirilecek poli-
tikalara ihtiyaç olduğu görülmektedir.     

ÖN LİSANS MEZUNLARININ  
ŞİDDET ALGISI  
DİĞERLERİNE GÖRE DAHA DÜŞÜK
Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gonca Bay-
raktar Durgun ise, araştırmaya dair yaptığı değerlen-
dirmede, benzer araştırmaların sadece algı üzerine 
araştırma olarak kaldığını ve bu araştırmanın, algı 
üzerinde tecrübe ve bu tecrübenin sonuçları üzerine 
bir araştırma olması bakımında bir ilk olma özelliği ta-
şıdığını kaydetti.

Durgun, şunları söyledi: “Bu tür araştırmalarda cinsiyet 
farkının olmadığını düşünüyoruz. Araştırmanın amacı, 
şiddet konusunda erkek ve kadın arasında bir farklı-
lık olup olmadığını ortaya koymak. Ayrıca araştırma, 
şiddetin ve keyfiliğin nasıl doğallaştığını ve kanıksan-
dığını bizlere gösteriyor. Araştırma, bir Sivil Toplum 
Kuruluşu (STK) ile bir üniversitenin önemli bir işbirliği 
sonucu ortaya çıktı. Erkeklerle ilgili olan ikinci araş-
tırma sonrası asıl sonuçlar yaz başında açıklanacak. 
Kadın öğretmenler şiddet algısında düşük bir orana 
sahip. Yüzde 30’u ‘Bağırmayı mobbing olarak algılar 
mısınız’ sorusuna ‘Hayır’ yanıtını verdi. Diğer yandan 
‘Yazılı ya da sözlü ihtar almayı mobbing olarak algılar 
mısınız?’ sorusuna yüksek oranda ‘Hayır’ yanıtı aldık. 
Ön lisans mezunlarının şiddet algısı diğerlerine göre 
daha düşük. Kadınlara haklarının öğretilmesinden zi-
yade artık bu hakların nasıl uygulanacağının öğretil-
mesi gerekmektedir. Kullanacağımız dilin bunu ortaya 
seren bir dil olması halinde daha başarılı olacağımızı 
düşünüyorum. Hak mücadelesini veren kadınlara da 
‘Don Kişot mu olacaksın?’ denildiğini tecrübe ettik.” 



39MEMUR SENDİKALARI KONFEDERASYONU

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik baş-
kanlığında Kamu Personel Danışma Kurulu (KPDK) 
toplantısı gerçekleştirildi. 

Toplantıda Kamu Görevlileri Sendikaları Heyet Baş-
kanı, Memur-Sen Genel Başkan Vekili Günay Kaya ve 
11 hizmet kolunun tümünde yetkili olan Memur-Sen’e 
bağlı sendikaların genel başkanları ile diğer konfede-
rasyonların temsilcileri hazır bulundu. İşte toplantıda 
gündeme getirdiğimiz taleplerimiz:

Memur-Sen olarak Kamu Personeli Danışma Kurulu 
toplantılarında gündeme taşıdığımız, yetkimizi etkiye 
dönüştürerek kamu idaresiyle mutabakata vardığımız 
ve yasalaşması için Başbakanlığa gönderilmesini sağ-
ladığımız konulardan torba yasalarda yer almayan; 

1.    2005 yılından sonra göreve başlayan personele bir 
derece verilmesi,

2.    Disiplin cezalarının affına ilişkin düzenleme,

3.    4/C’li ve sözleşmeli personele kadro verilmesi, 

4/C’li personelin ek ödemelerine ilişkin olarak olumlu 
Mahkeme kararları ışığında bir düzenleme yapılarak 
sorunun tamamen ortadan kaldırılması,

4.    KİT’ler ve kamuda çalışan üniversite mezunu iş-
çilerin KİT’lerde 2 sayılı cetvele, diğer kamu kurumla-
rında çalışanların memuriyet kadrolarına geçirilmesi,

5.    Yardımcı hizmetler sınıfında görev yapan perso-
nelin de ek göstergeden yararlandırılması ve mevcut 
ek gösterge oranlarının arttırılması,

6.    Kamu kurum ve kuruluşlarının yurtdışı teşkilatla-
rında 4/B statüsünde görev yapan sözleşmeli perso-
nelin kadroya alınması ve aile yardımından faydalan-
dırılması,

7.    KİT’lerdeki sözleşmeli personelinin yıllık izinlerinin 
bir sonraki yıla devredilmesi,

8.    Kadın istihdamının artırılmasına yönelik olarak, Ai-
lenin ve Dinamik Nüfus Yapısının Korunması Amacıy-
la Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 

Taleplerimiz KPDK 
Toplantısında Gündeme Geldi
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Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısını olumlu 
karşılamakla beraber tasarıda yer verilen düzenleme-
lerin gerek Toplu Sözleşme sürecinde gerekse Kamu 
Personeli Danışma Kurulunda gündeme getirdiğimiz 
gibi daha geniş haklar sağlayacak şekilde genişletil-
mesi için;

• Ailenin ve Dinamik Nüfus Yapısının Korunması Prog-
ramı kapsamında anneye yapılacak doğum yardımına 
bağlı olarak, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 
207’nci maddesi gereği ödenen doğum yardımı öde-
neğinin de Memur-Sen’in Toplu Sözleşme taleplerin-
de yer verdiği gibi 793,08-TL, çoğul gebelik halinde 
bu yardımın her çocuk için ödenmesi,

• Belediyelere kreş ve gündüz bakımevi açma zo-
runluluğunun getirilmesi düzenlemesi çalışmalarına 
ek olarak çok daha geniş bir şekilde Toplu Sözleşme 
taleplerimizde yer alan; Kamu kurum ve kuruluşları-
na ait işyerlerinde, bünyelerinde görev yapan kamu 
görevlilerinin zorunlu eğitim çağına girmemiş çocuk-
larına yönelik kreş hizmeti sunulması, kreş hizmeti su-
nul(a)mayan işyerlerinde görev yapan kamu görevli-
lerine, kreş hizmetinden faydalanacak her çocuk için; 
01.01.2014 tarihinden itibaren Büyük şehir kapsamın-
daki illerde 300 TL, diğer illerde 250 TL (zam oranları 
dikkate alınarak hesaplama yapılacak) kreş yardımı 
ödeneğinin aylıklarıyla birlikte ödenmesi ve Kreş yar-
dımı ödeneğinden, 4688 sayılı Kanuna göre kamu gö-
revlisi kapsamında sayılanların da yararlandırılması,

• Evlilik yardımının herkes için uygulanacak olması 
olumlu bir düzenleme olurken, evliliğe ilişkin devlet 
destekli çeyiz hesaplarının açılacak olmasından çok 
daha önce Memur-Sen’in Toplu Sözleşme talepleri 
arasında yer verdiği evlenme yardımı ödeneğinin ha-
yatın gerçeklerine uygun olarak verilmesini,

• KPDK görüşmelerinde, üzerinde mutabakata varılan 
ancak uygulanmayan maddelerin yanında Ailenin ve 
Dinamik Nüfus Yapısının Korunması Kanun Tasarısın-
da yer almayan ancak Toplu Sözleşme taleplerimiz 
arasında yer alan, kadın kamu görevlisine doğum son-
rası analık izin süresi bitimi tarihinden itibaren verilen 
süt izinlerinin; ilk 12 ay günde 4 saat, sonraki altı ay 
3 saat, bunu takip eden son altı ayda 2 saat olmak 
üzere çocuğunu emzirmesi ve çoğul gebelik halinde 
her çocuk için belirtilen sürelerin yarısı oranında artı-
rılmasına yönelik süt izni taleplerimizin de bir an önce 
gerçekleştirilmesi,

9. Emekli kamu görevlilerine maaş promosyonu veril-
mesi ve aile yardımından faydalandırılmaları,

10. Yıllık izinlerin iş günü esasına göre düzenlenmesi,

11.  Resmi ve özel sektörde (işçilikte) geçen hizmet sü-
relerinin tamamının kazanılmış hak aylığında değer-
lendirilmesi,

12. GATA sağlık personeline sağlık hizmetleri tazmi-
natı verilmesi,

13. Misafir sanatçıların iş güvencesinin sağlanması,

14. Kadroya geçirilen sözleşmeli personele getirilen 
5 yıllık kurumlar arası nakil yasağının eş durumu ve 
sağlık mazereti yönünden değerlendirilmesi ve nakil 
yasağının yerel yönetim kurum ve kuruluşları dışında 
kalan kurumlarla sınırlı tutulması,

15. TCDD manevra personeline ödenen hizmet tazmi-
natına ilişkin sorunların giderilmesi,

16. Belediye bağlı kuruluşlarındaki Daire Başkanları ile 
üniversite Genel Sekreter Yardımcılarının ek göster-
gesinin 3600’e yükseltilmesi,

17. Fazla çalışmaların geçici olması halinde ücret veya 
izinle karşılanması, süreklilik arz etmesi durumunda 
ise istihdam artışı yoluna gidilmesi konularının ivedi 
olarak çözüme kavuşturulmasını istiyoruz.

Bunun yanında II. Dönem Toplu Sözleşmelerinde ka-
bul edilen fakat uygulaması yönünde sorunlar olan 
konular ile bir an önce çözüme kavuşturulması elzem 
olan aşağıda sıraladığımız yeni taleplerimizin de çö-
züme kavuşturulmasını istiyoruz;

1. Başta Adliye, Maliye ve SGK’da görev yapan kamu 
görevlileri ile sözleşmeli personelden fazla mesai ya-
panlara fazla çalışma ücretlerinin ödenmesine yöne-
lik yasal düzenleme yapılması hususundaki madde 
metninin hala yerine getirilmemiş olması önemli bir 
sorundur. Bu sorunun ortadan kaldırılmasına yönelik 
acilen çözüm önerilerini beklemekteyiz.  

