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Editörden

YENİ TÜRKİYE’NİN 
YOL HARİTASI YENİ 
ANAYASA’DIR

Hedefimiz çok netti. Geride bıraktığımız 2015 yılın-
da, “Memuruz, Haklıyız, Kazanacağız” sloganıyla, 
“Kalkınmadan Pay İstiyoruz” çağrımızla, “2016-2017 
Toplu Sözleşme Talepleri”mizi hazırladık, Devlet Per-
sonel Başkanlığı’na teslim ederek, Yeni Türkiye’ye 
Yeni Kazanımlar üretmek için sahada ve masada dik 
durduk. Kamu İşveren Heyeti ve Memur-Sen’imiz 
arasında yürütülen 3.Dönem Toplu Sözleşme görüş-
melerinde elde ettiğimiz kazanımlarla çalışma haya-
tına damga vurduk, kamu görevlilerini mutlu edecek 
kazanımlara imzamızı attık. Toplu Sözleşme sürecin-
de sadece mali, sosyal ve özlük hakları alanında de-
ğil toplumsal alanda da kazanımlar üreterek, 2015’i 
geride bıraktık.

Yine 2015 yılında  vahşetin, zulmün, terörün, şidde-
tin insanlar ve insanlık üzerinde açtığı yaralara mer-
hamet merhemi sürme noktasında insanlığın garan-
törü olmaya çalıştık, doğal afetlerde de yardım telaşı 
ve mağdurlara el uzatma heyecanıyla hareket ettik. 
Mazlum ve mağdurların destek ve yardım beklenti-
lerini karşılayan birçok çalışma yürüttük.

Emeğin hakkını alma mücadelemizle birlikte Eski 
Türkiye’nin vesayet odaklı retoriklerinden, pratik-
lerinden, mevzuatlarından ve yapılarından kurtul-
mayı da öncelikli hedef olarak gördük. Emeğimize, 

ekmeğimize, haklarımıza, özgürlüklerimize, onuru-
muza, medeniyet davamıza sahip çıkarken “birlikte 
üretelim, hakça bölüşelim” anlayışıyla erdemli, adil 
ve medeniyet değerleriyle şekillenmiş sendikal du-
ruşun merkezi olduk. Hamd olsun. Sendikacılıktaki 
ehliyetimiz, sözlerimizdeki tutarlılık ile milletimizin 
desteğine mazhar olduk.

Sendikacılığmızın ve sendikal mücadelemizin mer-
kezinde “insan”, referans noktasında ise “medeniyet 
değerlerimiz” yer alıyor. Konfederasyonumuz ve 
sendikalarımız, emek ve ekmek mücadelesi veren-
lerce “hak arama mevkisi”, mazlumlarca “merha-
met mevkisi” mağdurlar tarafından “hakkı gözeten 
adalet terazisi”, özgürlük sevdalılarınca “yasakların 
def edicisi” olarak görülüyor. Çünkü varlık gerekçesi 
olarak kabul ettiğimiz, inşası ve ihyasına talip oldu-
ğumuz medeniyet davamız var. İnsanları ve insanlı-
ğı, zalimlerden, zulümden kurtarma hedefimiz var. 
Daha özgür, daha adil, daha huzurlu, daha müref-
feh ve daha insancıl bir dünya hayalimiz var. Bunları 
gerçekleştirmek için olmazsa olmaz gördüğümüz 
ve ulaşmak için milletimizle birlikte yol aldığımız 
“Yeniden Büyük Türkiye” idealimiz var. Bu idealimiz 
doğrultusunda Yeni Anayasa iradesini önemsiyor, 
destekliyoruz. Bin yıllık birlikte yaşama iradesini ve 
kardeşliği daha da güçlendirme, demokratik hak ve 
özgürlükler temelinde terör sorunu, inanç özgürlü-
ğü, eşit yurttaşlık gibi sorun ve beklenti alanlarını 
çözme fırsatı sunacak olan Yeni Anayasanın, kararlı-
lıkla, ortak akılla ve gerilimden arınmış bir zeminde 
yazılmasını istiyoruz. Çerçevesini temel insan hak ve 
özgürlüklerinin çizdiği, ideolojik ön kabullerden arın-
dırılmış, en geniş toplumsal uzlaşıyı temsil edecek ve 
bireyin devlete karşı özgürlüklerinin genişletilmesini 
sağlayacak Yeni Anayasa yeniden Büyük Türkiye’nin 
hem yol haritası hem de ön şartıdır.

2016 yılı ülkemizin Yeni Anayasasına kavuştuğu, sür-
dürülmekte olan demokratikleşme hamlesinin ta-
mamlandığı, kamu görevlilerinin elde ettikleri toplu 
sözleşme hakkının siyaset ve grev hakkıyla taçlan-
dırıldığı, örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırıl-
dığı, kamu görevlilerimize, milletimize ve insanlığa 
sevgi, barış, sağlık ve hoşgörünün egemen olduğu 
bir yıl olmasını diliyoruz.

Mehmet Emin ESEN

Memur-Sen Genel 
Başkan Yardımcısı
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Başkandan

Ali YALÇIN

Memur-Sen 
Genel Başkanı

Her vaktin, her günün, her ayın ve her yılın 
muhasebesini yapmak, medeniyet bakışımı-
zın, inanç dünyamızın gereğidir. Yaptıkları-
mıza, yaşadıklarımıza, yaşattıklarımıza dair 
muhasip bakış, sonraki adımlarımızı, gün, ay 
ve yıllarımızı kısaca yakın ve uzak geleceği-
mizi zihin dünyamızda şekillendirme fırsat-
ları sunar. Bu çerçevede Dünya, Ortadoğu, 
Türkiye, çalışma hayatı ve MEMUR-SEN ba-
kımından birçok açıdan yoğun gündemli ve 
oldukça hareketli geçirdiğimiz 2015 yılının 
muhasebesini yapmayı ve 2016 yılına yöne-
lik öngörülerimizi, planlarımızı paylaşmayı 
önemsiyorum. 

Türkiye, 2015 yılında biri genel biri tekrar 
seçim olmak üzere üst üste iki seçim süreci 
yaşadı. 7 Haziran seçim sonuçlarının oluştur-
duğu belirsizliği ve ürettiği istikrarsızlık gir-
dabına sürüklenme riskini, millet olarak hep 
birlikte yaşadık. 5 ay süren siyasi belirsizlik, 1 
Kasım’da gerçekleşen tekrar seçimde oluşan 
Meclis tablosu ve bir partinin tek başına ikti-
dar olması sonucuyla sona erdi ve ana hedefi 
“Yeniden Büyük Türkiye”  olarak deklare edi-
len güçlü istikbal yolculuğunun temel gerek 
şartı olan istikrar zemini yeniden kazanıldı.

2015 KAZANMA YILI OLDU,
2016 ŞAHLANMA YILI 
OLACAK

Bununla birlikte, 7 Haziran ile 1 Kasım arasın-
daki süreçte, ülkemize, birliğimize, kardeş-
liğimize, dirliğimize dair oynanan oyunlar, 
kurulan tuzaklar, işlenen cinayetler, kirli ör-
gütler eliyle gerçekleştirilen katliamlar top-
lumsal hafızada olumsuz izler bıraktı, ülke-
mizin ekonomik, sosyal, siyasal ve uluslar 
arası dengelerini bozdu. 

Küresel emperyalizm patronajına tabi işbir-
likçilerin düzenlediği özellikle Urfa-Suruç ve 
Ankara- Gar katliamları, toplumu bölmek, 
ülkemizde kaos ortamı hatta iç savaş zemi-
ni oluşturmak için yazılmış kirli senaryonun 
vahşet sahneleri olarak yüreğimizdeki yan-
gını büyüttü. Milletimizin sağduyusu, ba-
sireti, kardeşlik bağları bu tuzakların akim 
kalmasını, kirli odakların hedeflerinin ger-
çekleşmemesini sağladı. Kadim medeniyetin 
dünyadaki sözcüsü, taşıyıcısı ve inşacısı mil-
letimiz, kurulan tuzakları bozdu, dizayn edi-
len kumpasları çökertti.  Aklı selim ve suku-
neti kuşanarak ‘ben bu filmi hatırlıyorum ve 
yeniden çekilmesine izin vermeyeceğim’ du-
ruşuyla senaristlerin kan kokan kalemlerinin 
yazmasına, yönetmenlerin terör atraksiyon-
lu sahneler çekmesine, yapımcıların vahşet 
odaklı gişe hasılatı beklentilerine ulaşmasına 
izin vermedi.  

Bu süreçte ‘ölülerimiz bile bizi birleştirmi-
yor’ diyerek ajitasyon yapan, toplumu zihin 
dünyasında bölmek isteyen gruplar oldu. 
Bu yöntemle, toplumu böleceklerini,  milleti 
yolundan döndüreceklerini, Yeniden Büyük 
Türkiye hedefine yönelik inancı söndürecek-
lerini sandılar. Milletin, bütün kararlılığıyla 
ortaya koyduğu “bin yıllık desende biriz, be-
raberiz, kardeşlik coğrafyası “Anadolu’nun 
acıda, yasta, mutluluk ve huzurda ortak kim-

Memur-Sen olarak, vicdanını kay-
betmiş bu anlayışlara karşı merha-
met dilini kullanarak yurdundan ve 
yuvasından olan 200 bin kardeşimizi 
yalnız bırakmadık, bırakmayacağız.
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likleriyiz”  duruşunu anlamadılar, görmediler. 
Bu yüzden yine yanıldılar, yenildiler. Toplum, 
terörle mücadele ederken şehit olan asker 
ve polisler için de Suruç ve Gar saldırılarında 
ölen insanımız için de yürek yangınını orta-
ya koydu. Çünkü, milletimiz ‘bir insanı yaşat-
mak bütün insanlığı yaşatmaktır’ anlayışına 
ve ‘insanı yaşat ki devlet yaşasın’ felsefesine 
sıkı sıkıya bağlıydı. Memur, emekli, işçi, çift-
çi, işveren  olmak üzere tüm meslek örgütleri, 
saldırının olduğu yere giderek olayı kınamış, 
lanetlemiştir. Memur-Sen olarak, mitingi dü-
zenleyen kuruluşların genel başkanlarını ve 
yöneticilerini arayarak, başsağlığı ve geçmiş 
olsun dileklerimizi ilettik, acıyı ve üzüntüyü 
paylaştık.  Çünkü biz “Ben gelmedim kavga 
için/Benim işim sevgi için/Hakkın evi gönül-
lerdir/Gönüller yapmaya geldim” anlayışıyla 
sendikacılık yapıyoruz.

