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Hakl� Mücadelem�z� Kazan�mlarla Taçland�rd�k
Kuruldu�u günden bu yana kamu görevl�ler�n�n haklar�n� d�k duru�uyla, 
örgütlülü�üyle ve �de�erler� send�kac�l��� �le savunan Memur-Sen, bu y�l da kamu 
görevl�ler�n�n haklar�n� en �y� �ek�lde savundu ve 78 m�lyonu sev�nd�ren toplumsal 
uzla��n�n sa�land��� sözle�men�n alt�na �mzas�n� att�.
 
3 m�lyon 200 b�n kamu görevl�s�, 1 m�lyon 900 b�n kamu görevl�s� emekl�s� ve 
a�leler� �le b�rl�kte 20 m�lyon k���y� do�rudan, ekonom�k ve sosyal etk�ler� 
bak�m�ndan 78 m�lyonu yak�ndan �lg�lend�ren 3. Dönem Toplu Sözle�me�ye 
Memur-Sen duru�u ve mücadeles�yle damga vurdu.
 
�lk günde 3 öneml� kazan�m�n elde ed�ld��� görü�meler, Kamu ��veren Heyet��n�n 
yapm�� oldu�u tekl��erle sürdü. 2016 �ç�n 4+4�e, 2017 �ç�n 3+3�e �müzakere dah� 
ed�lemez� d�yerek masay� terk ett�k ama d��er konfederasyonlar masaya yap���p 
kald�lar.
 
Daha sonra rev�ze ed�lerek masaya sunulan, 2016 �ç�n 5+4, 2017 �ç�n 3+3 �se, 
�müzakere ed�leb�l�r� ancak "kabul ed�lemez" dem��t�k. "B�z, mal� ve sosyal haklar 
bak�m�ndan �Büyük Türk�ye�, v�cdan� tekl��er�m�z aç�s�ndan da �Yen� Türk�ye� 
�rades�yle örtü�en tekl��er bekl�yoruz. B�z, kasan�n anahtar�n�n de��l eme��m�-z�n 
hakk�n�n pe��ndey�z" d�yerek hakl� talepler�m�z�n arkas�nda durduk.

Yo�un tempoyla sürdürdü�ümüz, gecem�z� gündüzümüze katarak yapt���m�z 
müzakereler sonucunda, masan�n son gününde kamu görevl�ler�n� mutlu edecek 
olan 2016 �ç�n 6+5, 2017 �ç�n de 3+4 oransal zama �lave, en�asyon fark�, ekonom�k 
te�v�k paket�, Kamu Görevl�ler�ne yönel�k Cuma Namaz� �zn� 4/C�l�lere ve 
Ün�vers�tel� ��ç�lere kadro �mkan�n�n sunuldu�u, kapsam� gen��let�lm��, H�zmet 
Kollar�n�n önem�n�n art�r�lm�� oldu�u b�r mutabakat metn�ne �mza att�k.
 
Kamu Görevl�ler� Send�kalar� Heyet� �le Kamu ��veren Heyet� aras�nda �mzalanan 3. 
Dönem Toplu sözle�me metn� �çer���n�n zeng�nl���, al�nan m�ktar, sözle�meden 
yararlanacak kamu görevl�s� say�s� bak�m�ndan tar�h� b�r toplu sözle�med�r.
 
Türk�ye�n�n b�rl�k ve dayan��maya �ht�yaç duydu�u bu dönemde �mzalanan Toplu 
Sözle�me hem toplumsal uzla��ya hem de çal��ma bar���na çok öneml� katk� 
sa�layacakt�r.
 
Genel toplu sözle�me de al�nan 43, h�zmet kolu toplu sözle�meler�nde kazan�lan 
170 olmak üzere toplam 213 kazan�m �le tar�he not dü�tük. ��md� herkes Memur-
Sen��n elde ett��� kazan�mlar� konu�uyor. Bu Toplu Sözle�mede emekler�m�z�n 
kar��l���n� ald�k, kamu görevl�ler�n� mutlu ett�k, etmeye de devam edece��z. 850 
b�n üyem�z�n, kamu görevl�ler�n�n, m�llet�m�z�n, mazlumlar�n ve �nsanl���n 
hukukunu korumaya, bu yolda al�n ter� ak�tma ve mücadelem�z�  sürdürece��z.
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Ba�kandan

Al� YALÇIN
Memur-Sen 
Genel Ba�kan�

D�RENEREK BA�LADIK 
KAZANIMLARLA 
B�T�RD�K; ANLATARAK 
DEVAM EDEL�M

Türk�ye'n�n toplumsal bar�� ve huzur �kl�m�ne en çok 
�ht�yaç duydu�u b�r zem�nde gerçekle�en 3. Dönem 
Toplu Sözle�me sürec�; yo�un müzakereler ve kararl� 
b�r mücadeleyle tam mutabakat sa�lanarak 
sonuçland�. Böylece, hem genel hem de h�zmet 
kollar�n�n tamam�nda �lk kez toplu sözle�me 
�mzaland�. Tak�m ruhu, ek�p çal��mas�, emek ve 
kararl�l�kla yürüttü�ümüz bu sürec�n sonunda, kamu 
görevl�ler�n�n r�zas�na dayanan ve Memur-Sen'�n 
�mzas�n� ta��yan, tar�he geçecek b�r toplu sözle�me 
metn�n�n olu�mas�n� sa�lad�k. Öyle b�r toplu 
sözle�me k�; kazan�m say�s�yla, kazan�mlar�n 
�çer���yle, toplu sözle�men�n kapsam�n�n konu ve k��� 
bak�m�ndan artmas�yla yen� rekorlar�n k�r�ld���, �lk 
defa hayata geçecek kazan�mlar�n bulundu�u, 
kapsaml�, çok kazan�ml� ve bol kazançl� b�r toplu 
sözle�me olu�turduk. 

Send�kac�l�k ve toplu sözle�me tar�h�ne rekorlar ve 
�lklerle geçmey� fazlas�yla hak eden Büyük Memur-
Sen A�les� olarak,  haz�rl�k evres�nden �mza 
a�amas�na kadar 3. Dönem Toplu Sözle�me sürec�n�n 
bütün a�amalar�nda �ortak hedef �ç�n ortak ak�l� 
stratej�s�yle ve te�k�lat d�s�pl�n�yle hareket ett�k. 
Sözle�me sürec�n�n müzakere a�amalar�nda sadece 
Kamu ��veren Heyet� �le de��l, �k�l� blok olu�turarak 
kamu görevl�ler� yer�ne Kamu ��veren Heyet�'ne 
destek vermey� terc�h eden rak�p(c�k)ler�m�ze kar�� 

da tek ses, tek yürek, tek b�lek olduk. Bunun �lk 
somut örne��n� Kamu ��veren Heyet�'n�n �lk tekl��ne 
kar�� b�rl�kte aya�a kalkarak verd���m�z demokrat�k 
tepk�yle, �nal�n� �se kazan�mlar�yla tar�he geçen 
toplu sözle�mey� �res�z �mzalamak suret�yle 
gösterd�k.

 3. Dönem Toplu Sözle�meler�nde �herkes�n mutlu 
olmayaca�� toplu sözle�meye �mza atmay�z� 
d�yerek masada yer�m�z� alm��t�k ve kararl� 
mücadelem�zle bu sözümüzün, arkas�nda durduk, 
gere��n� �cra ett�k. �mzalad���m�z 12 Toplu Sözle�-
meyle, yen� ba�layan�ndan k�deml�s�ne, görev 
ba��nda olandan emekl�s�ne bütün kamu görevl�ler�-
n�, emekl�ler�n� ve a�leler�n� memnun eden ve mutlu 
k�lan toplu sözle�me met�nler�n�n alt�na �mza att�k, 
Kamu ��veren Heyet�ne de �mza att�rd�k. Hükümet�n 
ve Kamu ��veren Heyet�'n�n �mal� d�s�pl�n�  ve �bütçe 
�mkanlar�� söylemler�ne tesl�m olmad�k. Eme��m�z�n 
de�er�n� artt�rd�k, ekme��m�z� büyüttük, mal� ve 
sosyal haklar�m�z� ço�altt�k, çal��ma �artlar�m�za 
�l��k�n ma�dur�yetler� g�derd�k. Orta Vadel� Mal� 
Plan'da kamu görevl�ler�n�n maa� ve ücretler�ne 
yap�lmas� öngörülen yüzde 3+3'lük zam oranlar�n�n 
ekonom�n�n çöp sepet�ne at�lmas�n� sa�lad�k, 
Merkez Bankas�'n�n en�asyona �l��k�n  en dü�ük, orta 
ve en yüksek oranl� tahm�nler�n� fersah fersah 
a�arak, kamu görevl�ler�n�n maa� ve ücretler�n�n 
en�asyonu ezen tutarlara yükselmes�n� sa�layan b�r 
toplu sözle�me �mzalad�k. Hem genel toplu 
s öz l e � m e d e  h e m  d e  h � z m e t  ko l u  to p l u 
sözle�meler�nde 2. Dönem Toplu Sözle�meler�ne 
göre yüzde 100'ü a�an ba�ar� gra��� yakalamak 
suret�yle kend�m�zle yar��t�k, b�ze a�t rekorlar� daha 
da yukar�lara ta��d�k. 

Yetk�l� konfederasyon Memur-Sen'�n kararl� ve 
mücadelec� tutumunu gören Kamu ��veren Heyet�, 
Orta Vadel� Mal� Plan'da öngörülen yüzde 3+3 maa� 
ve ücret art���n� rafa kald�rarak masaya 4+4 �le 
gelmek zorunda kald�. Kamu Görevl�ler� Send�kalar� 
Heyet�'n�n ana gövdes�n� olu�turan Memur-Sen, 
d�s�pl�n �ç�nde aya�a kalkarak 4+4'ün müzakere 
ed�lemez oldu�unu hayk�r�rken, Kamu Sen ve KESK  
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Eme��m�z�n de�er�n� artt�rd�k, 
ekme��m�z� büyüttük, mal� ve sosyal 
haklar�m�z� ço�altt�k, çal��ma 
�artlar�m�za �l��k�n ma�dur�yetler� 
g�derd�k.



3. Dönem Toplu Sözle�mes�yle, �lk kez 
hem �nsan� hem de v�cdan� kazan�mlar�n 
alt�na �mza att�k. �badet özgürlü�ünün 
alan�n� gen��leterek Cuma günler� ö�le 
tat�l�n�n �badet hürr�yet�n� 
engellemeyecek ve Cuma Namaz� vakt�n� 
de �ç�ne alacak �ek�lde düzenlenmes�ne 
yönel�k �srar�m�z kar��l�k buldu. Bu 
kapsamda Cuma �zn� süres� art�r�lacak. 
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koltu�a yap��t�, masada çak�l� kald�. Toplu sözle�me 
masas�nda yetk�s� olmayan, toplu sözle�me 
sürec�nde etk�s� olmayan ve sadece kanun gere�� 
sembol�k tems�lc�/sess�z sey�rc� konumunda bulu-
nan Kamu Sen ve KESK'�, ��len masadan s�ld�k, 
müzakere sürec�n�n d���na �tt�k ve genel merkezler�-
ne ger� gönderd�k. Toplu pazarl�k mücadeles�n�n ve 
müzakereler�n�n en zor k�sm�n� Kamu Görevl�ler� 
Heyet Ba�kan� ve Memur-Sen heyet� tek ba��na 
yürüttü, sabahlara kadar süren müzakereler 
sonucunda kamu görevl�ler�n� mutlu eden, toplu 
sözle�me masas�n� de�erl� k�lan, toplu pazarl�k 
hakk�na anlam kazand�ran tar�h� rakamlarda 
mutabakata var�ld�. Bu mutabakat çerçeves�nde 
�mzalanan 3. Dönem Toplu Sözle�mes�yle; maa� ve 
ücretlere 2016 y�l�nda (6+5 olmak üzere) %11.3, 2017 
y�l�nda (3+4 olmak üzere ) %7.12, �k� y�ll�k toplamda 
�se %19.2 zam ald�k. Bu kazan�mlarla, en dü�ük devlet 
memuru maa��n� (bekar) 1.906 TL'den, 2.272 TL'ye,  
en dü�ük devlet memuru maa��n� (evl�/0-6 ya� �k� 
çocuklu) 2.199 TL'den, 2.596 TL'ye, ortalama memur 
maa��n� (bekar) 2. 497 TL'den, 2.976 TL'ye,  ortalama 
memur maa��n� (evl�/0-6 ya� �k� çocuklu) 2.610 
TL'den, 3.110 TL'ye yükseltt�k. 

Toplu sözle�me masas�nda �lk kez kamu görevl�ler� 
emekl�ler� �ç�n de kazan�m ürett�k. Bu kazan�ma göre, 
emekl� kamu görevl�ler�n�n tamam�n�n maa�lar�na, 
oransal zam yan�nda Ocak 2016'dan geçerl� olmak 
üzere 100 TL �lave zam yap�lacak. (Bu art��, Bakanlar 
Kurulu Karar�yla 2015 Eylül ay�ndan geçerl� olmak 
üzere emekl� maa�lar�na yans�t�ld�.)  Özel H�zmet 
Tazm�nat� Yans�tma Oran'lar�n�n 15 puan artt�r�lmas� 
suret�yle gerçekle�en bu zam, emekl� �kram�yeler�n-
de de oransal zam kaynakl� art�� yan�nda 3.765 TL 
art�� olacak. Bu art��lar, en dü�ük emekl� maa��nda 1 
y�ll�k toplamda % 27.6 zam demek. Temmuz 2015 
�t�bar�yle,1.415 TL olan en dü�ük emekl� maa�� 2017 
Temmuz ay�nda 1.806 TL'ye yükselecek. 3. Dönem 
Toplu Sözle�mes�yle maa� ve ücretlere yapt�rd���m�z 
zam, 2002'den bu yana pazarl�k sonucunda 
do�rudan tara�ar�n uzla�mas� ve �mzas�yla al�nm�� 
en yüksek zamd�r ve bu Büyük Memur-Sen A�les�n�n 

ba�ar�s�d�r, eser�d�r. Genel Toplu Sözle�men�n 2016 
y�l�nda kamu görevl�ler�n�n maa� ve ücretler�ne 
yap�lacak yüzde 6+5 �ekl�ndek� oransal zam;  kamu 
görevl�ler� toplu sözle�me tar�h�n�n tara�ar�n 
�mzas�na ba�l� olarak toplu görü�me ve toplu 
sözle�me yoluyla elde ed�len en yüksek zamd�r. 

Bu anlamda, Memur-Sen y�ne ve yen� b�r rekor 
k�rm��t�r. Bu rekor art��a ra�men kamu görevl�ler�n�n 
maa� ve ücretler�n� en�asyon art���na ve ekonom�k 
kr�zlere kar�� da s�gortalad�k. Bu çerçevede, 2016 ve 
2017 y�llar�na �l��k�n zam oranlar�n�n gerçekle�en 
en�as-yon rakamlar�n�n alt�nda kalmas� hal�nde 
aradak� fark kadar en�asyon fark� zamm� kamu 
görevl�ler�n�n maa�lar�na yans�t�lacak. Güvencel� 
�st�hdam ve kadro noktas�nda öneml� ad�mlar�n 
at�lmas�n� sa�lad�k.Bu kapsamda,  4/C'l� personel ve  
memur görev� yapan ün�vers�tel� ��ç�ler�n kadrolu 
olmas�n�n yolunu açt�k. Vek�l �mamlar, vek�l hem��re-
ler, kamu d��� a�le sa�l��� çal��anlar� �le A�le ve Sosyal 
Pol�t�kalar Bakanl��� bünyes�nde ek ders ücret� 
kar��l��� görev yapanlar�n da kadrolu �st�hdam 
ed�lmes� �ç�n gerekl� g�r���mler�m�z sürecekt�r. 2005 
y�l�ndan sonra göreve ba�layan kamu görevl�ler�ne 
�lave b�r derece ver�lmes� beklent�s�n� kazan�ma 
dönü�türerek, hem  290 TL'ye varan �lave zam ald�k 
hem de b�r adalets�zl���n g�der�lmes�n� sa�lad�k.

3. Dönem Toplu Sözle�mes�yle, �lk kez hem �nsan� 
hem de v�cdan� kazan�mlar�n alt�na �mza att�k. 
�badet özgürlü�ünün alan�n� gen��leterek Cuma 
günler� ö�le tat�l�n�n �badet hürr�yet�n� engellemeye-
cek ve Cuma Namaz� vakt�n� de �ç�ne alacak �ek�lde 
düzenlenmes�ne yönel�k �srar�m�z kar��l�k buldu. Bu 
kapsamda Cuma �zn� süres� art�r�lacak. Cuma �zn� 
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Toplu sözle�me masas�nda �lk kez 
kamu görevl�ler� emekl�ler� �ç�n de 
kazan�m ürett�k.
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süres�n�n art�r�lmas� d���nda �kadroya geç���, 
�K�T'lerde �z�nler�n ertes� y�la devr��, ���l� h�zmet 
süres� zamm��, �refakat �zn��, �kadro derece cetvel��, 
���ç�l�kte geçen süreler�n kazan�lm�� hak ayl���nda 
de�erlend�r�lmes�� g�b� toplu sözle�men�n kapsam�-
n�n gen��let�lmes�n� sa�layan kazan�mlar�n da toplu 
sözle�me metn�nde yer almas�n� sa�lad�k. 

TSK ve emn�yette görev yapan s�v�l memurlar�n 
sorunlar�n�n ve statüler�n�n tart���laca�� çal��tay 
karar�n� ald�rarak toplu sözle�men�n kapsam�n, hem 
kamu görevl�s� say�s� hem de personel statüsü olarak 
da gen��lett�k. Böylece, �lk kez TSK ve emn�yette 
görev yapan s�v�l memurlar da toplu sözle�me 
metn�nde yer ald�.

Anayasada angarya yasa�� olmas�na ra�men kamu 
görevl�ler�, çal��malar�n�n kar��l��� ödenmeyerek 
angaryaya muhatap olab�l�yorlard�. D�n görevl�ler� 
resm� tat�llerde çal��t�r�l�yor,  ücret ödenm�yordu. 
Ö�retmenlere nöbet tutturuluyor, nöbet ücret� ver�l-
m�yordu, hafta sonu kurslar�nda görev yapan memur 
ve h�zmetl�lere fazla çal��ma ücret� ödenm�yordu. 

Bu toplu sözle�meyle bu angaryaya son verd�k, 
ö�retmenler�n, d�n görevl�ler�n�n, memur ve h�zmet-
l�ler�n emekler�n�n kar��l��� olan ücretler� almas�n� 
sa�lad�k. 3. Dönem Toplu Sözle�mes�yle, Kamu 
Görevl�ler� Send�kalar� ve Toplu Sözle�me Kanunu'na 
yönel�k sess�z devr�m gerçekle�t�rd�k. Kanun'da 
dayan��ma a�dat� düzenlenmemes�ne ra�men yerel 
yönet�mler h�zmet kolunda �sosyal denge sözle�me 
a�dat�� hükmüne yer vererek kamu görevl�ler� 
send�kac�l���nda dayan��ma a�dat� uygulamas�n�n 
temel�n� att�k. Bu sayede, örgütlülü�ün te�v�k 
ed�lmes�n�, yetk�l� send�ka üyes� olman�n ödüllend�r�l-
mes�n� sa�lad�k. Bu kazan�mlar�n d���nda K�T'lerde 
görev yapan mühend�slere, tekn�kerlere ve tekn�s-
yenlere araz� tazm�nat� ödenmes�n� sa�layarak 
e��tl��� sa�lad�k. Yurtd��� 4/B'l� sözle�mel�lere e� ve 
çocuk yard�m� �mkan� get�rerek adalets�zl��e son 
verd�k. Kadroya geç��, b�r derece ver�lmes�, �z�nler�n 
ertes� y�la devr�n�n sa�lanmas�, ��ç�l�kte geçen 
süreler�n kazan�lm�� hak ayl���ndan say�lmas� 
kazan�mlar�yla sosyal güvenl���n kapsam�n� gen��let-

t�k. Yang�na müdahale ve yang�nla mücadele 
s�ras�nda vefat eden veya malul kalan �tfa�ye 
personel�ne mal� kapsam� yüksek sosyal haklar  
elde ederek toplu sözle�men�n �nsan� boyutunu 
öne ç�kard�k. Sonuç olarak, genel toplu sözle�mey-
le 43, h�zmet kolu toplu sözle�meler�yle 170, 
toplamda 213 kazan�m ürett���m�z 3. Dönem Toplu 
Sözle�mes�yle, h�zmet kollar�n�n ve h�zmet kolu 
toplu sözle�meler�n�n önem�n� art�rd�k, kapsam�n� 
gen��lett�k. Kamu kurum ve kurulu�lar� �le yönet�c�-
ler�ne, send�kac�l���n önem�n� anlama ve toplu 
sözle�meye katk� sunma zem�n� olu�turduk. 

 Bürokras�de z�h�nsel dönü�üm reformu gerçekle�-
t�rerek, send�kalara, send�kac�l��a, send�kal�l��a ve 
toplu sözle�me hakk�na mesafel�/tepk�l� poz�syon-
da bulunan kamu kurumu kurulu�lar�n�n ve 
yönet�c�ler�n�n, send�kac�l���n ve toplu sözle�men�n 
önem�n�, de�er�n�, gerekl�l���n� kavramas�na ve 
katk� sunmas�na alan açt�k. Toplu sözle�men�n 
konu bak�m�ndan kapsam�n� gen��lett�k. Toplu 
Sözle�men�n �mal� ve sosyal haklar� �le s�n�rl� 
oldu�u yönündek� Kamu ��veren Heyet� dü�ünces�-
n� sona erd�rd�k. 

Her boyutuyla tar�h� ba�ar�ya dönü�en 3. Dönem 
Toplu Sözle�meler�n�n uzla�� �le b�tmes�, Türk�ye'n�n 
toplumsal bar���na �y� b�r örnek te�k�l ett�. Bu poz�t�f 
uzla�� model�n�n Türk�ye'n�n her taraf�nda h�ssed�l-
mes� �ç�n toplu sözle�me kazan�mlar�n�n �llere, 
�lçelere, beldelere, köylere ve ��yerler�ne kadar 
anlat�lmas� b�r nev� zorunluluk arzetmekted�r. Bu 
kapsamda, konfederasyon genel ba�kan�ndan 
send�ka genel ba�kanlar�na, �l tems�lc�ler�nden �ube 
ba�kanlar�na, �lçe tems�lc�ler�nden ��yer� tems�lc�ler�-
ne kadar tüm te�k�lata sorumluluk dü�mekted�r. 
Genel merkezler�m�z�n üretece�� bro�ür, a��, slogan 
ve ver�lerden yararlana-rak ba�ta kamu görevl�ler� 
olmak üzere kamuoyunu, toplu sözle�me kazan�m-
lar� hakk�nda en �nce ayr�nt�lar�na v�zyonuna öneml� 
katk� yapaca��na �nan�yorum. 

Bu dü�üncelerle, Kamu görevl�ler�n�n güven�n� 
güce, al�nter�n� kazan�ma dönü�türen send�kac�l�k 
anlay���m�zla yürüttü�ümüz soylu mücadelede 
Allah'�n yar ve yard�mc�m�z olmas�n� temenn� 
ed�yorum. Toplu sözle�me sürec�nde gücümüzü, 
enerj�m�z� art�ran destekler�nden ve Toplu Sözle�-
me kazan�mlar�m�z� anlatmaya dönük yo�un 
gayretler�nden dolay� tüm te�k�lat�m�za ��md�den 
te�ekkür ed�yor, te�k�lat�m�z�n ve bütün kamu 
görevl�ler�n�n Kurban Bayram�n� kutluyor, bütün 
mazlum ve ma�durlar�n refah�na ve kurtulu�una 
ves�le olmas�n� d�l�yorum.
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3. Dönem Toplu Sözle�mes�yle, Kamu 
Görevl�ler� Send�kalar� ve Toplu 
Sözle�me Kanunu'na yönel�k sess�z 
devr�m gerçekle�t�rd�k.



MEMUR SEND�KALARI KONFEDERASYONU

Memur-Sen 
836 B�n 505
Üye Say�s�yla 

Z�rvede

MEMUR-SEN
MEMUR SEND�KALARI KONFEDERASYONU

MEMUR-SEN 836 B�N 
505 ÜYE SAYISIYLA 
L�DERL���N� SÜRDÜRDÜ

TOPLU SÖZLE�ME 
MASASINA 11'DE 11 
OTURUYORUZ

Çal��ma ve Sosyal Güvenl�k Bakanl���'n�n 4688 Say�l� 
Kamu Görevl�ler� Send�kalar� ve Toplu Sözle�me 
Kanunu gere��nce Kamu Görevl�ler� Send�kalar� �le 
Konfederasyonlar�n 2015 y�l� üye Say�lar�na �l��k�n 
Tebl�� Resm� Gazete'de yay�mland�.

Toplu sözle�me masas�na taraf olarak oturacak 
send�kalar�n bel�rlenmes�nde esas al�nan kamu 
görevl�ler� send�kalar�n�n üye say�lar� bell� oldu. 
Yay�mlanan tebl��e göre, Memur-Sen 836 b�n 505 
üye say�s�yla rak�pler�yle aras�ndak� fark� katlayarak 
l�derl���n� aç�k ara sürdürdü. 

Memur-Sen, Çal��ma ve Sosyal Güvenl�k Bakanl���-
'n�n, 2015 y�l� May�s ay� �stat�st�kler�ne göre, 1 m�lyon 
679 b�n 28 send�kal� memur say�s�n�n, 836 b�n 505'�n� 
üye kaydetme ba�ar�s� göstererek z�rvedek� yer�n� 
pek��t�rd� ve en yak�n rak�b�ne kapanmas� zor b�r fark 
att�. Yüzde 50 send�kala�ma oran�yla tüm rak�pler�-
n�n toplam� kadar üye say�s�na ula�t�.

7 Temmuz 2015 tar�hl� Resm� Gazete'de yer alan 
tebl��e göre, Memur-Sen'e ba�l� send�kalar, 11 
h�zmet kolunun 11'nde de yetk�l� olma ba�ar�s�n� b�r 
kez daha tekrarlad�. 