2. KİT’lerde ücret sisteminin değerlendirilmesi, temel 
ücret gruplarının sayılarının azaltılması ve kurum-
lar arası ücret dengesizliğinin giderilmesiyle birlikte 
KİT’lerde uygulanan sicil başarı ücretinin kaldırılarak 
bir defaya mahsus yüzde 8 olarak ücretlere eklenme-
sini,
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3. Farklı idarelerde düzenlenen aynı mahiyetteki sı-
navlarda görev alanlara aynı tutarda sınav ücreti 
ödenmesi konusunda düzenleme yapılmasını içeren 
Toplu Sözleşme hükmü gereğinin yerine getirilmesi ve 
bu çerçevede oluşan mağduriyetlerin giderilerek Milli 
Eğitim Bakanlığınca yapılan merkezi sistem sınavla-
rında görev alanlara, 18.01.2012 tarihli ve 2012/2723 
sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan 
Sınav Ücretlerine İlişkin Usul ve Esaslara göre sınav 
görev ücreti ödenmesini,

4. İlgili mevzuat gereğince eğitim kurumlarında gö-
revli yönetici ve öğretmenlerce fiilen yerine getirilen 
nöbet görevi karşılığında, nöbet tutulan her gün için 
4 saat ek ders ücreti ödenmesi ve bu görevler dahil 
öğretmenlere birim ders saat içinde ödenen ek ders 
ücretlerinin artırılmasını,

5.  Enformasyon memurlarının  “Turizm Araştırmacısı” 
olarak değiştirilen unvanlarının uygulamada yaşanan 
sorunlarının yasal düzenleme ile çözümlenerek Teknik 
Hizmetler Sınıfına aktarılmasını,

6. Büyükşehirlerde görev yapan posta dağıtıcılarına 
toplu taşıma kartı verilmesine ilişkin Toplu Sözleşme 
hükmünün uygulanması için tüm büyükşehir beledi-
yelerine bir kez daha bakanlıkça gerekli talimatın ve-
rilmesini,

7.  ARFF ve Apron memurlarının YPK kararı ile belir-
lenmiş ücret skalasının düzenlenmesi, DHMİ ile birlik-
te koordineli bir şekilde ivedi olarak değiştirilmesini,

8. Genel İdare Hizmetleri Sınıfında yer alan Orman 
Muhafaza Memurları’nın, Teknik Hizmetler Sınıfına 
alınmasını, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Ku-
rumu’ nda 5648 sayılı Kanuna göre sözleşmeli olarak 
çalışan personelin kadroya geçirilmesini (6495 sayılı 
Kanunun 9. Maddesi ile TKDK ile benzer statülü TOKİ,  
TİKA,  DAP İDARESİ vb kurumlarda çalışan sözleşmeli 
personel kadroya alınmıştır.),

9. Özür durumuna bağlı yer değişikliğine ilişkin çer-
çeve yönetmelikte yer alan eşin 3 yıl sigortalılık sü-
resinin Ailenin ve dinamik nüfus yapısının korunması 
adına yeniden değerlendirilmesini, kişinin kendi eğiti-
minin de dikkate alınmasını,

10. Yüksek Öğrenim Kurumu’nca teknik okul statü-
sünde sayılan ancak genel kadro içerisinde Genel İda-
ri Hizmetler sınıfına dahil edilen itfaiyecilik ve şoför 
okulu mezunu teknikerlerin diplomalarına uygun ola-
rak istihdamlarının da kadro kanununda yapılacak de-
ğişiklerle teknik hizmetler sınıfına alınmasını,

11. Bazı kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edi-
len hukuk müşavirlerinin özel hizmet tazminatlarının 
derece ve kademe esasına göre adil düzenlenmediği, 
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meslek erbabı olan aynı kurumda aynı zamanda işe 
başlayan avukatlardan daha düşük olduğu tespit edil-
miştir. Adil olmayan bu durumun yapılan işin gereği 
olarak diğer hizmet sınıflarında olduğu gibi düzeltil-
mesini,

12.  Bazı kamu kurum ve kuruluşlarında parmak izi, re-
tina taraması gibi bir takım hukuka aykırı uygulama-
larının kaldırılması konularının da ivedi olarak kamu 
görevlileri lehine çözüme kavuşturulmasını,

13. Sağlık Çalışanlarına yıpranma payı verilmesini, bu 
çalışanlarımızın ek ödeme gelirlerinden diğer kurum-
larda olduğu gibi vergi alınmamasını ve ek ödemele-
rinin emekli aylıklarına yansıtılmasını,

14. Kamu görevlisi olmayan aile sağlığı çalışanları ile 
vekil ebe/hemşirelerin kadroya geçirilmesini,

15. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bünyesin-
de günlük olarak “kamu hizmet standartlarında” ön 
görülen işlem adedinin fazla yapılacak her işlem için 
döner sermaye bütçesinden karşılanmak üzere per-
formans ücretinin ödenmesini,

16. İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri Özel İdarelere 
bağlıyken sosyal denge sözleşmesi ödemesi alan fa-
kat başkanlığa bağlandıktan ödemeleri kesilen AFAD 
çalışanlara kesilen ödemelerin tazminat olarak veril-
mesini,

17.  Kamuda görev yapan Genel Müdür Yardımcılarının 
ek gösterge oranlarının, Genel Müdür ile Daire Baş-
kanı arasında yer alması sağlanarak 3600’den 5300’ 
çıkarılmasını,

18. Dört yıllık fakülte mezunu memur ve şeflerin ek 
göstergelerinin 3000ê yükseltilmesini,

19.  DPB tarafından, kamu kurum ve kuruluşları için 
uygulanan görevde yükselme ve unvan değişikliği 
çerçeve yönetmeliğinden ayrı olarak KİT’lere münha-
sır ayrı bir çerçeve yönetmeliğin hazırlanmasını,

20. Kamu görevlilerine uygulanan gelir vergisi oranla-
rının yeniden düzenlenmesini ve ilk dilimin yüzde 10 
olarak belirlenmesini,

21. 399 sayılı KHK’ya tabi personelden, daha üst un-
van ve pozisyondaki görevlere vekalet edenlere gö-
revlendirildikleri kadro ve pozisyona ait mali ve sosyal 
hakların ödenmesini,

22. 4046 sayılı Özelleştirme Yasasıyla işçiler için ya-
pılan düzenlemenin kamu görevlileri için süre sınırı 
olmaksızın uygulanmasını, Yasaya göre ataması yapı-
lan kamu görevlilerinin vergi diliminin Ocak ayındaki 
vergi dilimi dikkate alınarak belirlenmesini,

23. Bilgisayar işletmeni olarak çalışan kamu görev-
lilerinin eğitim durumları göz önüne alınarak Teknik 
Hizmetler Sınıfında değerlendirilmelerini,

24.  Yardımcı Hizmet Sınıfında olup yüksek okul ve fa-
külte bitiren kamu görevlilerinin Genel İdari Hizmetler 
sınıfına geçişlerinin sınavsız yapılmasını,

25. Koruma ve Güvenlik görevlilerine görevde yüksel-
me ve unvan değişikliği sınavı ile statülerine uygun 
kadro sınavlarına girebilmelerinin sağlanmasını, 2495 
sayılı KHK ile güvenlik görevlisi olarak çalışırken 5188 
sayılı Yasaya tabi tutulanlara 5 yılda bir yenilenen eği-
tim ve sağlık raporu uygulamasının yürürlükten kal-
dırılmasını,

26. Kamu kurum ve kuruluşları ile KİT’lerde çalışan 
şube müdürü görev, yetki ve sorumluluğuna sahip 
olan sivil savunma uzmanlarına şube müdürü statü-
sü verilerek ek ödeme oranlarının bu statü üzerinden 
belirlenmesini,

27.  KİT’lerde II sayılı cetvele göre çalışan kamu görev-
lilerinin bir üst okulu bitirmeleri halinde diplomalarını 
ibra etmeleri kaydıyla hak ettikleri ücretten faydalan-
dırılmalarını,

28. Kamu görevlilerinin emekli ikramiyelerinin hesap-
lanmasında, tam yıldan arta kalan ayların ve günlerin 
kıstelyevm hesaplama yöntemiyle ödemelere dahil 
edilmesini,

29. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ve 
bünyesinde yer alan kurumlarda görev yapan, mesle-
ğe yarışma sınavı ile giren ve yeterlilik sınavında ba-
şarılı olan uzmanların da Yüksek Kurum Uzmanlığına 
atanabilmeleri için yasal düzenlemenin yapılmasını,

Kamu idaresinin, karar altına alınan hükümlerin ha-
yata geçirilmesi noktasında sorun yaşanan kurumlar 
ile uygulanmayan hükümlerin çözümü noktasında bu 
toplantı ve sendikalarca sunulan raporları baz alarak 
sonuç odaklı bir tavır sergilemesini bekliyoruz.  



Genç Memur-Sen, Savcı Mehmet Selim Kiraz’ın şe-
hit edilmesi ve son günlerde üniversitelerde yaşanan 
provokasyonlara tepki göstermek amacıyla “Sesini 
Değil Fikrini Yükselt” sloganı ile 81 ilde eş zamanlı ola-
rak kitap okuma eylemleri gerçekleştirdi. Eylemlerde 
provokasyonlara karşı sağduyu çağrısı yapıldı.

Memur-Sen Konfederasyonu’nun gençlik teşkilatı 
Genç Memur-Sen, 81 ilde eş zamanlı olarak “Sesini 
Değil Fikrini Yükselt” sloganı ile yaptığı eylemlerde, 
Savcı Mehmet Selim Kiraz’ın hain bir saldırıda şehit 
edilmesi ve son günlerde üniversitelerde yaşanan 
provokasyonlara tepki gösterdi. Eylemlerin An-
kara’daki adresi ise Abdi İpekçi Parkı oldu. Parkta 
bir araya gelen Genç Memur-Sen’liler adına basın 
açıklamasını Genç Memur-Sen Genel Başkanı Eyüp 
Beyhan yaptı. Provokasyonlarla milletin sinir uçları-
na dokunulmak istendiğini belirten Beyhan “Serin-
kanlı hareket etme, aklın yörüngesinde sağduyulu 
davranma, zaman omuz omuza verme zamanıdır. 
Milleti ve değerlerini hedef alanların senaryolarına 
fırsat vermeyeceğiz almayacağız” dedi.

“ÜNİVERSİTELERİMİZ İLİM VE İRFAN YUVALARIDIR”
Üniversitelerin ilim irfan yuvası olduğunu belirten 
Beyhan,  Bu gün burada, söz söylemek yerine gürültü 
çıkarmayı tercih edenlere, ilmin birleştiriciliğini ve ir-
fanın aydınlık iklimini idrak edemeyenlere, Şiddeti bir 
yöntem, kavgayı çıkar yol zannedenlere karşı duruyo-
ruz. Farklılıklarımızı, zenginlik ve ülkemiz için manevi 

bir sermaye olduğunu hatırlatmak ve onları dünyanın 
en anlamlı, en birleştirici eylemine davet etmek için 
toplandık” ifadelerini kullandı.