Maalesef ‘bir olalım, diri olalım, iri olalım’ di-
yerek Yeniden Büyük Türkiye’yi inşa etmek 
isteyen ana akıma karşı, hendek siyaseti ile 
toplumu ayrıştırmak, bölmek isteyen marjinal 
bir kitle var. Silah ve şiddeti yöntem olarak 
benimseyen terör örgütleriyle bağını kopara-
mamış, hatta onların emrine girmiş bu marji-
nal kitleler, derin devletin asit kuyuları yön-
temini taklit ederek, Jitem’in antidemokratik 
uygulamalarından esinlenerek, hendek siya-
seti ve faili meçhul cinayetlerle kendileri gibi 
düşünmeyenleri bölgeden göç etmeye zorla-
mak istiyorlar.

Memur-Sen olarak, vicdanını kaybetmiş 
bu anlayışlara karşı merhamet dilini kul-
lanarak yurdundan ve yuvasından olan 
200 bin kardeşimizi yalnız bırakmadık, 
bırakmayacağız.“Merhamet Tırları Yola Çıka-
cak, Hendekleri Aşacak, Bayırbucak’a Ula-
şacak” çağrısıyla 81 ilde yardım kampanyası 
başlattık. Memur-Sen, Hak-İş, Kızılay ve İHH 
ile birlikte startını verdiğimiz ve 100 bin TL’lik 
yardım çekiyle Bismillah dediğimiz yardım 
kampanyamızın sonucunda gıda ve giyim 
malzemesi ağırlıklı en az 100 Tırlık bir yardım 
portföyüne ulaşmayı hedefliyoruz. Böylece, 

PKK terör örgütü ile Esat ve Putin işbirliğiyle 
gerçekleştirilen devlet teröründen mağdur 
olanlara el uzatacağız, kardeşlerimizin dert-
lerine deva olmaya çalışacağız. 2016 yılında 
da mağdur ve mazlumlara el uzatma anlayı-
şımız doğrultusunda yardım seferberliğimizi 
devam ettireceğiz.

Hendek siyasetiyle çözüm sürecini bitirmek, 
kardeşlik iklimini zehirlemek, birliğimizi ve 
dirliğimizi bozmak isteyenlere inat, Çözüm 
Süreci, milletimizin tamamı, tüm sivil toplum 
kuruluşları, siyasi partiler, kanaat önderleri 
muhatap alınarak devam ettirilmelidir. Sü-
reç, silahı ve şiddeti yöntem olarak kabul 
eden zihniyete karşı maksimum güvenlik 
önlemleri uygulanmak, insanı yaşatmayı, 
barışı, kardeşliği, birliği, dirliği çözümün ad-
resi görenlere ise daha fazla özgürlük, daha 
fazla eğitim, daha fazla insan hakları, daha 
fazla hukuk, daha fazla adalet, daha fazla 
sosyal kalkınma, daha fazla sağlık hizmeti, 
daha fazla ekonomik refah sağlanmak sure-
tiyle devam ettirilmelidir. 

Çocukların ve gençlerin örgüte sermaye ya-
pılmasına çabalayan, geleceklerini teröre 
kurban etmek isteyenlere izin verilmemeli-
dir.

Hendek terörünün taşeronu olan örgütlerin 
ve siyasal yapıların kendisine terör amelesi 
yapmak istediği çocuklara ve gençlere, yeni 
umutlar, yeni ufuklar sunulmalıdır.  Bu nok-
tada, Mardin’in evladı olan Aziz Sancar’ın 
Nobel Kimya Ödülü alması önemli bir yol 
haritasıdır. Gelin,  “kinde değil, bilimde yarı-
şalım”,  çağrısıyla  çocuklarımızı ve gençle-
rimizi geleceğe birlikte hazırlayalım.

Çocukların ve gençlerin örgüte ser-
maye yapılmasına çabalayan, gele-
ceklerini teröre kurban etmek iste-
yenlere izin verilmemelidir.
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Ortadoğu’da Esat ve Putin ortak yapımı te-
rör devleti vahşetleri devam ederken İsrail 
ve Mısır’da  da devlet eliyle üretilen terör hız 
kesmiyor. Faşist İsrail yönetimi Filistinli ma-
sum çocukları katletmeye, Mescid-i Aksa’yı 
işgale devam ediyor. Mısırın bu dönemdeki 
firavunu Sisi, İsrail’in gönüllü hizmetçiliği-
ne, Filistine dönük zulüm uygulamalarında-
ki destekçiliğine fütursuzca devam ediyor. 
Filistin’e uygulanan ambargo, Gazze’ye uy-
gulanan abluka kalkmış değil. Memur-Sen 
olarak, Filistin’e uygulanan abluka kalkma-
dan İsrail-Türkiye ilişkilerinin normalleşmesi-
ni doğru bulmuyoruz, Mavi Marmara şehit-
lerinin incineceğini, 78 milyonun onurunun 
zedeleneceğini düşünüyoruz. Bu anlayışla, 
önce abluka kalkmalı, sonra normalleşme 
sağlanmalı diyoruz. Darbeci ve katil Sisi’nin 
iktidardan uzaklaştırılmasını, başta demok-
ratik seçimle göreve gelmiş ve Mısır’ın ilk 
meşru Cumhurbaşkanı Mursi olmak üzere 
tüm İhvan üyelerinin serbest bırakılmasını, 
bu noktada Türkiye’nin uluslar arası alanda 
daha çok lobi yapmasını istiyoruz.

Türkiye, taşıyıcı anneliğini küresel emper-
yalistlerin, kan anneliğini ise İran, Rusya ve 
Suriye’nin yaptığı DAEŞ ve benzeri terör ör-
gütlerine karşı kararlı mücadelesini sürdür-
meli, terörle mücadeleyi gerçekten kararlılık-
la yürüten ülkelerle de işbirliğini artırmalıdır. 
Yine DAEŞ gibi kanlı örgütleri bahane ederek 
tüm Müslümanlara karşı İslamofobik eylem-
leri harekete geçiren, Müslümanlara yönelik 
ötekileştirici ve ayrıştırıcı davranan gruplara 
karşı da küresel bir kampanya başlatmalıyız. 
İslam’ın barış ve sevgiye dayanan ahlakını 
bütün dünyaya anlatmalıyız.

Dünya, Ortadoğu ve Türkiye’nin yoğun gün-

demli süreçler yaşadığı 2015 yılında, çalışma 
hayatı ve Memur-Sen’in gündemi de dolu 
doluydu. Zafer ayı olan Ağustos’ta, Memur-
Sen 3. Dönem Toplu Sözleşme müzakerele-
rinde 213 kazanım üreterek memur sendika-
cılığının kazanım rekorunu kırmak suretiyle, 
tarihi bir zafer elde etti. 2015 yılında teşki-
latın desteğiyle, genel merkezin stratejik 
aklıyla üretilen ve 1 Ocak 2016’dan itibaren 
hayata geçecek kazanımlarımızın önemli 
başlıklarını hatırlatmakta fayda var. Son 10 
yılın en yüksek maaş zammı yüzde 11.3’le 
Memur-Sen imzası taşıyor.  İki yıllık toplu 
sözleşme döneminde kamu görevlilerinin 
maaşlarına yapılacak zam, -enflasyon farkı 
kaynaklı muhtemel artışlar hariç- %19.2’dir. 
Yine ilk kez özel hizmet tazminatı yansıtma 
oranlarının arttırılması suretiyle elde edi-
len ilave artışta Memur-Sen’in eseridir. 15 
puanlık artışla kamu görevlileri emeklileri-
nin maaşlarına oransal zamma ilave olarak 
100 TL zam ve emekli ikramiyesinde de 30 
yıllık hizmet süresi için ilave 3.760 TL artış 
sağladık.  İmzaladığımız toplu sözleşmeyle, 
kamu görevlisi emeklilerinin en düşük emek-
li maaşına 1 Ocak 2016 itibarıyla %19.1 gibi 
rekor seviyede zam yapılmasını sağladık. 
Kamu görevlilerinin cüzdanlarını rahatlatan, 
bordro rakamlarını yükselten bu kazanımla-
rımızın yanında, vicdanları ayağa kaldıran, 
insan onurunu koruyan kazanımlar da ekle-
dik. Cuma namazı için öğle arası izin süresi-
nin artırılması noktasındaki toplu sözleşme 
hükmü, toplu sözleşmede devrimdir. Diğer 
taraftan, bir anlamda kamuda gizli taşeron-
laşma konumundaki 4/C’liler ile emsalleri 
kadroya geçmiş olmasına rağmen halen söz-
leşmeli çalışan 4/B’lilerin kadroya geçiş star-
tını da bu sözleşmeyle biz verdik.  2005’ten 
beri verilmeyen bir derece, bizim imzamız-
la 1 Ocak’ta verilecek, 1 milyona yakın kamu 
görevlisinin yüzü gülecek ve maaşlarında 
290 TL’ye varan miktarda ilave artış olacak. 
4/C’li personele 159 TL ek ödeme verilmesi-
ni sağlamak suretiyle 1 Ocak 2016’ta 4/C’li 
personelin maaşlarına %14,3 ila %17,3 arasın-
da zam yapılmasını da Memur-Sen sağladı.  
KİT personeline yönelik ek ödeme ve özel 

Memur-Sen sadece yeni kazanımla-
rın değil, daha önceki kazanımları-
mızı, kazanılmış hakları kaybetme-
menin de garantisidir. 
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hizmet tazminatı artışları, avukatların vekalet 
ücreti zammı, yangınla mücadele sırasında 
vefat edenlere ödenen tazminattan yararla-
nan kamu görevlisi kapsamının genişletilmesi 
de Memur-Sen’in 3. Dönem toplu sözleşme 
kazanımları arasında yerini aldı. Sağlık alanın-
da görev yapan kamu görevlileri başta olmak 
üzere bir çok kamu görevlisi için haklı beklenti 
konumundaki fili hizmet zammı konusu da bu 
sözleşmeyle toplu sözleşme kazanımına dö-
nüşecek.  Yüzleri güldüren, kamu görevlilerini 
sevindiren, sendikacılığın gücünü ve değerini 
hissettiren kazanımlarımız elbette bunlardan 
ibaret değil. Detaylarını bu bülten içinde ay-
rıntılı bir şekilde göreceksiniz.