Send�kala�ma oran� �se geçen y�la göre art�� 
göstererek yüzde 71.32 oldu. Send�kal� üye say�s� 1 
m�lyon 679 b�n 28'e ula�t�. Send�kal� kamu 
görevl�ler�n�n 836 b�n 505'� Memur-Sen Konfederas-
yonunu terc�h ederek, konfederasyonun �craatlar�n-
dan ve ürett��� kazan�mlardan memnun�yet�n� 
yen�den tey�t ett�.

Memur-Sen,  kamu görevl�ler� tar�h�n�n en yüksek 
rakam�na ula�arak,  kend� rekorlar�n� k�rmaya devam 
ed�yor. 2014 y�l�n�n ver�ler�ne göre, Memur-Sen'�n 
üye say�s�nda 73 b�n 855 art�� kayded�ld�. Memur-
Sen rak�pler�yle aras�ndak� fark� z�rveye ta��yarak,  
rak�pler�n� send�kal mücadelede yar�� d��� b�rakt�.
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E��T�M-B�R-SENSA�LIK-SEND�YANET-SENBEM-B�R-SENBÜRO MEMUR-SENTOÇ B�R-SENENERJ� B�R-SENKÜLTÜR 
MEMUR-SEN

ULA�TIRMA
MEMUR-SEN

B�RL�K 
HABER-SEN

BAYINDIR
MEMUR-SEN

340.365

211.648

71.185

62.024

54.908

37.908

16.153

14.837

14.576

9.228

4.956

MEMUR SEND�KALARI KONFEDERASYONU

MEMUR -SEN    : 836.5 50
KAMU-SEN       : 445. 72 9
KESK                  : 236.2 03
D��ERLER�         : 160.591

MEMUR-SEN'E BA�LI SEND�KALARIN 
ÜYE SAYILARI VE SEND�KALA�MA ORANLARI

KONFEDERASYONLARIN ÜYE SAYILARI VE 
SEND�KALA�MA ORANLARI

%49.82

MEMUR-SEN

KAMU-SEN

%26.54
KESK

%14.06

D��ERLER�
%9.56

(*) Toç-B�r-Sen��n üye say�s� gerçekte 37.908 olmakla b�rl�kte, üye say�s�n�n 1.283 eks�k yaz�ld���na �l��k�n Toç-B�r-Sen��n �t�raz�yla �lg�l� süreç sonuçlanmad���ndan,
Tablo�da Resm� Gazete�de yay�mlanan Tebl���de yer ver�len üye say�s� esas al�nm��t�r.
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ADIM ADIM 
TOPLU SÖZLE�ME

Memur-Sen Yönet�m� Çal��ma ve Sosyal Güvenl�k Bakan� Faruk Çel�k'� makam�nda z�yaret ett�. Çal��ma ve 
Sosyal Güvenl�k Bakanl���'nda gerçekle�en görü�mede kamu görevl�ler�n�n mal�, sosyal, özlük haklar�n�n 
gel��t�r�lmes� konular�nda Memur-Sen'�n talepler� ele al�nd�.
 
Memur-Sen Genel Ba�kan� Al� Yalç�n, talepler�n hayata geç�r�lmes�n� bekled�kler�n� bel�rtt�. Yalç�n, 
"Talepler�m�z�n tamam� gerçekle��nceye kadar tak�p ve mücadeleye devam edece��z" ded�.

Memur-Sen Toplu Sözle�me haz�rl�klar�n� 
h�z kesmeden sürdürüyor. Bu kapsamda 
Memur-Sen Genel Merkez�'nde Memur-
Sen Ankara �l Ba�kanlar� �le �st��are toplan-
t�s� gerçekle�t�r�ld�. Toplant�da Memur-
Sen Genel Ba�kan� Al� Yalç�n, Ankara �l 
ba�kanlar�n�n talep ve öner�ler�n� d�nled�. 

Memur-Sen Genel Ba�kan� Al� Yalç�n, önü-
müzde Toplu Sözle�me sürec�n�n oldu�unu 
hat�rlatarak, �Güçlü b�r �ek�lde  talepler�m�z-
le toplu sözle�me masas�na  oturaca��z. Bu-
güne kadar elde ett���m�z kazan�mlara yen�-
ler�n� ekleyece��z. Hafta sonu gerçekle�t�re-
ce��m�z Gen��let�lm�� Ba�kanlar Kurulu 
Toplant�s�'nda �st��areler�m�z� gerçekle�t�r�p, 
sonras�nda talepler�m�z� kamuoyuyla payla-
�aca��z� ded�.

Ankara �l Ba�kanlar� �st��are Toplant�s�

Talepler Bakan Çel�k�e Sunuldu

MEMUR SEND�KALARI KONFEDERASYONU 9



Memur-Sen�den Toplu Sözle�me Çal��tay�
A�ustos ay�nda gerçekle�t�r�lecek 3. 
Dönem toplu sözle�me önces� Memur-
Sen yönet�m�, konfederasyona ba�l� 
send�ka tems�lc�ler� ve dan��manlar 
kampa g�rd�. �k� gün süren "Toplu 
Sözle�me Çal��tay�" Çam otel 'de  
Memur-Sen Genel Ba�kan� Al� Yalç�n'�n 
kat�l�m�yla yap�ld�.

Memur-Sen yönet�m�ne br��ng veren 
ekonom� ve hukuk dan��manlar�, Toplu 
Sözle�me önces� haz�rlad�klar� dosyalar� 
sundular.  

Memur-Sen 22. Gen��let�lm�� Ba�kanlar Kurulu
Memur-Sen 22. Gen��let�lm�� Ba�kanlar 
Kurulu Toplant�s�'nda konu�an Memur-
Sen Genel Ba�kan� Al� Yalç�n, Türk�ye ve 
dünya gündem�ne da�r öneml� de�er-
lend�rmelerde bulundu. 

Yalç�n, Toplu Sözle�me�de yüzdel�k zam 
+ taban ayl��a zam + en�asyon fark� + 
refah pay� taleb�yle müzakerelere ba�-
layacaklar�n� söyled�.

MEMUR SEND�KALARI KONFEDERASYONU

2 3KAZANIM
KONFEDERASYON

Memur-Sen Genel Ba�kan� Al� Yalç�n ve Memur-Sen Yönet�m� Ba�bakan Ahmet Davuto�lu �le b�r araya geld�. 
Çankaya Kö�kü'nde gerçekle�en görü�mede Memur-Sen Genel Ba�kan Al� Yalç�n, Genel Ba�kan Vek�l� Met�n 
Mem��, Genel Ba�kan Yard�mc�lar� Günay Kaya, Mehmet Bayraktutar, Hac� Bayram Tonbul, Mehmet Em�n 
Esen, Levent Uslu yer ald�.
 
Bas�na kapal� olarak yakla��k 1 saat süren görü�mede Toplu Sözle�me sürec� de�erlend�r�l�rken, Memur-Sen 
Genel Ba�kan� Al� Yalç�n, Toplu Sözle�me hakk�nda Ba�bakan Davuto�lu'nu b�lg�lend�rd�, tekl��er�n� anlatt�.

Memur-Sen Yönet�m� Ba�bakan �le Görü�tü
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Talepler Devlet Personel Ba�kanl���'nda

Memur-Sen'�n �2016-2017 Toplu Sözle�me Talepler�� Genel Merkez Yönet�m Kurulu Üyeler�, Memur-Sen'e 
ba�l� send�kalar�n Genel Merkez Yönet�m Kurulu Üyeler� ve Memur-Sen 81 �l Tems�lc�s�n�n kat�l�m�yla kortej 
hal�nde Memur-Sen Genel Merkez�'nden Devlet Personel Ba�kanl���'na yürüyen grup, �Memuruz, Hakl�y�z, 
Kazanaca��z�, �Kalk�nmadan Pay �st�yoruz�, �Sadaka De��l, Toplu Sözle�me� �ekl�nde sloganlar att�. Devlet 
Personel Ba�kanl���'n�n önünde toplanan Memur-Sen'l�ler, b�r süre burada eylem yapt�. Yap�lan eylem�n 
ard�ndan talepler Devlet Personel Ba�kanl���'na tesl�m ed�ld�.

Memur-Sen'den �lk Günde 3 Kazan�m

3.Dönem Toplu Sözle�me görü�meler�, Çal��ma ve Sosyal Güvenl�k Bakanl���nda ba�lad�. Memur-Sen 
sürec�n �lk oturumunda 3 kazan�m elde ett�.

Konu hakk�nda konu�an Memur-Sen Genel Ba�kan� Al� Yalç�n, �11 Yetk�l� send�kam�zla masaday�z. Masa 
kazan�mlarla ba�lam��t�r. �lk oturumda 2005'ten sonra ��e ba�layan kamu görevl�ler�ne b�r derece ver�lmes�, 
E� durumu özründe 3 y�ll�k süre �art� esnet�lmes� taleb�m�z� kazan�ma çev�rd�k. 3. Olarak da bu Toplu 
Sözle�me masas�nda h�zmet kolu sözle�mes�n�n önem� artm�� oldu � ded�.

MEMUR SEND�KALARI KONFEDERASYONU

2 3KAZANIM
KONFEDERASYON
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Masada Kalanlar

3. Dönem Toplu Sözle�me Toplant�s�nda Çal��ma ve Sosyal Güvenl�k Bakan� Faruk Çel�k masaya tekl�f �le 
geld�. Tekl�f Yetk�l� konfederasyon Memur-Sen'�n talepler�n�n çok alt�nda kal�nca Kamu Görevl�ler� 
Send�kalar Heyet� ve Memur-Sen Genel Ba�kan� Al� Yalç�n aya�a kalkt�. Masada Al� Yalç�n'�n aya�a 
kalkmas�n�n ard�ndan hareketl�l�k ya�and�.

Toplu Sözle�me masas�nda Kamu ��veren Heyet�n�n 2016 y�l� �ç�n 4+4 ve 2017 y�l� �ç�n 3+3 oransal zam ve 
en�asyon fark� tekl��ne tepk� gösteren Yetk�l� Konfederasyon Memur-Sen'e ba�l� send�kalar,  tekl��n kamu 
görevl�ler�n�n beklent�ler�n� kar��lamaktan uzak oldu�unu söyled�ler. Bunun üzer�ne Kamu-Sen ve KESK 
ba�kanlar� masada kald�, tekl��n müzakere ed�lmes� gerekt���n� savundular.

Memur-Sen Bast�rd�, Tekl�f Yen�lend�

Toplu Sözle�me görü�meler�nde 5. Oturumu gerçekle�t�. 5 m�lyonu a�k�n memur ve emekl�s�n�n gözünü 
d�kt��� masadan gerg�n anlar ya�and�. Memur-Sen Genel Ba�kan� Al� Yalç�n, �Bu tekl�f üzrer�nde 
de�erlend�rme yapmay�z. Yen� b�r tekl��e gel�ns�n� ded�.

Masaya ayn� tekl��e gelen hükümete Al� Yalç�n'�n sert tepk�s� üzer�ne ara ver�len toplant�n�n sonrak� 
oturumunda Kamu ��veren Heyet� Ba�kan� Faruk Çel�k, tekl��er�n� 2016 y�l�nda 5+4 2017 y�l� �ç�n �se 3+3 
olarak rev�ze ett�kler�n� söyled�.

MEMUR SEND�KALARI KONFEDERASYONU

2 3KAZANIM
KONFEDERASYON
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23. Gen��let�lm�� Ba�kanlar Kurulu

Memur-Sen 23. Gen��let�lm�� Ba�kanlar Kurulu Toplant�s� Ankara'da gerçekle�t�r�ld�. Toplant�da konu�an 
Memur-Sen Genel Ba�kan� Al� Yalç�n, Toplu Sözle�me görü�meler�ne �l��k�n konu�arak, �Tekl��er�m�z 
kar��lan�rsa hep b�rl�kte bayram eder�z. Kar��lanmazsa tepk�m�z� göster�r�z. Hükümet masada uzla�may� 
öncelemel�d�r� ded�.

 �HEM MAL� HEM DE SOSYAL HAKLARIMIZ KAR�ILANMALI�
Toplu Sözle�me sürec� hakk�nda b�lg�lend�rme yapan Yalç�n, �Yen� kazan�mlar üretmek �ç�n 24 saat çal��arak 
son güne geld�k. Eme��m�z�n kar��l���n� �st�yoruz. Tekl��er�m�z hem cüzdana hem de v�cdana yönel�kt�r. 
Masada hem mal� ve sosyal haklar�m�z hem de sosyal ve v�cdan� haklar�m�z kar��lanmal�d�r� d�ye konu�tu.

�Ülke kaybetm��se b�z kazanal�m derd�m�z olmaz� d�yen Yalç�n, sözler�n� �u �ek�lde sürdürdü:  �Ülke b�z�m 
ülkem�z. Fedakârl�k gerek�rse �lk fedakârl��� b�z göster�r�z. Ama ülkede büyüme varsa büyümeye katk� 
sunanlar olarak büyümeden pay �stemek en do�al hakk�m�z. Onun �ç�n refahtan pay �st�yoruz. �u an 
fedakârl�k de��l vefakârl�k yapmas� gerek�yor hükümet�n. Herkes b�ls�n: Ne pay�m�zdan fazlas�n� �ster�z ne de 
pay�m�z�n ver�lmed��� masada evet der�z. B�ze ver�lecek ücret kay�p de��ld�r. Kamu görevl�ler�ne yap�lacak 
�y�le�t�rme tulumbaya dökülecek su hükmünded�r. Tulumbadan su gelmeye ba�lad���nda o su tekrar 
kayna��na m�sl�yle dönecekt�r. Kamu görevl�ler�ne, Kamu görevl�ler�n�n emekl�ler�ne ver�len para d��ar� 
g�tmez korkmay�n. Ne M�am��de yazl�k, ne �stanbul�da rez�dans, ne de ço�u yabanc� markalar�n bulundu�u 
yol kenar�nda AVM açab�l�r�z. Ald���m�zla bakkal�n, manav�n borcunu öder ve mahalle esnaf�n�n da 
cansuyunu sa�lar�z. K�sacas� haz�neden ç�kan haz�neye ger� dönecekt�r.�

PAYIMIZI ALAMADI�IMIZ TEKL�FE �EVET� DEMEY�Z

MEMUR SEND�KALARI KONFEDERASYONU

2 3KAZANIM
KONFEDERASYON
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Kamu ��veren Heyet� ve Memur-Sen Konfederasyonu aras�nda yürütülen 3.Dönem Toplu Sözle�me 
görü�meler� Memur-Sen'�n elde ett��� kazan�mlarla sonuçland�. Kamu çal��anlar�n�n 2016 ve 2017 y�llar�n� 
kapsayan sosyal ve mal� haklar�na �l��k�n tekl��er�n müzakere ed�ld��� görü�melerde heyetler aras�nda 
mutabakat sa�lanan Toplu Sözle�me �mzaland�.

�Mutlu Edecek 
Kazan�mlar Elde Ett�k�
�mza tören� sonras�nda bas�n mensuplar�na aç�kla-
malarda bulunan Memur-Sen Genel Ba�kan� Al� 
Yalç�n, 27. Temmuz'da sunduklar� tekl��erle,3 
A�ustos müzakereler�ne ba�lanan 3. Dönem Toplu 
Sözle�me sürec�n�, kamu görevl�ler�n� mutlu edecek 
kazan�mlarla tamamlad�klar�n� vurgulad�.

�2016 �ç�n 6+5,           
2017 �ç�n de 3+4�
�2016 �ç�n 6+5, 2017 �ç�n 3+4 zam oranlar�, en�asyo-
nun kamu görevl�ler�n� de��l, kamu görevl�ler�n�n  
en�asyonu rahat b�r �ek�lde ezmes�n� sa�lam��t�r� 
d�yen Yalç�n, �3. Dönem Toplu Sözle�mes�, kamu 
görevl�ler�ne, a�leler�ne ve m�lle-t�m�ze hay�rl� ve 
bereketl� olsun. Bu toplu sözle�men�n öneml� b�r ba�-

MEMUR SEND�KALARI KONFEDERASYONU

2 3KAZANIM
KONFEDERASYON

KAZANIMLARIMIZLA TOPLU SÖZLE�MEYE 
DAMGA VURDUK
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�Kapsaml� ve Bol 
Kazan�ml� B�r Toplu 
Sözle�me Sürec� Oldu�

ka yönü, �lk gün 3 kazan�mla ba�lamas� ve son gün 
�mal� ve sosyal kazan�m paket�� olarak sonuçlanma-
s�d�r� �ekl�nde konu�tu.

Türk�ye�n�n uzla�maya en çok �ht�yac� oldu�u 
dönemde, tekl��er�n kazan�ma dönü�türecek olan 
Toplu Sözle�me'ye �mza atmalar�n� en büyük sosyal 
kazan�m oldu�unu d�le get�ren Yalç�n, �Bu Toplu 
Sözle�me, bütçe d�s�pl�n�n�, en�asyon tahm�nler�n�, 
Merkez Bankas� ver�ler�n�, Orta Vadel� Mal� Plan'da 
öngörülen memur maa� zamm� tahm�nler�n� ez�p 
geçm��t�r. Sermayeye, �ekonom�k te�v�k paketler�� 
ver�ld�, bu Toplu Sözle�me�de kamu görevl�ler�ne 
yönel�k �sosyal te�v�k paket�� olmal� dem��t�k. 
�mzalad���m�z Toplu Sözle�me�yle, kamu görevl�ler�-
ne yönel�k kapsaml� ve bol kazan�ml� �sosyal te�v�k 
paket�� hede�m�ze ula��lm��t�r.� �fadeler�n� kulland�.

�Emekl�lere Yönel�k 
Özel Paragraf Aç�ld��
Bu Toplu Sözle�me'de kamu görevl�s� emekl�ler�ne 
yönel�k özel b�r paragraf aç�ld���n� �fade eden Yalç�n, 
emekl� kamu görevl�ler�n�n maa�lar�na, oransal 
zamma �lave 100 TL zam yap�ld���n� aç�klayarak, �Bu 
zamm�n kayna��n� olu�turan Özel H�zmet Tazm�nat� 
Yans�tma Oranlar�nda art��, emekl� maa�� yan�nda 
emekl� �kram�yeler�nde de hat�r� say�l�r düzeyde art�� 
olu�turacakt�r. Kamu görevl�ler�n�n büyük bölümü-
nün beklent�s� olan 3600 ek göstergeyle elde 
ed�leb�lecek �lave art��, bu kazan�mla hayata 
geç�r�lm��t�r� d�ye konu�tu.

MEMUR SEND�KALARI KONFEDERASYONU

2 3KAZANIM
KONFEDERASYON

15



Genel Toplu Sözle�me'yle elde ed�len mal�, sosyal ve 
özlük haklar�n�n say�s�, geçen döneme göre yüzde 
100'e yak�n artt���n� aktararak sözler�n� sürdüren 
Yalç�n, elde ed�len büyük kazan�mlar�n Memur-
Sen'�n, örgütlülü�ünün ve  kararl�l���n�n eser� oldu-
�unu sözler�ne ekled�. Yalç�n, �Toplu Sözle�me'n�n �lk
gününe �h�zmet kolunun önem�n�n artmas�� kaza-
n�m�yla yol almaya ba�lam��t�k. Bu toplu sözle�me; 
�çer���nde en fazla kazan�m yer alan h�zmet kolu 
toplu sözle�meler�n�n �mzaland��� toplu sözle�me 
sürec� olmu�tur. Bütün h�zmet kollar�nda �lk defa top-
lu sözle�me �mzalanmas� yönüyle de, bu Toplu Söz-
le�me dönem� b�r �lk olmu�tur� ded�.

�Büyük Kazan�mlar Elde Ett�k�
Genel toplu sözle�me kapsam�nda 42, h�zmet kolu 

sözle�meler�nde 170 olmak üzere 213 kazan�m elde 

ed�ld���n� söyleyen Yalç�n,Genel toplu sözle�me 

kazan�mlar�n�n yüzde 90, h�zmet kolu sözle�meler�-

n�n yüzde 100 art�r�ld���n� bel�rterek, 4/C'l�lerle �lg�l� 

yasal düzenleme yap�lmas�n�n da karar ba�land���n� 

�fade ederek 4/C'l� kamu görevl�ler�ne kadro  yolu-

nun al�nd��� müjdes�n� verd�.

Yalç�n konu�mas�n�n sonunda 3.Dönem Toplu Söz-
le�me sürec�nde eme�� geçen bütün te�k�lata ve 
üyelere destekler�nden ötürü te�ekkür ett�.
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YALÇIN, TOPLU SÖZLE�MEYE �L��K�N
BASIN TOPLANTISINDA KONU�TU

Memur-Sen Genel Ba�kan� Al� Yalç�n, Memur-Sen 
Genel Merkez�'nde düzenlenen �Bas�n Toplant�s��nda
3. Dönem Toplu Sözle�me'de Memur-Sen'�n elde 
ett��� kazan�mlar hakk�nda öneml� aç�klamalarda 
bulundu.

Konu�mas�na son günlerde ya�anan terör olaylar�n� 
lanetleyerek ba�layan Yalç�n, Hakkar�'de �eh�t dü�en 
askerlere Allah'tan Rahmet, yak�nlar�na ba�sa�l��� 
d�led�. Yalç�n, Terör nereden gel�rse gels�n, her zaman 
kar��nda olduklar�n� vurgulad�.

Bas�n aç�klamas�nda Memur-Sen'�n kazan�mlar�n� tek 
tek anlatan Yalç�n, Türk�ye'n�n en çok b�rl�k ve 
dayan��maya �ht�yaç duydu�u b�r dönemde �mzala-
lanan Toplu Sözle�me hem toplumsal uzla��ya hem

Yalç�n: � Toplumsal 
Uzla�� ve Çal��ma 
Bar���n� Sa�lad�k�

de çal��ma bar���na çok öneml� katk�lar� oldu�unu 
bel�rtt�. Yalç�n, Toplu Sözle�me sadece mal�, sosyal ve 
özlük haklar� alan�nda de��l toplumsal alanda da 
kazan�mlar ürett���n� vurgulayarak, �Karamsarl�k ve 
bel�rs�zl�k yer�ne umudu �kame etm�� ve ço�altm��t�r� 
ded�.

Dün D�yarbak�r bugün �se Hakkar�'den gelen kötü 
haberler var. Öncel�kle �eh�tler�m�ze Allah'tan 
rahmet ac�l� a�leler�ne sab�r d�l�yorum. Kamuoyuna 
ça�r�m �udur; Bugün sa�ar� s�kla�t�rma vakt�d�r. 
Emperyal�zm�n tet�kç�ler�ne kar�� b�rl���m�ze sah�p 
ç�kma vakt�d�r. Ha�n terör sald�r�lar�na kar�� verece-
��m�z en büyük cevap ortak b�r tav�r serg�lemekt�r. 
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3 A�ustos'ta müzakereler�ne ba�lad���m�z, 
müzakeren�n n�ha� tar�h� olan 22 A�ustos'a kadar 
mesa� kavram� gözetmeden çal��arak �mza a�amas�-
na get�rd���m�z 3. Dönem Toplu Sözle�me sürec�n� 
Kamu ��veren Heyet Ba�kan� �le Kamu Görevl�ler� 
Send�kalar� Heyet Ba�kan� yan� yetk�l� konfederasyon 
ve yetk�l� send�kalar �le hükümet aras�nda �mzalanan 
mutabakat metn� �le sonuçland�. 

Kamu görevl�ler�n� mutlu ve memnun eden kazan�m-
lar paket�n�n yer ald��� 3. Dönem Toplu Sözle�me 
mutabakat metn�nde yer alan kazan�mlar�n ülkem�ze  
m�llet�m�ze, kamu görevl�ler�ne, üyeler�m�ze ve a�le- 
ler�ne hay�rl� olsun. 

Kamu Görevl�ler� Send�kalar� Heyet� �le Kamu ��veren 
Heyet� aras�nda �mzalanan 3. Dönem Toplu sözle�me 
metn� �çer���n�n zeng�nl���,  al�nan m�ktar,  sözle�me-
den yararlanacak kamu görevl�s� say�s� bak�m�ndan 
tar�h� b�r toplu sözle�med�r.  

3 m�lyon 200 b�n kamu görevl�s�, 1 m�lyon 900 b�n 
kamu görevl�s� emekl�s� ve a�leler� �le b�rl�kte 20 
m�lyon k���y� do�rudan, ekonom�k ve sosyal etk�ler� 
bak�m�ndan 78 m�lyonu yak�ndan �lg�lend�ren 3. 
Dönem Toplu Sözle�me Görü�meler�, s�zler�nde 
�ah�tl�k ett��� g�b� �lk gün üç kazan�mla ba�lad� ve son 
gün de mal�, sosyal ve özlük haklar� kapsayan sosyal 
te�v�k paket� �le sonuçland�.

Türk�ye'n�n en çok b�rl�k ve dayan��maya �ht�yaç duy-
du�u b�r  dönemde �mzalanan toplu sözle�me hem 
toplumsal uzla��ya hem de çal��ma bar���na çok 
öneml� katk� sa�lam��t�r. 

�mzalanan toplu sözle�me sadece mal�, sosyal ve 
özlük haklar� alan�nda de��l toplumsal alanda da 
kazan�mlar üretm��t�r. Karamsarl�k ve bel�rs�zl�k 
yer�ne umudu �kame etm�� ve ço�altm��t�r. 

Memur-Sen a�les� olarak,  gün r�skler� ve tehd�tler� 
tart��ma de��l b�rl�k �ç�nde f�rsatlar� güçlü gelece�e 
dönü�türme günüdür d�yoruz.

850 b�n üyem�z�n, kamu görevl�ler�n�n, m�llet�m�z�n, 
mazlumlar�n ve �nsanl���n hukukunu korumaya, bu 
yolda al�n ter� ak�tma ve mücadelem�z� sürdürmeye 
devam edece��z.