“ESKİ TÜRKİYE ÖZLEMİ DUYANLARA  
FIRSAT VERMEYECEĞİZ”
“Üniversite gençliğinin şiddet sarmalı ile terör dal-
gasına maruz bırakılması, ülkenin geleceğine yer-
leştirilmiş olan bir nükleer bombadır” diyen Beyhan,  
“Üniversiteler, beyin gücü yetiştiren, aydınlarımızın ve 
önderlerimizin yetiştiği bilim yuvalarıdır. Bilim yuva-
larında yetişen gençliğimize kast eden karanlık eller, 
ülkenin geleceğini sabote etmenin çabası içerisinde-
dir” dedi.

Milleti ve değerlerini hedef alanların senaryolarında 
yer almayacaklarını vurgulayan Beyhan, milletin, hem 
dışarıdan hem de içeriden tezgahlanan kirli oyunlarla, 
hedef alındığı bir süreçte gençliği yalnız bırakmaya-
caklarını sözlerine ekledi.

“HAİNLER ARADIĞINI BULMAYACAK”
Savcı Mehmet Emin Kiraz’ın şehit edilmesine de tepki 
gösteren Beyhan, “Türkiye, tarihi bir seçim öncesinde 
yine karanlık mahfillerin kirli provokasyonlarla ülkeyi 
kaosa sürüklemek istedikleri bir hassas süreçten geç-
mektedir. Geçtiğimiz günlerde bir savcımızın kalleşçe 
şehit edilmesi, sözünü ettiğimiz hassas dönemin en 
önemli olayıdır. Bu cinayeti büyük bir nefretle kınıyor, 
kamuoyunu sağduyuya davet ediyoruz” diye konuştu.

Genç Memur-Sen’den Anlamlı Etkinlik

43



44 MEMUR SENDİKALARI KONFEDERASYONU

Memur-Sen’in Gazze’de katliama katılan çifte vatan-
daşlardan İsrail’de askerlik yapanların vatandaşlıktan 
çıkarılması, bu kişilerin “soykırım suçlusu” olarak yargı 
önünde hesap vermesi için yaptığı suç duyurusu son-
rası soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında Ankara Cumhuriyet Baş-
savcılığında ifadesine başvurulan Memur-Sen Genel 
Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Esen şikâyetini yi-
neleyerek, İsrail’e savaşmaya giden Musevi asıllı Türk 
vatandaşlarının bulunduğunu belirtti.

KATİLİ YARGILAYIN
Bu kişilerin savaş suçu ile yargılanmasını talep eden 
Esen, “Terör devleti İsrail ne kadar insan hakları ihlali 
varsa Gazze’de işliyor, yaptığı her savunma da suçunu 
itiraf ediyor. Katil devlet gözümüzün içine baka baka 
‘Ben katilim’ diyor. Biz de ‘katili yargılayın, verilecek 
en büyük cezayı verin’ diyoruz” dedi.

SOYKIRIMA KATILANLAR HESAP VERSİN

Geçen yıl İsrail tarafından Gazze’ye yaklaşık iki ay bo-
yunca saldırı düzenlendiğini belirten Esen, “6 Ağustos 
2014  tarihinde savaş ve soykırım suçu işleyenler hak-
kında suç duyurusunda bulunduklarını hatırlattı. Ya-
pılan suç duyurusu dilekçesinde, İsrail’in yedek asker 
statüsündeki 40 bin İsrail vatandaşını acilen orduya 
katılma çağrısını hatırlattıklarını ifade eden Esen, “İs-
rail ordusunun Gazze’de yürüttüğü soykırım hedefli 
askeri harekatta yer alan İsrail vatandaşları yanında 
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı da bulunan kişi veya 
kişilerin suç konusu fiilleri işledikleri ve bu itibarla 
kimliklerinin tespit edilerek, haklarında kamu davası 
açılması gerektiğini belirtildi.

Yaptıkları suç duyurusu sonrası ifadeye çağrıldığını 
belirten Esen, soruşturma açılmasından dolayı mem-
nun olduklarını ifade etti. Esen, “Soykırımdan kurtul-
maları için vatanımızı paylaştığımız insanların, insanlık 
dışı eylemleri cezasız ve cevapsız kalmamalıdır” dedi.

Katliama Katılanlar 
Hakkında Soruşturma 
Başlatıldı
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Memur-Sen’den  
Nepal’e Bir Tır Gıda Yardımı

Nepal’de meydana gelen şiddetli depremde bilanço 
artarken Memur-Sen, bölgeye bir tır gıda yardımı 
yapma kararı aldı.

Konu hakkında sendika genel merkezinde açıklama 
yapan Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı 
Ali Yalçın, “Erdemli sendikacılık anlayışımızın gereği 
olarak, depremin sarstığı Nepal’e yardıma koşuyoruz. 
Nepal’li kardeşlerimizin, ırkına, dinine ve rengine bak-
madan sıcak bir samimiyetle yardım elimizi uzatıyo-
ruz. İnsani yardımlar noktasında marka haline gelmiş 
İHH ile müşterek çalışma yürüterek Nepal’li kardeşle-

rimize bir tır gıda yardımı yapmak suretiyle desteği-
mizi başlatıyoruz” dedi.

Toplantıda konuşan İHH Temsilcisi Mustafa Sinan ise, 
Memur-Sen’e teşekkür etti, kamuoyunu Nepal için ha-
rekete geçmeye davet etti.

Basın toplantısına Memur-Sen Genel Başkan Vekili 
Metin Memiş, Memur-Sen Genel Başkan Yardımcıla-
rı; Günay Kaya, Mehmet Bayraktutar,  Mehmet Emin 
Esen, sendika yöneticileri, Memur-Sen Kadın Komis-
yonu Başkanı Habibe Öçal ile Genç Memur-Sen Baş-
kanı Eyüp Beyhan katıldı.
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Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yal-
çın, Çorum’un Kınık Köyü’nde bulunan Taşıma Merkezi 
Kınık Ortaokulu’nu ziyaret ederek, okul çalışanlarıyla 
bir araya geldi.

Okul Müdürü Şeref Bilan ve öğretmenlerle bir süre 
sohbet eden Yalçın, taşıma merkezi okullarda yaşa-
nan sorunları dinledi. Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen 
olarak, sorunların çözümü için mücadele ettiklerini 
belirten Yalçın, “Taleplerimizi daha güçlü şekilde dile 
getirmek ve sorunlarımızı daha kısa sürede çözüme 
kavuşturmak için örgütlenmeye daha çok önem ver-
meliyiz” dedi.

Sorunların çözümünün güçlü bir örgütlenmeden geç-
tiğini, sendika olarak hak ve özgürlük mücadelele-
rinde çözümü hayal dahi edilemeyen birçok sorunun 
çözülmesini sağladıklarını vurgulayan Yalçın, “Eğitim-
Bir-Sen’in üye sayısı olarak daha da büyümesi, daha 

çok sorunun çözülmesi demektir” şeklinde konuştu.

İhale kırımlarından ziyade hizmetin kalitesiyle ön pla-
na çıkılması gereken bir alan olan taşımalı okullardaki 
yemek sorununun çoğu yerde bulunduğuna dikkat 
çeken Ali Yalçın, “Yüzde 70’inin yiyemediği yemeğin 
bedelinin ödenmemesi gerekir. Önemli olan fiyatla-
rı kırıp işi almak değil, nitelikli hizmet verebilmektir. 
Bakanlığın taşıma yapılan merkezlerde yaşanan bu 
tür sorunları ciddiyetle ele alması gerekir. Yüzde 70’i 
çöpe giden kalitesiz yemeğin bedelinin ödeniyor ol-
ması vebaldir” diye konuştu.

Taşıma merkezlerinde görev yapan öğretmenlerin işe 
gidiş gelişlerinin taşıma kapsamına alınmamasını ve 
öğretmenlere ‘başınızın çaresine bakın’ denilmesini 
anlamanın mümkün olmadığını vurgulayan Yalçın, 
“Bu konuyu Bakanımız Sayın Nabi Avcı’ya aktaraca-
ğız” ifadesini kullandı.

Yalçın, Çorum Kınık Köyü 
Taşıma Merkezi 
Ortaokulu’nu ziyaret etti
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Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yal-
çın, Samsun, Trabzon, Rize, Artvin, Ordu, Giresun ve 
Trabzon illerine ziyarette bulundu. Ziyaretlerde teş-
kilat ile buluşan Yalçın, illerde yapılan programlara 
katıldı. Programlarda konuşan Ali Yalçın, “Türkiye 
normalleşiyorsa bunda bizim mücadelemiz ve emeği-
miz; kamu görevlileri adına temin edilen kazanımların 
altında ya yerimiz ya terimiz ya da imzamız var” dedi.

Vesayetle iş birliği içinde olan, adı sivil toplum kuru-
luşu olan yapılara bir daha fırsat vermeyeceklerinin 
altını çizen Yalçın, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Onlar darbecilerle ortak hareket etti, biz darbelerin 
geride bıraktığı enkazı temizledik. İşte bu nedenle 
Memur-Sen önemli, teşkilatlı olmak çok önemlidir. 
Yakın geçmişte yaşananların tekrarlanmaması için 
Memur-Sen olarak, 1 milyon 111 bin olmalıyız. Örgütlü 
olmalıyız ki, özgürlüğümüze kelepçe vurmak isteyen-
lere fırsat vermeyelim. 800 bin üyemizle bir ve bera-
ber olacak, bu ülkede özgürlük alanlarını daraltmaya 
yeltenenlere fırsat vermeyeceğiz.”

BİZ DURUŞ SENDİKACILIĞI 
YAPIYORUZ
“Bizim sendikacılığımız kuruş sendikacılığı değil, du-
ruş sendikacılığıdır” diyen Yalçın, şunları söyledi:

“9 yıl yetkiyi elinde bulunduranlar bir tek kazanım 
elde edemezken, biz iki kez oturduğumuz toplu söz-
leşme masasında kamu görevlilerinin birçok sorunu-

nu çözdük. 5. Olağan Genel Kurulumuzda Başbakan 
Sayın Ahmet Davutoğlu, 2005’ten sonra göreve baş-
layan memurlara 1 derece verilmesi müjdesini verdi. 
Onlar ayaklanma çıkarsın, biz kazanım almaya devam 
ediyoruz. 9 yıl boyunca masadan eli boş dönenler,ka-
zanımlarımızı gölgelemeye, itibarsızlaştırmaya çalışı-
yorlar. Kazanımlarımızın itibarsızlaştırılmasına, eme-
ğimizin değersizleştirilmesine asla fırsat vermeyiz. 
Kazanım adına ne varsa her şeyin altında bizim imza-
mız var. Özgürlük noktasında sayısız kazanımımız var. 
Bugün Türkiye normalleşiyorsa; kazanımların altında 
ya yerimiz ya terimiz ya da imzamız var.”