Memur-Sen sadece yeni kazanımların değil, 
daha önceki kazanımlarımızı, kazanılmış hak-
ları kaybetmemenin de garantisidir. Çalışma 
hayatı tarihine geçen kazanımlarımızı artı-
rırken, kazanılmış haklarımızı da muhafaza 
edeceğiz, aşındırılmasına izin vermeyeceğiz. 
Bu kapsamda, Ak Parti’nin seçim beyanna-
mesinde, hükümet programında, 2016 Eylem 
Planı’nda yer almayan, kamu görevlilerinin 
çalışma-iş güvencesinin kaldırılmasının ka-
muoyunda tartışılmasına, bazı iktidar mil-
letvekillerinin bu konuyu gündemde tutma 
gayretlerine anlam vermekte zorlanıyoruz. 
“Hükümetin gizli gündemi mi var?” sorusu 
akla geliyor.  

Diğer taraftan, kamu görevlilerinin iş güven-
cesine yönelik tehditler içeren beyanlarda 
bulunmak, kamuda asli işlerde çalışan ta-
şeronları kadroya almayı, 4/C’lileri kadroya 
geçirmeyi programına alan bir hükümetin 
vizyonuyla örtüşmediğini de ifade etmek ge-
rekiyor. Memur-Sen olarak, hükümet progra-
mında yer verilen, kamu personel sisteminde 
ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda 
değişiklik ihtiyacını yıllardır biz de söylüyo-
ruz. 1965 yılından bu yana 657’den daha faz-
la değişmiş, bütünlüğü noktasında sıkıntılar 
oluşmuş bir düzenlemenin ihtiyaçları, bek-
lentileri karşılamadığı açıktır. 657’de yapıla-
cak değişiklikler, kamu personel sistemine 
dönük düzenlemeler, siyasi irade ile bürokra-

sinin kapalı kapı yöntemiyle değil hükümet, 
sendikalar ve bürokrasi şeklindeki üçlü yapı 
yöntemiyle ve ortak çalışmayla gerçekleş-
tirilmelidir. Ancak, bu noktada yürütülecek 
çalışmanın iş güvencesini kaldırmasına hat-
ta bu güvenceye yönelik tehdit algısı oluş-
turmasına izin vermeyeceğimizi de bir kez 
daha deklare ediyoruz. Bu, Memur-Sen’in 
kırmızı çizgisidir, bu çizginin aşılmasına asla 
izin vermeyiz.

2016 yılında Türkiye, kazanılmış hakları ge-
riye götürme gündemiyle zaman kaybetme-
meli, ülkenin geleceği açısından kritik bir 
yıl olduğu kanaatini taşıdığımız 2016 yılını 
‘yeni anayasa yılı’ ilan etmelidir. Bu yıl, kamu 
görevlilerinin siyaset ve grev hakkını da ba-
rındıran, eşit vatandaşlık temelli demokra-
tik, özgürlükçü, sivil ve toplumu kucaklayan 
yeni bir anayasa mutlaka yapılmalıdır. Bu 
noktada, ana muhalefet partisi başta olmak 
üzere muhalefet partileri de elini taşın altına 
koymalı, olabildiğince yüksek bir uzlaşıyla 
anayasa yapımı gerçekleştirilmelidir.

Memur-Sen olarak, 2016 yılını örgütlenme 
yılı ilan ettik. Cumhurbaşkanımızın teşrif-
leriyle gerçekleşen ‘Vefa Yolunda 20 Yıl 
Bulaşması’nın sinerji ve enerjisiyle hız ver-
diğimiz örgütlenme çalışmalarımızın sonu-
cu olarak, üye sayımız 900 binlere yaklaştı. 
“Öncü Medeniyet, Güçlü Sendika, Büyük Tür-
kiye, Hedef 1 Milyon Üye” hedefiyle başlat-
tığımız kampanyanın amacına ulaşması için 
tüm teşkilatlarımızın yoğun bir çalışma için-
de olduğuna, teşkilat toplantılarında şahitlik 
ediyorum. Genel Merkez olarak, Türkiye bu-
luşmasıyla, kadın, gençlik, engelli ve emekli 
buluşmalarıyla, panelleriyle, sempozyumla-
rıyla örgütlenmeye destek vereceğiz.

Örgütlenme çalışmalarına büyük bir özveri 
gösteren, dolu dolu divan toplantıları ger-
çekleştiren teşkilatımıza teşekkür ediyorum. 
2016 yılının ülkemiz, milletimiz, kamu görev-
lileri ve Büyük Memur-Sen ailesi için hayırlar 
getirmesi duasıyla, tüm üyelerimiz için sağ-
lıklı ve bereketli bir ömür diliyorum.
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Yalçın: “Memur-Sen Sendikal Mücadelede
İstikrarın Adresidir”

Eski ve yeni Memur-Sen yöneticilerinin bir araya geldiği “Millete Vefa Yolunda 20 Yıl” programının ilk 
ayağı Ankara Büyük Anadolu Otel’de yapıldı. Programda Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın eski ve 
yeni yönetime hitap etti. Programda Memur-Sen’in eski genel başkanları da kısa birer sunum gerçek-
leştirdi.

“Millete Vefa Yolunda 20 Yıl” programında konuşan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın,”Ahde 
vefa ile çıktığımız bu yolda feda ettiklerimiz, bedel ödediklerimiz bizim için hakikat yolculu-
ğunun sermayesidir. Memur-Sen sendikal mücadelede istikrarın adresidir. Ancak istikrar sa-
dece Memur-Sen’e mahsus olmamalıdır. Siyasette, ekonomide, diplomaside ve ülkede istik-
rar için sorumluluk almalıyız. Bu yüzden 1 Kasım seçimlerinde istiklalden taviz vermeyerek 
istikrar diyoruz” dedi.

YETER BİZE VEFA ELBİSELERİ
“Mensubu olmaktan onur duyduğumuz kadim medeniyet, insan tasavvurunu insani değerler ve erdem-
lilik üzerine bina etmiştir” diyen Yalçın,”İnsana eşrefi mahlûkat olma hazzını yaşatan bu değerler arasın-
da ‘vefa’, ‘vefalı olma’, ‘vefa gösterme’  şüphesiz ayrı bir öneme sahiptir. Erdemliler hareketinin öncüsü, 
Kudüs Şairi, Yedi Güzel Adam’ın sivil toplumcusu ve Memur-Sen’imizin kurucusu Mehmet Akif İnan 
ağabey de, ‘Bütün giysileri yırtsak yeridir. Yeter bana vefa elbiseleri’ şeklinde konuştu. 
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GÜNDOĞDU: MEMUR-SEN MÜCADELENİN ADIDIR

Memur-Sen Onursal Başkanı, AK Parti Milletvekili ve Meclis İdare Amiri Ahmet Gündoğdu, “Vefa’nın 
İstanbul’da bir semt olarak kalmaması ve yaşatılması en çok Memur-Sen’e yarar. Herkesten Allah razı 
olsun, Akif İnan ağabey başta olmak üzere vefat etmiş bütün öncülerimize Allah’tan rahmet diliyorum. 
Memur-Sen, mücadelenin, davanın ve duruşun adıdır, bu duruşu daima göstereceğine de inanıyorum. 
Akif İnan Ağabey’e bıraktığı bu değerli miras için bir kez daha teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

UĞURLU: MEMUR-SEN DAİMA HAKKIN YANINDA OLMUŞTUR

Kısa bir selamlama konuşması yapan Memur-Sen Eski Genel Başkanı Fatih Uğurlu, “850 Binlere gelmiş bir 
Memur-Sen’imiz var, 1 milyon üye hedefinin de en kısa zamanda gerçekleşeceğine inanıyorum. Memur-
Sen her zaman hakkın yanında haksızlığın karşısında olmuştur, daima da olacaktır” diye konuştu.

Kur’an tilavetiyle başlayan program, belge takdimi ve akşam yemeği ile sona erdi.
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Vefa Buluşması’nda Yalçın’dan Tarihi Konuşma

Onbinlerce kişinin katıldığı programa, eski genel başkanlar, genel merkez yöneticileri, il temsilcileri ve 
sendika yöneticileri iştirak etti. Hınca hınç dolu salona seslenen Memur-Sen Konfederasyonu Genel Baş-
kanı Ali Yalçın’ın sözleri sık sık alkış ve sloganlarla kesildi. Konuşmasında “İstikrar”, “Emek”, “Ekmek”, 
“Mücadele”, “Özgürlük”, “Hak” ve “Adalet” vurgusu yapan Yalçın, kazanımları sıraladı.

Türkiye’nin en büyük emek hareketi olan Memur-Sen, “Millete Vefa Yolunda 20 Yıl” programını Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Ankara Arena Spor Salonunda gerçekleştirdi.