Kamu görevl�ler� �ç�n tar�h� b�r ba�ar� olan toplu 
sözle�me kazan�mlar�n� tembel konfederasyonlar�n 
karalamaya çal��mas�n� yad�rgamad�k, çünkü 
tembel, vakt�n� meyvel� a�ac� ta�layarak geç�r�r. 

En�asyonu ezen kazan�mlar�m�za çamur atan sözde 
rak�p konfederasyonlar�n ekonom�y� de b�lmed��� b�r 
kez daha ortaya ç�km�� oldu. 

Toplu sözle�meyle, 2016 y�l� b�r�nc� alt� ay �ç�n yüzde 
6, �k�nc� alt� ay �ç�n yüzde 5, 2017 y�l� b�r�nc� alt� ay �ç�n 
yüzde 3, �k�nc� alt� ay �ç�n yüzde 4 memur maa�lar�na 
zam gelecek.

Bunun yan�nda kamu görevl�ler�n�n büyük b�r 
ço�unlu�unu do�rudan etk�leyen sosyo-ekonom�k 
�y�le�t�rmeler gel�yor. 

2014 y�l�n�n gerçekle�en en�asyon rakam� 8.2, 2015 
y�l�n�n A�ustos ay� �t�bar�yle y�ll�k en�asyon oran� 
6.81, Orta Vadel� Programla hükümet�n kamu 
görevl�ler�ne vermey� hede�ed��� maa� zamm� 2016 
y�l� b�r�nc� alt� ay �ç�n yüzde 3, �k�nc� alt� ay �ç�n yüzde 
3, 2016 ve 2017 y�llar� �ç�n en�asyon tahm�n� yüzde 5, 
Merkez Bankas�'n�n 2015 y�l� y�l sonu en�asyon 
tahm�n� en dü�ük yüzde 6, en yüksek yüzde 7.8 
olmak üzere ortalama yüzde 6.9'dur. 

�mzalanan toplu sözle�meyle, 2016 y�l� �ç�n kümülat�f 
olarak yüzde 11.3 zam al�nm��t�r. 

Bu zam hede�enen en�asyon rakamlar�n�n 6 puan 
üstünde, gerçekle�en en�asyon rakamlar�n�n �se 3-4 
puan üzer�nde gerçekle�m��t�r. 

Bu rakamlarda göstermekted�r k�, kamu görevl�ler� 3. 
Dönem Toplu Sözle�meler�yle en�asyonu canava-
r�n� güre� jargonuyla tu�, boks d�l�yle nakavt etm��t�r.
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Ayr�ca hem 2016 hem de 2017 y�llar�n� kapsayan 
en�asyon fark� konarak memur maa�lar� ekonom�k 
r�sklere kar�� s�gortalanm��t�r.

Sermayeye, 'ekonom�k te�v�k paketler� ver�ld�, bu 
toplu sözle�me de 'kamu görevl�ler�ne yönel�k 
'sosyal te�v�k paket�' olmal� dem��t�k.
 
Genel toplu sözle�me de al�nan 43, h�zmet kolu toplu 
sözle�meler�nde kazan�lan 170 olmak üzere toplam 
213 kazan�m üret�lm��t�r. 

Bu kazan�mlarla b�rl�kte hem genel toplu sözle�me 
kazan�mlar hem de h�zmet kolundak� kazan�mlar 
yüzde 100'lere varan hatta a�an kazan�mlar hal�ne 
dönü�mü�tür.

Bu toplu sözle�me, kamu görevl�ler� �ç�n 'sosyal 
te�v�k paket�', dar ve orta gel�r grubunda yer alan ka-
mu görevl�ler�n�n al�� ver�� yapt��� küçük ve orta 
ölçekl� esna�ar �ç�n �se 'cansuyu paket�' olmu�tur.

Bu toplu sözle�me ekonom�k ve sosyal etk�ler� 
bak�m�ndan çok gen�� b�r k�tleye olumlu katk� suna-
cakt�r. Anayasam�zda, toplu sözle�melerden kamu 
görevl�s� emekl�ler�n de yararlanaca�� �fade ed�lmek-
ted�r.

Bu toplu sözle�mede anayasan�n ruhuna ve hede�e-

r�ne uygun olarak, kamu görevl�s� emekl�ler�ne 
yönel�k özel b�r kazan�m üret�lm��t�r. 

Üret�len kazan�mla, emekl� kamu görevl�ler� maa�la- 
r�na,yüzde 6+5 oransal zamm�n yan�nda �lave 100 TL 
seyyanen zam yap�lm��t�r.

K�t �mkanlar�yla ��s�z evlatlar�n� �nansa eden, 
verd�kler� harçlar�yla torunlar�n� sev�nd�ren emekl�ler 
�ç�n elde ed�len özel zam, toplumsal dayan��ma ve 
yard�mla�ma duygular�n�n güçlend�r�lme-s�ne katk� 
yapmas� noktas�nda da oldukça öneml�d�r

Y�ne Cuma �zn�yle �lg�l� kazan�m hem toplu sözle�-
n�n kapsam�n�n gen��let�lmes� hem de �badet 
özgürlü�ü aç�s�ndan büyük b�r de�er ta��maktad�r.

4/C'l�lere ve ün�vers�tel� ��ç�lere kadro yolunun 
aç�lmas� da �� güvencel� personel �st�hdam�n�n 
alan�n� gen��let�c� b�r kaz�n�m olmu�tur. 

Bu toplu sözle�mede elde ed�len kazan�mlar, Memur
 -Sen��n örgütlü gücünün, ortak akla dayanan çal��-
malar�n�n, kararl�l���n�n ve �srarc�l���n�n eser�d�r. 

Bu mücadele sürec�m�zde b�zler� yaln�z b�rakmayan 
te�k�lat�m�za ve bütün üyeler�m�ze destekler�nden 
dolay� te�ekkür ed�yorum. 
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Yetk�l� konfederasyon olduklar� dönemde hükümet�n 
verd��� yüzdel�k zam d���nda kazan�m üretemeyen, 
h�zmet kollar�yla �lg�l� masadan sürekl� s�f�r kazan�mla 
kalkan konfederasyonlar, keonfederasyonumuzun 
genel toplu sözle�me ve h�zmet kolu sözle�meler�n- 
de ortaya koydu�u yüksek performans�, ürett��� ka- 
zan�mlar� lekelemeye gayret etmekteler ancak çaba- 
lar� bo�unad�r. 

Büyük Memur-Sen a�les� olarak,  �nal oynamay� h�ç- 
b�r zaman yeterl� görmed�k, kazanmay� ve kupalar� 
kald�rmay� hede�ed�k. 3. Dönem Toplu Sözle�me 
�nal�n� 213 alt�n madalya de�er�nde sonuçla 
tamamlad�k. Kamu görevl�ler� �ç�n alt�n de�er�nde 
olan bu kazan�mlar�n b�r k�sm�n� s�zlerle payla�aca-
��m. 

Kamu Görevl�ler�n�n Maa� ve Ücretler�ne 2016 Y�l�nda 
%11,3, 2017 Y�l�nda %7,12 �k� Y�ll�k Toplamda %19,2 
Zam Ald�k

Memur-Sen olarak, 3. Dönem Genel Toplu 
Sözle�mes�yle kamu görevl�ler�n�n maa� ve ücretle-
r�ne; 2016 y�l�nda b�r�nc� alt� ay %6 �k�nc� alt� ay %5 
olmak üzere toplamda %11,3, 2017 y�l�nda �se b�r�nc� 
alt� ay %3 �k�nc� alt� ay %4 olmak üzere toplamda 
%7.12 zam yap�lmas�n� sa�lad�k. 

Bu zamm�n b�r d��er anlam�ysa, 3. Dönem toplu 
sözle�mes�yle kamu görevl�ler�n�n maa� ve ücretler�-
ne �k� y�ll�k süre sonunda %19.2 zam yap�lmas�d�r. 

Bu ver�ler �����nda en dü�ük devlet memuru maa�� 
ve ortalama memur maa�� 2016 ve 2017 y�llar�n�n 
b�r�nc� ve �k�nc� alt� aylar�nda tabloda bel�rt�len 
tutarlara yükselecekt�r.
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3.Dönem Toplu Sözle�me Zam Oranlar� 
Kapsam�nda 
En Dü�ük ve Ortalama Memur Maa�lar� 

TEMMUZ
2015

OCAK
2016

TEMMUZ
2016

OCAK
2017

TEMMUZ
Z2017

1.906 2.020 2.121 2.184 2.272

2.199 2.330 2.447 2.520 2.596

2.497 2.464 2.779 2.862 2.976

2.610 2.760 2.904 2.991 3.110

EN DÜ�ÜK 
DEVLET MEMURU MAA�I

(BEKAR)

EN DÜ�ÜK 
DEVLET MEMURU  MAA�I 

(EVL�/0-6 YA� �K� ÇOCUKLU)

ORTALAMA 
MEMUR MAA�I (BEKAR)

ORTALAMA 
MEMUR MAA�I 

(EVL�/0-6 YA� �K� ÇOCUKLU)

* Bel�rt�len maa� tutarlar�na, kurumsal ödemeler ve ��len çal��ma kar��l��� ödenen ücretler (ek ders ücret�, 
nöbet ücret�, sayar görev tazm�nat� g�b� unsurlar dah�l de��ld�r.

Emekl� Kamu Görevl�ler�n�n Maa�lar�na 100 TL �lave 
Art��la En Dü�ük Kamu Görevl� Emekl�s� Ayl���na 1 
Ocak 2016 �t�bar�yle %19,1  Zam Ald�k

Kamu görevl�ler�n�n ��len çal��t�klar� dönemdek� 
maa�lar� �le emekl� maa�lar� aras�ndak� makas�n 
daralmas� amac�yla 2. Dönem toplu sözle�mes�nde 
2014 y�l�nda taban ayl���na brüt 175 TL, ��len 
çal��makta olan kamu görevl�ler� �ç�n 123 TL net, 
emekl� kamu görevl�ler� �ç�nse 140 TL net taban ayl�k 
zamm� alm��t�k. 

Bu dönem toplu sözle�meler�nde de, hem emekl� 
maa��na do�rudan yans�yan hem emekl� �kram�yes�-
nde münhas�r art�� yap�lmas�na �mkan sa�layan hem 

de bütün emekl� kamu  görevl�ler�ne (oransal zam 
har�ç olmak üzere) e��t m�ktarda zam yap�lmas� 
f�rsat� olu�turan b�r formül üzer�nde çal��t�k. 

Bu çal��mam�z sonucunda, kamu görevl�ler�n�n 
emekl� maa�lar�n�n bel�rlenmes�nde kullan�lan Özel 
H�zmet Tazm�nat� Yans�tma Oranlar�'nda art�� 
yap�lmas� tekl��m�z� sunduk. 

Yap�lan pazarl�klar sonucunda, Özel H�zmet Tazm�-
nat� Yans�tma Oranlar�'n�n 15 puan art�r�lmas�n� 
sa�lad�k. 
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Bu art�� sonucunda, emekl� kamu görevl�ler�n�n 
maa�lar�nda 2016 ve 2017 y�llar�nda yap�lacak 
oransal art��lar d���nda (30 y�l h�zmet� bulunanlar 
�ç�n) �lave 100 TL art�� sa�lam�� olduk. 

Bunun anlam� 1 Ocak 2016 �t�bar�yle kamu görevl�s� 
emekl�ler� aç�s�ndan en dü�ük emekl� ayl���na  %19,1 
zam yap�lmas�n� sa�lad�k. 

TEMMUZ
2015

OCAK
2016

TEMMUZ
2016

OCAK
2017

TEMMUZ
Z2017

1.415 1.605 1.686 1.736 1.806
EN DÜ�ÜK 

KAMU GÖREVL�S�
EMEKL� MAA�I

Emekl� �kram�yeler�nde 
(Oransal Zam Kaynakl� 
Art�� Yan�nda) 3.760 Tl 
�lave Art�� Sa�lad�k

Özel H�zmet Tazm�nat� Yans�tma Oranlar��n�n 15 puan 
art�r�lmas�, kamu görevl�ler�n�n emekl� maa�lar�na 
(oransal zamlarla olu�acak art�� d���nda) 100 TL �lave 
zam yap�lmas� yan�nda, emekl� �kram�yeler�ne de 
(otuz y�ll�k çal��ma süres� esas al�nd���nda) 3.760 TL 
�lave zam yap�lmas�n� sa�lam��t�r. 

B�r ba�ka �fadeyle, 1 Ocak 2016 �t�bar�yle %6'l�k art��a 
�lave olarak bütün kamu görevl�ler�n�n emekl� 
�kram�yeler�nde 3.760 TL tutar�nda �lave art�� 
olacakt�r. 

2. Dönem toplu sözle�meler�nde taban ayl��a al�nan 
175 TL'l�k brüt zamla emekl� �kram�yeler�ndek� 5.250 
TL'l�k art��� da d�kkate ald���m�zda 2. ve 3. Dönem 
Toplu Sözle�meler�yle (oransal zam kaynakl� art�� 
lara �lave olarak) emekl� �kram�yeler�ne 9.000 TL'l�k 
�lave art�� sa�lanm��t�r. 

3. Dönem toplu sözle�me- s�yle yen� b�rçok kazan�m 
elde ederken  2. Dönem toplu sözle�me kazan�mlar�-
n� da koruduk. Bu kapsamda. 2. Dönem toplu sözle�-
mes�nde yer alan;

* Sözle�mel� personele y�yecek yard�m�

�k�nc� Dönem Toplu 
Sözle�me 
Kazan�mlar�ndan 
Yararlanmaya Devam

* Emekl� olanlara ödenen tazm�nat'�n 13.558 
gösterge rakam� üzer�nden ödenmes�

*  Burs alan veya Devletçe okutulan çocuklar �ç�n a�le 
yard�m� ödene�� ver�lmes�

* Kadrosu ve görev� �t�bar�yle mal� sorumluluk 
zamm�ndan yararlanamayan ta��n�r kay�t yetk�l�s�/
ta��n�r mal sorumlusu olarak görevlend�r�len perso-
nel�n mal� sorumluluk zamm�ndan yararland�r�lmas� 

* Müze ara�t�rmac�s�, ar��vc�, folklor ara�t�rmac�s�, 
kütüphanec�, k�tap patolo�u ve sosyolog'lar�n zam 
ve tazm�natlar�n�n ödenmes�nde Tekn�k H�zmetler 
S�n�f� kapsam�nda de�erlend�r�lmes� 

* Seyyar görev tazm�nat� ödemeler�nde de �l s�n�r� 
esas al�nmas�

* Kurum ve kurulu�lar�n beled�ye ve mücav�r alan 
s�n�rlar� d���nda olan baraj, term�k santral, maden 
sahas� ve ocaklar�,  fabr�ka, ��letme, �ant�ye,  trafo, 
enerj� da��t�m ve �let�m merkezler�, gar ve �stasyon-
lar g�b� yerlerde bulunan kamu konutlar�ndan k�ra 
 bedel� al�nmamas� 
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*Programc� ve çözümley�c� kadrolar�n�n zam ve 
tazm�nat oranlar�n�n Tekh�k H�zet S�n�f� kapsam�nda 
ödenmes� 

* K�T'lerde konut k�ra bedel�n�n %85'�n�n tahs�l 
ed�lmes�
 
* 4/C'l� personele ayda 50 saate kadar fazla çal��ma 
ücret� ödenmes� 

* K�T'lerde k�dem ücretler�n�n hesaplanmas�nda y�l 
yer�ne ay esas�n�n bel�rlenmes� 

* �tfa�yec� kadrolar�n�n Genel �dare H�zmetler� s�n�f� 
kapsam�nda de�erlend�r�lmes� ve K�T'lerdek� 
�tfa�yec� ve ARFF memuru unvanl� personel�n sosyal 
güvenl�k ��lemler�n�n G�H kapsam�nda yürütülmes�

* Yüksekö�ret�m kurumlar� d�s�pl�n kurullar�nda sen- 
d�ka tems�lc�s�n�n bulunmas�

* 4/C'l� personel�n a�le yard�m�ndan yararland�r�lmas�

kazan�mlar� 2016 ve 2017 y�llar�nda da aynen 
uygulanmaya devam ed�lecek. 

2. Dönem toplu sözle�meler�nde 10.000'den 
13.000'e yükseltt���m�z vekalet ücret� pay� ödeme-
s�ne esas gösterge rakam�n� 15.000'e yükseltmek 
suret�yle avukatlara ödeneb�lecek vekalet ücret� üst 
s�n�r�n� ayl�k 176 TL y�ll�k 2100 TL artt�rd�k. 
Al�nab�lecek vekalet ücret� tutar�ndak� bu art���n 
oransal kar��l��� %15,3 olarak gerçekle�m��t�r. 

4/C Statüsündek� Kamu 
Görevl�ler�n�n Maa�lar�na 
159 TL Ek Ödemeyle 
B�rl�kte %14,3
�le %17,3 Aras�nda Zam 
Ald�k

3. Dönem toplu sözle�mes�yle 4/C kapsam�nda 
�st�hdam ed�len kamu görevl�ler� �ç�n, 2016 y�l�n�n 
b�r�nc� ve �k�nc� alt� aylar�nda yap�lacak oransal 
zamlar yan�nda 1 Ocak 2016'dan geçerl� olmak üzere 
159 TL ek ödeme kazan�m�yla �lave zam elde ed�ld�. 

Oransal zamla b�rl�kte 4/C'l� personel�n maa�lar�na 1 
Ocak 2016 �t�bar�yle %14,3 �la %17,3 aras�nda zam 
elde ed�ld�. 159 TL'l�k ek ödeme, ö�ren�m ve meden� 
duruma göre maa�lara %11,3 �la %8,3 aras�nda zam 
olarak yans�yacak. 

Avukatlara 
Ödeneb�lecek Vekalet 
Ücretler�n�  1 Ocak 2016
�t�bar�yle Y�ll�k Bazda 
2.100 TL Artt�rd�k
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66 TL
2016

OCAK - HAZ�RAN
DÖNEM�

2016
TEMMUZ - ARALIK

DÖNEM�

2017
OCAK - HAZ�RAN

DÖNEM�

2017
TEMMUZ - ARALIK

DÖNEM�

69,3 TL

71,3 TL

74,2 TL

3. Dönem Toplu Sözle�men�n
4/C Statüsündek� Kamu Görevl�ler�n�n
Maa�lar�na Yans�mas�

TEMMUZ
2015

EK
ÖDEME

�LKÖ�RET�M
BEKAR

EVL�

1.402

1.663

159

159

1.645

1.921

1.727

OCAK
2016

TEMMUZ
2016

OCAK
2017

TEMMUZ
2017

1.779 1.850

2.017 2.077 2.160

L�SE DENG�
EVL�

1.522

1.783

BEKAR 159

159

1.771 1.859 1.915 1.991

2.048 2.150 2.214 2.303

EVL�

BEKAR
ÜN�VERS�TE

1.641 159 1.898 1.992 2.052 2.134

159 2.175 2.283 2.352 2.4461.902

Gösterge S�stem�ne 
Geç�lerek Oransal 
Art��lar�n Toplu Sözle�me 
�kram�yes�ne 
Yans�t�lmas�n� Sa�lad�k

Send�ka üyes� kamu görevl�ler�ne üç ayda b�r y�lda 4 

kez ödenen ve 60 TL tutar�ndak� toplu sözle�me 

�kram�yes�n�n, gösterge rakam�na ba�lanmas� 

suret�yle oransal zamla b�rl�kte artmas� sa�land�. 

Bu çerçevede, toplu sözle�me �kram�yes�n�n 

gösterge rakam� 750 olarak bel�rlenerek 1 Ocak'tan 

2016 �t�bar�yle toplu sözle�me �kram�yes�n�n 66 TL 

olmas� sa�land�. 

2016-2017  Y�llar� Toplu Sözle�me 
�kram�yes� Art�� Tablosu
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Bakanl�klar ve Ba�l� 
Kurulu�lar�n Merkez 
Te�k�latlar�nda Görev 
Yapan Personele Serv�s 
H�zmet� Sa�lanacak

2. Dönem Toplu Sözle�mes�nde yer alan serv�s 
h�zmet� sa�lanmas� konusunda çal��ma yap�laca��na 
�l��k�n hükmün gere��n�n 3. Dönem Toplu Sözle�me 
sürec�nde ��len hayata geç�r�lmes�n� sa�lad�k.

Toplu sözle�mede yer ver�len hükümle,Bakanl�klar�n 
ve ba�l� kurulu�lar�n�n merkez te�k�latlar�nda görev 
yapan personel�n mesa�ye gel��-g�d��ler� kurumlar�n- 
ca sa�lanan serv�slerle gerçekle�t�r�lecek. 

��lave B�r Derece� Ver�lmes� 
Beklent�s�n� Kazan�ma 
Dönü�türerek;
Kamu Görevl�ler�ne 290 
TL�ye Varan �lave Zam Ald�k

2005 y�l�ndan sonra göreve ba�layan görevl�ler�n�n
görevl�ler�n�n ya�ad��� ��lave b�r derece ver�lmemes� 
ma�dur�yet��ne  3. Dönem Toplu Sözle�mes�yle son 
verd�k. 

15/1/2016 tar�h�nde görevde bulunan kamu 
görevl�ler�nden daha önce kend�ler�ne �lave b�r 
derece ver�lmem�� olanlar�n bulunduklar� derece ve 
kademeler�, b�r derece yükselt�lecek.
Bu uygulamayla, kamu görevl�ler�n�n maa�lar�nda, 
kadro ve unvanlar�, görev yapt�klar� b�r�mlere  dayal�

 olarak derece art��� kaynakl� olu�acak mal� art��lar 
har�ç olmak üzere maa�lar�nda 290 TL'ye varan art�� 
olu�acakt�r. 

Baz� Kadro ve Ünvanlar 
�ç�n Ek Ödeme ve Özel 
H�zmet Tazm�nat 
Oranlar�n�n Artt�r�lmas�
Suret�yle �lave Zam

a) K�T'lerde görev yapan müdürlere 84 TL �lave 
zam; K�T'lerde II Say�l� Cetvelde bulunan ba�müdür, 
komb�na, fabr�ka, müessese ve ��letme müdürler�n�n 
görev yapan müdürler�n maa�lar�, özel h�zmet 
tazm�natlar�nda 10 puan art�� yap�lmak suret�yle 
oransal zam d���nda 84 TL artt�.  

b) S�v�l savunma uzmanlar�n�n maa�lar�na 42 TL 
�lave zam; S�v�l savunma uzman� kadrosunda 
bulunanlar�n mevcut özel h�zmet tazm�nat� oranlar� 
5 puan artt�r�larak, maa�lar�na oransal zamla 
yap�lacak art�� d���nda �lave 42 TL artmas�n� 
sa�lad�k.

c) K�T'lerde görev yapan mühend�s, m�mar ve 
veter�ner hek�mler�n maa�lar�na �lave 100 TL zam; 
K�T'lerde 399 say�l� Kanun Hükmünde Kararname 
kapsam�nda görev yapan grup ba�mühend�s�, 
ba�mühend�s, ba�m�mar, mühend�s, m�mar ve 
veter�ner hek�m poz�syonlar�nda bulunan sözle�mel� 
personel�n maa�lar�na, oransal zamla yap�lacak art�� 
d���nda mevcut ek ödeme oranlar� 12 puan 
artt�r�lmak suret�yle �lave 100 TL zam yap�lmas�n� 
sa�lad�k. 

d) �e�er�n maa�lar�na �lave 59 TL zam;  �ef 
kadrolar�nda bulunan personel�n maa�lar�na, 
oransal zamla yap�lacak art�� d���nda, mevcut özel 
h�zmet tazm�natlar� 7 puan art�r�lmak suret�yle 59 TL 
�lave zam yap�lmas�n� sa�lad�k. 

e) Koruma ve güvenl�k görevl�ler�n�n maa�lar�na 
�lave 42 TL zam;  Koruma ve güvenl�k görevl�s� kadro 
ve poz�syonlar�nda bulunan personel�n maa�lar�na, 
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K�T�lerde Görev Yapan 
Sözle�mel� Personele Araz�
Tazm�nat� Ödenmes�n� 
Sa�layarak 70 �la 170 TL 
Ayl�k �lave Ücret Sa�lad�k

K�T'lerde Grup ba�mühend�s�, ba�mühend�s,
ba�m�mar, mühend�s, m�mar, �eh�r planc�s�, jeolog, 
h�drolog, h�drojeolog, jeo�z�kç� ,  �z�kç�  ve 
jeomorfolog,tekn�ker ve tekn�syen poz�syonlar�nda 
bulunan sözle�mel� personele, 657 say�l� Kanuna tab� 
emsal� kamu görevl�ler�nde oldu�u g�b� günlük 10 TL 
�le 25 TL aras�nda araz� tazm�nat� ödenmes�n� 
sa�lad�k.  Bu suretle, bu kapsamda bulunan kamu 
görevl�ler�ne araz� tazm�nat� olarak ayl�k bazda 70 �le 
170 TL tutar�nda �lave ücret art��� elde etmeler�n� 
sa�lad�k.  

Bu çal��man�n kapsam�nda; 4/C'l�ler�n kadroya 
geç�r�lmes�, vek�l �mam ve vek�l hem��reler �le kamu 
d��� a�le sa�l��� çal��anlar� ve A�le ve Sosyal 
Pol�t�kalar bakanl��� bünyes�nde ek ders ücret� 
kar��l��� görev yapanlar�n kadroya ya da daha sonra 
kadroya al�nmak üzere 4/B statüsünde �st�hdam 
ed�lmes� yönündek� duru�umuzu devam ett�rmek 
ve sonuç almak kararl�l���m�z sürecekt�r. 

Yang�na Müdehale 
S�ras�nda Vefat Eden 
Veya Malul Kalan �tfa�ye
Personel�ne 79 B�n �le 59 
B�n 200 TL Tutar�nda
Mal� Kapsam� Yüksek 
Sosyal Haklar Elde Ett�k

oransal  zam yap�lacak art�� d���nda mevcut ek 
ödeme oranlar� 5 puan art�r�lmak suret�yle �lave 42 
TL zam yap�lmas�n� sa�lad�k. 