ÖRGÜTLÜ TOPLUMA 
İHTİYACIMIZ VAR
“Bizim şu ana kadar yaşadığımız sancılar, travmalar 
örgütlü olmadığımızdan kaynaklanan nedenlerdir” di-
yen Yalçın, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Güçlü bir örgütlenmeye sahip olsaydık, 28 Şubat’ta 
da, ondan önceki dönemlerde de sıkıntılar yaşamaya-
caktık. Türkiye’de örgütlü olan ve yüzde 5’i geçmeye-
cek mahşeri cümbüşçüler bu milletin ensesinde boza 
pişirdiler. Örgütlenmeye en ihtiyacı olmayan kısım 
sermayedarlardır ama en büyük örgütlenmeye sa-
hip olan da bu kesimdir. TÜSİAD bu ülkede hükümet 
kurmuştur, hükümet yıkmıştır. Örgütsüz olan iş adamı 
bulamazsınız ülkemizde. Birliği, beraberliği öğreten 
öğretmenlerin, eğitimcilerin örgütlenme oranı yüzde 
68. Sendikanın, örgütlü toplumun önemini daha çok 
hissettirebilmeliyiz.”

Kazanımların Adresiyiz
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Kazanımların
    Çalışanların      Güçlü Sesi

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Samsun, Rize, Artvin, Ordu, Giresun ve Trabzon illerine ziyarette bulundu. Ziyaretlerde 
teşkilat ile buluşan Yalçın, illerde yapılan programlara katıldı. Programlarda konuşan Ali Yalçın, “Türkiye normalleşiyorsa bunda bizim 
mücadelemiz ve emeğimiz; kamu görevlileri adına temin edilen kazanımların altında ya yerimiz ya terimiz ya da imzamız var” dedi.
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    Çalışanların      Güçlü Sesi
Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Samsun, Rize, Artvin, Ordu, Giresun ve Trabzon illerine ziyarette bulundu. Ziyaretlerde 
teşkilat ile buluşan Yalçın, illerde yapılan programlara katıldı. Programlarda konuşan Ali Yalçın, “Türkiye normalleşiyorsa bunda bizim 
mücadelemiz ve emeğimiz; kamu görevlileri adına temin edilen kazanımların altında ya yerimiz ya terimiz ya da imzamız var” dedi.

Tek Adresiyiz



50 MEMUR SENDİKALARI KONFEDERASYONU

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı tarafından 29’uncusu düzenlenen ‘İş 
Sağlığı ve Güvenliği Haftası’ programına katıldı. 

İLO Türkiye Temsilcisi Numan Özcan, Devlet Personel 
Başkanı Mehmet Ali Kumbuzoğlu, İş, İşveren ve Kamu 
Çalışanları konfederasyon ve sendika temsilcileri, Ça-
lışma Bakanlığı Bürokratları, İş sağlığı ve Güvenliği uz-
manlarının katıldığı programda konuştu.

Ali Yalçın, “Kamu kurumlarında iş güvenliği uzmanı bel-
gesine haiz teknik personelin, gerek kamuda gerekse 
özel sektörde İSG hizmetleri içerisinde yer almasının 
sağlanması, İSG kültürünün oluşmasına büyük katkı su-
nacaktır. Ayrıca kamuda iş güvenliği uzmanlarının et-
kin bir şekilde yer alması için, kurumlara kadro ihdas 
edilmesi, kamuda İSG hizmetlerine olumlu yönde katkı 
sağlayacaktır. Bunun yanında kamuda söz konusu bel-
gelere sahip kamu görevlilerinin tıpkı bilirkişiler gibi de-
ğerlendirilerek kamu yanında özel sektörde de “asgari 
ücret tarifeli” hizmet sunabilmelerinin sağlanması mali 
haklar boyutuyla bir motive unsuru olacaktır” dedi.

“İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 
KANUNUNU ÖNEMSİYORUZ”
 
“Türkiye açısından son derece önemli olan ancak kamu 
görevlileri bakımından eksiklikleri bulunan İş Sağlığı 
ve Güvenliği Kanunu’nu oldukça önemsiyoruz” diyen 

Yalçın, “Bu alandaki en büyük sorunlardan birinin de 
ne yazık ki kamu bürokrasisinin azımsanmayacak bir 
bölümünün iş sağlığı ve güvenliğine yönelik zihniyet 
değişimine henüz hazır olmaması ve bu alana ilişkin 
giderleri kamu açısından maliyet olarak görmeleri 
sayılabilir” dedi. 

“SOMA VE ERMENEK FACİALARI  
ORTAK ACIMIZDIR”
 
Memur-Sen olarak faciaların soruşturmalarının her 
yönüyle incelenerek ihmal ve istismarların ortaya 
çıkarılmasını temenni ettiklerini söyleyen Yalçın, 
“Hepimizi derinden yaralayan ve iş sağlığı güvenliği 
bilincimizi sarsarak konuya farklı hissiyatla bakma-
mıza neden olan Soma ve Ermenek maden facia-
ları ortak acımız olmuştur. Bu ve benzer acıların bir 
daha yaşanmaması için her seviyede konuların ta-
kipçisi olacağımızı kamuoyuyla paylaştık. Maden fa-
cialarından sonra başta yaşam odalarının mevzuata 
girmesi gerektiği yönündeki taleplerimiz ile maden-
lerin idari ve teknik teftişlerine yönelik önerilerimiz 
yakın zamanda kabul edilen torba yasada karşılık 
bulmuş, sığınma odalarının teknik özellikleri ile ma-
denlerdeki giriş çıkış takip sistemlerinin kurulmasına 
yönelik bir takım düzenlemelerin yapılması zorunlu 
hale gelmiştir” dedi.

Yalçın, “Yeni Bir İSG Kültürü  
Oluşturulmalıdır”
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Çalışma ve Sosyal  Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı  Ah-
met Erdem, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın’ı zi-
yaret etti.

5. Olağan Genel Kurulu sonrası Genel Başkanlığa 
seçilen Ali Yalçın’a hayırlı olsun ziyaretinde bulunan 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı Ah-

Erdem ve Kumbuzoğlu’ndan
Memur-Sen’e Hayırlı Olsun Ziyareti

Devlet Personel Başkanı Mehmet Ali Kumbuzoğlu 
Memur-Sen’i ziyaret etti.

5. Olağan Genel Kurulu sonrası Genel Başkanlığa seçi-
len Ali Yalçın’a hayırlı olsun ziyaretleri sürüyor.  Devlet 
Personel Başkanı Mehmet Ali Kumbuzoğlu, sendika 
genel merkezinde Ali Yalçın’a hayırlı olsun ziyaretinde 
bulundu.

Ziyarette konuşan Devlet Personel Başkanı Mehmet 
Ali Kumbuzoğlu, “ Memur-Sen, bizim için çok özel ve 
anlamlı bir yeri olan Türkiye’nin en büyük memur kon-

met Erdem, Yalçın’a yeni görevinde başarılar diledi. 

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın ve Çalışma ve Sos-

yal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı Erdem bir süre soh-

bet etti. Ziyarette kamu görevlilerinin mali, sosyal, 

özlük haklarının geliştirilmesi konularında da görüş 

alışverişinde bulunuldu.

federasyonudur. Ülke ve dünya meselelerinde söyle-
yecek sözü olan Memur-Sen’in çalışmalarını yakından 
takip ediyoruz” dedi. Genel Başkan Yalçın’a hayırlı 
olsun dileklerini ileten Kumbuzoğlu, Devlet Personel 
Başkanlığının çalışmalarını içeren bir kitap seti takdim 
etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Genel 
Başkan Ali Yalçın ise, Kumbuzoğlu’na, kamu personel 
rejimine ilişkin yaptıkları çalışma ve katkılarından do-
layı teşekkür etti. 
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Orta Asya’nın fakir ülkelerinden Tacikistan’da ihtiyaç 
sahibi ailelerin ve yetimlerin yüzü Türkiye’den uzanan 
el ile güldü.
Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı ve Bem-Bir-Sen 
Genel Başkan Vekili Levent Uslu, İHH ekipleri ile bir-
likte halkının yüzde 70’i yoksulluk sınırında olan Taci-
kistan’a gitti.
 

YETİMİN, YOKSULUN YÜZÜ 
GÜLDÜ
Uslu, İHH Ekipleri ile birlikte ihtiyaç sahiplerine temel 
gıda yardımı dağıttı, yetimlerle buluşup gönül aldı, 
onlara çeşitli hediyeler sundu.  Gıda yardımının yanı 
sıra evlerde kullanmak üzere beyaz eşya dağıtımı da 
gerçekleştirildi.
Öte yandan yetim ailelerinin kalkınmasına katkı sağ-
lamaya yönelik projelere start verildi, yetimler evlen-
dirildi, 200 yetim çocuk lunaparka götürüldü, sofralar 
kuruldu, ailelere Kuran’ı Kerim hediye edildi.

Memur-Sen’den  
Tacikistan’a Uzanan Dost Eli
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MAZLUMLAR BİZE EMANET
Konu hakkında açıklamalarda bulunan Uslu, “Bu ço-
cuklar, bu yoksullar insanlığa emanet. Onlar için atı-
lacak her adım yüzlerinde bir tebessüm olacaktır. Biz 
bunu yerinde gözlemledik ve yaşadık” dedi.
 

BİZ ONLARIN UMUDUYUZ
“Hizmetin en güzeli, en zor durumda olanın yanında 
olmaktır” diyen Uslu, “8 milyon 500 binlik Tacikistan 
nüfusunun yüzde 95’i Müslümanlardan oluşuyor. Yüz 
binlerce insanın öldüğü 1992 -1997 yıllarında yaşa-
nan iç savaştan çıkan Tacikistan, yaralarını sarmaya 
çalışıyor. Ülkede endüstriyel açıdan kayda değer bir 
gelişme görülmüyor. Fakirlik had safhada. Tacikler, 
binlerce kilometre uzaklıkta olan Türkiye’yi dünyada 
en önemli “kardeş ülke” olarak görüyor. Biz onların 
umuduyuz. Bu büyük sorumluluk önümüzde duruyor. 
Bizim sorumluluğumuz coğrafi sınırlarla değil, gönül 
dünyamızın sınırları ile mazlumları kuşatmak zorun-
dadır. ” şeklinde konuştu.