1 MİLYONA GÜN SAYIYORUZ

On binlere seslenen Yalçın, “Biz Memur-Sen olarak; ‘İnsanın dünyadaki imtihanı ahde vefa’da gayrettir’ 
anlayışıyla yola çıkan, ‘Hak yolunda feda’ olmanın hakkını verme gayretiyle ter akıtan, akıttığı terle, ce-
faya talip oluşuyla berekete mazhar olan ve 850 bin üyesinin güvenini güce, gücünü kazanıma dönüştü-
ren teşkilat olarak; bugün kuruluşumuzun 20. Yılını yaşıyor ve Rabbime şükürler olsun ki 20. Yılımızda 1 
Milyon’a koşuyoruz. ‘Öncü Medeniyet, Güçlü Sendika, Büyük Türkiye’  Hedef 1 Milyon diyor ve 1 Milyona 
gün sayıyoruz.  1 Milyon; yeni başlangıçlara, yeni kazanımlara, yeni ufuklara, yeni umutlara, Kararlı Adım-
larla Güvenli Yarınlara, Yeniden Büyük Türkiye’ye ve  Adil Bir Dünya’ya hizmet etsin, vesile olsun istiyo-
ruz. Türkiye’nin en büyük emek hareketi olarak varlık nedenimizi; Bütün kamu görevlilerini, emeğin ve 
ekmeğin değerini bilen herkesi davasına ortak eden, yan yana duran, kol kola giren, bereket ve heybeti 
oluşturan, ülkeyi ve dünyayı dönüştüren bir Memur-Sen olarak görüyoruz. Zirveyi; değerlerimiz üzerin-
den anı, çağı, insanı ve insanlığı ihya olarak görüyoruz. Bu salondaki heyecan, heyecanı yüreklerinde 
taşıyan yüz binlerce insan, başarıya olan inancımızı artırıyor ve yolumuzu kolay kılıyor” dedi.



13

BİZ UNUTMAYANLARIZ
“Bugün vefa için buradayız” diyen Yalçın, “Bizim medeniyetimizde, bizim inanç iklimimizde Vefa; hatırla-
mak değil unutmamaktır.  Biz, rabbimden rahmet dilediğimiz; kurucu genel başkanımız Akif İnan’ı,  Sen-
dikalarımızı ve Konfederasyonumuzu kuranları, Ahrete irtihal eden Ahmet Yıldız’ı, İbrahim Keresteci’yi, 
Serdar Güllüoğlu’nu, Tahsin Suda’yı,  Erol Battal’ı, Zekeriya Ceyhan’ı unutmadık/unutamadık/ unutma-
yacağız. Unutulmazlarımıza Rabbimden rahmet diliyorum. Memur-Sen’imizin liderliğini yapmış Zübe-
yir Yetik Ağabeyimizi, Fatih Uğurlu ve Ahmet Aksu başkanlarımızı ve Ahmet Gündoğdu başkanımızı 
unutmadık/unutturmadık/unutturmayacağız. Emekleri, adamlıkları ve adanmışlıkları karşısında huzur-
larında saygıyla eğiliyor ve başkanlarımın şahsında bütün emektarlarımıza, teşkilatımızın yıldızlarına 
hürmetlerimi sunuyorum. Bizi sivil toplumun en büyük ailesi haline getirenleri, bu yolculukta yitirdiğimiz 
ağabeylerimizi ve isimsiz nice saygı ve minnetle anıyorum. “İnsan nisyanla maluldür” Unutur derler. Biz 
unutmayanlarız. Türkiye’yi yasaklara boğanları da Bizi yasaklardan kurtaranları da, unutmadık. Kızları-
mızı üniversite kapılarında turnikelere sıkıştıranları da, turnikeleri kıranları unutmadık.  Tıpkı; ikna odaları 
kuranları ve imha kararları alanları unutmadığımız gibi... Biz, 28 Şubat’ta: Müstağni ve mütekebbir bir 
edayla “Bin Yıl Sürecek” diye tehdit savuranları ve Devlet aygıtını inananlara zulüm çarkına dönüştü-
renleri unutmadık. Mağdurlara iade-i itibar yapıp onları yeniden göreve döndürenleri de unutmadık ve 
unutmayacağız.  Medeniyetimizi yok sayıp, değerlerimizi yok etmeye uğraşanları da değerlerimiz üze-
rinden “Yeniden Büyük Türkiye” için milletle birlikte yola çıkanları da unutmadık, unutturmayacağız. Bu 
ülkede; Milleti vesayete mahkûm edenlerin tersine, milletle birlikte siyasete yön veriliyor artık. Devleti 
derinlere çekenlerin tersine, Devlet milletin emrine veriliyor artık. Terörü besleyen sömürü baronlarını, 
her biri farklı örgütlenen terör taşeronlarını hiç akıldan çıkarmayacağız. Kardeşlik için, milli birlik için, bin 
yıllık desendeki beraberlik için, Çanakkale Ruhu için, proje üretenleri ve baldıran zehr-i içenleri unutma-
yacağız. Dün her şeyi tevil ederken, bugün herkesi tehdit eder hale gelen, İsrail’i otorite bilen, milletin 
seçtiklerine darbeye yeltenen, paralel ihaneti, Hizmet’i hezimete, Cemaatini cerahate dönüştüreni unut-
mayacağız.  “One Minute” çıkışıyla Siyonizm’e ve katil İsrail’e had bildirenlere; hissiyatımıza tercüman 
oldunuz, aynı yoldayız, aynı taraftayız demekten yorulmayacağız” şeklinde konuştu.
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20. YILDA ALTIN KAZANIMLAR

Konuşmasına Üstad Necip Fazıl’ın; “Bağlan Sözüne Candan, Ahde Vefa İmandan” der” sözleri ile de-
vam eden Yalçın, şu şekilde konuştu:  “Bizim için vefa; diğergamlığın, hemhal olmanın, unutmamanın 
elbisesidir. O elbiseyi hiç kirletmedik. Üyelerimize, ülkemize vefamızı, ümmete ve medeniyete vefamızı 
hiç terk etmedik. Ne bencil, ne de benci olduk. Ülkemiz korku tünelinden çıksın, ham demokrasi tam 
demokrasi olsun diye, üyemiz kadar ülkemiz için de ter akıttık. Toplu görüşme ve toplu sözleşme süreç-
lerinde, masada tekliflerimizi kazanıma dönüştürürken Toplumsal Uzlaşı için Toplu Sözleşmede Uzlaşıyı 
önemsedik. 2002’den 2015 kadar olan süreçte toplu pazarlık masalarıyla, personel rejimine ilişkin yasa-
larla elde edilen sendikal kazanımlar incelendiğinde ortada üç tabloyu görüyoruz. İlk tabloda; Sendikal 
acziyet ve kaybetmeye mahkûmiyet var. İkinci tabloda; Toplu pazarlık süreçlerini ideolojik gösteri sah-
nesine dönüştürme, masaya eli boş gelme ve kendisinden öncekiler gibi masadan eli boş dönme var. 
Üçüncü tabloda ise; Saygın emeğe, helal ekmeğe, alınterine değer veren ve “güveni güce, alın terini 
kazanıma dönüştüren” pazarlıkta meziyetin, direnmede cesaretin, kazanım üretmede maharetin zirvesi 
var, Memur-Sen var.

Masadan kazanımlarla kalkılan, masaya değer katılan, toplu pazarlığın toplu kazanımlarla sonuçlandığı 
yıllar var.

•        Kamu görevlilerinin denge tazminatı alması,
•        Denge tazminatının ek ödemeye dönüşmesi,
•        Ek ödeme mağduriyetlerinin büyük oranda giderilmesi var.
•        Kamu görevlilerinin ikamet mecburiyetinin kalkması,
•        Eş durumuna ilişkin sıkıntıların giderilmesi,
•        Tarihin en yüksek taban aylık zammının alınması,
•        Emekli ikramiyelerine, emekli maaşlarına ilave zamlar elde edilmesi var.
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Sözleşmelilerin kadroya geçişini sağladığımıza,
Rotasyon uygulamasını rafa kaldırdığımıza,
Rakiplerimiz de refiklerimiz de şahitlik ediyor.
 
KİT’lerde görev yapan personelin maaş adaletsizliğini giderdiğimiz, Özelleştirme kaynaklı mağduriyet-
lere son verdirdiğimiz için aldığımız teşekkür var.
 
•        Kadın kamu görevlilerinin annelik izni,
•        Süt izni,
•        Engelli çocuklarına bakım izni konusundaki beklentilerin kazanıma dönüşmesinin hazzı var...
•       28 Şubat mağdurlarını göreve döndürmenin, açıkta geçen sürelerin çoğunu hizmete saydırmanın 
onuru var.
 
Sağlık çalışanlarının döner sermaye ödemeleri,
Öğretmenlerin ek ödemesi ve nöbet ücretleri,
Akademisyenlerin maaş düzeylerinin yükseltilmesi,
Tüm kamu görevlilerine kazandırılması ve Hizmet Kollarında 170 kazanım üretilmesi,
Toplu sözleşme aidatının toplu sözleşme ikramiyesine dönüştürülmesi, sendikalı olmanın değerli hale 
gelmesi var. 

Ve Üçüncü toplu sözleşmemizle;
2016 için %11,3’lük zammın pazarlıkla elde edilmiş bir yıl için en yüksek zam oluşu var.
Tüm kamu görevlilerinin iki yıl içinde yüzde 20 kazanışı var.
Üçüncü dönem toplu sözleşmesiyle, emekli maaşlarına ilave 100 TL, emekli ikramiyesine 3.760 TL zam 
var. Fiilen çalışılan dönemdeki maaşla, emekli maaşı arasındaki makası daraltılması var.
2005’den sonra göreve başlayan kamu görevlilerine yıllardır bekledikleri “1 Derece”
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•        Vesayet tetikçilerinin kulaklarını tıkadığı “mesai saatleri yüzünden Cuma namazına gidememe”  
sorununa çözüm,  Cuma namazına izin var.
•        Kamu görevlileri sendikacılığını toplu sözleşme hakkına sahip kılan da, toplu sözleşme masasında 
haklarını alan da Memur-Sen’dir.
•        Kamu görevlilerini tatmin etmeyecek teklife karşı ayağa kalkan da, “yeni teklif yoksa masaya otur-
manın anlamı yok” diyen de Memur-Sen’dir.
 