4/C�l� Personel�n ve 
Ün�vers�tel� ��ç�ler�n 
Kadroya Geç���nde Kap�y� 
Aralad�k

Kamu kurum ve kurulu�lar�nda �sç� poz�syonunda 
bulunan fakat yapt��� �� �t�bar�yle memurlarla ayn� ��� 
görenler�n; K�T'lerde sözle�mel�, d��er �darelerde 
memur kadrolar�na atanmas�, 4/C''l� personel�n de 
sözle�mel� personel poz�syonlar�na geç�r�lmes�ne 
yönel�k yasal düzenleme çal��mas� yap�lacakt�r. 

Yang�n söndürme çal��malar�na b�l��l kat�lm�� olan ve 
bu çal��malar s�ras�nda ölen, malûl olan veya engell� 
hâle gelen �tfa�ye personel�n�n, Orman Kanunu'nun 71 
maddes�ndek� hükümler�n kapsam�ndan yararlanma-
s�n� sa�lad�k. 

Bu çerçevede, yang�nla mücadele s�ras�nda ölen, 
kend�ne bakamayacak düzeyde malül kalanlara 79 
B�n TL, malülen emekl� olmas�na neden olmayacak 
�ek�lde engell� hale gelenlere engell�l�k dereces�ne 
göre 19 B�n 800 �la 59 B�n 200 TL aras�nda tazm�nat 
ödenmes�n� sa�lad�k. 

F��l� H�zmet Süres� Zamm� 
Beklent�ler�n� Kar��lacak 
Çal��may� Ba�latt�k
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Kamu görevl�ler�n�n en büyük beklent�ler�nden b�r� 
olan ��l� h�zmet süres� zamm� sosyal Güvenl�k 
Kurumu Ba�kanl��� bünyes�nde olu�turulacak 
kom�syon taraf�ndan kamu görevl�ler�nden k�mler�n 
hang� �artlarda ve süreyle ��l� h�zmet süres� 
zamm�ndan yararland�r�laca�� hususu yen�den 
de�erlend�r�lecekt�r.

K�T�lerdek� Sözle�mel�ler�n
Y�ll�k �z�nler�n�n Ertes� Y�la 
Devr�ne Yönel�k Çal��may� 
Ba�latt�k

K�T'lerde sözle�mel� personel poz�syonlar�nda 
�st�hdam ed�len kamu görevl�ler�n�n y�llard�r çözüm 
bekled�kler� en öneml� sorunlar�ndan b�r� olan y�l 
�ç�nde kullanamad�klar� y�ll�k �z�nler�n�n ertes� y�la 
devr�n�n önünü açt�k.

Kamu Görevl�ler�ne Cuma 
Namaz� �zn� Ver�lmes� �ç�n 
Çal��may� Ba�latt�k

Kamu görevl�ler�n�n cüzdanlar�na yönel�k tekl��er�- 
m�z yan�nda büyük ço�unlu�u Müslüman olan b�r 
toplumun kamu görevl�ler�nde Cuma namaz� 
vak�tler�nde olu�an huzursuzlu�un, ya namaza ya da 
namaz sonras� ��e yet��me kayg�lar�n�n ortadan 
kald�r�lmas� �ç�n yönetenler�n v�cdanlar�na seslenen, 
Cuma günler� ö�le tat�l�n�n �badet hürr�yet�n� 
engellemeyecek �ek�lde düzenlenmes�ne yönel�k 
�srar�m�z kar��l�k buldu ve Cuma Namaz� �ç�n Cuma 
günler� ö�le �zn� süres�n �k� saate ç�kar�lmas� �ç�n 
gerekl� çal��ma ba�lat�ld�.

Sözle�mel� Personel�n 
Temel Ücret Gruplar� 
Yen�den Düzenlecek

K�T�lerde 399 say�l� KHK kapsam�nda görev yapan 
sözle�mel� personel poz�syonlar�na �l��k�n temel 
ücret gruplar�n�n 2016 y�l� Ocak ay� sonuna kadar 
yen�den düzenlenmes� konusunda çal��may� 
ba�latt�k.

H�zmet Kollar�ndak� 
Kazan�mlar�m�zdan 
Ba�l�calar�

Kend�ler�ne nöbet görev� ver�len ve bu görev� de 
��len yer�ne get�ren müdür yard�mc�lar� �le 
ö�retmenlere 1 Ocak 2016 y�l�ndan geçerl� olmak 
üzere ayda brüt 98 TL, 2017 de �se 158 ek ders ücret� 
ver�lecek,

Merkez� s�navlarda görevlend�r�len ö�retmenler�n 
s�nav ücretler� 58 TL'den 132 TL'ye ç�kar�lacak,

Sa�l�k Bakanl��� ve ba�l� kurulu�lar�nda çal��an per-
sonel�n döner sermaye tavan katsay�lar� art�r�lacak 
ve sa�l�k çal��anlar�na 200 TL'ye kadar ek ödeme 
yap�lacak,

Sa�l�k Bakanl��� ve ba�l� kurulu�lar�nda, Ün�vers�-te 
Hastaneler�'nde ve Adl� T�p Kurumu�nda görev 
yapanlar�n ayda 5 güne, y�lda 10 güne kadar olan 
y�ll�k �z�nler�nde döner sermayeden kes�nt� yap�lma-
yacak. Bu sayede Hek�mlerde 150-500 TL, hek�m 
d��� personelde 50-150 TL c�var�nda olu�an zarar 
ortadan kald�r�lacak,
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Yüksek h�zl� trenlerde görev yapan mak�n�stlere 1 
Ocak 2015'den �t�baren her ay 70 TL �lave ücret 
ödenecek,

Tapu Müdürlükler�nde çal��an kamu görevl�ler� �ç�n 
fazla çal��ma ücret� ödenecek,

G�da, Tar�m ve Hayvanc�l�k Bakanl��� �le b�rl�kte TAR-
GEL projes�n�n yen�den de�erlend�r�lmes�ne �l��k�n 
yap�lacak çal��malar 2016 y�l�n�n sonuna kadar 
tamamlanacak,

�cra memurlar�n�n özel h�zmet tazm�nat� 10 puan 
art�r�lacak ve �cra memurlar�n�n maa��nda genel 
zamma ek olarak 85 l�raya varan art�� sa�lanacak,

Cam� ve mesc�lerde görev yapan �mam hat�p ve 
müezz�n-kayy�mlara, ulusal ve resm� bayram 
günler�nde ��len çal��t�klar� her gün �ç�n azla çal��ma 
saat ücret�n�n 3 kat� tutar�nda fazla çal��ma ücret� 
ödenecek,

Tur�zm ara�t�rmac�lar�na dereceler� �t�bar�yle 
yararlanmakta olduklar� tazm�nat oranlar�na 10 puan 
�lave ed�lecek,

Zab�ta ve �tfa�ye çal��anlar�n�n özel h�zmet 
tazm�natlar� 5 puan art�r�larak bu personel�n 
maa��nda 40 TL ye varan art�� sa�lanacak,

PTT de ��len g��elerde çal��an ve para g�r�� 
ç�k��lar�nda görev yapan personele 70 TL �lave ücret 
ödenecek,

Yük Tevz� Müdürlükler�nde vard�yal� çal��an 
personele �lave 120 TL ücret ödenecek.

De�erl� bas�n mensuplar�, toplu sözle�me sürec�nde 
s�zlerde yo�un b�r tempoyla sürec� tak�p ett�n�z, gün 
gün haber serv�s ett�n�z. Memur-Sen ve ba�l� 
send�kalar�m ad�na katk� ve destekler�n�z �ç�n 
hep�n�z� te�ekkür ed�yorum.

MEMUR-SEN
MEMUR SEND�KALARI KONFEDERASYONU
CONFEDERATION OF PUBLIC SERVANTS TRADE UNIONS
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YALÇIN: �KAZANIMLARIMIZLA HERKES�
MUTLU ETT�K�

Ba�kanlar Kurulu�nda konu�an Memur-Sen Genel 
Ba�kan� Al� Yalç�n, 3. Dönem Toplu Sözle�me sürec� 
hakk�nda genel b�r de�erlend�rme konu�mas� yapt�. 
�mza at�lan Toplu Sözle�mey�, büyük kazan�mlar�n 
elde ed�ld���, �lk defa 11 h�zmet kolunun tamam�nda 
mutabakata var�lan �tar�h�� b�r sözle�me olarak 
n�telend�ren Yalç�n, �Az�ml� b�r çal��ma yürüterek 
kr�t�k sürec� ba�ar�yla tamamlad�k. Te�k�lat�m�za 
çal��malar�ndan ötürü te�ekkür ed�yorum� ded�.

Tar�h� B�r �mza Att�k

Memur-Sen Gen��let�lm�� Ba�kanlar Kurulu Memur-Sen Genel Ba�kan� Al� Yalç�n, Memur-Sen 
Yönet�m Kurulu Üyeler�, Memur-Sen�e ba�l� 11 H�zmet Kolu Send�kalar�n Genel Ba�kanlar�, 
Yönet�m Kurulu Üyeler�, Genç Memur Sen, Memur-Sen Kad�nlar Kom�syonu, Engell� Memur-Sen 
ve Emekl� Memur-Sen Ba�kanlar�n�n kat�l�m�yla Ankara�da yap�ld�.

H�zmet Kollar�n�n Önem� Artt�

3. Dönem Toplu Sözle�me sürec�n�n, H�zmet 
Kollar�n�n önem�n�n artmas� bak�m�ndan öneml� 
oldu�unu bel�rten Yalç�n, �Bu Toplu Sözle�me�de, 
h�zmet kollar�n�n da kat�lmas�yla kapsam gen��le-
m��t�r. Bu son derece öneml�d�r. Bu �u anlama 
gel�yor; daha sonrak� süreçlerde bu alanlarda daha 

fazla kazan�m �ç�n talepler�m�z� sunab�lece��z. 
Bunlardan baz�lar� 4/C ve Cuma Namaz� �zn� 
konular�d�r, bunlar gelecek talepler�m�z �ç�n emsal 
te�k�l edecekt�r. Bu Toplu Sözle�me sürec�n�n ba��n-
da öneml� b�r stratej� gel��t�rerek H�zmet Kolunun 
önem�n�n art�r�lmas�n� tekl�f ett�k. Kabul gördü ve �lk 
gün bunu kazan�ma dönü�türdük� �fadeler�n� 
kulland�.

Masada Kalanlar Ne oldu�unu 
Anlamad�
Masada Memur-Sen kazan�mlar�yla, tekl��er�yle d�k 
duru� serg�lerken, d��er konfederasyon ba�kanlar�-
n�n ne oldu�unu b�le anlayamam�� b�r �ek�lde ga�l 
avland���n� �fade eden Yalç�n, �Bu sürec�n ba��nda 
herkes� mutlu edece��z dem��t�k, sürec�n sonucun-
da da herkes� mutlu ett�k. Kamu Görevl�ler�-n�, kamu 
emekl�ler�n� hatta Kamu-Sen ve KESK��n üyeler�n� de 
mutlu ett�k. Memur-Sen sürec� d�k duru�u ve 
kazan�mlar�yla tamamlad�� ded�.

MEMUR SEND�KALARI KONFEDERASYONU
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TOBB Ba�kan� M. R�fat H�sarc�kl�o�lu, Memur-Sen 
Genel Ba�kan� Al� Yalç�n'� z�yaret ett�.
 
5. Ola�an Genel Kurulu sonras� Genel Ba�kanl��a 
seç�len Al� Yalç�n'a hay�rl� olsun z�yaret�nde bulunan 
Türk�ye Odalar ve Borsalar B�rl��� Ba�kan� M. R�fat 
H�sarc�kl�o�lu, Yalç�n'a yen� görev�nde ba�ar�lar 
d�led�. Memur-Sen Genel Ba�kan� Yalç�n ve TOBB 
Ba�kan� H�sarc�kl�o�lu b�r süre sohbet ett�.

H�SARCIKLIO�LU�NDAN MEMUR-SEN�E 
Z�YARET

Z�yarette H�sarc�kl�o�lu, Memur-Sen'�n çal��malar�n� 
yak�ndan tak�p ett�kler�n�, daha refah, �st�krarl� ve 
bar�� �ç�ndek� b�r Türk�ye �ç�n Memur-Sen'e büyük 
görevler dü�tü�ünü söyled�.
 
Z�yaretten duydu�u memnun�yet� d�le get�ren Genel 
Ba�kan Al� Yalç�n �se, Memur-Sen'�n çal��malar� 
hakk�nda TOBB Ba�kan� H�sarc�kl�o�lu'nu b�lg�len-
d�rd�.
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AKSU VE BALCI�DAN MEMUR-SEN�E 
Z�YARET

Esk� Memur-Sen ve Sa�l�k-Sen Genel Ba�kan� 
Ahmet Aksu �le Ankara Büyük�eh�r Beled�yes� Genel 
Sekreter� Doç. Dr. As�m Balc�, Memur-Sen Genel 
Ba�kan� Al� Yalç�n'a hay�rl� z�yaret�nde bulundu.

Z�yaretlerden duydu�u memnun�yet� d�le get�ren 
Yalç�n, Ahmet Aksu ve As�m Balc�'ya bugüne kadar 
Memur-Sen�e verm�� olduklar� katk�lardan ötürü 
te�ekkür ett�. Sam�m� b�r havada geçen z�yaretlerde, 
Memur-Sen Genel Ba�kan Yard�mc�lar� Günay Kaya, 
Hac� Bayram Tonbul ve Mehmet Em�n Esen de haz�r 
bulundu.
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SGK Ba�kan� Yad�gar Gökalp �lhan �le Genel Ba�kan 
Yard�mc�s� Cevdet Ceylan ve beraber�ndek� heyet, 
Sosyal Güvenl�k Haftas� etk�nl�kler� kapsam�nda 
Memur-Sen'� z�yaret ederek, Memur-Sen Genel 
Ba�kan� Al� Yalç�n'a hay�rl� olsun temenn�ler�n� �lett�.

Sosyal Güvenl�k Haftas� etk�nl�kler� kapsam�nda 
Memur-Sen'� z�yaret ett�kler�n� bel�rten �lhan, �Bu 
etk�nl�kler kapsam�nda çe��tl� z�yaretlerde bulunduk. 
Sosyal Güvenl�k, Türk�ye'de, be��ktek� çocu�a kadar 
herkes� �lg�lend�ren b�r aland�r. B�z de bu alandak� 
kapsaml� çal��malar�m�zla, Sosyal Güvenl���n 
önem�ne d�kkat çek�yoruz� �fadeler�n� kulland�.

Memur-Sen Genel Ba�kan� Al� Yalç�n �se z�yaretten 
duydu�u memnun�yet� d�le get�rd�. �Sosyal Güvenl�k 
alan�ndak� gel��melerden memnun�yet duyuyoruz� 
d�yen Yalç�n, �B�z Memur-Sen olarak Türk�ye'n�n en 

SGK BA�KANI �LHAN 
MEMUR-SEN�DE 

 en büyük Kamu Çal��anlar� Konfederasyonuyuz, ve 
buradak� temel taleb�m�z kadrolu �st�hdam�n 
art�r�larak, mevcut taleb�n kar��lanmas�d�r. Burada- 
k� çal��malarda da ortak �radeyle mevcut sorunlar�n 
üstes�nden gel�neb�lece��n� dü�ünüyo-ruz� ded�.
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Sudan �slam� Sosyal Yard�m Kurumu Genel Kurul 
Ba�kan� Abdurrahman Abdullah, Genel Müdürü Dr. 
�dr�s Abdullah Muhammed ve Türk Arap �l��k�ler� 
Merkez� (TA�M) Do�u Afr�ka Sorumlusu Cemal 
Mansur, Memur-Sen'� z�yaret ett�. 

Do�u Sudan s�n�r�ndak� yard�m faal�yetler�n� 
sürdürdükler�n� bel�rten Abdurrahman Abdullah, 
bölgede okul, sa�l�k ve beslenme alan�ndak� 
projeler�nden bahsett�. Do�u Sudan'�n yakla��k 250 
b�n göçmen bar�nd�rd���n� �fade eden Abdullah, 
�Bölgedek� göçmenler�n g�da ve su �ht�yaçlar� çok 
fazla. Yet�mler �ç�n sa�l�k merkezler�, ambulanslar ve 
e��t�m merkezler� gerek�yor. Bu �ht�yaçlar�n 
g�der�lmes� �ç�n de haz�rl�k a�amas�nda olan 
projeler�m�ze s�z de�erl� kurulu�un destekler�n� 
bekl�yoruz� d�ye konu�tu.

Memur-Sen Genel Ba�kan� Al� Yalç�n �se z�yaretten 
duydu�u memnun�yet� d�le get�rerek, �Memur-Sen 
olarak bu tür yard�m faal�yetler�n� her zaman 
destekl�yor, dünyadak� bütün mazlumlar�n yan�nda 
yer al�yoruz. Bu konuda özell�kle de göçmenler�n  ha-

yat ko�ullar�n�n yükselt�lmes�n�n gerekl�l���n� �fade 
ed�yor, bu tür ma�dur�yetler�n ya�anmamas�n� 
temenn� ed�yoruz� �ekl�nde konu�tu. Z�yaret�n 
sonunda Yalç�n, Sudan �slam� Sosyal Yard�m Kurumu 
heyet�ne Memur-Sen bülten� ve tablo takd�m ett�.

Z�yarette Memur-Sen Genel Ba�kan Yard�mc�lar� 
Hac� Bayram Tonbul, Mehmet Em�n Esen ve Emekl� 
Memur-Sen Genel Ba�kan� Em�n �enver de haz�r 
bulundu.

SUDAN �SLAM� SOSYAL YARDIM 
KURUMU�NDAN MEMUR-SEN�E Z�YARET
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KOSOVA HEYET��NDEN MEMUR-SEN�E 
TE�EKKÜR

Kosova Mamu�a Gönül El� Yard�mla�ma Derne�� 
Ba�kan� Buyar Mor�na ve beraber�ndek� heyet 
Memur-Sen'e �ade-� z�yarette bulundu.
 
Memur-Sen Genel Ba�kan Yard�mc�lar� Hac� Bayram 
Tonbul, Mehmet Em�n Esen �le SGK Yönet�m Kurulu 
üyes� Hal�t Ortaköy'ün kar��lad��� heyetle Kosova, 
Türk�ye ve dünya gündem�ne da�r de�erlend�rmeler
de yap�ld�.

2014 y�l�nda Kurban organ�zasyonu kapsam�nda 
Kosova'da bulunan Memur-Sen heyet�n�n z�yaret 
ett��� derneklerden b�r� olan Mamu�a Gönül El� 
Yard�mla�ma Derne��, Türk�ye'ye yapm�� olduklar� 
z�yaret kapsam�nda Memur-Sen Genel Merkez�ne gel-

d�. Z�yarette konu�an Memur-Sen Genel Ba�kan 
Yard�mc�s� Hac� Bayram Tonbul, heyet�n z�yaret�nden 
duydu�u mutlulu�u d�le get�rerek �Kosova'n�n en 
güzel beldeler�nden olan Mamu�a'n�n s�z de�erl� 
tems�lc�ler�n� a��rlamaktan onur duyuyoruz. Memur-
Sen olarak Balkan ülkeler�ndek� soyda�lar�m�z� Os- 
manl��n�n emanet� olarak görüyor ve önems�yoruz. 
Memur-Sen olarak s�zlere tüm �mkanlar�m�zla destek 
verece��m�z�n sözünü ver�yoruz ve tekrar ho�geld�- 
n�z d�yorum� ded�.
 
Sam�m� b�r ortamda yap�lan z�yarette Mamu�a Gönül 
El� Yard�mla�ma Derne�� yönet�m�nden Ha��m 
Mor�na, Erol Mor�na ve Rumel� Yard�mla�ma Derne�� 
yönet�m kurulu üyes� Ercan Mor�na kat�ld�. 
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Anadolu Gençl�k Derne�� Genel 
Ba�kan� Sal�h Turhan, Yerl� 
Dü�ünce Derne�� Onursal Genel 
Ba�kan� Yalç�n Topçu ve Genel 
Ba�kan Met�n Gündo�du, Memur-
Sen Genel Ba�kan� Al� Yalç�n'� 
makam�nda z�yaret ett�.

AGD'n�n yapt��� çal��malar hakk�nda Genel Ba�kan 
Yalç�n'� b�lg�lend�ren Turhan, dünya mazlumlar�na 
sah�p ç�k�lmas�nda Memur-Sen �le ayn� hedefe 
yürüdükler�n�n alt�n� ç�zd�.

Memur-Sen Genel Ba�kan� Yalç�n, daha sonra Yerl� 
Dü�ünce Derne�� Onursal Genel Ba�kan� Yalç�n 
Topçu, Genel Ba�kan Met�n Gündo�du ve Yönet�m�n� 
makam�nda kabul ett�. 

Z�yarette Topçu, Memur-Sen'�n çal��malar�n� yak�n- 
dan tak�p ett�kler�n�, daha refah, �st�krarl� ve bar�� 
�ç�ndek� b�r Türk�ye �ç�n Memur-Sen'e büyük görev- 
ler dü�tü�ünü söyled�. 

Görü�men�n ard�ndan Memur-Sen Genel Ba�kan� Al� 
Yalç�n, Anadolu Gençl�k Derne�� Genel Ba�kan� Sal�h 
Turhan ve Yerl� Dü�ünce Derne�� Onursal Genel 
Ba�kan� Yalç�n Topçu'ya �ebru tablosu� hed�ye ett�.

AGD VE YERL� DÜ�ÜNCE DERNE���NDEN 
MEMUR-SEN�E Z�YARET
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54. Hükümet Tar�m Bakan� Musa Dem�rc�, K�r�eh�r 
esk� M�lletvek�l� Cafer Güne�, Kocael� esk� m�lletvek�l� 
Mehmet Batuk ve Tar�m Bakanl��� Esk� Devlet 
Personel Genel Müdürü Bek�r Uluba� Memur-Sen'e 
nezaket z�yaret�nde bulundu.
 
Memur-Sen��n çal��malar�n� yak�ndan tak�p ett�kler�n� 
bel�rten Musa Dem�rc�, �Memur-Sen yapt��� çal��ma- 
larla herkes�n takd�r�n� kazan�yor. Memur-Sen�� bu 
çal��malar�ndan ve duru�undan ötürü tebr�k ed�yor, 
ba�ar�lar�n�n devam�n� d�l�yoruz� �ekl�nde konu�tu.
 
Memur-Sen Genel Ba�kan Yard�mc�s� ve Toç-B�r-Sen 
Genel Ba�kan� Günay Kaya �se z�yaretten duydu�u 
memnun�yet� d�le get�rd�. Musa Dem�rc��n�n 54. Hü- 
kümet dönem�nde vatan ve m�llet �ç�n yapm�� 
oldu�u büyük h�zmetler�n�n oldu�unu hat�rlatan 
Kaya, �Say�n bakan, b�z�m çok de�er verd���m�z ve 
sayg� duydu�umuz b�r büyü�ümüzdür. Say�n 
Bakan�m�z�n 54.Hükümet dönem�nde Tar�m Bakan� 
olarak, m�llet �ç�n, devlet �ç�n yapm�� oldu�u çok 
büyük h�zmetler� var. 

Memur-Sen olarak bakan�m�za geçm��tek� o büyük 
h�zmetler� �ç�n �ükranlar�m�z� sunuyoruz. B�zler 
kend�s�nden �st�fade etmeye ve kend�s�n�n örnek 
k���l���nden yararlanmaya devam edece��z��fadele- 
r�n� kulland�. Z�yarette Memur-Sen Genel Ba�kan 
Yard�mc�s� Meh- met Em�n Esen de haz�r bulundu.

ESK� BAKAN DEM�RC� 
MEMUR-SEN�DE 

36



MEMUR SEND�KALARI KONFEDERASYONU

Memur-Sen Genel Ba�kan� Al� Yalç�n ve Kültür 
Memur-Sen Genel Ba�kan� Mec�t Erdo�an Kültür ve 
Tur�zm Bakan� Yalç�n Topçu'ya hay�rl� olsun 
z�yaret�nde bulundu.
 
Bakan Topçu'ya yen� görev�nde ba�ar�lar d�leyen 
Yalç�n, son günlerde ya�anan terör olaylar�n� 
m�llet�m�z� der�nden üzdü�ünü bel�rterek, terörün 
her türlüsüne ortak b�r tav�r almak gerekt���n� 
bel�rtt�. Bakan Topçu �se z�yaretten duydu�u 
memnun�yet� d�le get�rerek Memur-Sen'�n teröre 
kar�� s�v�l toplum kurulu�u olarak ald��� tavr� çok 
önemsed�kler�n�, toplumsal bar��a katk� sunan bütün 
STK�lar�n bu b�l�nçle hareket etmes� gerekt���n� 
b�ld�rd�.

YALÇIN�DAN BAKAN TOPÇU�YA HAYIRLI 
OLSUN Z�YARET�

Memur-Sen Genel Ba�kan� Al� Yalç�n ve Memur-Sen Genel Ba�kan Yard�mc�s� Günay Kaya beraber k�sa b�r 
süre önce Çal��ma ve Sosyal Güvenl�k Bakanl��� görev�ne get�r�len Ahmet Erdem�e �Hay�rl� Olsun� 
z�yaret�nde bulundu.
 
Memur-Sen Genel Ba�kan� Yalç�n, Çal��ma ve Sosyal Güvenl�k Bakanl����na yen� ba�layan Ahmet Erdem�� 
z�yaret ett�. Yalç�n, yen� görev�nde Erdem�e ba�ar�lar d�led�.
 
Çal��ma ve Sosyal Güvenl�k Bakan� Ahmet Erdem de z�yaretten duydu�u memnun�yet� d�le get�rerek, 
te�ekkürler�n� �lett�.

YALÇIN, BAKAN ERDEM �LE 
B�R ARAYA GELD�
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F�L�ST�N �SLAM� HAREKET� L�DER� 
SALAH�TAN MEMUR-SEN�E Z�YARET

F�l�st�n �slam� Hareket� L�der� Ra�d Salah ve beraber�ndek� heyet Memur-Sen Genel Ba�kan� Al� Yalç�n'� 
makam�nda z�yaret ett�.
 