Eğitim-Bir-Sen, nöbete ücret için 81’de başlattığı 
imza kampanyası sonucunda toplanan 350 bin imzayı 
Kamu Personeli Danışma Kurulu’nda (KPDK) Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’e teslim etti.
Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, nöbet üc-
reti ve sınav görev ücretleri başta olmak üzere, haklı 
ve yerinde taleplerini bir kez daha hükümet tarafı-
na iletmek ve acil çözüm istediklerini belirtmek için 
toplandıklarını ifade ederek, “Nöbet görevine ücret, 
diğer kamu kurumlarında uygulanmasına rağmen 
Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı kurumlarda uygulan-
mamaktadır. Hiç bir kanuni dayanağı olmayan bu ‘an-
garya’ maalesef hâlâ devam etmektedir. Genel Yetkili 
Sendika olarak, 2013 yılında gündeme aldırdığımız ve 
toplu sözleşme masasına taşıdığımız öğretmenlerin 
nöbet görevleri için ücret talebimizle ilgili verdiğimiz 
fasılasız mücadele sürmektedir. Kararlılıkla takipçisi 
olduğumuz, bundan önceki KPDK toplantılarına ta-
şıdığımız, Milli Eğitim Bakanlığı ile yaptığımız Kurum 
İdari Kurulu (KİK) toplantılarında gündeme getirdiği-
miz nöbete ücret talebimizi ‘Angaryaya Hayır Diyor, 
Nöbete Ücret İstiyoruz’ sloganıyla 9 Şubat 2015 ta-
rihinde tüm illerde basın açıklamasıyla bir kez daha 
ortaya koyduk. ‘Nöbete Ücrette Israrlı, Mücadelede 
Kararlıyız’ sloganıyla başlattığımız imza kampanyası 
ile 81 ilimizden 350 Bin iradenin talebini bugün KP-
DK’nın en önemli gündemi yapacağız” dedi.

KARŞILIKSIZ  
NÖBET GÖREVİNE HAYIR
“Nöbete ücret, angaryaya hayır” sloganları eşliğinde 
konuşmasına devam eden Yalçın, “Diğer kamu ku-

rumlarında ücret karşılığında yapılan nöbet görevle-
rinin eğitim çalışanlarına angarya olarak yaptırılması 
kabul edilebilir bir durum değildir. Bu çarpıklığı tespit 
eden, kamuoyunun ve hükümetin gündemine taşıyan 
sendika olarak 81 ilden gelen 350 bin imza, talebimiz-
deki haklılığımızın ve kararlılığımızın da bir gösterge-
sidir. Toplantıda Genel Yetkili Sendika olarak, karşı-
lıksız nöbet görevine hayır diyecek ve ısrarla çözüm 
isteyeceğiz” şeklinde konuştu.
Toplu sözleşmede kararlaştırdıkları ve devamında ya-
pılan KPDK toplantılarında görüşülen, Başbakanlık 
Devlet Personel Başkanlığı’nda konunun muhatapları 
ile bir araya gelerek çözümüne odaklandıkları ‘sınav 
görev ücretinde adalet’ taleplerinin hâlâ yerine getiril-
mediğini kaydeden Yalçın, şunları söyledi: “Onun için 
sınav görevi ücretlerinde adalet talebimiz bu KPDK’da 
da masada olacaktır. Milli Eğitim Bakanlığı’nca yapılan 
sınavlarda kapıda güvenliği sağlayanlara 120 TL, içeri-
de sınav görevi yapanlara 45 TL ücret ödenmektedir. 
Bu adalete aykırıdır. Bu sınavlarda, ÖSYM tarafından 
gerçekleştirilen sınavlarda ödenen miktarda ücret 
ödenmesi talebimiz konusunda aradan geçen 16 aya 
rağmen hâlâ bir düzenleme yapılmamış olması kabul 
edilebilir bir durum değildir. Bu konuda ortaya konu-
lan tutum devlet ciddiyetiyle bağdaşmamaktadır. Bu 
hususta ivedilikle düzenleme yapılmasını istiyoruz. 
Çözüm olarak 18.01.2012 tarih ve 2012/2723 sayılı Ba-
kanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan Sınav Üc-
retlerine İlişkin Usul ve Esaslarının dikkate alınmasını 
istiyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı, Ek ders Esaslarındaki 
ilgili düzenlemeyi iptal ederek ana çerçevenin dikkate 
alınmasını sağlamalıdır”

81 İlde Eğitim-Bir-Sen’den  
Nöbet Ücreti İçin  350 Bin İmza
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Sağlık-Sen tarafından Yeni Türkiye; 28 Şubat, 17-25 
Aralık, Başkanlık Sistemi, Yeni Anayasa ve Çözüm Sü-
reci’ne yönelik program düzenlendi. Büyük Anadolu 
Oteli’ndeki programa konuşmacı olarak Gazeteci-Ya-
zar Ekrem Kızıltaş ile Ülke TV Haber Sunucusu İlker 
Uykal katıldı.

MEMİŞ: BASKI VE ZELÜMLERE 
BOYUN EĞMEDİK
Panelin açılışında konuşan Sağlık-Sen Genel Başka-
nı Metin Memiş, Sağlık-Sen’in darbelere ve darbeci-
lere hiçbir zaman boyun eğmediğini, dik durduğunu 
söyledi. 28 Şubat’ta post modern darbe yapıldığını 
söyleyen Genel Başkan Metin Memiş, günümüzde de 
bunun değişik şekillerde karşımıza çıktığını ifade etti. 
17 ve 25 Aralık operasyonlarının milli iradeye karşı 
kurulan bir kumpas olduğunu kaydeden Memiş, Me-
mur-Sen ve Sağlık-Sen olarak her türlü darbelere ve 
darbecilere karşı olduklarını kaydetti. Memiş, “Biz, 28 
Şubat’ı yaşadık. Baskı ve zulümlere boyun eğmedik. 
27 Nisan e-muhtırasına karşı çıktık ve Ortak Akıl mi-
tingleriyle milli iradeyi meydanlardan haykırdık. Aynı 
şekilde 17-25 Aralık operasyonları ve Gezi olaylarında 

kurulan kumpasa dikkat çektik, milli iradenin yanında 
yer aldık” şeklinde konuştu.

Sağlık-Sen tarafından düzenlenen ve Ülke TV haber 
spikeri İlker Uykal’ın moderatörlüğünü yaptığı prog-
ramda konuşan Gazeteci-Yazar Ekrem Kızıltaş ise, 28 
Şubat’tan günümüze kadar yaşanan süreçlere ilişkin 
değerlendirmelerde bulundu. 28 Şubat’ta askeri ve-
sayetin hakimolduğunu, milli irade ve millet iradesinin 
devre dışı bırakıldığını belirten Kızıltaş, günümüzde 
de benzer operasyonların yapılmak istendiğini dile 
getirdi. 

Gezi olayları ve 17-25 Aralık operasyonlarını 28 Şu-
bat’ta yapılanın başka bir şekilde uygulanmak isten-
mesi olarak değerlendiren Kızıltaş, milli iradenin galip 
geldiğini ifade etti. Memur-Sen ve Sağlık-Sen’in bu 
süreçlerde milli iradenin yanında yer almasının öne-
mine dikkat çeken Kızıltaş, sivil toplum örgütlerinin 
demokrasiden yana olmasının demokrasiyi güçlendir-
diğini ifade etti.

Ekrem Kızıltaş, konuşmaların ardından katılımcıların 
sorularını cevaplandırdı.

Sağlık-Sen, “Yeni Türkiye” 
Programı Düzenledi
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Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet Bayraktutar ve 
yönetim kurulu üyeleri Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. 
Mehmet Görmez’i makamında ziyaret ederek rotas-
yon, MBSTS ve Diyanet merkez personelin sorunları 
konusunda üç ayrı dosya sundular. 
Diyanet İşleri Başkanı Görmez ile yapılan görüşme 
sonrası Rotasyon konusunda Diyanet İşleri Başkan-
lığı bünyesinde içerisinde Diyanet-Sen temsilcisinin 
de yer alacağı bir komisyon kurulmasına ve  konunun 
komisyon tarafından geniş çaplı incelenerek çözüm 
odaklı çalışılmasına karar verildi. 
Ziyarette konuşan Genel Başkan Mehmet Bayraktutar, 
“yetkili sendika olarak din görevlilerini rahatsız eden 
sorunlara çözüm üretmek bizim en önemli önceliği-
mizdir. Rotasyon ve son yapılan MBSTS konusunda 
teşkilatımızdan yüzlerce şikayet alıyoruz. Kurum ola-
rak bu sorunları sizlere aktarmak, birlikte çözüm üret-
mek, kurum çalışanlarımızı rahatlatacaktır” ifadelerini 
kullandı.

DİYANET-SEN’İ ÖNEMSİYORUZ
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, Di-
yanet-Sen’i ve görüşlerini önemsediğini belirterek 
“Birlikteliğin gücünden istifade edelim. Daha çok bir 
araya gelerek yapılacaklar konusunda istişare edelim. 
Bizden ne tür katkılar istiyorsanız Başkanlık olarak bu 
katkıları sunalım” şeklinde konuştu. 
MBSTS Konusunda YÖK ile Görüşüldü

MBSTS ile ilgili YÖK ile görüştüklerini belirten Gör-
mez, bir daha bu tür sorunların yaşanmaması için ön-
lemler alacağız. YÖK yetkilileri ile görüştük. Soruların 
mesleki bilgilere uygun olması gerektiğini aktardık. 
Gerekirse soruları Diyanet İşleri Başkanlığımız hazır-
layacak” dedi. 

DİYANET’TE 5 BİN YENİ KADRO
Ziyarette vekil ve fahri çalışan imam hatip ve Kur’an 
Kursu Öğreticilerinin durumuna değinen Bayraktutar, 
“bu kardeşlerimiz asillerle aynı görevi yapmaktadır. 
Ancak aldıkları ücret ve haklar bakımından çok sıkın-
tı içerisindeler. Bu kardeşlerimizin kadroya alınmasını 
istiyoruz” şeklinde konuştu. 
Diyanet İşleri Başkanı Görmez, Diyanet’e bin kadro 
verildiğini ancak kendisinin girişimleri sonucu bu kar-
donun 4 Bin sözleşmeli ve Bin kadrolu olmak üzere 5 
Bin’e  çıkarıldığını dolayısıyla gerek vekil ve fahri çalı-
şanlar gerekse atama bekleyen herkes için  5 bin kad-
ronun büyük şans olduğunu, sınavlara hazırlanarak bu 
kadro şansını değerlendirmelerini istedi.  
Ziyarette Atama 2 Daire Başkanı Muhammed Ali Asar, 
Diyanet-Sen Başkanlık Şube Başkanı Hasan Basri Kur-
kutata ve yönetim kurulu üyeleri de hazır bulundu. 