Memur-Sen kamu görevlilerine kazandırmak için ayağa kalkan sendikacılığın, sağımızdaki ve solumuz-
dakiler; tekrar oturamayız kaygısıyla masada çakılı kalan sendikacılığın adresidir.
Teklifi, tepkisi, direnci ve kazancıyla “masaya yakışan Memur-Sen” Masada kalması gerektiği yerde ka-
çan, kalkması gerektiği yerde yapışan KESK ve KAMU-SEN…

Geride bıraktığımız 3. Dönem Toplu Sözleşme: sendikacılıkta farkın anlaşılmasını da anlatılmasını da 
kolaylaştırmıştır.
Memur-Sen büyümeye,
Ellerinde yetkiyle değil, yasanın merhametiyle masaya oturanlar öğrenmeye devam edecekler.
Memur-Sen olarak hem kazanım üretiyor, hem de sendikacılık öğretiyoruz.
Herkesle kazanıyor, herkese kazandırıyoruz.
Üçüncü dönem toplu sözleşmesiyle 213 kazanıma imza attık ve herkese kazandırdık. Herkesi kazanımla 
buluşturduk.
Memur-Sen üyeleri kazandılar, KESK ve KAMU-SEN’in üyeleri de kazandılar.
Kemal Sunal’ın Filminde “SENDİKALI MISIN” diye sorulduğunda “HAYIR HARRANLIYIM” diyenlerde ka-
zandılar. İsmail Koncuk da, Lami Özgen de kazandılar. Ne kazandılar diye sorabilirsiniz.
Masada; nerede yapışıp nerede kaçacaklarını, nerde oturup nerde kalkacaklarını, öğrendiler. Bu az bir 
kazanım değil…

Herkese kazandıran konfederasyon olarak herkesi kazanmak istiyoruz. Cüzdanları kazananların vicdan-
ları da kazansın istiyoruz. Onun için hem Koncuk’un hem de Özgen’in üyeliklerini bekliyoruz.”,
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NEDEN İSTİKRAR SORUSUNA YALÇIN CEVAP VERDİ

Konuşmasında “istikrar” vurgusu yapan Yalçın, “Bizim sendikacılığımız, sadece sendikal kazanımlarla, 
kamu görevlilerine kazandırmakla yetinen bencilliği reddeder. Milletimiz de kazanmalı, ülkemiz de ka-
zanmalı, devletimiz küresel rekabetin, diplomasinin, ulusalüstü siyasetin kazanan tarafında yer alma-
lıdır.  Kazandıklarımızı kaybetmemek için istikrar her açıdan ilk şart. Siyasette istikrar, ekonomide ve 
diplomasi de istikrar, medeniyet duruşunda, özgürlük anlayışında, çözüm arayışında istikrar şart. İstikrar 
yoksa ya kaos vardır ya da kapıdadır.  İstikrarsızlığın neye mal olabileceğini, nasıl sonuçlar ürettiğini 
düne kadar belki gençler bilmiyordu. İstikrarsızlık bir tarafa istikrarsızlık ihtimalinin bile neye mal oldu-
ğunu biliyor ve artık görüyoruz. İstikrar korunmazsa; şehitlerimizin, gazilerimizin, Sütçü İmamların, Kara 
Fatma’ların, Fevzi Çakmakların, Kazım Karabekirlerin mücadelesiyle destanlaşan “Çanakkale geçilmez” 
ilkesiyle koruduğumuz istiklal tehlikeye girecek.  İstikrar devam etmezse; Menderesin kalkınma hamle-
leriyle, ÖZAL’ın  değişim ve gelişim gayretleriyle, Savunan Adam Erbakan’ın D-8 girişimiyle başlattığı 
“Yeniden Büyük Türkiye” yolculuğu istikbal yolculuğu riske girecek. İstikrar sürmezse; Adalet bekleyen 
dünya mazlumlarının, merhamete muhtaç sömürü mahzunlarının, kapitalizmin ve emperyalizmin bu 
çağdaki mağdurlarının umut ışığı, millet olarak, ümmet olarak iftiharımız Türkiye, itibarımız Türkiye du-
ruşu sona erdirilmek istenecek. bu yüzden istikrar diyoruz.  Biz biliyoruz medeniyet coğrafyamızda; “bizi 
bekleyenler, yolumuzu gözleyenler” var.  Çanakkale Savaşı’nda arkadaşının vurulduğunu gören genç yi-
ğide, komutanının gitme arkadaşın ölmüştür Sen de ölürsün demesi üzerine; Gözünü kırpmadan ateşin 
ortasına dalan, Arkadaşını sırtına alarak, sipere geri dönen askere,

Komutanın;
-”Ben sana demiştim ölmüştür diye boşuna gittin” sözlerine genç yiğidin,
-Hayır, komutanım boşuna gitmedim. Ben gittiğimde arkadaşım yaşıyordu ve bana “Geleceğini biliyor-
dum, geleceğini biliyordum” dedi.

Yeryüzünden merhamet çekilmemiş, sizlerin merhamet elini görmek bizi mutlu etti diyen mazlum ve 
mağdurların”Geleceğinizi biliyorduk” demesi için İstikrar diyoruz.
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Son nefeslerinde dahi “geleceğinizi biliyorduk” demek için bizi bekleyenlere
“Biz geldik”
“Bir olmaya geldik”,
“Birlik olmaya geldik” diyebilmek
Ahde vefanın gereği; “Geleceğinizi biliyorduk” sözünü duyabilmek” için istikrar diyeceğiz.
Mısır’daki ihvan’a;
Arakan’da yüzbinlerce Müslüman’a;
Gazze’ye, Doğu Türkistan’a
Bosna, Kosova, Makedonya, Pakistan, Afganistan’a; umut olmak için istikrar diyoruz.
Mescid-i Aksa’da şehit edilen Hedil-El Heşlemun’un,
Suriye’de Esed canisinin misket bombalarıyla ölen çocukların, sahile vuran Aylan Bebeklerin olmadığı 
“adil bir dünya” için Güçlü Türkiye’yi şart olarak görüyor ve istikrar önemli diyoruz.
Berkin Elvan’ların kanına girilmesin, merhamet yürekli Yasin Börü’ler ölmesin, Toros’lar geri dönmesin 
faili-meçhuller olmasın,
Güngören, Reyhanlı, Suruç- Diyarbakır ve yanı başımızdaki Gar tezgâhlarıyla millete diz çöktürülmesin 
diye İstikrar diyoruz” dedi.

İYİ Kİ BİZİMLESİNİZ

Memur-Sen’in millete vefa yolunda 20, yılını kutlamak için bir araya geldiklerini vurgulayan Yalçın, söz-
lerini şu şekilde sürdürdü: “Biz, milletimize, ülkemize, ümmete ve insanlığa vefadan hiç vazgeçmedik. 
Hiç vazgeçmeyeceğiz. Ümmetin, mazlum ve mağdurların vefa beklentisine hiç kulak tıkamadık, hiçbir 
zaman sırt dönmedik/dönmeyeceğiz. “Dünya Beşten Büyüktür”  haykırışını hissiyatımızın ve isyanımızın 
ifadesi olarak gördük görmeye devam edeceğiz. Ötekileştirilenlerin çığlığı Malcolm-X’i, Ülkesini işgale 
yeltenenlere direnen Ömer Muhtar’ı, Kardeşlerini katledenlere karşı intikam almayı aklından geçirmeyen 
ancak katledilişlerini de aklından çıkarmayan Bilge Lider Aliya’yı, İnsanlık henüz ölmedi dercesine İsrail 
tanklarının altında can veren Rachel Cori’yi, Mısır halkının iradesini temsil eden ve Mısır Zindanlarında 
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çağın Firavun’larına direnen Muhammed Mursi’yi, Ölüme giderken dahi “milletim” diyen Menderes’i, 
Haddini bildirmek isteyenlere “bana haddimi ancak millet bildirir” diyen Özal’ı,  “Namlusu millete dönen 
tanka selam durmam” diyen Muhsin Başkan’ı, Olimpos’un çocuklarının oyunlarına karşı Hira dağının 
duruşunu sergileyen Hakk’ı, Hakk’a teslimiyetiyle Savunan Adam Necmettin Erbakan”ı, Şeytanı bilince 
karşı Muhammedi şuuru yüklenen millet adamı, siyonizme had bildiren uzun adamı, milleti iradesiyle 
buluşturmak için dik duran ve diz çökmeyen Direnen Adam’ı Soylu mücadelemizin kurucusu Kudüs Şairi 
Mehmet Akif İnan’ı anlamaya/yaşamaya/yalnız bırakmamaya/yanlarında durmaya devam edeceğiz. 

“Millete Vefa Yolunda 20 Yıl” buluşmamızı teşrifiyle onurlandıran Sayın Cumhurbaşkanımıza ve siz de-
ğerli yol arkadaşlarıma vefa buluşmamızda ve vefa yolculuğumuzda bize eşlik ettiğiniz, destek verdi-
ğiniz için yürekten teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. İyi ki bizimlesiniz diyorum. İyiye, doğruya güzele 
çağrı temelli vefa duruşumuz daim olsun… Hakikatle, Medeniyetle Bağımızı Yeniden İnşa yolculuğumuz-
da ALLAH yar ve yardımcımız olsun diyor, Allah’ın selamının, rahmetinin ve bereketinin hepimizin üze-
rinize olmasını diliyor, Bu salonu hınca hınç dolduran sizlere ve ekranları başında bizleri izleyen bütün 
insanlarımıza “1 Milyon Üye”ye yürüyen Büyük Memur-Sen ailesi adına saygılarımı sunuyorum.”
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Erdoğan: “Memur-Sen Olmasaydı, 28 Şubat’ı 
Çok Daha Ağır Yaşardık”

On binlerce Memur-Sen’linin katıldığı “Millete Vefa Yolunda 20 Yıl” programında konuşan 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “850 binin üzerinde üyesiyle Memur-Sen, Türkiye’nin en büyük si-
vil toplum örgütlerinden biri konumuna yükseldi. Merhum Akif İnan tüm baskılara rağmen 
burayı kurdu. Eğer Memur-Sen olmasaydı, 28 Şubat’ı çok daha ağır yaşayabilirdik. Eğer Akif 
İnan ve arkadaşlarının temel felsefesini anlayamazsanız, bu yolda takılıp kalırsınız” dedi.