Memur-Sen'� mazlum ve ma�durlara yapt��� yard�m faal�yetler�nden ötürü tebr�k eden Salah, her kurulu�un 
bu b�l�nçle hareket etmes� gerekt���n� söyled�, Salah, �Memur-Sen, duru�uyla, yard�mlar�yla ve hak-adalet 
mücadeles�yle �slam� cam�ada da tan�n�yor. Bunun �ç�n Memur-Sen'e te�ekkür eder�m� ded�.
 
Genel Ba�kan Al� Yalç�n �se, z�yaretten duydu�u memnun�yet� d�le get�rerek, F�l�st�n �slam� Hareket� 
hakk�nda Ra�d Salah'tan b�lg� ald�.  Yalç�n, F�l�st�n'�nde ya�anan �sra�l ablukas�n�n b�ran önce sonland�r�lmas� 
gerekt���n� söyled�. Son ya�anan olaylar�n �sra�l mezal�m�n�n aç�k b�r gösterges� oldu�unu bel�rten Yalç�n, 
terör devlet� �sra�l'�n F�l�st�nl�lere uygulad��� zal�m yapt�r�mlar�n derhal son bulmas� gerekt���n� söyled�. 
Z�yarette Memur-Sen Genel Ba�kan Yard�mc�lar� Mehmet Bayraktutar, Günay Kaya ve Mehmet Em�n Esen 
de haz�r bulundu. Z�yaret�n ard�ndan Memur-Sen Genel Ba�kan� Al� Yalç�n, F�l�st�n �slam� Hareket� L�der� Ra�d 
Salah'a Mehmet Ak�f �nan set� hed�ye ett�.
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Necmett�n Erbakan Vakf� Genel Ba�kan� Fat�h Erbakan �le beraber�ndek� heyet, Memur-Sen Genel Ba�kan� 
Al� Yalç�n'� makam�nda z�yaret ett�.
 
 Gündeme �l��k�n �st��areler�n yap�ld��� z�yarette Fat�h Erbakan, Memur-Sen'� s�v�l toplum hayat�na yapt��� 
katk�lardan ötürü tebr�k ett�, ba�ar�lar�n�n devam� d�led�.
 
Memur-Sen Genel Ba�kan� Al� Yalç�n �se z�yaretten duydu�u memnun�yet� d�le get�rerek Necmett�n Erbakan 
Vakf� Genel Ba�kan� Fat�h Erbakan'a te�ekkürler�n� �lett�.
 
Z�yarette Memur-Sen Genel Ba�kan Yard�mc�s� Mehmet Em�n Esen, E��t�m-B�r-Sen Genel Ba�kan Vek�l� Lat�f 
Selv� ve Genç Memur-Sen Genel Ba�kan� Eyüp Beyhan haz�r bulundu.
 
Z�yaret�n sonunda Memur-Sen Genel Ba�kan� Al� Yalç�n, Fat�h Erbakan'a Ak�f �nan Set� hed�ye ett�.
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E��t�m, Ö�ret�m ve B�l�m H�zmet 
Kolunda Toplu Sözle�me Kazan�mlar�

1. Ö�retmenler�n e��t�m ve ö�ret�m tazm�natlar�, 2016 
ve 2017 y�llar�nda da art�r�ml� olarak ödenmeye devam 
edecek �k�nc� Dönem Toplu Sözle�me görü�meler�nde 
kazand���m�z ,  ö�retmenlere e��t �m-ö�ret �m 
tazm�nat�n�n %20,56 oran�nda art�r�ml� olarak 
ödenmes� kazan�m�m�z, 2016 ve 2017 y�llar� �ç�n de 
uygulanmaya devam edecekt�r.

2. Nöbet Görev�ne Ücret Ödenecek E��t�m-B�r-Sen'�n 
uzun u�ra�lar� net�ces�nde, nöbete ücret ödenmes� 
taleb�m�z kabul ed�ld�. Buna göre, meslek� e��t�m 
merkezler� de dâh�l olmak üzere örgün e��t�m 
kurumlar�nda �lg�l� mevzuat�na göre ��len nöbet 
görev�n� yer�ne get�ren müdür yard�mc�lar� �le 
ö�retmenlere, 2016 y�l� �ç�n haftada 2 saat, 2017 y�l� �ç�n 
�se haftada 3 saat ek ders ücret� ödenecekt�r.

3. S�nav Ücretler�ndek� Adalets�zl��� G�derd�k; S�nav 
Ücretler� Art�r�ml� Ödenecek M�ll� E��t�m Bakanl���nca 
hafta sonu yap�lan merkez� s�navlarda görev alan 
e��t�m çal��anlar�na, ek ders ücret� yer�ne 18.01.2012 
tar�hl� ve 2012/2723 say�l� Bakanlar Kurulu karar� �le 
yürürlü�e konulan S�nav Ücretler�ne �l��k�n Usul ve 
Esaslara göre (s�nav gözetmen� �ç�n 1600 gösterge 
rakam�n�n memur ayl�k katsay�s�yla çarp�m� tutar�nda) 
s�nav görev ücret� ödenecekt�r.

4. Kurs Merkezler�nde Görevl� Memur ve H�zmetl�lere 
Fazla Çal��ma Ücret� Ödenecek Hafta �ç� mesa� saatler� 
sonras�nda ve hafta sonlar�nda düzenlenen kurslarda 
görev alan memur ve h�zmetl�lere, bu fazla çal��malar�-
na kar��l�k olarak y�l� merkez� yönet�m bütçe kanununda 
bel�rlenen fazla çal��ma ücret�n�n �k� kat� tutar�nda fazla 
çal��ma ücret� ödenecekt�r.

5. Kred� ve Yurtlar Kurumunda Fazla Çal��ma Ücretler� 
B�r Kat Art�r�ml� Ödenecek Kred� ve Yurtlar Kurumu �le 
ün�vers�telere ba�l� yurtlarda görev yapan personele, 
(Kred� ve Yurtlar Kurumunda özel ve gece h�zmetler� 
tal�matnames� çerçeves�nde) yapt�klar� fazla 
çal��man�n kar��l��� olarak ödenmekte olan fazla 
çal��ma ücret� (2015 y�l� �ç�n 1,63.-TL) b�r kat art�r�ml� 
olarak ödenecekt�r.

6. Yabanc� D�l S�navlar�nda Her B�r Kom�syon 
Üyel���ne Ücret Ödenecek M�llî E��t�m Bakanl��� 
Yönet�c� ve Ö�retmenler�n�n Ders ve Ek Ders 
Saatler�ne �l��k�n Karar�n 12 nc� maddes�n�n b�r�nc� 
f�kras� çerçeves�nde yap�lan yabanc� d�l s�navlar�nda 
yaz�l� ve sözlü s�nav kom�syonlar�nda görev alan 
kom�syon üyeler�ne, her b�r kom�syon üyel��� �ç�n ayr� 
ayr� ücret ödenecekt�r.

7. Gel��t�rme Ödene��n�n Ödenmes�ne 2016 ve 2017 
Y�llar�nda Da Devam Ed�lecek Ün�vers�teler�n ��len 
e��t�m-ö�ret�m faal�yet�ne ba�lan�ld��� tar�h� tak�p 
eden ayba��ndan �t�baren onbe��nc� y�l�n sonunda 
(15.12.2015 tar�h�nde) sona erecek olan gel��t�rme 
ödene��, 2016 ve 2017 y�llar�nda da ödenmeye devam 
edecekt�r.

8. Ün�vers�teler�nde �k�nc� Ö�ret�mdek� Fazla Çal��ma 
Ücret�ne �l��k�n S�n�rlamalar Daralt�lacak Ün�vers�te-
ler�n �k�nc� ö�ret�m yap�lan b�r�mlerde fazla çal��ma 
ücret� ödeneb�lecek personel say�s�, �k�nc� ö�ret�m 
yap�lan b�r�mler�n kadrolar�nda bulunanlar �ç�n b�r�m 
kadrolar�nda bulunan �dar� personel say�s�n�n %30'un-
dan %40'�na, d��er b�r�mlerden görevlend�r�lenler �ç�n 
�se ün�vers�te kadrolar�nda bulunan �dar� personel 
say�s�n�n %10'undan %15'�ne ç�kart�lm��t�r.
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Sa�l�k Çal��anlar�n�n Yüzü Güldü

Sa�l�k-Sen��n Toplu Sözle�me Masas��nda elde ett��� 
kazan�mlar, sa�l�k çal��anlar�n�n yüzünü güldürecek. 
Öncek� y�llarda elde ed�len kazan�mlar da aynen geçerl� 
olacak.

Sa�l�k-Sen��n, Sa�l�k ve Sosyal H�zmet Çal��anlar� 
H�zmet Kolu�nda Toplu Sözle�me Masas��nda elde ett��� 
kazan�mlar �u �ek�lde:

Sa�l�k Bakanl���, A�le ve Sosyal Pol�t�kalar Bakanl���, 
Adl� T�p Kurumu ve Ün�vers�te Hastaneler�nde 2005 
y�l�ndan sonra göreve ba�layan 300 b�n çal��ana 1 
Derece kazand�r�ld�.

Sa�l�k Bakanl��� ve ba�l� kurulu�larda, ün�vers�te 
hastaneler�nde ve Adl� T�p Kurumu�nda ayda 5 güne, 
y�lda 10 güne kadar kullan�lan y�ll�k �z�nler döner 
sermayede çal���lmayan günden say�lmayacak.

Halk Sa�l��� Kurumu�na ba�l� entegre hastaneler�n 
özell�kl� b�r�m kadro unvan katsay�lar� 0,40�dan 0,50�ye 
ç�kar�ld�.

Kom�syon karar� aranmaks�z�n re�sen geç�c� görevlen- 
d�r�lenlere kadrosunun bulundu�u kurum veya görev- 
lend�r�ld��� kurumdan hang�s�n�n döner sermayes� 
yüksek �se oradan döner sermaye ek ödemes� 
yap�lacak.

Sa�l�k Bakanl��� ve ba�l� kurulu�lar�nda çal��an 
personel�n hem döner sermaye tavan katsay�s�n�n 
1.50�den 1.70�e ç�kar�lmas�, hem de h�zmet alan� 
kadrounvan katsay�lar�n�n 0,05 puan art�r�lmas� 
sa�land�.

Üçüncü sev�ye ac�l serv�s ve üçüncü sev�ye yo�un 
bak�mlara döner sermayede 0,10 ek puan al�nd�. 

Üçüncü basamak sa�l�k tes�sler�nde görev yapan 
uzman hek�mler�n h�zmet alan� kadro unvan katsay�la-
r�n�n 2.50�ye ç�kar�lmas� sa�land�.

112 Ac�l Sa�l�k �stasyonu sorumlu sa�l�k personel�n�n 
h�zmet alan� kadro unvan katsay�s�n�n 0.50�ye 
ç�kar�lmas� sa�land�.

Çevre Sa�l��� ve tütün denet�m� yapan personele 
yüzde 5 ek puan al�nd�.

AFAD�a ba�l� kamplar�n bulundu�u �llerde görev 
yapan hek�m d��� sa�l�k çal��anlar�n�n tavan 
katsay�lar�n�n 1.80�e ç�kar�lmas� sa�land�.

Yemek h�zmet�nden faydalanamayan 112 personel�ne 
nakd� yemek yard�m� yap�lmas� sa�land�.

2016 y�l�ndan �t�baren uygulanmak üzere sa�l�k 
çal��anlar�na y�pranma pay� ver�lmes� �ç�n B�L�M 
KURULU kurulmas� sa�land�.

Adl� T�p Kurumunda görev yapan personelden tavan 
katsay�s� 1.50 olanlar�n tavan katsay�lar�n�n 1.70�e 
ç�kar�lmas� sa�land�.

A�le ve Sosyal Pol�t�kalar Bakanl����nda nöbet tutan 
çal��anlar�n nöbet ücretler�n�n her nöbet günü �ç�n 4 
saate, haftada 12 saate ç�kar�lmas� sa�land�.

Kanunla bel�rt�len uzman hem��rel�k ve uzman ebel�k 
�artlar�n� ta��yanlar�n özel h�zmet tazm�natlar�n�n 5 
puan art�r�ml� ödenmes� sa�land�.

Ün�vers�te hastaneler�nde görev yapan sa�l�k persone- 
l�n�n tavan katsay�lar� 1.50�den 1.70�e ç�kar�ld�.

Ün�vers�te hastaneler�nde görev yapanlar�n döner 
sermaye katsay�lar�n�n YÖK �le b�rl�kte daha ad�l b�r 
�ek�lde yen�den de�erlend�r�lmes� karar� al�nd�.

Adl� T�p Kurumu�nda ölüm raporu ve otops� nöbet� 
tutan çal��anlar�n tavan katsay�lar�n�n yüzde 10 
art�r�lmas� sa�land�.

Kamu Görevl�ler� �ç�n 2016 ve 2017 y�llar�n� �lg�lend�ren 3. Dönem Toplu Sözle�me Görü�meler� 
Mutabakatla sonuçland�.
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�ün�de 2005 y�l�ndan sonra göreve ba�layan çal�-
�anlara 1 derece ver�lmes� sa�land�. 

Y�ne e� durumu özrüyle tay�nlerde e��n 3 y�l s�gortal� 
olarak çal��ma �art� D�yanet ��ler� Ba�kanl��� �le 
görü�ülerek  1 y�la �nd�r�ld�.  

D�yanet ve Vak�f H�zmet Kolunda 3. Dönem  Toplu 
Sözle�me sonras� elde ed�len kazan�mlar �öyle:

 D�n� Bayramlarda fazla mesa� ücret� uygulamas�-na 
m�ll� bayramlarda �lave ed�ld�.

Musahh�hler�n Özel H�zmet Tazm�natlar�na 25 puan 
�lave ed�lmes� uygulamas� devam ed�yor.

Sözle�mel� Kur'an Kursu Ö�ret�c�ler�ne Ö�ret�m 
Y�l�na Haz�rl�k Ödene�� uygulamas� devam ed�yor

Gece nöbet� tutan Kur'an Kursu Ö�ret�c�le- r�ne 2 
saat daha ek ders ücret� ödenecek.

E��t�m Görevl�ler�ne 15 puan  D�n H�zmetler� Taz-
m�nat  ödenecek.

Murak�plara 7 puan D�n H�zmetler� Tazm�nat� öde-
necek.

Va�zlere 10 puan  D�n H�zmetler� Tazm�nat� ödene-
cek.

�e�ere 7 puan  Özel H�zmet Tazm�nat� ödenecek.

2005 den sonra görev alm�� olan memurlara 1 dere-
ce ver�lecek.

E� durumu tay�nler�nde 3 y�ll�k süre 1 y�la �nd�r�ld�.

MEMUR SEND�KALARI KONFEDERASYONU

D�n Görevl�ler� M�ll� Bayramlarda da 
Mesa�  Alacak

3. Dönem Toplu Sözle�me sürec�  kamu görevl�ler�ne 

b�r çok kazan�m�n yan�nda D�n Görevl�ler�ne m�ll� 

bayramlarda da  mesa� ücret�n�n kazan�lmas� �le son 

buldu. 

Memur send�kalar� �le hükümet aras�nda 3 A�ustos�- 

tak� �lk toplant�yla ba�layan toplu sözle�me görü�- 

meler� bu gün �mzalan mutabakat metn�n�n ard�ndan 

sona erd�. 

Yakla��k 3 m�lyon 200 b�n kamu görevl�s� �le 2 m�lyo- 

nu bulan memur emekl�s�n�n 2016-2017 y�llar�ndak� 

mal� ve sosyal haklar�n�n bel�rlend��� toplu sözle�me 

görü�meler�  sonucu  ücretlere 2016 �ç�n 6+5, 2017 

�ç�n 3+4 zam ve en�asyon fark� sa�land�.  

Kamu ��veren Heyet�'yle yap�lan görü�meler sonras� 

2016 ve 2017 y�l� �ç�n geçerl� olacak 3. Dönem Toplu 

Sözle�me Görü�meler�'nde  �mzalanan Mutabakat  

Metn�'nde, D�n görevl�ler�ne geçen dönem toplu 

sözle�me sürec�nde �mzalanan d�n� bayramlarda 

mesa� ücret� ödenmes�n�n yan�nda bu dönem m�ll� 

bayramlar da eklenerek hem d�n� hem de m�ll� 

bayramlarda d�n görevl�ler�ne ��l� olarak çal��t�klar� 

tat�l günler� �ç�n mesa� ödenmes� sa�land�. Bunun 

yan�nda va�z,  murak�p, �ef ve e��t�m görevl�ler�n�n 

mal� haklar�nda genel �y�le�t�rmeye  �lave b�r art�� ve 

D�yanet ��ler� Ba�kanl��� ve Vak��ar Genel Müdürlü-
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2016-2017 dönem�ne a�t Toplu Sözle�me görü�meler�n-

de genel mutabakat�n ard�ndan h�zmet kolu sözle�me -

er� de �mzaland�.

Bem-B�r-Sen Genel Ba�kan� Mürsel Turbay'�n Çal��ma 

ve Sosyal Güvenl�k Bakan� Faruk Çel�k �le �mzalad��� 

h�zmet kolu Toplu Sözle�mes� �le yerel yönet�m 

çal��anlar�na b�rçok yen� kazan�m sa�land�.

Yerel yönet�mler h�zmet kolunda Beled�ye ve �l Özel 

�dareler�nde 10y�ld�r Genel Yetk�l� Send�ka olan Bem-

B�r-Sen 3. Dönem Toplu Sözle�me görü�meler�nde h�ç 

ku�ku yoktur k� tara�� tarafs�z tüm kes�mler taraf�ndan, 

her dönem oldu�u g�b� bu y�lda kazan�mlar�n� en fazla 

art�ran ve üyes�ne mal� ve sosyal �mkânlar sa�layan 

send�ka oldu.

�tfa�ye Personel�ne Öneml� Kazan�mlar 
Sa�lad�k

En yüksek devlet memurunun ayl���n�n 100 kat� 

oran�ndan ba�layarak 2016 y�l� �ç�n83 b�n 665 l�radan 

ba�layan oranlarda ölüm ve %25-75 oranlar�nda 

olu�ab�lecek engell�l�kte16 b�n 733 l�ra �le 62 b�n 749 l�ra 

aras�nda engell�k tazm�natlar�n�n ödenmes� de karara 

ba�lanm��t�r. Ayr�ca yang�n s�ras�nda yaralanmaya 
ba�l� tedav� sürec�nde de günlük 220 l�ra ek ödeme 
yap�lmas� sa�lanacakt�r.

Bunlara �lave olarak �tfa�yec�ler�n yang�n sebeb�yle 

ölmeler� ve kal�c� engell�l�k haller�nde vaz�fe malulü 

say�larak �eh�tl�k haklar�ndan yararlanmalar� yan� b�r 

yak�n�n devlet memuru olmas� sa�lanacakt�r. Emekl� 

�kram�yeler� kaç y�l çal��m�� olsalar da 30 y�l üzer�n-

den ödenmes� ve emekl� ayl�klar�n�n %60 art�r�larak 

ba�lanmas� mutabakat�na da var�lm��t�r. Bu kaza-

n�mlar �tfa�ye te�k�latlar�m�z uzun süred�r bekled��� 

öneml� kazan�mlard�r.

Çak�l� Kadro Uygulamas� Sona Erd�

 Yakla��k 2 buçuk y�l önce Bem-B�r-Sen'�n yo�un u�ra� 
ve görü�meler� sonucunda Sözle�mel� personele 
kazand�r�lan kadro müjdes�ne b�r yen�s� daha eklend�. 
Personele uygulanan 5 y�l nak�l yasa�� Bem-B�r-Sen'�n 
sert geçen mücadeles� sonras�nda 2 y�la �nd�r�lerek 
��len yasa��n H�zmet Kolu Sözle�mes�'n�n Resm� 
Gazete'de yay�n tar�h� 23/08/2015 �t�bar�yle kald�r�l- 
mas� sa�land�. Bu uygulama kanun hükmü oldu�u �ç�n 
ayr�ca b�r düzenlemeye, kanuna gerek kalmadan d�rek 
uygulanacakt�r.

Bu uygulaman�n kalkmas�n�n ard�ndan yerel yönet�m- 
lerde sözle�mel� �ken kadroya geçen çal��anlar; Beled�- 
yelerden Beled�yelere, �l özel �darelerden �l özel �dare- 
ler�ne, Beled�yelerden �l Özel �dareler�ne ve �l Özel 
�darelerden Beled�yelere geç�� yapmalar�nda h�çb�r 
engel kalmam��t�r. Tüm çal��anlara hay�rl� olsun.

Bem-B�r-Sen Yen� Kazan�mlar �le 
Y�ne B�r Ç���r Açt�
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Büro Memur-Sen'den Toplu 
Sözle�mede Öneml� Kazan�mlar

��te Büro Memur-Sen'�n Toplu Sözle�me Kazan�mlar�:

·Memur maa�lar�na 2016'da % 11.13, 2017'de % 7.12, 
toplamda % 19.2 zam al�nd�.

·2005 y�l�ndan sonra göreve ba�layan memurlara 1 
derece ver�ld�.

·E� Durumu Tay�n�nde 3 y�l �art�n� kald�rtarak son 2 y�l 
�çer�s�nde 360 gün s�gorta pr�m� yat�r�lmas� olarak 
de���t�r�lmes� sa�land�.

·En dü�ük kamu emekl�s�n�n maa��n� 2016'da 1686 TL, 
2017'de 1806 TL'ye ç�kart�ld�.

·Emekl� �kram�yes�nde 3670 TL �le 9000 TL aras�nda 
art�� sa�land�.

·Avukatlar�n vekalet ücretler�n� y�ll�k 2100 TL artt�r�ld�.

·4/C'l� personel�n kadroya geç�� yolu aç�ld� ve 
ücretler�ne 150 l�ra ek ödeme art��� sa�land�.

·D����ler� Bakanl���'ndak� yurtd��� sözle�-mel� 
personel�ne 1978 y�l�ndan ber� de���meyen sözle�mele- 
r� de���t�rerek a�le yard�m� ver�ld�.

·Meteoroloj� çal��anlar�na havac�l�k tazm�nat�n�n ver�l- 
mes�n�n yolu aç�ld�.

·�cra memurlar�n�n özel h�zmet tazm�nat� 10 puan 
artt�r�larak maa�lar�nda genel zamma ek maa�lar�-nda 
84 l�raya varan art�� sa�land�.

·SGK personel�ne fazla mesa� ücret� ödenmes� sa�land�. 

·Sosyal güvenl�k denetmenler�n�n özel h�zmet 
tazm�nat� 10 puan artt�r�larak genel zamma ek maa�la- 
r�nda 85 TL art�� sa�land�. Denetmen yard�mc�lar�n�n 
�se özel h�zmet tazm�nat� 7 puan artt�r�- larak genel 
zamma ek 56 TL art�� sa�land�.

·SGK'da gez�c� göreve ç�kan memurlara seyahat kart� 
ver�ld�.

·Devlet Ar��vler� Genel Müdürlü�ü'ndek� ara�t�rmac�la- 
r�n özel h�zmet tazm�nat� 5 puan artt�r�larak genel 
zamma ek maa�lar�nda 42 TL art�� sa�land�.

·Adalet çal��anlar� fazla mesa� ücret�ne kavu�tu. Adalet 
Bakanl���'ndak� fazla mesa� ücret� oran�n�n % 10'dan % 
20'ye ç�kart�ld�.

·Müba��rler�n özel h�zmet tazm�nat� 5 puan artt�r�larak 
genel zamma ek maa�lar�nda 42 TL art�� sa�land� ve 
g�y�m yard�m� artt�r�ld�.

·Gel�r �dares� Ba�kanl��� personel�ne fazla mesa� ücret� 
ödenmes� sa�land�.

·Gel�r uzmanlar�n�n özel h�zmet tazm�nat� 10 puan 
artt�r�larak kay�plar� g�der�ld�.

·Verg� Da�res� Müdürlükler�'ndek� memurlara fazla 
mesa� ücret� ödenmes� sa�lanarak 666 say�l� KHK �le 
kald�r�lan fazla mesa� ücret� uygulamas� ger� get�r�ld�.

·Mal� H�zmetler Uzman�, �l �st�hdam Uzman�'n�n özel 
h�zmet tazm�nat� 10 puan artt�rarak genel zamma ek 
maa�lar�nda 84 TL art�� sa�land�. Yard�mc�lar�n�n özel 
h�zmet tazm�nat� �se 7 puan artt�rarak genel zamma ek 
maa�lar� 56 TL artt�r�ld�. 

·Gel�r �dares� Ba�kanl���'nda gez�c� göreve ç�kan 
memurlara seyahat kart� ver�ld�.

·H�zmet kolundak� �e�er�n özel h�zmet tazm�nat� 7 
puan artt�r�larak genel zamma ek maa�lar�nda 58 TL 
art�� sa�land�.

Kamu görevl�ler�n�n mal� ve özlük haklar�n�n bel�rlend��� toplu sözle�me mutabakatla sonuçland�. Büro, 
Memur-Sen, Büro Bankac�l�k Ve S�gortac�l�k H�zmet Kolu'ndak� memurlar �ç�n öneml� kazan�mlara �mza 
att�.
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�Toplu Sözle�me Masas�n� Kazan�m 
Masas�na Dönü�türdük''

MEMUR SEND�KALARI KONFEDERASYONU

Memur-Sen Genel Ba�kan Yard�mc�s� ve Toç B�r-Sen 
Genel Ba�kan� Günay Kaya, 5 m�lyonu a�k�n kamu 
çal��an�n� ve emekl�s�n� �lg�lend�ren ve 22 A�ustos 2015 
tar�h�ndemutabakat sa�lanan Üçüncü Dönem Toplu 
Sözle�me sürec� �le �lg�l� b�r aç�klama yapt�.