Başkan Yardımcıları Özafşar ve Yılmaz’a Ziyaret
Diyanet-Sen heyeti daha sonra Diyanet İşleri Başkan 
Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Emin Özafşar ve Prof. 
Dr. Hasan Kamil Yılmaz’ı makamlarında ziyaret etti. 

Diyanet-Sen Taleplerini 
Görmez’e İletti
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MEMUR SENDİKALARI KONFEDERASYONU

Bem-Bir-Sen 5. Olağan Genel Kurulu kapsamında ül-
kemize gelen 25 ülkeden 70 yakın sendikacı kurulacak 
uluslararası sendikal birliğin toplantılarına da katıldı.

Ankara Büyük Anadolu Termal Otel’de yapılan top-
lantılarda kısa adı ICLM olan Uluslararası Emek Hare-
keti Konfederasyonu’nun tüzüğü, hedefleri, amaçları 
ve yapılacak çalışmalar hakkındageniş kapsamlı top-
lantılar düzenlendi.

Bem-Bir-Sen Genel Başkanı Mürsel Turbay’ın ev sa-
hipliğinde yapılan toplantıya Bem-Bir-Sen Genel Baş-
kan Yardımcıları Levent Uslu, Medeni Sevinç, Gürkan 
Alper, Recayi Karslı ile 25 ülkeden gelene sendika ve 
STK Temsilcileri katılarak, uluslararası sendikal tec-
rübelerini ve Bem-Bir-Sen ile yaptıkları çalışmalarını 
anlattılar.

Toplantıya katılan ülkelerin Uluslararası Emek Hareke-
ti Konfederasyonu’nun (ICLM), tüm Dünya’daki ülke 
veya bölgelere herhangi bir sınırlama olmaksızın öz-

gür ve bağımsız sendikaların bir araya gelip birleşme-
si konusunda hem fikir olduklarını ifade ettiler.

ICLM’in demokratik, liberal ve politik olarak bağım-
sız sendikalara açık olduğu vurgulanırken, kurulacak 
birliğin hedefleri arasında, evrensel temel ve insan 
hakları dâhil olmak üzere, aynı zamanda sivil,  siyasi, 
sosyal, kültürel haklar, düşünce ve ifade özgürlüğü-
nün sınırlı olmadığı ortaya koyuldu.

ICLM’in asıl amacının Dünya’da özellikle Asya, Avrupa, 
Afrika Ülkeleri, Balkanlarda ve Türk Cumhuriyetlerin-
de yaşam ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi olduğu 
söylendi.

Toplantılarda tek tek söz alan yabancı delegasyon, 
Türkiye’de kurulacak birliğe olumlu baktıklarını ve ka-
tılacaklarını ifade ettiler. Birliğin hedef ve amaçlarının 
çalışanların ihtiyacına karşılık geldiği vurgulanırken, 
uluslararası arenada önemli bir güç haline gelinmesi-
nin önemli olacağı dile getirildi. 

Bem-Bir-Sen  
Öncülüğünde Kurulacak  
ICLM’in Temelleri Atıldı
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Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, berabe-
rindeki genel Başkan Yardımcısı Mustafa Mengütaycı’yla 
birlikte Adalet Bakanı Kenan İpek’le görüştü. Personel 
Genel Müdür Yardımcısı Altan Fatih Mehan da görüşme-
de hazır bulundu.

FAZLA MESAİ ADALETSİZLİĞİ GİDERİLMELİ

Genel Başkan Yusuf Yazgan, görüşmede bakanlık ça-
lışanlarının sorunlarıyla ilgili yaptığı açıklamada fazla 
mesai ücretleri üzerinde durdu. Ülke genelindeki tüm 
adliyelerde fazla mesai yapıldığını açıklayan Genel Baş-
kan Yazgan, fazla mesai yapılmasına rağmen ücreti-
nin ödenmemesini eleştirdi. Adalet Bakanlığı’nda fazla 
mesai ücretlerinin ödenmesini karara bağlayarak imza 
altına aldıklarını hatırlatan Yusuf Yazgan,  “Toplu söz-
leşmenin ardından adliyelerde fazla mesai ücretlerinin 
ödenmesiyle ilgili düzenleme dosya bazlı yapıldı. Bu 
düzenlemeye göre verildiği söylenilen mesai ücretinden 
Türkiye genelinde yararlanabilecek kamu görevlisi nere-
deyse yoktur. Ülke genelindeki tüm adliyelerde, Yargıtay, 
Danıştay, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, Anayasa 
Mahkemesi, Yüksek Seçim Kurulu ve diğer birimlerde 
görevli personel fazla mesai yapmaktadır. Düzenleme en 
kısa sürede yeniden revize edilmelidir. Adalet çalışanları-
mıza yapılan adaletsizlik giderilmelidir” dedi.

MÜBAŞİRLERİN ÖNÜNDEKİ  
ENGELLER KALDIRILMALI

Görevde yükselme sınavına mübaşirlerin de katılabilme-
si gerektiğini vurgulayan Yazgan, “Mübaşirler, sadece 
zabıt katipliği sınavına girebilmektedir. Bu engel ortadan 
kaldırılarak mübaşirlerin veri hazırlama kontrol işletmeni 
ve diğer kadrolarda da açılacak sınavlara girebilmesinin 
önü açılmalıdır. Öte yandan adliyelerin adeta bel kemiği 

olan mübaşirler yaptıkları görev bakımından genel ida-
ri hizmetler sınıfına girmektedir. Bunun için mübaşirler 
yardımcı hizmetler sınıfından genel idari hizmetler sınıfı-
na en kısa zamanda mutlaka geçirilmelidir. Mübaşirlerin 
önündeki engeller kaldırılmalıdır” diye konuştu.

Bakanlıkta 4/C statüsünde çalışan kamu görevlilerinin 
ek ödeme almak için açtıkları davayı kazandığını hatır-
latan Yazgan, mahkeme kararına rağmen ek ödemelerin 
ödenmediğini söyledi. Yazgan, 4/C’lilere ek ödemeleri 
verilerek haksızlığın giderilmesi gerektiğini kaydetti. Ye-
mek yardımının arttırılmasını isteyen Yazgan, adalet ça-
lışanlarına ulaşım yardımının da yapılması gerektiğinin 
altını çizdi. 

DÜZENLEME REVİZE EDİLECEK

Bakanlık olarak hiçbir çalışanın mağdur olmaması 
için ellerinden geleni yapacaklarını kaydeden Bakan 
Kenan İpek tüm adliyelerle görüşeceklerini, fazla 
mesai ücretleriyle ilgili düzenlemeyi revize ederek 
mağduriyetlere son vereceklerini açıkladı. 
  
GÖREVDE YÜKSELME SINAVI  
HAZİRAN AYINDA

Bakan İpek, görevde yükselme ve unvan değişikliği sı-
navını haziran ayının son haftasında yapmayı planladık-
larını duydurdu. Mübaşirlerin yaptıkları görevlerin yadsı-
namayacağını açıklayan Kenan İpek, mübaşirlerin genel 
idari hizmetlere geçirilmesi için çalışmanın sürdüğünü 
söyledi. Bakan İpek, mübaşirlerin veri hazırlama kontrol 
işletmeni ve diğer kadrolarda da açılacak sınavlara gire-
bilmesi, 4/C’lilere ek ödemelerin verilmesi, yemek yardı-
mının arttırılması ve ulaşım yardımının verilmesi konula-
rında gerekli incelemenin yapılacağını bildirdi. 

Büro-Memur-Sen,  
Adalet Bakanıyla Görüştü
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Toç Bir-Sen tarafından, görev başında hayatını kaybe-
den ya da malul olan orman memurlarının şehit statü-
sünde sayılarak yakınlarının kamuda istihdam edilme-
si için verilen mücadele zaferle sonuçlandı.

Toç Bir-Sen Genel Merkezi’nce kaçakçılıkla mücadele 
ederken şehit ya da malul olan orman çalışanlarının 
birinci dereceden yakınlarının kamuda istihdam edil-
mesi için TBMM, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve 
Devlet Personel Başkanlığı ile yapılan görüşmeler ve 
yazışmalar sonrasında sevindirici karar çıktı. 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Şehit Yakınları ve 
Gaziler Dairesi Başkanlığı’ndan Toç Bir-Sen’e gönde-
rilen yazıda;   

“…2330 Sayılı Nakdi Tazminat Yasası kapsamında 
‘kaçakçılıkla mücadele ederken’ orman memurlarının 
şehit veya malul olan orman memurlarının iki yakı-
nının kamuda istihdam edileceği, 5510 sayılı yasanın 
47. Maddesi gereği vazife malulü sayılan orman me-
murlarının bir yakınının kamuda istihdam edileceği…” 
ifade edilerek bu durumdaki hak sahibi yakınlarının, 
istihdam hakkından yararlanmak üzere ilgili Bakanlı-
ğın İl Müdürlüğü’ne başvurmaları gerektiği bildirildi.

“BU KARAR ÇOK ANLAMLIDIR”
Toç Bir-Sen Genel Başkanı Günay Kaya, şehit ya da 
malul olan orman çalışanlarının birinci derece yakınla-
rına kamuda istihdam hakkı tanıyan karara ilişkin de-
ğerlendirmelerde bulundu. Şehit yakınlarının acılarını 
bir nebze de olsa dindirecek bu kararın çok anlamlı 
olduğunu kaydeden Genel Başkan Kaya; “Şehitlerimi-

zin ailelerinin acılarını bir nebze de olsa dindirecek, 
şehitlerimizin 1. derece yakınlarına iş imkanı tanınması 
çok anlamlı ve değerlidir. Bu vesileyle ormanlarımızı 
canları pahasına korumayı kendilerine ilke edinerek 
orman yangınlarında ve kaçakçılıkla mücadelede ha-
yatlarını kaybeden şehitlerimizi bir kez daha rahmetle 
ve minnetle anıyor, onların hatıralarını yaşatacak olan 
kardeşlerimize yeni iş imkanlarının hayırlı olmasını te-
menni ediyorum” dedi.