“MERHUM AKİF İNAN’IN HAYALLERİ GERÇEKLEŞTİ”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Memur Sendikaları Konfederasyonu’nun (MEMUR-SEN) kurulu-
şunun 20’nci yılı münasebetiyle düzenlediği “Millete Vefa Yolunda 20 Yıl” programına katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onur konuğu olarak katıldığı programda, konfederasyonun eski genel baş-
kanları, genel merkez yöneticileri, il temsilcileri ve konfederasyon çatısı altındaki sendikaların yönetici-
leri de hazır bulundu. 

Ankara Arena Spor Salonu’nda gerçekleşen programda Cumhurbaşkanı Erdoğan bir konuşma yaptı. 
Konuşmasına 20 yıl boyunca, Memur-Sen çatısı altında memurlara, çalışanlara, ülkeye ve millete hizmet 
verenlere teşekkür eden, onların arasından vefat edenlere de rahmet dileyerek başlayan Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, sendikanın kurucusu şair ve düşünce adamı Mehmet Akif İnan’ın verdiği emeğe dikkat çekti 
ve şöyle dedi: “Merhum Akif  İnan, 20 yıl önce, 1995 yılında MEMUR-SEN’i kurarken, aslında sadece bir 
memur sendikası kurmak gayesinde değildi. Zira tek başına sendikal mücadele, Akif İnan merhumun 
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o um manlar kadar geniş, o yeryüzünü kucaklayan, kuşatan gönlü için gerçekten mütevazı bir hedefti. 
Akif İnan, Memur-Sen’i  kurarak, elbette, çalışanların, özellikle de memurların hak mücadelesini ver-
mek istemişti. Ancak, öyle zannediyorum ki, asıl gayesi, emek mücadelesini, Hakk mücadelesini; bütün 
Türkiye’yi, bütün Orta Doğu’yu, İslam coğrafyasını, bütün dünyayı sarıp sarmalayacak bir vizyona ulaş-
tırmaktı. Akif İnan, memurların haklarını savunurken, o, acısını her an yüreğinde hissettiği Kudüs’ün, 
Filistin’in, mazlum, mağdur tüm insanların da haklarını savunacak bir örgüt, bir sendika tahayyül ediyor-
du. Hamdolsun, onun hayalleri gerçekleşti.”

“HER ZAMAN ÖZGÜVENLİ OLUN, HER ZAMAN ÜMİTVAR OLUN”

Konuşmasında konfederasyon içinde yer alan Genç Memur-Sen’in üyelerine seslenen Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, “Bugünlerin kıymetini bilin; ama en önemlisi, bugünleri muhafaza etmek için, bu seviyeleri çok 
daha yukarıya taşımak için her zaman özgüvenli olun, her zaman ümitvar olun” tavsiyelerinde bulundu. 
Merhum Akif İnan’ın, yanındaki birkaç arkadaşıyla, yokluk içinde, tüm baskılara rağmen bu büyük örgü-
tün temellerini attığına işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, tavsiyelerini, “Eğer Akif  İnan ve arkadaş-
larının, yola çıkarken ki hissiyatını, bu gönül hareketinin temel felsefesini anlayamazsanız, Allah korusun, 
bu yolda takılıp düşersiniz. Siz, makam peşinde, mevki peşinde, rütbe, paye peşinde olmayacaksınız. 
İşte ancak o zaman ülkeye, millete, insanlığa ve elbette Merhum Akif  İnan ve arkadaşlarına vefa borcu-
nuzu ödemiş olursunuz” sözleri ile sürdürdü. 

“BU TOPRAKLARIN ÇORAK OLMADIĞINI 
 TÜM DÜNYAYA ANLATTIK”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin her anlamda bereketli topraklara sahip olduğunu; ancak on yıllar-
ca zulüm ve baskı politikalarının izlenerek, bu topraklardan adam yetişmesin diye çaba sarf edildiğini 
ifade ederek devamında şunları söyledi: “Bize, yıllar boyunca sahte isimleri dayattılar. Bir takım isimleri 
öne sürdüler dediler ki, ‘Münevver mi istiyorsunuz, mütefekkir, şair, yazar mı istiyorsunuz? İşte onlar bu 
isimlerdir’ dediler. Bize, on yıllar boyunca, küfürbazları sanatçı diye yutturmak istediler. Bize, tek sesli, 
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“RANTLARI ELDEN GİTTİĞİ İÇİN FERYAT EDİYORLAR”
Sadece belli bir kesim için değil, 78 milyonun her bir ferdi için özgürlükleri genişlettiklerinin altını çizen 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu dayatmalara benzer bir dayatma içinde olmadıklarını, gerçek sanatçı ye-
tişmesi, medyanın özgür ve çeşitli olması, fikirlerin özgürce üretilip ifade edilmesi için çaba verdiklerini, 
din mezhep ayrımı gözetmeden inanç özgürlüğünün önünü daha da açtıklarını aktardı ve devamında 
şunları söyledi: “İşte bundan rahatsız oldular. Saltanatları çöktü, tek adam rejimleri çöktü, dayatmaları 
çöktü ve işte ondan dolayı bugün çok rahatsızlar. Sanatçı, Yazar, Gazeteci, Din Âlimi denildiğinde, akla 
sadece bunlar geliyordu, toplumu bunlar ifsat ediyordu. Şimdi, bu bereketli topraklardan gerçek yazar-
lar, gerçek sanatçılar, sorumluluk sahibi din âlimleri yetişmeye başlayınca, altlarındaki zeminin kaydığını 
gördüler, rantın elden gittiğini gördüler ve onun için feryat ediyor, onun için saldırıyorlar.”

“HEDEFLERİ BİZ DEĞİLİZ, BUNLARIN HEDEFİ MİLLETTİR” 

PKK, DEAŞ, DHKPC, YPG’nin ‘Yeni Türkiye’ye karşı ittifak halinde saldırdığını, bazı sivil toplum örgüt-
lerinin saltanatları sarsıldığı ve dayatmaları boşa çıktığı için ‘Yeni Türkiye’ye taarruz ettiğini vurgulayan 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti: “Eğer dikkatle bakarsanız, hepsinin aynı dili kullandığını, aynı 
üslubu kullandığını, aynı kaynaktan beslendiklerini görürsünüz. Bölücü terör örgütü, güvenlik birimleri-
mize karşı alçakça, haince saldırılar düzenliyor; bu ülkenin bir siyasi partisinin, hem de Cumhuriyetle ya-
şıt olmakla, Atatürk’ün kurmasıyla övünen bir siyasi partinin Genel Başkanı çıkıp, ‘PKK niye silah bırak-
sın?’ diyebiliyor. Dikkat edin; Pensilvanya medyası ile PKK medyası, aynı dili kullanabiliyor. PKK ile DEAŞ, 
aynı istikamet doğrultusunda hareket edebiliyor. Neden? Bu kadar birbirine benzemez acaba neden bir 
araya geldiler? Çünkü hedefleri aynı; hepsinin de hedefi ‘Yeni Türkiye’. Hepsinin de hedefi, güçlü, büyük, 
diklenmeden dik durabilen, Filistin mücadelesini yüreklice savunan, ‘Dünya 5’ten büyüktür’ diyebilen bir 
Türkiye. Sanmayın ki bunlar bana saldırıyor. Sanmayın ki bunlar benim aileme, arkadaşlarıma saldırıyor. 
Bunların hedefi biz değiliz; bunların hedefi Türkiye’dir, millettir; bunların hedefi millî iradedir.”

tek renkli, diktatörlerin karşısında el pençe divan duran medyayı, , ‘Gazete budur, televizyon budur’ diye 
yut turmak istediler. Bize, bir takım örgütleri, ‘Sivil budur, sivil örgütleri budur’ diye dayatmak istediler. 
Bize, sahtekârları, şaklabanları, şarlatanları, insanların hem inançlarını, hem alın terlerini sömürenleri, 
‘din âlimi budur, hoca budur’ diye yutturmak istediler. İşte biz, en başta bu kirli oyunu bozduk. Bu top-
rakların çorak olmadığını, bu toprakların tam tersine son derece bereketli olduğunu, hem Türkiye’ye, 
hem dünyaya gösterdik.”
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“AYNI MERKEZDEN TALİMAT ALIP, İTTİFAK HALİNDE KONUŞUYORLAR” 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’da HİLTON arazisine el koyup orayı milyar dolarlık ranta çevirmek is-
teyenlerin, istedikleri olmayınca PKK ile aynı dili kullanıp teröre aleni destek verebildiğini, terörü meşru-
laştırmak ve perdelemek için ellerinden geleni yapabildiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bun-
ların meselesi memleket meselesi değil; bunlar, kendi rantlarını, kendi çıkarlarını düşünüyor ve bunun 
için de gerekirse PKK ile gerekirse DEAŞ ile iş birliği yapabiliyorlar” ifadelerini kullandı. “Her gün, gazete 
sayfalarından, ekranlarından, maalesef siyaset kürsülerinden, hiç utanmadan, hiç sıkılmadan, hiç hayâ 
etmeden yalan söyleyebiliyorlar” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, devamında şu değerlendirmelere yer 
verdi: “Her gün, askerimize, polisimize kahpece kurşun sıkıyorlar; ertesi gün bakıyorsunuz, PKK medyası, 
Pensilvanya Medyası, Doğan Medyası, diğerleri ve maalesef siyasi partiler, çıkıp utanmadan, sıkılmadan, 
‘Bunu saray yaptı, bunu devlet yaptı’ diyebiliyorlar. Aynı dili kullanıyorlar; çünkü aynı merkezden talimat 
alıp, ittifak halinde konuşuyorlar.”