Kaya yapt��� aç�klamada; 3,2 m�lyon kamu çal��an�n�, 1,9 
m�lyon kamu emekl�s�n� ve a�leler�yle b�rl�kte toplam 20 
m�lyonu �lg�lend�ren Üçüncü Dönem Toplu Sözle�me 
müzakereler�n�n zorlu geçt���n�; fakat bu sürec� çok �y� 
yöneterek müzakereler� her b�r� çok de�erl� kazan�mlar- 
la net�celend�r�p Toplu Sözle�me masas�n� kazan�m 
masas�na dönü�türdükler�n� söyled�. Kaya, Yetk�l� Kon- 
federasyon Memur-Sen ve 11 h�zmet kolunun tamam�n-
da yetk�l� 11 güz�de send�kas�yla Toplu Sözle�me 
görü�meler�nde ve önces�nde gece gündüz demeden 
kamu çal��anlar� ad�na sabahlara kadar mücadele ett�k- 
ler�n� bel�rtt�.

Tar�m - Orman Çal��anlar�na Büyük Müjde

Genele �l��k�n kazan�mlar�n yan� s�ra yetk�l� send�ka TOÇ 
B�R-SEN olarak Tar�m-Orman H�zmet Kolu'nda da 
b�rçok öneml� kazan�m elde ett�kler�n� �fade eden Kaya, 
kend� h�zmet kollar�na �l��k�n Toplu Sözle�me 
kazan�mlar�n� �öyle s�ralad�; �GTHB'de üret�m� te�v�k 
pr�m� �le ek ödeme mahsupla�mas�ndak� verg� 
ma�dur�yet�n� g�derd�k. GTHB'ye do�rudan ba�l� 
kurumlardak� d��er sa�l�k h�zmetler� çal��anlar�n�n özel 
h�zmet tazm�natlar�n�n ortalama 10 puan (80 TL) 
art�r�lmas�n� sa�lad�k. ESK, TMO ve T�GEM'de görev ya-

pan mühend�sler�n ve veter�ner hek�mler�n ek ödeme- 
ödemeler�n� 12 puan (90 TL) art�rd�k. Orman Genel Mü- 
dürlü�ü'ndek� yang�n fazla mesa� saat�n� yüzde 33 
art�rarak 60 saatten 80 saate ç�kard�k. GTHB�de üret�m� 
te�v�k pr�m� hesaplamalar�nda kullan�lan y�ll�k �z�n sü- 
reler�n�n dü�ülmemes�n� sa�lad�k. L�sans tamamla-
mada ÇSGB, YÖK ve yetk�l� send�kaca ortak çal��ma 
ba�lat�lmas� karar� ald�rd�k. 4/C'l�ler �ç�n yang�n fazla 
mesa� ücret� ald�k. OGM orman kadastro h�zmetler�nde 
çal��an personele kadastro tazm�nat� ald�k. GTHB'de 
üret�m� te�v�k p�r�m� alan personele �ek ödeme alma� 
�art� �le ÜTP'den feragat hakk� get�rd�k. Orman 
muhafaza memurlar�n�n özel h�zmet tazm�natlar�n�n 
ayl�k 5 puan (40 TL) art�r�lmas�n� sa�lad�k. TKDK 
personel�n�n kadroya geç�r�lmes� �ç�n çal��ma 
kom�syonu kurulmas� karar� ald�rd�k. 10 b�n� a�k�n 
mühend�s�m�z� ve veter�ner hek�m�m�z� çok yak�ndan 
�lg�lend�ren TAR-GEL Projes�'n�n yen�den de�erlend�- 
r�lmes� �ç�n en geç 2016 y�l�nda b�t�r�lmek üzere �lg�l� 
Bakanl�k ve yetk�l� send�kaca çal��ma  yap�lmas� karar� 
ald�rd�k. TMO ve T�GEM personel�n�n üret�m� te�v�k 
p�r�m� almas� �ç�n çal��ma yap�lmas� karar� ald�rd�k. F��l� 
h�zmet zamm� �le �lg�l� B�l�m Kurulu olu�turulmas�n�n 
yolunu açt�k. ESK'da, T�GEM'de ve TMO'da tekn�k 
personele 3 ayda b�r (200 TL � 500 TL) araz� tazm�nat� 
ald�k. Orman Genel Müdürlü�ü personel�n�n rotasyona 
tab� tutulup tutulmayaca�� hususunda çal��ma yap�l- 
mas� karar� ald�rd�k.�

Genel Ba�kan Kaya; �3. Dönem Toplu Sözle�me�n�n ü- 
yeler�m�ze, tüm kamu çal��anlar�m�za ve emekl�ler�- 
m�ze, az�z m�llet�m�ze ve ülkem�ze hay�rl� olmas�n� d�- 
l�yorum� ded�.
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Enerj� B�r-Sen'den, H�zmet Kolu 
Çal��anlar�na Yen� Kazan�mlar

MEMUR SEND�KALARI KONFEDERASYONU

Enerj� B�r-Sen, 2016-2017 h�zmet kolu toplu sözle�mes� 
�le enerj�, sanay� ve madenc�l�k kolunda çal��an 38 b�n 
kamu görevl�s�  �ç�n yen� kazan�mlar elde ett�.

Öncek� toplu sözle�me görü�meler�nde elde ed�len 
kazan�mlardan koruyucu g�da yard�m�, koruyucu g�y�m 
yard�m�, ücrets�z okul serv�s, ücrets�z sosyal serv�s, MTA 
kamplar�nda çal��an personele ücrets�z yemek 
ver�lmes� ve vard�yal� personele serv�s h�zmet� ver�lmes� 
aynen devam edecek.

2016-2017 �ç�n,

Yük Tevz� Müdürlükler�nde vard�yal� çal��an personele 
120 TL �lave ücret sa�land�.

ÇAYKUR�da kampanya dönem�nde görev yapan 
personele y�lda 3 ay� geçmemek üzere ayda 70 TL 
toplamda 210 TL ödeme sa�land�.

Tk� Genel Müdürlü�üne ba�l�  B�ga ve Çan ��letmeler� 
�le ET� Maden ��letmeler�ne ba�l� B�gad�ç, Emet, K�rka 
ve Band�rma ��letmeler�nde çal��an personel�n, ��� 
g�d��- gel��ler�ndek� serv�s sorunu çözüme kavu�turul-
du.

TE�A� canl� bak�m hatlar�nda  uçu�a kat�lan personele 
günlük 80 TL uçu� tazm�nat� sa�land�.

TE�A�� ta çal��an canl� bak�m ��letme Müdürlükler�nde 
çal��an personele �lave 100 TL ödeme sa�land�.

TE�A�, EÜA� ve TEDA��a ba�l� ��letmelerde yüksek 
ger�l�m alt�nda ��len çal��an kamu görevl�ler�ne her b�r 
gün �ç�n 15 TL �lave ödeme sa�land�.

DS��ye ba�l� Il�su projes� 16. Bölge Müdürlü�ünde görev 
yapan personele ayda 70 saate kadar, y�l� merkez� 
bütçe kanununda bel�rlenen fazla çal��ma ücret�n�n 
dört kat� tutar�, 10. Bölge Müdürlü�üne ba�l� S�lvan 
Baraj� ve 26. Bölge Müdürlü�üne ba�l� projelerde 
çal��an personele ayda 50 saate kadar y�l� merkez� 
bütçe kanununda bel�rlenen fazla çal��ma ücret�n�n üç 
kat� tutar�nda fazla çal��ma ücret� ödenmes� sa�land�.  

EÜA��a ba�l� Karakaya, Alparslan, D�cle ve Batman 
h�droelektr�k santraller�nde çal��an personele ayda 50 
saate kadar, y�l� merkez� yönet�m bütçe kanununda 
bel�rlenen fazla çal��ma ücret�n�n üç kat� tutar�nda 
fazla çal��ma ücret� ödenmes� sa�land�.

Maden Kanununa göre, ��ht�sasla�m�� Devlet Kurulu�- 
lar�nda� madenc�l�k faal�yetler�n�n �ncelenmes� ve 
denetlenmes� �ç�n memur�yet mahall� d���na görevlen- 
d�r�len personele ç�ft harc�rah ödenmes� sa�land�.

2016-2017 toplu sözle�me görü�meler� kamu personel�n�n genel�ne ve enerj�, sanay� ve madenc�l�k 
h�zmet koluna �l��k�n konularda uzla�ma sa�lanarak mutabakatla sonuçland�.
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Bay�nd�r Memur-Sen Yen� 
Kazan�mlar�yla Toplu Sözle�me'de 
Ç���r Açt�

�mza tören� sonras�nda 3. Dönem Toplu Sözle�me �le 
�lg�l� aç�klamalarda bulunan Bay�nd�r Memur-Sen Genel 
Ba�kan� Soner Can Tufano�lu, �H�zmet kolumuza ba�l� 
çal��anlar�m�z�n b�rçok taleb�n� kazan�ma dönü�türmek 
�ç�n genel merkez yönet�m� ve te�k�lat�m�zla b�rl�kte 
yo�un mücadele verd�� ded�.

Tapu Müdürlükler�nde gece gündüz demeden 
vatanda�a h�zmet veren çal��anlar�m�z�n �� yükünü 
azaltmak ve çal��ma bar���n� sa�lamak �ç�n 3. Dönem 
Toplu Sözle�me Görü�meler� sürec�nde yo�un b�r 
�st��are gerçekle�t�rd�kler�n� vurgulayan Tufano�lu, 
�Tapu müdürlükler�nde çal��an memurlar�m�z�n �� 
yükünü azaltmak amac�yla döner sermayen�n 
bütçes�nde kar��lanmak üzere personel �ht�yac�n� 
kar��lamas� yönünde çal��ma yap�lacak� ded�.

�Tapu Çal��anlar�na Fazla Mesa� Ücret� 
Kazan�m�n� Elde Ett�k�

 �Tapu Müdürlü�ü Çal��anlar�m�z�n Yaras�na 
Merhem Olduk�

3. Dönem Toplu Sözle�me sürec�n�, h�zmet kolumuzda 
ba�l� kurumlarda çal��an memurlar�m�z� mutlu edecek 
kazan�mlarla tamamlad�klar�n� �fade eden Tufano�lu, 
�Kamu çal��anlar�n�n 2016 ve 2017 y�llar�n� kapsayan 
sosyal ve mal� haklar�na �l��k�n tekl��er�n müzakere 
ed�ld��� görü�melerde heyetler aras�nda mutabakat 
sa�lanan Toplu Sözle�me �mzaland�k� ded�.

�Afet ve Ac�l Durum Yönet�m� Ba�kanl���nda 
Araç Kullananlara �lave Ücret�

Masaya ta��d�k lar �  tekl ��er �n büyük oranda 
gerçekle�t���n� söyleyen Tufano�lu, Afet ve Ac�l Durum 
Yönet�m� Ba�kanl���nda çal��an arama kurtarma 
tekn�syenler�nden arama ve kurtarma h�zmetler�n� ayn� 
zamanda araç kullanarak ��len yer�ne get�ren kamu 
görevler�ne ayl�k �lave 70 TL ücret ödenmes�, bar�nma 
merkezler�nde görev yapan memurlar �le sözle�mel� 
personele ayda 50 ve her b�r personel �ç�n y�lda 300 
saat� geçmemek üzere y�l� merkez� yönet�m bütçe 
kanununda bel�rlenen fazla çal��ma saat ücret�n�n üç 
kat�n� a�mamak kayd�yla döner sermaye bütçes�nden 
fazla çal��ma ücret� ödenmes� konular�nda Kamu 
��veren Heyet� �le mutabakata var�larak kararla�t�r�ld�-
��n� bel�rtt�.   

44 b�n kamu görevl�s� ad�na sözle�mey� �mzalayan 
Tufano�lu, �Toplu Sözle�me metn�nde, Çevre ve 
�eh�rc�l�k Bakanl��� ve Karayollar� Genel Müdürlü�ü ça- 
�anlar�m�za Koruyucu G�y�m Malzemes�n�n ver�lmes�,  
Karayollar� Genel Müdürlü�ü Çal��anlar�na Seyyar Gö- 
rev Tazm�nat� ödenmes� ve Karayollar� Genel Müdür-  
lü�ü�nde bak�m ve tra�k tekn�k görevler�nden bak�m 
ve tra�k emn�yet� h�zmetler�n� ayn� zamanda araç 
kullanarak ��len yer�ne get�ren kamu görevl�ler�ne ayl�k 
�lave 70 TL ücret ödenmes� konusunda çal��ma 
ba�lat�lmas�nda kamu ��veren heyet� �le mutabakata 
vard�k� �ekl�nde konu�tu.

3. Dönem Toplu Sözle�me masas�na Bay�nd�r Memur-Sen kazan�mlar�yla damgas�n� vurdu. 
Tekl��er�n�n büyük ço�unlu�unu kazan�ma dönü�türen Bay�nd�r Memur-Sen, yen� döneme �l��k�n 
de yen� kazan�mlar�n ��aret�n� verd�.
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�Toplu Sözle�me Kazan�mlar�m�z 
H�zmet Kolumuzdak� Kamu 
Görevl�ler�n�n Yüzünü Güldürdü�

MEMUR SEND�KALARI KONFEDERASYONU

B�rl�k Haberle�me ve �let���m Çal��anlar� Send�kas� 
(B�rl�k Haber-Sen) Genel Ba�kan� Ömer Budak, �Toplu 
Sözle�me kazan�mlar�m�z h�zmet kolumuzdak� kamu 
görevl�ler�n�n yüzünü güldürdü� ded�. 

Toplu Sözle�meye yönel�k de�erlend�rmelerde bulunan 
Genel Ba�kan Ömer Budak, Genel Yetk�l� Send�ka 
olarak B�rl�k Haber-Sen'�n Bas�n Yay�n ve �let���m 
H�zmet Kolunda 2016-2017 y�llar�n� kapsayacak olan 3. 
Dönem Toplu Sözle�me kazan�mlar�n� h�zmet kolunda 
görev yapan kamu görevl�ler�n�n yüzünü güldürdü�ünü 
bel�rtt�. H�zmet Kolunda k� kazan�mlar�n�n katlanarak 
art���n� �fade eden Budak, �Türk�ye Radyo ve Telev�z- 
yon Kurumu Genel Müdürlü�ünün ver�c� �stasyonlar�, 
devaml�l�k stüdyolar� ve haber müdürlük-ler�nde b�l��l 
çal��an personele, koruyucu g�da yard�m� ver�lmes�n� 
sa�lad�k. TRT'de devaml�l�k stüdyolar�nda, Haber ve 
Spor Yay�nlar� Da�res� �le D�� Yay�nlar Da�res� Ba�kanl�k- 
lar�nda ve radyolar�nda saat 06:00 nöbet�ne gelen 
personele, sabah kahvalt�s� ver�lmes�n� sa�lad�k. 
PTT'de görev yapan ba�da��t�c� ve da��t�c�lara toplu 
ta��ma kart� ver�lmes�n� sa�lad�k. Posta ve Telgraf 
Te�k�lat� Anon�m ��rket�'nde ba�da��t�c� ve da��t�c�lar-
rdan tebl�gat, kay�tl� posta, telgraf, kol�-kargo, ödemel� 
kargo ve konutta tesl�m g�b� h�zmetler� ayn� zamanda 
araç kullanarak ��len yer�ne get�renlere ayl�k �lave 70 TL 
ücret ödenmes�n� sa�lad�k� ded�. B�rl�k Haber-Sen 
Genel Ba�kan� Ömer Budak, PTT �de ��len g��elerde gö-

rev yapanlar B�rl�k Haber-Sen Genel Ba�kan� Ömer 
Budak, PTT'de ��len g��elerde görev yapanlar �le 
g��elere para g�r�� ve ç�k���nda görev yapanlara, 
çal��t�klar� günlerle orant�l� olmak üzere ayl�k �lave 70 
TL ücret ödenmes�n� sa�lad�klar�n� bel�rterek �unlar� 
söyled�:

�TRT Genel Müdürlü�ü'nde yay�nda ve ver�c� �stasyon- 
lar�nda çal��an personelden, Kurumca h�zmet�n gere�� 
olarak görev esnas�nda g�y�lmes� gerekt��� bel�rlenen 
g�y�m malzemeler� ayn� olarak ver�lmes�n� sa�lad�k. 
TRT Genel Müdürlü�ü'nde bedel� kar��l��� kamu 
konutu tahs�s ed�len personelden, her y�l M�ll� Emlak 
Genel Tebl��ler�yle bel�rlenen k�ra b�r�m bedeller�n�n 
%85'� tahs�l ed�lmes�n� sa�lad�k. PTT'de ba�da��t�c� ve 
da��t�c�lar�ndan merkez nüfusu 50.000'� a�an yerle��m 
yerler�nde mob�l h�zmet verenlere 2155 say�l� Kanuna 
göre tay�n bedel� ver�lmes�n� sa�lad�k. TRT Genel 
Müdürlü�ü'nde yay�nda çal��an personele gündüz 
nöbet de����mler�nde serv�s h�zmet� ver�lmes�n� 
sa�lad�k. TRT Genel Müdürlü�ü'nde yap�m ve yay�n 
h�zmetler�nde ��len görev yapan personel ayl�k �lave 
100 TL ücret ödenmes�n� sa�lad�k. PTT'de görev yapan 
Ba�müdürlere, görev yapt�klar� �ller �t�bar�yle 375 say�l� 
Kanun Hükmünde Kararnameye ekl� (II) say�l� Cetvel�n 
9 uncu s�ras�nda öngörülen göstergeler esas al�nmak 
suret�yle an�lan Kanun Hükmünde Kararnamen�n ek 10 
uncu maddes� uyar�nca ücret ve tazm�nat ödenmes�n� 
sa�lad�k.�

48



Sorunlar� Çözüme Kavu�turduk
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��te Kazan�mlar�m�z

1- T.C. Devlet Dem�ryollar� ��letmes� Genel Müdürlü�ü 
ve ba�l� ortakl�klar�nda görevl� kamu görevl�ler�n�n 
kend�s� ve e�� �le y�rm� be� ya��ndan küçük çocuklar� �ç�n 
dem�ryollar�nda y�lda 2 kez ücrets�z seyahat hakk� 
ver�ld�.

2- Ula�t�rma h�zmet kolu kapsam�nda bulunan kurum 
ve kurulu�larda zeh�rley�c�, bo�ucu ve �nsan sa�l���n� 
tehd�t eden ortamlarda b�l��l çal��an personele, ac�l�k 
tazm�nat oranlar�n�n art�r�lmas� sa�land� Çal��ma ve 
Sosyal Güvenl�k Bakanl���, Sa�l�k Bakanl��� ve bu 
h�zmet kolunda yetk�l� send�kan�n görü�ler� d�kkate 
al�narak kurum ve kurulu�larca tesp�t ed�len koruyucu 
g�da maddeler�, �� yerler�nde tüket�lmes� kayd�yla g�da 
yard�m� olarak ver�lecek.

3- T.C. Devlet Dem�ryollar� ��letmes� Genel Müdürlü�ü�n

de kataner hatt�n�n geçt��� ��yerler�nde çal��an 
personele her ay 35 TL tutar�nda �lave ücret ödenecek.

4- Marmaray tüp tünel�nde; ��len çal��an mak�n�stlere, 
bak�m ve onar�m h�zmetler�nde ��len çal��an mühend�s, 
tekn�ker, tekn�syen, tekn�k �ef ve sürveyan unvanl� 
kamu görevl�ler�ne çal��t�klar� her gün �ç�n 5 TL 
tutar�nda �lave ücret ödemes� yap�lacak.

5- Yüksek H�zl� Trenlerde görev yapan mak�n�stlere her 
ay 70 TL tutar�nda �lave ücret ödemes� gerçekle�t�r�le-
cek.

6- TCDD mak�n�stler�n ek ödemes�ne 80 tl �y�le�t�rme 
sa�land�.

7- TCDD ve beled�ye ortakl��� �le ��let�len hatlardan 
dem�ryolu çal��anlar� ve yak�nlar�na ücrets�z yararlan- 
ma �mkan� sa�land�.

8-ARFF ve APRON memurlar�n�n temel ücretler�, 50 TL 
art�� sa�land�.

9- Mülga Den�zc�l�k Müste�arl���nda denetleme 
memuru kadrolar�nda görev yapan personelden 655 
say�l� Kanun Hükmünde Kararname uyar�nca memur 
kadrolar�na atananlar�n ver� haz�rlama ve kontrol 
��letmen� veya b�lg�sayar ��letmen� kadrolar�na 
atanmalar� hususunda çal��ma yap�lacak.

2016-2017 3. dönem�ne a�t Toplu Sözle�me görü�meler�nde genel mutabakat�n ard�ndan h�zmet kolu 
sözle�meler� de �mzaland�. Ula�t�rma Memur-Sen Genel Ba�kan� Can Cankesen Çal��ma ve Sosyal Güvenl�k 
Bakan� Faruk Çel�k �le �mzalad��� Ula�t�rma h�zmet kolu Toplu Sözle�mes� �le "Ula�t�rma H�zmet" kolu 
çal��anlar�na b�rçok yen� kazan�m sa�land�.  H�zmet Kolu'nda genel yetk�l� send�ka olarak toplu sözle�meye 
kat�lan Ula�t�rma Memur-Sen, elde ett��� kazan�mlarla h�zmet kolundak� memurlar�n ço�unun sorunlar�n� 
çözüme kavu�turmu� oldu.
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Kültür Memur-Sen'den Kültür ve Sanat 
Çal��anlar�n�n Yüzünü Güldürecek 
Kazan�mlar

2016-2017 y�llar�n� kapsayan 3. dönem Toplu Sözle�me görü�meler� mutabakatla tamamland�. Genel 
mutabakat�n ard�ndan h�zmet kolu sözle�meler� �mzaland�. 

Kültür ve sanat çal��anlar�n�n yetk�l� send�kas� Kültür 
Memur-Sen olarak çal��anlar�m�z ad�na hükümetle 
yapt���m�z 3. Dönem toplu sözle�me görü�meler�m�z 
mutabakatla sona erd�.

��te Genel Toplu Sözle�me�dek� kazan�mlar�m�za ek 
olarak Kültür ve Sanat h�zmet kolumuzda elde ett���m�z 
kazan�mlar�m�z:

-Sanat kurumlar�nda çal��an sözle�mel� personele 5 
kat� tutar�nda fazla çal��ma ücret� ödenmes�n� sa�lad�k.

-Sanat faal�yetlerde çal��an d��er personele de 3 kat� 
tutar�nda fazla çal��ma ücret� ödenmes�n� sa�lad�k.

-DOB Genel Müdürlü�ü orkestra sanatç�lar� �le 
GSGM�ye ba�l� orkestra, koro ve topluluklarda çal��an 
sanatç�lara k�yafet yard�m� yap�lmas�n� sa�lad�k. 

-�Enformasyon memuru� kadro unvan�n�n �Tur�zm 
Ara�t�rmac�s�" olarak uygulanmas�n� sa�lad�k.

-DÖS�M personel�n�n ek tazm�nat almas�n� sa�lad�k.

-Tur�zm ara�t�rmac�lar�n�n ek tazm�nat almas�n� 
sa�lad�k. Tur�zm ara�t�rmac�lar�n�n dereceler� �t�bar�yla 
yararlanmakta olduklar� tazm�nat oranlar�n� 10, 
d��erler�n� �se 20 puan art�rd�k.

-Güzel Sanatlar Genel Müdürlü�ü�ne ba�l� koro ve 
topluluklardak� sanatç�lar ve d��er görevl�lere harc�rah 
ver�lmes�n� sa�lad�k.

-Atatürk D�l, Tar�h ve Yüksek Kurumundak� uzmanlar�n 
''Yüksek Kurum Uzman�'' kadrolar�na atanacaklar.

-Sözle�mel� sanatç�lara ödenen �kram�yelerde �Ba�ba-
kanl�k onay��n� kald�rarak h�zl� ve düzenl� b�r �ek�lde 
�Bakan onay���le ödenmes�n� sa�lad�k. 

-�l kültür ve tur�zm müdürler�n�n �l �dare kurulu üyeler� 
kapsam�na al�nmas�n�n önünü açt�k.

-Usta ö�ret�c�ler�n e��t�m uzman� kadrosuna atanma-
lar�n�n önünü açt�k. 

-H�zmet kolumuzda yer alan tüm personel�n mal� 
haklar�n�n �y�le�t�r�lmes�n�n önünü açt�k.

-Restorasyon ve konservasyon müdürlükler�, sanat 
tekn�k atölyeler� ve laboratuvarlarda çal��anlara 
koruyucu g�da ver�lmes�n� sa�lad�k.

-Restorasyon ve konservasyon müdürlükler�, sanat 
tekn�k atölyeler� ve laboratuvarlarda çal��anlara ��l� 
h�zmet zamm� (y�pranma pay�) ver�lmes�n� sa�lad�k.

Luth�ye ve not�st unvanl� sözle�mel� personele, 
10/6/1949 tar�hl� ve 5441 say�l� Kanunun 5 �nc� 
maddes�n�n (C) f�kras� �le 14/7/1970 tar�hl� ve 1309 say�l� 
Kanunun 4 üncü maddes�n�n (c) f�kras� kapsam�nda 
yer alan sözle�mel� personele her ay 70 TL �lave ücret 
ödenmes�n� sa�lad�k.
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PAYLA�MA VE KARDE�L�K AYINDA 
�MAZLUMLAR �Ç�N �NFAK VAKT��

Memur-Sen Konfederasyonu karde� kurulu�larla 
b�rl�kte �Mazlumlar �ç�n �nfak vakt�� slogan�yla 
Sur�yel� mültec�ler, Do�u Türk�stanl� mazlumlar, 
F�l�st�n ve Balkanlarda yen� b�r yard�m kampanyas� 
ba�latt�. Yard�m kampanyas�n�n ayr�nt�lar� Memur-
Sen Genel Ba�kan� Al� Yalç�n taraf�ndan Genel 
Merkez'de düzenlenen bas�n toplant�s� �le kamuoyu-
na duyuruldu. 