“YENİ KAZANIMLAR İÇİN KARARLI 
MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK”
Ormanların insan yaşamı ve ülkemiz için büyük önem 
arz ettiğine de dikkat çeken Toç Bir-Sen Genel Baş-
kanı Günay Kaya, ülkemizin ormancılık alanındaki 
başarısında orman çalışanlarının alın terinin oldu-
ğunu kaydederek; “Ülkemiz; son yıllarda ormanların 
korunmasından ağaçlandırmaya, ormanlık alanların 
bakımından orman yangınlarıyla mücadeleye, orman 
ürünlerinin piyasaya sunulmasından ekonomiye ka-
zandırılmasına kadar birçok alanda büyük mesafeler 
katetmiştir. Dolayısıyla, bu başarının her aşamasında 
gece gündüz demeden, birçok meslek grubuna göre 
daha ağır ve tehlikeli şartlarda görev yapan fedakar 
orman çalışanlarımızın mesleki, özlük ve sosyal hak-
ları da yeniden düzenlenmelidir. Biz yetkili sendika 
TOÇ BİR-SEN olarak üstlendiğimiz ağır sorumluluğun 
bilinciyle yılmadan, yorulmadan soylu sendikal müca-
delemize devam edecek; daima çalışanlarımızın hak-
kının, hukukunun, emeğinin ve ekmeğinin korunması 
için mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz” dedi.

Orman Şehitlerinin Yakınlarına 
Kamuda İstihdam Zaferi
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Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Enerji Bir-Sen 
Genel Başkanı Hacı Bayram Tonbul, “Üretim yapan 
KİT’lerden üretime katkı payı, Bilim, Sanayi ve Tek-
noloji Bakanlığı, Türk Patent Enstitüsü ve KOSGEB’te 
çalışan personele de teşvik primi isteyeceğiz” dedi.

Enerji Bir-Sen Büyük Türkiye Buluşması Türkiye’nin 
dört bir yanından gelen teşkilat mensuplarının katılı-
mıyla gerçekleşti.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Genel Başkan 
Tonbul, çalışma hayatı ve Enerji Bir-Sen’in hedefleri 
ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

“GENELDE VE HİZMET 
KOLUMUZDA ONLARCA 
KAZANIM ELDE ETTİK”
Toplu Görüşme ve Toplu Sözleşme ile elde edilen 
kazanımların tekrar tekrar hatırlatılması gerektiği-
ni söyleyen Tonbul, ‘’Sizlerden illerinize, işyerlerinize 
gittiğinizde bu kazanımları tekrar tekrar anlatmanı-
zı istiyorum. EK Ödemeden, Aile Yardımına, Disiplin 
cezalarının yargıya taşınmasından, Mazeret izinlerine 
kadar onlarca kazanım elde ettik. Sözleşmeli per-
sonelin kadroya geçirilmesini sağladık. Sözleşmeli 
Personelin eş ve çocuk yardımından faydalanmasını 
sağladık. Aile yardımında uygulanan çocuk sayısı sı-
nırlamasına son verdirdik. Sözleşmeli personelin tüm 
izinleri düzenlenmesi ve  bir sayılı cetvele tabi perso-
nelin ek ödeme oranları gibi  onlarca kazanım elde 
ettik” dedi.

“TOPLU SÖZLEŞME MASASINI 
KULLANACAĞIZ, HAKKIMIZ 
OLANI ALACAĞIZ”
Enerji Bir-Sen’in hizmet kolundaki taleplerini sırala-
yan Tonbul, ‘’Unvanlar bazında, özel hizmet tazmi-
natı ve ek ödeme oranlarının artırılmasını, KİT’lerde 
mühendis ve diğer teknik personele arazi tazminatı, 
Vardiya tutan tüm personele nöbet ücreti, Hizmet ko-
lumuzdaki Güvenlik görevlilerine güvenlik tazminatı 
veya silah tazminatı isteyeceğiz. DSİ’de görev yapan 
arkadaşlarımıza, “Su veya sel tazminatı” ödenmesini 
sağlayacağız. Üretim yapan KİT’ler ile Sanayi Bakan-
lığı, KOSGEB ve Türk Patent Enstitüsü’nde çalışan 
personele üretime katkı payı, üretimi teşvik primi ta-
lep edeceğiz. Ölçü ayar memuru ve denetim görevi 
yapan personele denetim ücreti ödenmesini talep 
edeceğiz. Bunlar için, için Toplu Sözleşme masasını 
kullanacağız. Hakkımız olanı alacağız’’ diye konuştu.

“HEDEF 20 BİN ÜYE”
15 Mayıs’ın sendikalar için hasat zamanı olduğunu 
söyleyen Tonbul, ‘’Ben, Genel Başkanınız olarak siz-
leri, 15 mayıs öncesi bir kez daha gönül seferine çık-
maya davet ediyorum. 15 Mayıs hedefimiz, 20 bin üye. 
Enerji Bir-Sen’e üye olmayı bekleyen 20 bin çalışanı-
mız sizleri bekliyor. Hedefimize ulaşmak için sizlerden 
üstün gayret bekliyorum›› dedi.

Tonbul: Çalışana, Üretime Katkı 
Payı ve Teşvik Primi İsteyeceğiz



Bayındır Memur-Sen Yönetim Kurulu, Tapu Müdürlük-
leri’nde Çalışan Memurların sorunlarını masaya yatır-
dı. 

Bayındır Memur-Sen Genel Başkanı Soner Can Tufa-
noğlu ve Yönetim Kurulu, Ankara Tapu Müdürlüklerin-
de görev yapan Tapu Müdür, Müdür Yardımcıları, Ba-
yındır Memur-Sen Ankara Şube Başkanları ve İş Yeri 
Temsilcileri ile çalışanların sorunlarını istişare etmek 
için kahvaltılı toplantıda bir araya geldi.       

Toplantıda konuşan Bayındır Memur-Sen Genel Baş-
kanı Soner Can Tufanoğlu, sendika olarak her zaman 
üyelerinin, kamu çalışanlarının yanında ve hizmetinde 
olduklarını söyledi. Kamu çalışanlarının sorunlarının 
çözümü için ellerinden geleni yaptıklarını belirten Tu-
fanoğlu, “Bu tür toplantılarda üyelerimizin sorunları-
nı masaya yatırıyoruz. Belirlediğimiz sorunları genel 
Merkez olarak değerlendirip en üst yetkili mercilere 
taşıyoruz. Bundan sonra da bu tür toplantılarımız de-
vam edecek” dedi. 

İŞTE SONUÇ BİLDİRGESİ
1- Performansa dayalı sisteme geçilerek, Kamu Hiz-
met Standartlarının üzerinde yapılan her bir işleme 
ilave ücret ödenmesi,

2- Tapu Müdürlükleri’ne yapılan tüm başvuruların Alo 
181 hattı ya da internet üzerinden randevu sistemiyle 
alınması,
3- Personel ihtiyacının karşılanması,
4- Tapu uzmanı ve uzman yardımcılığı kadrolarının 
ihdas edilmesi ve bu unvandaki personellerin kurum 
içerisinde yapılacak sınavla belirlenmesi,
5- 2009 yılından sonra kapatılan Müdürlüklerin tekrar 
açılması,
6- Uzun vadede tapu kütüklerinin kaldırılması ve 
e-kütük sistemine geçilmesi,
7- Aracılık hizmetlerinin düzenlenmesi ve konuyla il-
gili bir an önce gerekli altyapının oluşturulması,
8- Harç tahsilâtlarının banka gişelerinden de yatırıla-
bilmesi ve harç tahsil edebilen banka sayısının arttı-
rılması,
9- Vatandaşa ait kimlik tespitinde parmak okuyucu 
ya da avuç içi damar tanıma vb. güvenlik sistemlerin 
oluşturulması,
10- Alo 181 hattına yapılan şikâyetlerde işlemin ilgilisi 
olma şartı aranmalı, her hangi bir araç vasıtasıyla ya-
pılacak şikâyetler dikkate alınmaması,
11- İlgili kurumların tamamına Mernis ve Takbis bağ-
lantısı sağlanmalı, özellikle tebligat vb. konularda ilgili 
kurumların bu uygulamaları gerçekleştirmeleri sağ-
lanmalıdır.

Bayındır Memur-Sen 
İstişare Toplantıları Sürüyor
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Birlik Haberleşme ve İletişim Çalışanları Sendikası 
(Birlik Haber-Sen) ile Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel 
Müdürlüğü (PTT) arasında yapılan Kurum İdari Kurulu 
toplantısında elde edilen kazanımlar PTT çalışanları-
nın yüzünü güldürdü.
PTT Genel Müdürlüğünde yapılan toplantıya Bir-
lik Haber-Sen adına Birlik Haber-Sen Genel Başkanı 
Gürbüz İnaltekin, Genel Başkanvekili Mehmet Cemal 
Çivi, Genel Başkan Yardımcıları Ömer Budak, Mevlüt 
Burgaç, Abdurrahman Tanrıverdi, Ahmet Karagöz M. 
Salih Yıldırgan katılırken PTT A.Ş. adına ise PTT Genel 
Müdür Yardımcısı Özay Atbaş, İnsan Kaynakları Daire 
Başkanı Erdal Örgen, Muhasebe ve Finansman Daire 
Başkanı Seyit Ahmet Suluova, Posta ve Kargo Daire 
Başkanı Mustafa Soran, Hukuk Müşaviri Süreyya Hal-
lı, Destek Hizmetleri Daire Başkanı Mehmet Rüzgar, 
Yapı Daire Başkanı Adnan Aydemir, Bilgi Teknolojileri 
Alt Yapı Daire Başkanı İbrahim Barutçu, Bilişim Dai-
re Başkanı Serkan Gümrükçüoğlu ve çok sayıda daire 
başkan yardımcısı katıldı.
İdari hizmet sözleşmeli personele aylık 450 TL kadar 
performans ücreti verilmesi görüşülerek ödemele-
rin 2015’ in ilk çeyreğinde yapılması bir çok konunun 
tartışılıp ele alındığı toplantıda, dağıtıcılara ücretsiz 
toplu taşıma kartı verilmesi, cumartesi çalışmaları-
nın kaldırılması ve düzey ücretlerinin artırılması, yıllık 
izinlerin yıl içerisinde tüm personele kullandırılması, 
dağıtıcı kıyafetleri, araç ve motorsiklet alımı, su ve su 
sebili tahsisi, giyim eşyası tahsisi, personel servisinin 