“TÜRKİYE’Yİ DEAŞ TERÖR ÖRGÜTÜNE DESTEK VEREN ÜLKE GİBİ 
GÖSTERECEK KADAR HAİNLER”
Bu yapıların İstanbul’un bir yerinde yurtdışından gelen bir kampanya yürütücüsünün yönetiminde bir 
araya gelerek, yalan söyleme ve bu yalanı sürdürmek için talimat aldıklarını ve bunu uyguladıklarını 
açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bunlara göre sadece terör örgütü masum, onun dışında herkes 
suçlu… Bu ülkeyi, içerde ve dışarda, ‘DEAŞ terör örgütüne destek veren ülke’ gibi gösterecek kadar ha-
inler, o kadar alçaklar, o kadar yalancılar” değerlendirmelerinde bulundu.

“SON NEFESİMİZE KADAR 
MÜCADELE VERECEĞİZ”
“Bizim edebimize güvenip, hiç kimse edepsizlik 
yapmaya kalkışmasın” diye konuşan Cumhurbaşka-
nı Erdoğan, şunları kaydetti: “Biz yalan söylemeyiz, 
biz iftira üretmeyiz, biz, mahreme, aileye, kutsallara 
dil uzatmayız. Ama kusura bakmasınlar; bu edep-
sizliğe ve bu edepsizlere de meydanı bırakmayız. 
Biz, bu saldırıların, bu ittifakın, bu birbirine benze-
mezler korosunun, bizi değil, Türkiye’yi hedef al-
dığını görüyoruz ve buna karşı da son nefesimize 
kadar mücadele vereceğiz. Eğer meselenin, Recep 
Tayyip Erdoğan olduğunu zannedenler varsa, açık 
söylüyorum, çok büyük bir yanılgı içindeler. Hangi 
partiye oy verirlerse versinler. Hangi etnik kökenin 
mensubu olurlarsa olsunlar, Türk, Kürt, Arap, Çer-
kez, Roman… Hangi mezhepten olurlarsa olsunlar… 
78 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının şunu 
bilmesini istiyorum: Bunların meselesi Recep Tayyip 
Erdoğan değil; bunların meselesi Türkiye, bunların 
meselesi Yeni Türkiye, Güçlü Türkiye. İşte onun için 
uyanık olacağız. 78 milyon, bir olacağız, beraber 
olacağız,tarih boyunca olduğu gibi, bugün de, yarın 
da, hep birlikte Türkiye olacağız.”
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“MİLLET 1 KASIM’DA SANDIK BAŞINA GİDEREK CEVABINI EN GÜZEL 
ŞEKİLDE VERECEK”

Milletin sözünü sandıkta sözünü sandıkta söylediğine ve 1 Kasım’da milletin önüne seçim sandığının 
geleceğine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İnanıyorum ki bu aziz millet, 1 Kasım’da sandığın ba-
şına gidecek, Türkiye düşmanlarına, millet düşmanlarına, terörün vesayetinde siyaset yapanlara, terör-
den medet umanlara, terörle kol kola gezenlere cevabını en güzel şekilde verecektir” dedi. Seçmenlere 
mutlaka sandığa gitmeleri yönünde çağrıda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yeni Türkiye yolunda, 
bu kritik seçimde, asla ve asla oy kullanmayı ihmal etmeyin. Demokrasiyi, millî iradeyi tehdit edenlere 
meydanı vermeyin, onlara fırsat tanımayın. Bu terör yandaşı medyaya, terörle aynı dili kullanan siyasete 
de asla ve asla prim vermeyin, onlara da itibar etmeyin” sözlerine yer verdi.

Konuşmasının sonunda, yeni Türkiye mücadelesini MEMUR-SEN ile birlikte vermekten her zaman büyük 
gurur ve memnuniyet duyduğunu sözlerine ekleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını, Memur-
Sen’e 20’nci yılının hayırlı ve mübarek olmasını dileyerek tamamladı.

Programın sonunda Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, için-
de Mehmet Akif İnan’ın şiirlerinin bulunduğu Mescid-i Aksa işlemeli plaket hediye etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Memur-Sen eski Genel Başkanları, Ahmet Gündoğdu, Ahmet Aksu, Fatih 
Uğurlu, Zübeyir Yetik’e plaket takdim etti. 
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Yalçın, Çankaya Köşkü’ndeki Toplantıya Katıldı

Başbakan Ahmet Davutoğlu, Çankaya Köşkü’nde “İş Dünyası ve Çalışma Hayatı Temsilci-
leriyle” bir araya geldi. Toplantıya Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın da katıldı. Yalçın, 
Memur-Sen’in beklentileri doğrultusunda hazırlanan “64. Hükümetten Beklentiler ve Hü-
kümet Programına Öneriler” başlıklı raporu Başbakan Davutoğlu’na sundu.

Toplantıda konuşan Yalçın, 7 Haziran ve 1 Kasım seçim sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 
1 Kasım 2015 tarihinde gerçekleştirilen 26. Dönem Milletvekili seçimleri sonucunda Türkiye’nin, “Ye-
niden Büyük Türkiye” ve “Adil Bir Dünya” ideali ve “siyasi istikrar”ın devamı noktasında önemli bir 
fırsat yakaladığını vurgulayan Yalçın, “Milletimizin, kaos riskine karşı iradesiyle oluşturduğu siyasi 
istikrarı, sinerjiye ve kalıcı bir toplumsal uzlaşmaya dönüştürebilirsek istikbalimizi daha kolay inşa 
edebiliriz” dedi.

Konuşmasına talepler ve öneriler ile devam eden Yalçın, istihdam, yeni anayasa, kamu görevlilerine 
grev ve siyaset hakkı, kılık kıyafet yasaklarının kaldırılması, sendikal örgütlenme hakkının genişle-
tilmesi, taşeron uygulamasının sonlandırılması, yargı reformu, kamuda iş güvenceli istihdam, gelir 
vergisi mağduriyetinin giderilmesi, 4/C ve 4/B’lilerin kadroya geçirilmesi, fiili hizmet zammı, ek 
göstergeler, ek ödemelerin emekli maaşına yansıtılması ve disiplin cezalarının affı gibi talepleri sı-
raladı, çalışma hayatının gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İş dünyasına seslenen Başbakan Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu ise, “Biz, size önümüzdeki 4 yıl için, 
2019 seçimlerine kadar, öngörülebilir bir siyasi istikrar vaad ettik. Halkımız bize bunu verdi, biz de 
size şunu söylüyoruz, ‘Hiçbir gerekçeyle bu siyasi istikrarın bozulmasına izin vermeyeceğiz. Hükü-
met olarak planlarınızı yaparken iş dünyası olarak kısa dönemli yapmayın, uzun dönemli bir istikrara 
yatırım yapın” diye konuştu.
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Bakan Soylu’dan Memur-Sen’e Ziyaret

Memur-Sen Genel Merkezi’nde gerçekleşen ziya-
rette, Bakan Süleyman Soylu ve Genel Başkan Ali 
Yalçın, bir süre ikili görüşme gerçekleştirdi. Daha 
sonra Memur-Sen Yönetim Kurulu Üyeleri, Memur-
Sen’e bağlı sendikaların başkanları, Bakan Yardım-
cısı Orhan Yiğin, Devlet Personel Başkanı Mehmet 
Ali Kumbuzoğlu katılımıyla geniş katılımlı istişare 
toplantısı yapıldı.

TALEPLER VE SORUNLAR BAKAN 
SOYLU’YA İLETİLDİ

İstişare toplantısında Yalçın, Bakan Soylu’ya 3. 
Dönem Toplu Sözleşmelerinde 2016 yılı içerisin-
de gerçekleştirilmesi öngörülen hükümler ile 2016 
Ocak ayı sonuna kadar gerçekleştirilmesi gereken 
hükümlerin ivedilikle sonuçlandırılması gerektiğini 
vurguladı. Yalçın, bugüne kadar KPDK’da gündeme 
getirilen ve üzerinde değerlendirme yapılan konu-
ları da Bakan Soylu’ya iletti. Gelişen yeni durumlar, 
ekonomik parametrelerde ki değişimler ve görülür 

halen gelen sorunlar neticesinde oluşan kamu gö-
revlilerine yönelik talepleri de Yalçın, görüşmede 
Bakan Soylu’ya sundu.

KAZANIMLAR HAYATA GEÇİRİLİYOR

Bakan Soylu görüşmede, Memur-Sen’e teşekkür 
etti, çalışmalarında dolayı ise kutladı. Memur-
Sen’in kamu görevlilerine yönelik; mali, sosyal ve 
özlük haklarının geliştirilmesindeki etkisinden do-
layı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Bakan Soy-
lu, Ali Yalçın’ın ifade ettiği konular hakkında ise, 
çalışmaların devam ettiğini, bazı bakanlıkların ko-
nulara ilişkin görüşlerinin alınarak kamu görevlile-
ri lehine sonuçlar doğuracak kazanımlar için sona 
gelindiğinin altını çizdi. Bakan Soylu, kısa vadede 
Memur-Sen’in de içerisinde bulunacağı Çalışma 
Grubunun hayata geçirilerek, belli bir takvimde 
yapılacak toplantılar sonrasında,  talep ve beklen-
tilerin kazanıma dönüştürüleceği müjdesini verdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın’ı 
ziyaret etti. Ziyarette Memur-Sen Yönetim Kurulu Üyeleri ve Memur-Sen’e bağlı sendikaların 
başkanları hazır bulundu.
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64. Hükümetten Beklentiler ve Hükümet 
Programına Öneriler

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Memur-Sen’in beklentileri doğrultusunda hazırlanan 
“64. Hükümetten Beklentiler ve Hükümet Programına Öneriler” başlıklı raporu Başbakan 
Davutoğlu’na sundu. Kitapçık haline getirilen rapor iki ayrı bölümden, onlarca öneri ve tek-
liflerden oluşuyor.