Kampanya kapsam�nda F�l�st�nl�lere, 1000 kol� g�da 
yard�m�, �ht�yaç sah�b� b�n k��� �le �ftar ve 100 F�l�st�nl� 
çocu�a bayraml�k g�y�m yard�m� gerçekle�t�r�lecek. 
Tel Abyad'dan Türk�ye'ye s���nanlara yönel�k b�r 
TIR'l�k g�da yard�m�, Kosova'n�n güney�nde bulunan 
Mamu�a'da 200 k���l�k b�r �ftar program� ve Ç�n 
zulmü alt�ndak� Arakanl� mazlumlara 20 b�n TL'l�k 
g�da yard�m� yap�lmas� hede�en�yor. 

Ramazan'�n karde�l�k ve payla�ma ay� oldu�unu 
bel�rten Yalç�n, �Ramazan, �nsan�n kulluk n�met�nden 
pay alma ay�d�r. B�z de meden�yet�m�z�n de�erler� 
üzer�ne var olan s�v�l toplum kurulu�u olarak �nsan� 
görevler�m�z� yer�ne get�rmek, bu mübarek günler�  

hayr� �n�a, merhamet� �fa günler� olarak de�erlend�r-
mek �st�yoruz. Derd�m�z sadece sevap kazanmak 
de��l, Allah'�n r�zas�na tal�p olman�n hakk�n� vermek-
t�r. Hede�m�z, el�m�z yett���nce, gücümüz ölçüsün-
de, madd� �mkanlar�m�z�, manev� hazlar�m�z� �nfak 
ay� Ramazanda karde�ler�m�zle, mazlumlarla ve 
ma�durlarla payla�makt�r� d�ye konu�tu.
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Bugün de yar�n da bu �y�l�k kervan�nda yürümeye, 
yard�mlar�m�z� sürdürmeye kararl�y�z. Y�ne kutlu b�r 
Ramazan'day�z. Payla�ma ve karde�l�k ay�nday�z. 
Mazlumlar yard�m el�m�z� bekl�yorlar, yolumuzu 
gözlüyorlar. Bu anlay��la, bu Ramazan ay�nda 
yard�mlar�m�z� �Mazlumlar �ç�n �nfak Vakt�� hayk�r�- 
��yla artt�rmaya ve yayg�nla�t�rmaya karar verd�k� 
�ekl�nde konu�tu.

�Ayr�m Yapmadan �Yard�mla��yoruz
�Kuruldu�umuz günden bu yana d�l, d�n, �rk, c�ns�yet 
ayr�m� yapmadan yard�mla�an, yard�m �ç�n ko�an b�r 
erdeml�ler hareket� olmaya özen gösterd�k� d�yen 
Yalç�n, �Gönlümüzden kopanlar� ve �mkânlar�m�z� ge-
n�� b�r co�rafyadak� mazlumlarla karde�çe payla�t�k. 
Arakan'dan Pak�stan'a, Somal�'den Do�u Türk�stan'a, 
Bosna'dan, Nepal'e, Sudan'dan F�l�st�n'e, Sur�ye'den 
Kosova'ya dost ve yard�m el�m�z� uzatt�k.
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MEMUR-SEN�DEN; 
MAZLUMLAR �Ç�N, �NFAK 
VAKT�
Memur-Sen'�n payla�ma ve karde�l�k ay�nda �Maz-
lumlar �ç�n �nfak Vakt�� slogan�yla ba�latt��� kampan-
ya çerçeves�nde Mesc�d� Aksa'da düzenled��� �ftar 
program�na b�nlerce F�l�st�nl� kat�ld�. 

BAYIRBUCAK 
TÜRKMENLER�'NE GIDA 
KOL�S� DA�ITIMI YAPILDI

Memur-Sen öncülü�ünde ba�lat�lan �Mazlumlar �ç�n 
�nfak Vakt�� kampanyas� kapsam�nda Sur�ye Türkmen-
da�� Bay�rbucak Türkmenler�'nden yard�ma muhtaç 250 
a�leye 250 adet kumanya da��t�ld�.

�ANLIURFA'DA B�N KOL� 
GIDA YARDIMI

Sur�ye'dek� �ç sava� neden�yle ülkem�ze s���nan ve 
�anl�urfa'da kalan s���nmac�lara �b�n kol�den olu�an 
b�r T�r'l�k g�da yard�m�� yap�ld�.

MEMUR SEND�KALARI KONFEDERASYONU

Dünyan�n neres�nde olursa olsun, zulmün kar��s�nda mazlumun yan�nda olan Memur-
Sen, Somal�, Arakan, F�l�st�n, Do�u Türk�stan, Sur�ye, Balkanlar ve çe��tl� ülkelerde 
ya�anan zulümler� hayk�r�rken, öte yandan �Mazlumlar �ç�n �nfak Vakt�� slogan�yla 
ba�latt��� kampanyayla dünya genel�nde �nsan� yard�m faal�yetler� gerçekle�t�r�yor.

MEMUR-SEN�DEN; MAZLUMLAR �Ç�N, �NFAK 
VAKT�
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Memur-Sen Konfederasyonu'nun karde� kurulu�lar-
la b�rl�kte ba�latt��� �Mazlumlar �ç�n �nfak Vakt�� 
yard�m kampanyas�n�n Balkanlar aya��nda yap�lacak 
yard�mlar kapsam�nda Kosava'ya g�den Memur-Sen 
Genel Ba�kan� Al� Yalç�n ve Genel Ba�kan Yard�mc�s� 
Mehmet Em�n Esen, b�r d�z� temasta bulundu.

Yalç�n �lk olarak Kosava'n�n Pr�zren kent�nde bulunan 
300 yet�m ö�renc�n�n temel �ht�yaçlar�n� ve okul 
masra�ar�n� kar��layan �nsan� Yard�m Derne��n� z�ya-

YALÇIN, KOSOVA'DA YET�MLER�N YÜZÜNÜ 
GÜLDÜRDÜ

ret ett�. Yet�mlerle sohbet eden Yalç�n, çocuklara 
bayraml�k hed�ye da��tmay� da �hmal etmed�. 

Yalç�n daha sonra Mamu�a kent�nde Hak-�� ve 
Mamu�a Gönülel� Derne��'n�n deste��yle düzenle-
nen �Yet�m Bulu�mas�� program�na kat�larak, 200 
yet�m ve a�leler�yle �ftar yapt�. Yet�m çocuklar�n 
Kur'an-� Ker�m z�yafet, Türkçe �lah� d�nlet�s� �le renk 
katt��� �ftar program�nda Yalç�n, yet�mlere bayraml�k 
hed�ye da��t�m� gerçekle�t�rd�.
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serg�leyenlere, demokras� hayat� �ç�nde yanl�� tav�r or

Adalet Aray���n�n Gür Ses�

MEMUR SEND�KALARI KONFEDERASYONU

MEMUR-SEN MURS� �Ç�N ALANLARA �ND�

Memur-Sen tüm �llerde e� zamanl� olarak "Murs�'ye 
destek, S�s�'ye lanet" eylemler� gerçekle�t�rd�. 
Eylemler�n �lk� Ankara'da yap�ld�. M�s�r'da, darbeyle 
görev�nden uzakla�t�r�lan seç�lm�� Cumhurba�kan� 
Muhammed Murs�'n�n �dama mahkum ed�lmes�n� 
Memur-Sen, M�s�r Büyükelç�l��� önünde protesto ett�. 
Ankara Ku�ulu Park'da b�r araya gelen Memur-Sen 
üyeler� hep b�rl�kte M�s�r Büyükelç�l���ne yürüdüler.

Yürüyü� esnas�nda, Memur-Sen'l�ler �Yak�lacak 
sehpalar yok olacak kuklalar", "Kat�l cunta �sra�l'e 
kukla", "�hvan'a selam d�ren��e devam", "F�ravun S�s� 
hesap verecek", "Kahrolsun zal�mler ��b�rl�kç� 
ha�nler", "�hvan üzülme ümmet sen�nle", "B�r Musa 
gelecek F�ravun'u y�kacak", "Müslüman uyuma 
karde��ne sah�p ç�k", "Seyy�t Kutup, El Benna selam 
olsun �hvan'a" �ekl�nde slogan att�lar.
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�KAT�LLER�N VERD��� KARARI TANIMIYORUZ�
n�n yan�nda durdu�umuzu Memur-Sen olarak 
deklare ed�yoruz. Murs� dah�l tüm �hvan tutuklular� 
serbest b�rak�lmal�, Muhammed Murs�'n�n göreve 
�ades� sa�lanmal�, darben�n asker-s�v�l tüm aktörler� 
yarg�lanmal�d�r.�

Büyükelç�l�k önünde toplanan k�tleye seslenen 
Memur-Sen Genel Ba�kan� Al� Yalç�n, �B�nlerce darbe 
kar��t�n�n katled�ld��� M�s�r'da kat�ller�n verd��� 
hukuksuz kararlar� tan�m�yor, s�laha ve ��ddete 
bula�mayarak örnek b�r duru� serg�leyen M�s�r halk�-
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31. Ba�kanlar Kurulu Toplant�s� 
�ç�n Balkanlara g�den Memur-Sen  
heyet� Kosova'n�n tar�h� �ehr� 
Pr�zren'den M�s�r'�n seç�lm�� 
Cumhurba�kan� Muhammed 
Murs�'ye destek eylem� 
gerçekle�t�rd�.

Tar�h� Akdere Ta� Köprüsü üzer�nde toplanan 
Memur-Senl�ler, eller�nde �FreeMors�� pankartlar�yla
darbec� S�s�'y� protesto ed�p, Murs�'ye özgürlük 
�sted�.

KOSOVA�DAN MURS��YE DESTEK
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Mazlumlar�n 
Yan�nday�z
M�s�r'dak� mazlumlar�n ve ma�durlar�n yan�nda 
olduklar� mesaj�n� veren Al� Yalç�n, �Onlar� ��ddete 
çekmeye çal��an, darbec�ler�n oyunlar�n� bozan ve 
�zzetl� b�r �ek�lde darbec�ler�n kar��s�nda duran 
oradak� �nsanlar�n �radeler�ne sayg� duyulmas� 
gerek�r. Asla darbec�ler yapmak �sted�kler�nde ba�a-
r�l� olmayacaklar. En�nde sonunda darbec�ler kaybe-
decekt�r. Memur-Sen a�les� olarak M�s�r�a selam 
gönder�yoruz� ded�. 

Halk�n �rades�
Mahkum Ed�lemez
Memur-Sen Konfederasyonu Genel Ba�kan� Al� Yalç�n 
Murs�'ye destek eylem�nde yapt��� aç�kalamada, 
�Memur-Sen a�les� olarak sevg�m�z ve tepk�m�z de 
s�n�r tan�maz. �u an Balkanlarday�z. Bugün buradan 
ses vererek kes�nl�kle �damlar�n kar��s�nda oldu�umu-
zu, Murs��n�n Cumhurba�kanl���n�n yen�den tan�nma-
s�n� ve hakk�n�n ver�lmes�n� �st�yoruz. Halk�n �rades� 
darbec�ler�n �ht�ras�na mahkum ed�lemez� �ekl�nde 
konu�tu.
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SELAM OLSUN UYGURLU KARDE�LER�M�ZE, 
LANET OLSUN FA��ST Ç�N�E

 ��slam, �nsan Özgür Türk�stan�, �Oruca Uzanan Eller 
K�r�ls�n�, ��nsanl�k Susma, Türk�stan'da Zulüm Var�, 
�Türk�stan'� Unutan Dünya Utans�n�, �Türk�stan'�n 
��gal�, �nsanl���n �hlal�� �ekl�nde sloganlar att�. 
Eylemde bas�n aç�klamas� yapan Memur-Sen Genel 
Ba�kan� Al� Yalç�n, Do�u Türk�stan'da k� vah�et, 
katl�am ve soyk�r�m� lanetleyerek, �Ç�n mallar�n� 
boykot� ça�r�s� yapt�.

Kapal� Devre 
Zulüm Yap�l�yor
Bas�n aç�klamas�nda, 15 gündür Ç�nl� fa��st askerler�n 
Do�u Türk�stan�� tamamen ku�atma alt�na ald���n� 
bel�rten Memur-Sen Genel Ba�kan� Al� Yalç�n, �Türk-
�stan�da oruç tutmak yasak. Ba�örtülü kad�nlar tac�z 
ed�l�yor, key� b�r �ek�lde gözalt�na al�n�yor.

Memur-Sen, Do�u Türk�stan'da ya�anan kapal� devre 
zulmü protesto etmek, Ç�n zulmüne �DUR� demek 
�ç�n 81 �lde e� zamanl� olarak eylem yapt�. Eylemde 
Ç�n'�n Do�u Türk�stan'dak� zulmü protesto ed�ld�. 
Eylemler�n Ankara'dak� adres� �se Ç�n Büyükelç�l��� 
önü oldu. Elç�l�k önünde b�r araya gelen grup s�k s�k 

Memur-Sen Genel Ba�kan� Al� 
Yalç�n, �Türk�stan'da Oruç tutmak 
yasak. Ba�örtülü kad�nlar tac�z 
ed�l�yor. Kur'an e��t�m� 
engellen�yor, 500 b�n c�var�nda 
çocuk zorla �deoloj�k e��t�mlere 
tab� tutuluyor. Bura- dan herkes� 
'Ç�n mallar�n� boykota' 
ça��r�yoruz� ded�.
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Kur'an e��t�m� engellen�yor, 500 b�n c�var�nda çocuk 
zorla �deoloj�k e��t�mlere tab� tutuluyor. Ç�n 
hükümet�, farkl� Türkçe lehçeler�nde konu�an yerl� 
halk� Ç�ncey� kullanmaya zorlayarak as�m�lasyon 
pol�t�kalar� uyguluyor. Bu hukuksuzluklara, zulümle-
re, yasaklara ve bask�lara �t�raz edenler evler�nden 
al�n�yor, demokrat�k eylem hakk�n� kullananlar sokak 
ortas�nda öldürülüyor. Halka önder olab�lecek 
kapas�tedek� baz� Al�mler de zeh�rlenerek öldürülü- 
yor� ded�.

Kahrolsun Emperyal�zm
Kahrolsun Fa��st Ç�n
Dünyan�n sess�zl���nden cesaret alan Ç�n hükümet�-
n�n soyk�r�ma dönü�en uygulamalara �mza att���n� 
bel�rten Yalç�n, �Dünya bu soyk�r�ma, bu �nsanl�k 
zulmüne, bu alçakl��a ve vah�ete sey�rc� kalarak, 
ortak oluyor. �Lanet olsun fa��zme, lanet olsun Ç�n 
zulmüne� �fadeler�n� kulland�. 

Fa��st Ç�n�e Kar��
B�rl�k Vakt�

Fa��st Ç�n hükümet�n�n, Do�u Türk�stan'da Uygur 
nüfusunu azaltarak bölgey� Ç�nl�le�t�rmek �sted���n� 
vurgulayan Yalç�n, ��nsanl��a ça�r�m�z bu zulme �DUR� 
demek �ç�n tüm v�cdan sah�pler�n� aya�a kalkmaya, Ç�n 
zulmü son bulana kadar b�r daha oturmamaya davet 
ed�yoruz. Do�u Türk�stan'dak� soyda�lar�m�za destek 
olmak, Fa��st Ç�n zulmünü protesto �ç�n ve boykot �ç�n 
harekete geçel�m� ded�.

Memur-Sen B�nas�na
Gök Bayrak As�ld�

Öte yandan Do�u Türk�stan'a destek amac�yla Memur-
Sen Genel Merkez B�nas�na �dev gök bayrak� as�ld�.
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TERÖR DEVLET�NDEN YARDIM HEYET�M�ZE 
�LLEGAL UYGULAMA

Yalç�n: � Mav� Marmara Ruhunu 
Ya�ataca��z.�

�Mazlumlar �ç�n �nfak Vakt��kampanyas� kapsam�nda 
Kudüs'e g�den Memur-Sen Genel Ba�kan Yard�mc�s� 
Levent Uslu'nun da aralar�nda bulundu�u heyet�n 
terör devlet� �sra�l taraf�ndan hukuksuz b�r �ek�lde 
gözalt�na al�nmas� ve s�n�r d��� ed�lmes� �stanbul 
Havaalan�'nda yüzlerce k��� taraf�ndan protesto 
ed�ld�. 

Tel Av�v'dek� Ben Gur�on Haval�man�'nda hukuksuz 
b�r �ek�lde gözalt�na al�nan, yakla��k 8 saat 
gözalt�nda tutulduktan sonra �llegal sorguya çek�len, 
Memur-Sen Genel Ba�kan Yard�mc�s� Levent Uslu ve 
4 gazetec�, 4 akt�v�st s�n�r d��� ed�ld�. Mazlumlara 
yard�m �ç�n Kudüs'e g�den heyete terör devlet� �sra�l, 
10 y�l boyunca ülkeye g�r��ler�ne yasaklama get�rd�.

Kampanya kapsam�nda F�l�st�nl�lere, 1000 kol� g�da 
yard�m�, �ht�yaç sah�b� b�n k��� �le �ftar ve 100 F�l�st�nl� 
çocu�a bayraml�k g�y�m yard�m� gerçekle�t�rmek 
�ç�n yola ç�kan ancak �sra�l taraf�ndan gözalt�na 
al�nan Memur-Sen Genel Ba�kan Yard�mc�s� Levent 
Uslu �le 6 saat sonra temas kurab�ld�k. Sa�l�k 
durumlar�n�n �y� oldu�unu bel�rten Uslu, hukuksuz 
b�r �ek�lde gözalt�na al�nd�klar�n�, uzun süren b�r 
sorgunun ard�ndan b�r odada beklet�ld�kler�n� 
aç�klad�. 

61



Sorguda Ps�koloj�k ��kence
Az önce yen�den �let���m kurdu�umuz Levent Uslu, �uanda val�zler�n�n yen�den arand���n�, ps�koloj�k ��kence 
boyutuna ula�an sorulara muhatap kald�klar�n� �fade ett�.

��sra�l��n Gerçek Yüzünü �Tüm Dünya Gördü
Atatürk Haval�man�'nda düzenlenen eylemde 
konu�an Memur-Sen Genel Ba�kan� Al� Yalç�n, s�n�r 
d��� ed�len arkada�lar�yla �ft�har ett�kler�n� bel�rterek,
�Terör devlet� �sra�l'�n yapt��� tüm zulümler�ne kar��n, 

Mesc�d-� Aksa özgürle�ene kadar Türk�ye'dek� 
duyarl� �nsanlarla b�rl�kte Memur-Sen a�les� olarak 
Mav� Marmara ruhunu sonuna kadar ya�ataca��z� 
d�ye konu�tu.
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Genel seç�m sonuçlar�n� de�erlend�ren Memur-Sen Genel Ba�kan� Yalç�n, �Genel seç�mde ortaya ç�kan 
mesaj mutlaka �y� okunmal�d�r çünkü part�lere mesaj var, Türk�ye'n�n genel�ne �l��k�n mesaj var. 63. 
Hükümet�n kurulab�lmes� �ç�n ortaya b�r koal�syon foto�raf� ç�km�� durumda. Bugünden �t�baren Türk�ye'n�n 
b�r aray��a yo�unla�mas� gerek�yor� ded�.

Memur-Sen Genel Ba�kan� Al� Yalç�n, Memur-Sen'�n 20. Y�l� münasebet�yle TCDD Kule Restoran'da 
gazetec�lerle b�r araya geld�. Türk�ye'n�n öneml� b�r süreçten ç�kt���n� an�msatan Yalç�n, genel seç�mle �lg�l� 
sürec�n tamamland���n� ve ülken�n yen� b�r dönemle kar�� kar��ya oldu�unu �fade ett�. Yalç�n, ortaya ç�kan 
tabloda seç�me kat�l�m oran�na bak�ld���nda kay�t d��� s�yaset�n art�k devre d��� kald���n� vurgulayarak, 
herkes�n �rades�n� b�r �ek�lde sand��a yans�tt���n� kaydett�. Seç�mler sonras�nda ver�len mesaj�n önem�ne 
��aret eden Yalç�n, �Ortaya ç�kan mesaj mutlaka �y� okunmal�d�r çünkü part�lere mesaj var, Türk�ye'n�n 
genel�ne �l��k�n mesaj var. 63. Hükümet�n kurulab�lmes� �ç�n ortaya b�r koal�syon foto�raf� ç�km�� durumda. 
Bugünden �t�baren Türk�ye'n�n 63. Hükümet� kurma konusunda b�r aray��a yo�unla�mas� gerek�yor� 
�fades�n� kulland�.

YALÇIN, GAZETEC�LERLE 
B�R ARAYA GELD�
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TERÖRE KAR�I TEK SES TEK YÜREK

M�llet�m�z�n b�rl�k ve beraberl���n� hedef alan �ha�n terör� sald�r�lar�n� �lanetlemek� amac�yla 
Memur-Sen Genel Merkez Yönet�m�, Memur-Sen�e ba�l� 11 send�kan�n genel ba�kanlar�, te�k�lat 
tems�lc�ler� ve üyeler�n kat�l�m�yla ortak b�r deklarasyon yay�nlad�. Ayr�ca 81 �lde e� zamanl� 
olarak yap�lan eylemlerde ha�n terör sald�r�lar� k�nand�, kamuoyuna sa�duyu ça�r�s� yap�ld�. 

�stanbul�da gen�� b�r kat�l�mla gerçekle�en bas�n toplant�s�nda konu�an Memur-Sen Genel Ba�kan� Al� 
Yalç�n, terörü, terörün arkas�ndak� �ç ve d�� güçler� ve kanl� kalemler�yle teröre destek verenler� k�nad�. 
Yalç�n, ba�ta Da�l�ca ve I�d�r olmak üzere, ülke genel�nde ya�anan terör olaylar�nda �eh�t olanlara Allah�tan 
Rahmet, a�leler�ne de ba�sa�l��� d�led�.
 
Terörün, kan ve ��ddetten beslenen b�r �nsanl�k suçu oldu�unu bel�rten Yalç�n, �Bu �nsanl�k suçunu ancak 
akl�, ruhu ve v�cdan� ��as etm�� k���ler ve gruplar ��leyeb�l�r. Terör�zm�n ve terör�stler�n hede� �se  �nsanl�kt�r, 
karde�l���m�zd�r, m�llet�m�zd�r, ortak gelece��m�zd�r, b�rl�kte ya�ama �radem�zd�r� ded�.

64
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Rahmet, a�leler�ne de ba�sa�l��� d�led�.
 
Terörün, kan ve ��ddetten beslenen b�r �nsanl�k suçu oldu�unu bel�rten Yalç�n, �Bu �nsanl�k suçunu ancak 
akl�, ruhu ve v�cdan� ��as etm�� k���ler ve gruplar ��leyeb�l�r. Terör�zm�n ve terör�stler�n hede� �se  �nsanl�kt�r, 
karde�l���m�zd�r, m�llet�m�zd�r, ortak gelece��m�zd�r, b�rl�kte ya�ama �radem�zd�r� ded�.

Gez� olaylar�nda ya�ananlar� da anlatan Yalç�n, �Dün gez� olaylar�nda üç a�aç �ç�n sokaklar� yang�n yer�ne 
döndüren Gez�c�ler, bugün gencec�k �danlar�m�z topra�a dü�erken sess�zler. Bu nas�l v�cdan, bu nas�l b�r 
�tt�fak?� d�ye sordu.

Dezenformasyon Yapan Medyaya Tepk�

Hede�er�ne Ula�amayacaklar
�Büyük Memur-Sen A�les� olarak, ba�ta Da�l�ca olmak üzere ülkem�z�n çe��tl� �eh�rler�nde ya�anan ve 
m�llet�m�z� der�nden sarsan el� kanl� terör örgütünün sald�r�lar�n� ��ddetle k�n�yor ve lanetl�yoruz� d�yen 
Yalç�n, ��eh�tler�m�ze Allah�tan rahmet, kederl� a�leler�ne ve m�llet�m�ze ba� sa�l���, yaral�lar�m�za ac�l ��falar 
d�l�yoruz. Terör, kan ve ��ddetten beslenen b�r �nsanl�k suçudur. Bu �nsanl�k suçunu ancak akl�, ruhu ve 
v�cdan� ��as etm�� k���ler ve gruplar ��leyeb�l�r. Terör�zm�n ve terör�stler�n hede� �se  �nsanl�kt�r, 
karde�l���m�zd�r, m�llet�m�zd�r, ortak gelece��m�zd�r, b�rl�kte ya�ama �radem�zd�r� �ekl�nde konu�tu.
 
Yalç�n sözler�n� �u �ek�lde sürdürdü: �Ülkem�ze, m�llet�m�ze ve gelece��m�ze yönelen bu can�ce sald�r�lar, 
�ster PKK �ster I��D �sterse DHKP-C�den gels�n; terörü, teröre destek verenler�, terörün arkas�ndak� �ç ve d�� 
güçler� nefretle k�n�yoruz. Bu alçak terör örgütler�ne kar�� bugüne kadar oldu�u g�b� bundan sonra da 
b�rl�kte mücadele vermeye devam edece��m�z�n b�l�nmes�n� �st�yoruz�
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KIZILAY�DAN MEMUR-SEN�E �DUYARLILIK� 
ÖDÜLÜ

Memur-Sen, K�z�lay'�n 147. Y�ldönümü dolay�s�yla �Büyük Kalpler Bulu�uyor� adl� programda �duyarl�l�k ve 
yard�mseverl�l�k� alt�n madalya ödülüne lay�k görüldü. Ödülü Memur-Sen Genel Ba�kan� Al� Yalç�n ald�. 
 