tüm illere konulması veya bilet ücretinin verilmesi, 
gişe hizmetlerinde çalışan personellere verilen 50 TL 
teknik personelin görev tanımları, teknik personel gö-
revde yükselme sınavlarının düzenli yapılması, idari 
hizmet sözleşmeli personelin unvan yükselme süresi, 
idari hizmet sözleşmeli personelin ücret durumu, mali 
risk altında çalışan teknik personele ek görev tazmi-
natı, teknik personelin branşlarına uygun unvanlarda 
çalıştırılması, memur teknik personel, teknik perso-
nele giyim yardımı, araç kullanan teknik personele, 
teknik müfettişlik yolunun açılması, taşrada yapılandı-
rılan teknik servislerin teknik müdürlüğe dönüştürül-
mesi, GİH sınıfında programcı ve çözümleyici unvanlı 
personel, teknik personel eğitimleri, teknik personelin 
çalışma oda koşulları, merkez ve şubelerde  görev ya-
pan personeller için iş yerinde doktor bulundurulma-
sı, iş güvenliği kapsamında şubelere güvenlik görevlisi 
verilmesi veya şubelerin birleştirilmesi, firma perso-
nelleri milli piyango bilet satışının yeniden düzenlen-
mesi, başmüdürlük işletme müdürlükleri, izin ve rapor 
karşılığı personel tahsisi, işyerlerine silahlı baskın ne-
deniyle yapılan hırsızlıkların dahili sigorta fonundan 
karşılanması, şube mesailerinin  kış aylarında 16.30’a 
alınması, personel sıkıntısı çekilen illerimize memur ve 
dağıtıcı  norm kadrolarının doldurulması, performans 
ücret, veznedarların özlük haklarının arttırılması, ta-
şeron firma dağıtım elemanları tenkisi gibi başlıkların 
bulunduğu 47 madde görüşüldü.

KİK Toplantısında  
Elde Ettiğimiz Kazanımlar  
PTT Çalışanlarının Yüzünü Güldürdü
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Ulaştırma Memur-Sen Büyük Türkiye Buluşması Türki-
ye’nin dört bir yanından gelen teşkilat mensuplarının 
katılımıyla Antalya/Belek’de gerçekleştirildi.

Genel Merkez Yönetim Kurulu, Şube Başkanları ve İl 
Temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşen toplantıya, Me-
mur-Sen Genel Başkan Yardımcısı ve Enerji Bir-Sen 
Genel Başkanı Hacı Bayram Tonbul, Enerji Bir-Sen Ge-
nel Başkan Yardımcısı Mehmet Doğan, Antalya Havali-
manı Baş Müdürü Osman Serdar, TCDD Genel Müdür-
lüğü İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Atama Şube 
Müdürü Ergünay Meşe, Esenboğa Havalimanı Per-
sonel Müdürü Muammer Horat, Antalya Memur-Sen 
İl Başkanı Süleyman Gökçen, Kocaeli Memur-Sen İl 
Başkanı Mehmet Akkuş ve Ulaştırma Memur-Sen Ge-
nel Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri, Şube Başkanları, İl 
Temsilcileri katıldı.

Gelecek döneme yönelik çalışmalar ile yapılacak di-
ğer faaliyetlerin masaya yatırıldığı toplantıda konu-
şan Genel Başkan Cankesen, Ulaştırma Memur-Sen’in 
bu yıl 3.kez yetkili sendika olduğunu hatırlatarak, bu 
başarının kalıcı hale gelmesi için çalışmaların aralıksız 
sürdürülmesini istedi. Ulaştırma Memur-Sen’in  genel 
yetkili sendika olması yolunda ciddi çalışmalar yapıl-
dığını ifade eden Cankesen, bu yolda emeği geçen 
başta genel merkez yönetim kurulu üyeleri, şube baş-
kanları, il temsilcileri ve üyelerin önemli bir sorumluğu 
yerine getirdiğini vurgulayarak,  15 Mayıs’ın sendika-
lar için hasat zamanı olduğunu söyleyen Cankesen 
‘’ Genel Başkanınız olarak sizleri, 15 mayıs öncesi bir 
kez daha gönül seferine çıkmaya davet ediyorum. 15 
Mayıs hedefimiz 12 bin üye, hedefimize ulaşmak için 
sizlerden üstün gayret bekliyorum’’ dedi.

Toplantda Konuşan Memur-Sen Genel Başkan Yardım-
cısı Hacı Bayaram Tonbul ise  çalışma hayatının yanı 
sıra, çözüm süreci ve Çanakkale Zaferi ile ilgili önem-
li açıklamalarda bulundu.  Toplu Görüşme ve Toplu 
Sözleşme ile elde edilen kazanımların tekrar tekrar 
hatırlatılması gerektiğini söyleyen Tonbul, ‘’Sizlerden 
illerinize, işyerlerinize gittiğinizde bu kazanımları tek-
rar tekrar anlatmanızı istiyorum. EK Ödemeden, Aile 
Yardımına, Disiplin cezalarının yargıya taşınmasından, 
Mazeret izinlerine kadar onlarca kazanım elde ettik. 
Sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesini sağla-
dık. Sözleşmeli Personelin eş ve çocuk yardımından 
faydalanmasını sağladık. Aile Yardımında uygulanan 
çocuk sayısı sınırlamasına son verdirdik. Sözleşmeli 
personelin tüm izinleri düzenlendi. Bir sayılı cetvele 
tabi personelin ek ödeme oranları yükseltildi. Teknik 
şef, atölye şefi, başuzman, şube müdürü gibi unvan-
ların ek ödemelerinde artış sağladık. Uzman, şef gibi 
unvanların ek ödemelerinde artış sağladık.

Geçici personelin çalışma süreleri ile ücretlerinde bir 
çok kazanım elde ettik. Ayrıca, aile yardımından da 
faydalandırılmasını sağladık. Hafta sonu il dışına çı-
kışlarda izin uygulamasını ve memuriyet mahallinde 
ikamet etme zorunluluğunun kaldırılmasını sağladık. 
Kadın kamu görevlilerimiz için süt izni süresinin art-
tırılmasını sağladık. Darbe ürünü başörtüsü yasağının 
sona erdirilmesini sağlayarak, kadın çalışanlara yöne-
lik kılık-kıyafet yasaklarını büyük oranda sona erdir-
dik.” ifadelerini kullandı.

Ulaştırma Memur-Sen’in Türkiye Buluşmasında Gazi 
Üniversitesi Eğitim Fakültesi’den Prof.Dr. Alemdar 
Yalçın, Kurum Kültürü Oluşturma ve Aidiyet Duygusu 
konulu bir sunum yaparak katılımcıları bilgilendirdi.

Ulaştırma Memur-Sen’den 
Büyük Buluşma
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Kültür Memur-Sen Genel Başkanı Mecit Erdoğan, “Er-
demliler hareketi olarak, emeğin değerini ve ekmeğin 
miktarını artırmaya, kamu görevlilerinin insan onuru-
na yakışır bir hayat standardına kavuşması için emek 
harcamaya, nefes tüketmeye devam edeceğiz” dedi.

Kültür Memur-Sen ailesi olarak sorumluluklarının bü-
yük olduğunun altını çizen Erdoğan, “Biz Kültür Me-
mur-Sen olarak;   kültür ve sanat hizmet kolu sendi-
kasıyız, kültür ve medeniyet sendikasıyız.  Kültür; bizi 
biz yapan değerler bütünüdür” ifadelerini kullandı. 

Erdoğan şöyle devam etti: “Kültürümüzün bizlere 
aktarılmasında ve yaşatılmasında ecdadımız nasıl 
önemli bir rol üstlenmiş ise bizler de gelecek kuşakla-
ra aktarmaktan o denli sorumluyuz. Medeniyetin kay-
nağı kültürdür. Bir medeniyet inşa edilecekse, kökleri-
ni, temelini kültür değerlerinden alacaktır.”

Ziya Paşa’nın, “Milli ahlak olmayan yerde, millet de, 
medeniyet de olmaz” sözünü hatırlatarak milli bir 
şuurun önemine vurgu yapan Erdoğan milli bir fikrin 
milli bir düşünüşün olmadığı yerde medeniyetin de 
olmayacağını sözlerine ekledi.
 
“Kültür ve Medeniyet Kodlarımız İçin Çalışıyoruz”
Kültür Memur-Sen’in 15 Mayıs 2014 tarihi itibariyle 
Kültür ve Sanat Hizmetleri kolunun Genel Yetkili Sen-
dikası olduğunu hatırlatan Mecit Erdoğan, “Göreve 
geldiğimizden bu yana birçok projeye imza attık. Hiz-
met için ‘bismillah’ dediğimiz günden itibaren kendi 

kültür ve medeniyet kodlarımız için çalışıyoruz. Az 
zamanda çok iş, felsefesiyle koyulduğumuz bu yolda 
çok büyük mesafeler aldık, yine bu yolda hızla ilerle-
meye devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“Üyelerimizin ve tüm çalışanların hak ve menfaatleri-
nin korunması için elimizden geleni yapmanın gayreti 
için de olacağız» diyen Erdoğan, «Yetkiyi pekiştirdik-
ten sonra İnşaallah 2015 Ağustos ayı içinde yapılacak 
Toplu Sözleşmelerde bütün Kültür Sanat Hizmet Kolu 
çalışanlarını temsilen katılarak; *Maaşlarda yüksek ve 
dengeli bir artış yapılması,

• Memurların emekli maaşının artırılması,

• Ek göstergelerin yeniden düzenlenmesi,

• Özel Hizmet tazminatlarının artırılması,

• Sicil affı,

• 2005’ten sonra işe başlayanlara 1 derece verilmesi, 
THS’ye geçenlere 1 derece verilmesi,

• Yemek ve yol yardımının giyim yardımında olduğu 
gibi çalışanlara nakden ödenmesi

• KTB için Ankara’da bir misafirhane açılmasını sağ-
layacağız. Yerli düşüncenin sesi olan sivil toplum ör-
gütü olarak, emeğin değerini ve ekmeğin miktarını 
artırmaya, kamu görevlilerinin insan onuruna yakışır 
bir hayat standardına kavuşması için emek harcama-
ya, nefes tüketmeye devam edeceğiz” dedi.  

Erdoğan:  
“Amacımız Emeğin Değerini, 
Ekmeğin Miktarını Artırmak”
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