Cumhurba�kan� Recep Tayy�p Erdo�an'�n �Büyük Kalpler Bulu�uyor� ad�n� ta��yan ve Hal�ç Kongre 
Merkez�'nde gerçekle�en programda, Türk K�z�lay��n�n yurt �ç� ve yurt d��� �nsanî yard�m operasyonlar�nda
ba���lar�yla �ht�yaç sah�pler�n�n yüzler�n� güldüren ba�ta Memur-Sen olmak üzere 180'�n üzer�nde 
hay�rsever, alt�n madalya �le ödüllend�r�ld�. Ödülü Gençl�k ve Spor Bakan� Ak�f Ça�atay K�l�ç'�n el�nden alan 
Memur-Sen Genel Ba�kan� Yalç�n �Ödülü F�l�st�n'e yard�mlar�m�z� götürürken S�yon�st �sra�l taraf�ndan, 
hukuksuz b�r �ek�lde gözalt�na al�nan, yakla��k 8 saat gözalt�nda tutulduktan sonra �llegal sorguya maruz 
kalan, daha sonra s�n�r d��� ed�len arkada�lar�m�z ad�na al�yorum�  d�ye konu�tu.
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YALÇIN, ÜSKÜP�TE YET�MLERLE B�R 
ARAYA GELD�

Memur-Sen ve E��t�m-B�r-Sen Genel Ba�kan� Al� Yalç�n,�Yet�mler, �nsanl�k a�les�n�n sorumlu b�reyler� 
olmam�z dolay�s�yla b�ze ver�lm�� b�rer emanett�r, onlar b�z�m çocuklar�m�zd�r. Baz�lar�n�n annes� babas� 
olmayab�l�r ama �u an burada 150 amcas�, a�abey�, k�z karde�ler� ve ablalar� var� ded�.

E��t�m-B�r-Sen 31. Ba�kanlar Kurulu Toplant�s� �ç�n Makedonya'da bulunan Al� Yalç�n ve genel ba�kan 
yard�mc�lar�, Yunus Emre Enst�tüsü Müdür Yard�mc�s� Fuat Korkmaz, Uluslararas� Balkan Ün�vers�tes� 
Rektörü ��nas� Gündüz, Makedonya E��t�m Bakan� Abdülhak�m Adem�, �y�l�k Ba�a�� Derne�� Ba�kan� Rufat 
�ere�, Türk Demokrat�k Part�s� Genel Ba�kan� Kenan Has�p, Çal��ma Bakanl��� Müste�ar Enver Hüsey�n, 
Türk�ye Cumhur�yet� Üsküp Büyükelç�s� Ömür �ölend�l �le görü�tü. 
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Memur-Sen ve E��t�m-B�r-Sen Gaz�antep'te mültec�-
lerle bulu�tu, Sur�yel� mazlumlara 500 kol� g�da 
yard�m�nda bulundu. Yard�m paketler�n�n da��t�m�na 
E��t�m-B�r-Sen Genel Ba�kan Yard�mc�la-r� M�that 
Sev�n, At�lla Olçum �le Memur-Sen ve E��t�m-B�r-Sen 
Kad�nlar Kom�syonu Ba�kan� Hab�be Öçal kat�ld�.
 
Mültec�lerle bulu�an heyet yard�m da��t�m�n�n 
ard�ndan b�r bas�n aç�klamas� �le haz�rlad�klar�, �Sur�-
ye ve Kad�n� Raporunu aç�klad�lar. Memur-Sen ve 
E��t�m-B�r-Sen Kad�n Kom�syonu Ba�kan� Hab�be 
Öçal taraf�ndan aç�klanan rapora göre d�ren���n ba�-

lad��� günden bugüne kadar 264 b�n Sur�yel� 
hayat�n� kaybett�. Y�ne rapora göre 2011'den bugüne 
9.200 kad�n, 13.312 çocuk rej�m taraf�ndan katled�ld�.

��te Hab�be Öçal taraf�ndan yap�lan bas�n 
aç�klamas� ve Sur�ye raporu:

Uluslar aras� örgütler ve Sur�ye �nsan haklar� 
dernekler� �le b�rl�kte sahada yapt���m�z ara�t�rma 
sonucunda haks�z uygulamalara ve soyk�r�mlara 
kar�� d�ren���n ba�lad��� 2011'den bugüne kadar 
9.200 kad�n�n Baas rej�m� taraf�ndan katled�ld���n� 
tesp�t etm�� bulunuyoruz.

MEMUR-SEN 
KADINLAR KOM�SYONU�NDAN
�SUR�YE VE KADIN� RAPORU
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Y�ne toplam 13.312 çocuk da bu süre zarf�nda rej�m 
taraf�ndan ac�mas�zca öldürülmü�, hastal�k ve 
�mkâns�zl�k yüzünden hayat�n� kaybeden çocuklar�n 
say�s�na �se ula��lamamaktad�r. 

Her 7 Sur�yel�'den b�r� s�n�rlar� a�mak zorunda 
kal�rken, bunlar�n yar�s�n� çocuklar olu�turuyor. Ula�-  
t���m�z rakamlara göre en az 3.5 m�lyon Sur�yel� s�n�r- 
lar� a�arak, kom�u ülkelerdek� mültec� kamplar�na 
yerle�t�. Sald�r�lar�n yo�unla�t��� köylerden b�r ba�ka 
köye göç eden Sur�yel� say�s� �se 4 m�lyonu bulurken, 
�ç sava�ta hayat�n� kaybedenler�n say�s� 264 b�n� 
buldu�u bel�rlenm��t�r.

Fa�l� meçhuller ve kaç�rma olaylar� �se aral�ks�z 
sürerken, rej�m taraf�ndan 12 b�n kad�n haks�z ve 
hukuksuz b�r �ek�lde cezaevler�nde tutuluyor. Ceza- 
evler�nde kötü muamele, ��kence ve tecavüz sonu- 
cunda hayat�n� kaybeden kad�n say�s� �se 400 c�va- 
r�nda. Ev�n� terk etmek zorunda kalan kad�n say�s� 2 
m�lyonu a�arken, sava� neden�yle 154 b�n k��� engell� 
konumuna dü�tü. A��r sald�r�lar sonucunda yarala- 
nan ve engell� olan kad�n say�s� 50 b�ne ula�t�.

Haz�rlad���m�z rapora göre Sur�ye'de rej�m�n bask� ve 
vah�et�nden en çok etk�lenen sava� kurbanlar�n�n 
ba��nda kad�nlar ve çocuklar gel�yor. Dünyan�n göz- 
ler�n� kapatt��� s�rt�n� döndü�ü bu vah�ette m�lyon- 
larca çocuk yet�m, b�nlerce kad�n ya öldürülmü� yada 
yüz k�zart�c� ��kencelere maruz kalm��t�r. Z�ra rej�m 
güçler� Sur�yel� kad�nlara kar�� s�stemat�k b�r ��ddet 
uyguluyor.

Sur�yel� kad�nlar, bütün benl�kler�yle d�ren��e 
kat�l�yorlar.
 
Bar��ç�l göster�lere kat�lmak, özgürlük ve adalet 
talepler�n� her alanda d�le get�rmek, yet�m ve 
muhtaç a�lelere yard�m el� uzatmak ve yaral�lara 
müdahale ed�p yard�m etmek Sur�yel� kad�nlar�n 
üstlend��� vaz�feler�n ba��nda gelmekted�r.

Sava��n ba�lad��� günden bu yana Sur�ye'de 
kad�nlar katled�ld�ler, gözalt�na al�nd�lar, tecavüze 
u�rad�lar ve �antaj amaçl� reh�ne olarak kullan�ld�lar. 
Sur�ye de kad�n ve çocuklar rej�m taraf�ndan halk 
ayaklanmas�na kar�� her zaman hedefte olmu�, 
ps�koloj�k koz olarak kullan�lmaya çal���lm��t�r.

� Sur�ye süren sava� kad�n erkek çocuk ya�l� 
ay�rmadan tüm vah�et�yle büyümekted�r.

� Tutuklanan veya c�nsel �st�smara u�rayan kad�nlar, 
�ç�nde bulunduklar� toplumun zay�f ve güçsüzlü�üy-
le yaln�z kalmakta ve hayata kar�� tek ba��na ayakta 
durmaya çal��maktad�r.

� Sur�yel� mültec� kad�lar kend�ler�ne kucak açan 
savunmac� ve korumac� güçler�n deste�� yan� s�ra, 
ayn� ülken�n art n�yetler� �nsanlar�n kötü bak�� ve 
muameleler�ne de maruz kalmaktad�rlar.

MEMUR SEND�KALARI KONFEDERASYONU

 Sonuç olarak;
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� Rej�m güçler� ve farkl� s�lahl� gruplar aras�ndak� 
çat��malar neden�yle Sur�yel� kad�nlar her an ölüm ve 
yaralanma tehl�kes� alt�ndad�r. Güvenl�k sorunu 
sebeb�yle tedav� olamayan veya tedav� sürec� 
tamamlanamayan kad�nlar� bekleyen b�r ba�ka 
tehl �ke de kötü olan ekonom�k durum ve 
hastaneler�n �ç�nde bulundu�u �mkâns�zl�klard�r.

� Bakacak k�mses� olmayan Sur�yel� kad�nlar günlük 
�ht�yaçlar�n� dah� kar��lamada zorlanmaktad�r. 
Özell�kle küçük çocuklar� olan kad�nlar �ç�n geç�mle-
r�n� tem�n etmek daha zor ve s�k�nt�l� olmaktad�r. �� 
aramaya ç�kt�klar�nda kötü davran��lara ve �st�smara 
maruz kalab�len bu kad�nlar, genell�kle çok az paralar 
kar��l���nda çal��maktad�r.

� Sur�yel� kad�nlar, d�ren�� boyunca ya�ad�klar� s�k�nt� 
ve zorluklara ra�men b�rçok ba�ar� h�kâyes�ne �mza 
atm��t�r. Ac�lar�n üstes�nden geleb�len, umutlu b�r 
gelece��n temeller�n� atab�len ve sorunlar�n� çözmey� 
ba�arab�len kad�nlar, d�ren���n kend�ler�ne katt��� 
sosyal, kültürel ve s�yas� k�ml�kle toplumda art�k farkl� 
konumlarda söz sah�b� olmakta ve her sev�yede etk�l� 
rol oynamaktad�r.

ESAD'�n masum �nsanlar� ac�mas�zca öldürmes�n� 
dünya seyretmemel�d�r, k�namakla yet�nmemel�d�r. 
Akan kan� durduracak, gözya�lar�n� d�nd�recek 
yapt�r�m gücü yüksek kararlar al�narak ac�len 
yürürlü�e konmal�d�r. Baas rej�m�n�n ve ESAD'�n 
kanl� katl�amlar�n� lanetl�yor, Sur�ye halk�n�n vesaye-
te son verme ve egemenl���n� kazanma mücadeles�-
n� destekled���m�z� buradan b�r kez daha tüm dün-
ya ya hayk�r�yoruz.

Ça�r�m�z �udur ;
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Ha�n terör sald�r�lar�na b�r tepk� de Genç Memur-
Sen�den geld�. Memur-Sen Konfederasyonu gençl�k 
te�k�lat� Genç Memur-Sen üyeler�, son günlerde 
özell�kle gençler� hedef alan, ülken�n huzur ve 
güvenl���ne kast eden terör olaylar�n� lanetled�. 

Memur-Sen Genel Merkez��nde bas�n aç�klamas� 
yapan Genç Memur-Senl�ler, m�llet�n, kend� huzur ve 
güvenl���ne yönel�k ha�n terör sald�r�lar�na asla f�rsat 
vermeyecekler�n� vurgulad�. Genç Memur-Senl�ler 
ad�na bas�n aç�klamas� Genç Memur-Sen Genel 
Ba�kan� Eyüp Beyhan, yapt�.

Ha�n Sald�r�lar Karde�l���m�z�  Hedef Al�yor

GENÇ MEMUR-SEN: K�RL� OYUNLARI GENÇL�K 
BOZACAK

Türk�ye�n�n büyümeye, normalle�meye ve uluslararas� arenada söz sah�b� olmaya ba�lad��� dönemlerde 
devreye sokulan terör örgütler�n�n, kanl� yüzler�n� b�r kez daha devreye soktu�unu bel�rten Beyhan, 
�Ülkem�zde kaot�k ortamlar yaratmaya çal��an terör�st eylemler�n m�ll� b�rl�k ve beraberl���m�z�, ülkem�z�n 
karde�çe ya�ama arzusunu hedef alan bu tür ha�n g�r���mler� kabul etmem�z, kabu�umuza çek�lmem�z asla 
ve asla mümkün de��ld�r� d�ye konu�tu.

Bütün Gençl��e Yap�lm��t�r
�Terörün d�n�, d�l�, �rk� olmaz. Terör k�mden gel�rse gels�n ve k�me kar�� yap�l�rsa yap�ls�n terörün her türlüsü-
nü lanetl�yoruz� d�yen Beyhan, �Yap�lan bu ha�n sald�r� bar��a ve �st�kbal�m�z �le umudumuz olan bütün 
gençl��e yap�lm�� b�r sald�r�d�r. Bu sald�r�n�n bütün tet�kç�ler�ne hayk�r�yoruz; b�n y�l�k desende b�r ve 
beraberl���m�z�, sevg� ve merhametle mayal� bu topraklarda ye�eren karde�l���m�z�, s�nes�nde güçlü b�r 
�manla yen�den d�r�l���n haberc�s� olan gençler�m�ze alçakça sald�rmakla muva�ak olamazs�n�z. S�z 
yen�leceks�n�z ve yen�lmeye mahkûmsunuz� �fadeler�n� kulland�.
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DESTEK VARSA ENGEL YOK

Memur-Sen Engell�ler Kom�syonu taraf�ndan,10-16 
May�s Engell�ler Haftas� münasebet�yle, fark�ndal�k 
olu�turmak �ç�n organ�ze ed�len göster� maç�nda, 
Memur-Sen Yönet�m� �le Ankara Büyük�eh�r Beled�-
yes� Engell�ler Tekerlekl� Sandalye Basketbol tak�m� 
kar�� kar��ya geld�. 

Alt�nda� Kapal� Spor Salonu'nda gerçekle�t�r�len 
maça b�rçok s�v�l toplum tems�lc�s�n�n yan� s�ra, 
gençler, engell�ler, gazetec�ler ve Memur-Sen'e ba�l� 
send�kalar�n tems�lc�ler� kat�ld�. 

Yalç�n: Destek Varsa
Engel Yok

Bugün bu salonda engeller� spor �le a�arak, dostluk 
bulu�mas� gerçekle�t�rd�kler�n� �fade eden Memur-
Sen Genel Ba�kan� Al� Yalç�n, "Sosyal hayata kat�lan 
engell� sporcular�m�z, gösterd�kler� müth�� az�m ve 
mücadeleyle topluma örnek olmaktad�rlar. Spor a�k� 
engel tan�maz onu hep b�rl�kte gördük" ded�.

"Amac�m�z engell�ler�n ses� ve gözü olmak" d�yen 
Yalç�n, "Destek varsa engel yok.  Engell� vatanda�-
lar�m�z�n sorunlar�na sah�p ç�kmak do�ru pol�t�ka-
kalar ve kal�c� çözümler üretmek, onlar�n ya�ama 
sev�nc�n� y�t�rmeden, mutlu b�r ya�am sürmeler� �ç�n 
çaba göstermek hep�m�z�n en öneml� sorum-
luluklar�m�zdan b�r�d�r. Engell� vatanda�lar�m�z�n 
k�mseye muhtaç olmadan, kend�ler�ne yeter �artlar 
�çer�s�nde sa�l�kl�, mutlu ve ba�ar�l� b�r hayat 
sürmeler� en büyük amac�m�z olmal�d�r" �ekl�nde 
konu�tu.
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Memur-Sen Engell�ler Kom�syonu Ba�kan� Elvan U�urlu �se, "Engell�l�k yoktur engeller vard�r. Bu engeller�n 
a��lmas�na katk� sunmak �ç�n bu maç� organ�ze ed�k. Kazanan �nsanl�k oldu" ded�.

Maç 20-20 e��tl�kle sonuçlan�rken, kazanan�n 'dostluk' ve '�nsanl�k' oldu�u vurguland�. Maç�n ard�ndan 
Memur-Sen Yönet�m� taraf�ndan, Ankara Büyük�eh�r Beled�yes� Engell�ler Basketbol tak�m�na çe��tl� 
hed�yeler takd�m ed�ld�.

U�urlu: Engell�l�k Yoktur Engeller Vard�r

Memur-Sen Engell�ler Kom�syonu Elvan U�urlu'ya 
Türk�ye Sanat Platformu taraf�ndan Kültür ve Sanat 
Dal�nda Y�l�n G�r���mc�s� Ödülü ver�ld�.

Törende konu�an Memur-Sen Engell�ler Kom�syonu 
Elvan U�urlu, kültür ve sanat alan�nda yap�lan 
özver�l� çal��malara vurgu yaparak, �Kültürümüzün 
b�zlere aktar�lmas�nda ve ya�at�lmas�nda ecdad�m�z 
nas�l öneml� b�r rol üstlenm�� �se b�zlerde gelecek 
ku�aklara  aktarmaktan o denl� sorumluyuz. 
Meden�yet�n kayna�� kültürdür. B�r meden�yet �n�a 
ed�lecekse, kökler�n�, temel�n� kültür de�erler�nden 
alacakt�r. B�z Memur-Sen olarak her türlü kültür ve 
sanat etk�nl�kler�ne destek vererek bu alandak� 
çal��malar� te�v�k eder�z. Yap�lan bu özver�l� 
çal��may� tebr�k ed�yor, Türk�ye Sanat Platformu'na 
bu çal��malar�ndan ötürü te�ekkür ed�yoruz� ded�.

U�urlu�ya Y�l�n G�r���mc�s� Ödülü
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D�YARBAKIR�DA SAHAYA �NEN 600 
STK�DAN ORTAK B�D�R�

Do�u ve Güneydo�u Anadolu'dak� 600 STK b�r 
araya gelerek D�yarbak�r'da son günlerde ��ddet�n� 
her geçen gün art�ran terör olaylar� hakk�nda 
deklarasyon yay�nlad�. Memur-Sen Genel Ba�kan� 
Al� Yalç�n'�n da kat�ld��� bas�n aç�klamas� Da� Kap� 
Meydan�nda yap�ld�. Türkçe ve Kürtçe yap�lan 
aç�klaman�n ard�ndan STK tems�lc�ler� vatanda�lara 
karan�l da��tt�.

Yalç�n: Teröre Kar�� 
Yürekler�m�z� B�rle�t�rel�m
K�sa b�r selamla konu�mas� yapan Memur-Sen Genel 
Ba�kan� Al� Yalç�n, �Dayan��ma ve karde�l�k �ç�n 
buraday�z. Karde�l���m�z� hedef alan, huzurumuza 
pusu kuranlara kar�� buraday�z. Bereketl� topraklar�-
m�z� berekets�zlend�rmek �ç�n �tne ekenlere �nat 
buraday�z. �l�m �ehr�, manev�yat �ehr�, karde�l�k �ehr� 
D�yarbak�r'a selam olsun. �nanc�m�z b�r, davam�z b�r, 
tar�h�m�z b�r, k�blem�z b�r, hat�ram�z b�r. Bu b�rl��� 
hedef alanlara �nat buraday�z. Yüre��m�z� b�rle�t�re-
cek, ��ddete kar�� ç�kacak, Yen�den Büyük Türk�ye 

�deal�m�z� hep b�rl�kte sa�layaca��z. Her türlü teröre 
hay�r. Vesayete ve bürokrat�k ol�gar��ye hay�r. 
Emperyal�zme hay�r. Irkç�l��a hay�r. Karde�l��e, öz-
gürlü�e ve huzura evet� Allah b�rl���m�z� ve 
karde�l���m�z� bozmas�n� ded�.

Çak�rc�: Pkk Derhal S�lah 
B�rakmal�
Da� kap� meydan�nda 600 STK ad�na aç�klanan 
b�ld�r�y� okuyan E��t�m-B�r-Sen Genel Ba�kan 
Yard�mc�s� Ramazan Çak�rc�, �S�lah hak arama 
yöntem� olamaz, var olan sorunlar� der�nle�t�rmek-
ten ba�ka ��e yaramaz. Bar���n en temel �art� 
s�lahlar�n susmas�d�r. Bar���n taçland�r�lmas� �ç�n 
örgüt derhal s�lah b�rakmal�, normalle�men�n önü 
aç�lmal�, korku ve bask�ya neden olan dayatmalar-
dan vazgeçmel�d�r. Kal�c� bar��, PKK'n�n hem ��ddet 
d�l�n�, hem ��ddet aparatlar�n� hem de ��ddet arac� 
olan s�lah� b�rakmas�yla mümkündür� ded�.
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Hep�m�z Hz. Adem'�n Çocuklar�y�z
Kamuoyuna 600 STK ad�na sa�duyu ça�r�s� da yapan Çak�rc�, �Hep�m�z Hz. Adem'�n çocuklar�y�z. Hep�m�z 
do�u�tan gelen e��t haklara sah�b�z. �nsanlar, renk, c�ns�yet, d�l, co�rafya, v.b. yönlerden b�r ayr�ma ve 
ayr�mc�l��a tab� tutulamazlar. Tutmaya çal��anlara kar�� da d�renmel�y�z. Her türlü provokasyona kar��n k�n, 
nefret ve dü�manl��� men etmel�, her ko�ulda hak, hukuk, adalet ve bar��� öncelemel�y�z. Gün, akl� sel�m ve 
sükunetle hareket ed�p ��ddetten uzak durmay� sa�lama günü, etn�k h�nç ve öfkeyle toplumu 
kutupla�t�rmadan uzak tutma günüdür� ded�.
 
Türkçe b�ld�r�n�n ard�ndan Kürtçe aç�klama yap�ld�. Kürtçe aç�klamay� akt�v�st Mehmet Den�z yapt�. 
Aç�klamalar�n ard�ndan �se vatanda�lara, esnafa ve güvenl�k görevl�ler�ne STK tems�lc�ler� taraf�ndan karan�l 
da��t�ld�.

��md� Karde�l�k Vakt�
�Co�rafyam�z yan�yor. Bölgem�z kan a�l�yor. Analar�n a��tlar� yürekler� da�l�yor. Yeter Art�k� d�yen Çak�rc�,  
�Art�k karde�l���m�z� sa�lam b�r zem�ne oturtmak zorunday�z. O zem�n� hep b�rl�kte Ümmet b�l�nc�yle hareket 
ederek olu�turab�l�r�z. Sorunlar�m�z� hak ve adalet çerçeves�nde ele al�rsak çözüm üreteb�l�r, akan karde� 
kan�n� durdurab�l�r�z. Kandan beslenen, çat��ma kültürünü gel��t�ren, aram�zdak� ba�� güçsüzle�t�ren ve 
statükocu, tek t�ple�t�r�c� z�hn�yetle mücadelen�n yolu �slam karde�l���d�r. Yürekler�m�z� da�layan el�m 
had�seler�n ya�and��� �u zorlu günlerde hep�m�ze dü�en, b�r kez daha b�rb�r�m�ze s�ms�k� kenetlenmekt�r� 
�ekl�nde konu�tu.
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YÜZB�NLER �TERÖRE HAYIR 
KARDE�L��E EVET� DED�

Memur-Sen'�n de aralar�nda bulundu�u yüzlerce STK'n�n öncülü�ünde �Teröre Hay�r, Karde�l��e Evet� 
yürüyü�ü Ankara'da gerçekle�t�. S�hh�ye meydan�nda toplanan yüz b�nlerce vatanda� Ulus'tak� B�r�nc� Mecl�s'e 
yürüdü.
 
Büyük Memur-Sen a�les�n�n yönet�c�ler�, tems�lc� ve üyeler�n�n de kat�ld��� dev yürüyü�te �tek ses tek yürek� 
hal�nde karde�l�k ve sa�duyu vurgusu yap�larak terör k�nand�.
 
MEMUR-SEN, HAK-��, TOBB, MÜS�AD, TÜRK�YE KAMU-SEN, TÜRK-��, T�SK, TBB, TÜRMOB, TZOB ve TÜS�AD 
'�n ça�r�s�yla ya�l�s� genc� kad�n� erke��, ��ç�s�, memuru, esnaf� her ya�tan ve her kes�mden vatanda�, ö�le 
saatler�nden �t�baren Türk Bayraklar� �le S�hh�ye Meydan�'na geld�.
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Vatanda�lar, k�rm�z� ve beyaz renkte �apkalar, Türk bayraklar�yla yürüyü�ü düzen �çer�s�nde ve bayra��n 
b�rle�t�r�c�l��� temas�yla gerçekle�t�rd�.

 Ankara Adl�yes� önüne t�rla get�r�len uzunlu�u b�n 500, gen��l��� 7 metre olan dev Türk Bayra��, yürüyü�ün 
ba�lamas�n�n ard�ndan vatanda�larca elden ele ta��nd�.
 
Saat 16.40'da Atatürk Bulvar� üzer�nden yürüyü�e ba�layan kortej �Teröre Hay�r, Karde�l��e Evet� sloganlar� 
atarak Ulus'tak� B�r�nc� Mecl�s'e do�ru yürümeye ba�lad�. Bütün STK Tems�lc�ler� yürüyü�ün ard�ndan B�r�nc� 
Mecl�s bahçes�ne g�rd�. Daha sonra hep b�rl�kte �st�klal mar�� okundu.
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YALÇIN, BSPK�NIN 25. YILDÖNÜMÜNDE 
KONU�TU

B�r d�z� temasta bulunmak üzere Kosava'ya g�den 
Memur-Sen Genel Ba�kan� Al� Yalç�n ve Genel 
Ba�kan Yard�mc�s� Mehmet Em�n Esen, Kosova 
Ba��ms�z Send�kalar B�rl���'n�n (BSPK) 25. Y�ldönü-
mü program�na kat�ld�. Burada b�r konu�ma yapan 
Yalç�n, Türk�ye'den 850 B�n üyes� �le Memur-Sen 
Konfederasyonunun selam�n� get�rd���n� �fade ede-
rek, ��k� kurulu�un da temel�nde entelektüel b�r b�r�-

Memur-Sen Genel Ba�kan� 
Al� Yalç�n, Kosova Ba��ms�z 
Send�kalar B�rl���'n�n 25. 
Y�ldönümü program�nda 
konu�tu.

k�m var. S�z�n kurucunuz Prof. Dr. Hayrullah Garan��y�
Memur-Sen'�m�z�n kurucusu Mehmet Ak�f �nan'a ben-
zet�yorum. B�zde �k� tane Ak�f var. B�r� kurucumuz 
Mehmet Ak�f �nan d��er� de �slam ve Meden�yet �a�r� 
Mehmet Ak�f Ersoy'dur� ded�.
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