OLMAZSA OLMAZIMIZ 
İŞ GÜVENCESİ
“Kamu görevlileri ve kamu görevlileri sendikacılığı yoğun kamu merkezli çalışma hayatı kesitinde 3. Dö-
nem Toplu sözleşmesiyle üretilen, elde edilen çalışma barışı ve toplumsal barış yeni kazanımlarla mutla-
ka devam ettirilmelidir” vurgusunun yapıldığı kitapçıkta, Kamu görevlilerinin iş güvencesinin tartışıldığı, 
tartışılacağı ya da sona erdirileceği algısı uyandıracak kavram, içerik ve hedeflerin kesinlikle Hükümet 
Programı’nda yer almaması gerektiğine vurgu yapılıyor.

ÖZGÜRLÜKLER GENİŞLETİLMELİ

Hükümet programının temel başlıkları arasında yer alması gereken konuların sıralandığı kitapçıkta, Kamunun 
istihdama öncülük yapması, Yeni Anayasanın yapım ve yazımı, kamu görevlilerine grev ve siyaset hakkı talep 
ediliyor. Kılık-kıyafet yasaklarının kaldırılması konusuna özel vurgu yapılan kitapçıkta, “Kılık-Kıyafet konusun-
da sınırlama üreten yönetsel düzenlemeler ile fiili uygulamalara son verileceği ve bu kapsamda üniformalı 
kamu görevlilerine yönelik başörtüsü yasağı ile erkeklere yönelik kılık-kıyafet yasaklarının kaldırılması ivedi-
likle gerçekleştirilecek işler kapsamında olduğu ifade edilmelidir” deniliyor.

Sendikal örgütlenme hakkının kapsamının genişletilmesinin istendiği tekliflerde, Toplu sözleşmenin konu ba-
kımından kapsamının genişletilmesi, kadrolu istihdam ve taşoren uygulamasının sonlandırılması isteniyor.
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TERÖR VE PARALEL YAPIYLA MÜCADELE

Terörle ve paralel yapıyla mücadele konusuna da vurgu yapılan kitapçıkta, “Toplumsal sözleşme nite-
liğinde bir anayasa yapma hedefinin vazgeçilmez unsurlarından ikisinin “kalıcı ve etkin kamu düzeni” 
ve “bütün kesimlerin katkı sunduğu toplumsal huzur ve barış” olduğu gerçeğinden hareketle vesayet 
zeminleriyle, devlet içinde kendilerine mahsus egemenlik alanı oluşturma çabasına girişen paralel yapı-
larla, terörle, terör örgütleriyle, terörü destekleyen yapılarla mücadelenin devamı ile birlikte ötekileştirici 
devlet suçlamasına malzeme yapılan bütün zeminlerin temizlenmesi doğrultusunda geçmiş dönemler-
de hayata geçirilen “Çözüm Süreci” başta olmak üzere Alevi ve Roman vatandaşların beklentilerinin 
karşılanması, mağduriyetlerinin giderilmesi hedefli, ortak akıl ve ortak sorumluluk temelli süreçlerin 
olabilecek en kısa sürede istenilen sonucu üretmesinin sağlanacağı Hükümet Programı’nda yer almalı-
dır” ifadeleri yer alıyor.

NASIL BİR EĞİTİM SİSTEMİ ?

Yargı reformuna da vurgu yapılan kitapçıkta, vesayet dönemi izlerinden arınmak için kapsamlı çalışma-
ların yapılması isteniyor. Eğitim sistemine yönelik uyarılarında yer aldığı kitapçıkta, “Ahlak eğitiminin 
hem ilk hem de orta öğretimde temel bir referans ve hedef alanı olarak belirleneceği, eğitim sisteminin 
“insan ve güzel ahlak” arasındaki vazgeçilmez ilişki üzerinden yeniden tesis edileceği vurgusu Hükümet 
Programı’nda kesin bir şekilde dile getirilmelidir” deniliyor.

KAMU GÖREVLİLERİ İÇİN ÖNEMLİ TALEPLER
Çalışma hayatına ilişkin ise 12 ayrı başlıkta onlarca önerilerin yer aldığı kitapçıkta, olmazsa olmaz olarak 
“İş Güvencesi” belirtiliyor. Başbakan Davutoğlu’na sunulan kitapçıkta, “Kamu görevlilerinin iş güvencesinin 
tartışıldığı, tartışılacağı ya da sona erdirileceği algısı uyandıracak kavram, içerik ve hedefler kesinlikle Hü-
kümet Programı’nda yer almamalıdır” ifadeleri yer alıyor. Kitapçıkta, kamuda iş güvenceli istihdam, gelir 
vergisi mağduriyetinin giderilmesi, 4/C ve 4/B’lilerin kadroya geçirilmesi, fiili hizmet zammı, ek gösterge-
ler, ek ödemelerin emekli maaşına yansıtılması ve disiplin cezalarının affı gibi taleplere yer verildi.
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KPDK’da Kırmızı Çizgilerimizi ve Taleplerimizi 
Dile Getirdik

Kamu Personeli Danış-
ma Kurulu Toplantısı 
Çalışma ve Sosyal Gü-
venlik Bakanı Süleyman 
Soylu başkanlığında 
gerçekleştirildi. Toplan-
tıda konuşan Memur-
Sen Genel Başkanı Ali 
Yalçın, “Gelir dağılımı, 
adil paylaşım, emeğin 
hakkı ve iş güvencesi 
olmazsa olmazımızdır” 
dedi.

Toplantıda Memur-Sen’in   görüş, beklenti ve taleplerini açıklayan Yalçın, “Kamu görevlilerinin beklenti 
ve taleplerinin, kamu görevlileri sendikaları ile konfederasyonlarının görüş, öneri, eleştiri ve tekliflerinin 
kamuoyuyla ve Kamu İşvereni önceliğinde yürütme ve idare ile paylaşılmasına, tartışılmasına ve  ni-
hayetinde kazanıma dönüşmesine zemin hazırlayacağına inandığımız 2015 yılı ikinci Kamu Personeli 
Danışma Kurulu toplantımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Bu çerçevede, 2015 yılının 
son, yeni Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımızın ilk Kamu Personeli Danışma Toplantı’sının, kamu gö-
revlilerine, ülkemiz çalışma hayatına yeni kazanımların üretileceği bir zemin olacağı inancımı da ifade 
ederek, Bakanımıza bakanlık görevine atanması nedeniyle büyük Me mur-Sen ailesi adına tebriklerimizi 
ifade ediyor. Hayırlı olsun,  hayırla olsun ve daima hayırda olsun” dedi.

Memur-Sen ve yetkili sendikaları Memur-Sen ailesi olarak 2015 yılı son Kamu Personeli Danışma Kurulu 
toplantısında, talepler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu’ya sunuldu. 
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Yalçın: “Derhal Özgürlükçü Bir Anayasa 
Yazılmalıdır”

Mardin Artuklu Üniversitesi ‘Kürt Sorunu ve İslam(cılar)’ adı altında paneller ve çalıştay düzenledi. Üni-
versitenin rektörlük binasında gerçekleştirilen çalıştay’a katılan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın bir 
sunum yaptı. Yalçın, çalıştaya çözüm için Memur-Sen’in önerilerini de madde madde sıraladı. Mardin’de 
iki gün süren sunumlar sonrasında komisyonlar oluşturuldu. Yalçın, “Kürt Sorunu ve İslami Pratik” baş-
lıklı komisyon başkanına Memur-Sen’in önerileri sundu.

Konuşmasında terör örgtü PKK’ya da eleştiriler getiren Yalçın, “Dün eski devlet bugün PKK asimilasyon 
yapıyor. Kınıyorum. Çözüm İslam kardeşliğidir. Hendekler yeni vesayet çukurlarıdır. Asit kuyularından farkı 
yoktur. Derhal vesayet çukurları kapatılmalıdır” diye konuştu.

İslamcıların sorunu çözmek için her dönemde büyük sorumluluklar aldığını ifade een Yalçın, “Öncelikle net 
olarak şunu ifade edelim ki; bugün Kürt Sorunu olarak isimlendirmeyi tercih ettiğimiz yakın ve uzak geç-

Yalçın, “Ötekileştirme, dayatma ve baskı sorunu çözümsüz kılıyor. Sorunlarımızı çözmek için 
hep birlikte her zeminde sorumluluk almalıyız. Derhal yeni ve özgürlükçü bir anayasa yazıl-
malıdır. Zemini kardeşlik anlayışı ve ümmet bilinciyle güçlendirilmiş; adalet, hakkaniyet ve 
hukukla donatılmış eşit ve birinci sınıf vatandaşlık en önemli çözüm olabilir. Bu kapsamda 
yapılması gereken, eşit vatandaşlık temelli sivil, özgürlükçü, demokratik yeni bir anayasa 
yapmak olmalıdır” dedi.

VESAYET ÇUKURLARI HENDEKLER KAPATILMALIDIR

EBEDİ KARDEŞLİK İÇİN MEMUR-SEN’DEN ÖNERİLER
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YALÇIN’DAN ADALET VE EŞİTLİK VURGUSU

BÖLGE SÜRGÜN YERİ GÖRÜLMEMELİDİR

Yalçın sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Yeryüzünde mükerrem ve kamil insanın inşasını gerçekleştirmek. 
Adalet, hakkaniyet ve ahlak merkezli medeniyetin varlığına katkı sağlamak. Ümmetin birliği ve dirliği 
için birlikte hareket etmek.  Ayrışmaları önlemek, barışı ve kardeşliği tesis etmek. ‘Hiç şüphe yoktur ki  
barış daha hayırlıdır’  ve ‘Topluca Allah’ın ipine sarılın, ayrılığa düşmeyin’ ilahi mesajları bu sorumluğu-
muzu artırıyor. Bu noktada, ortak hedeflerimiz açısından Kur’an ve Sünnet gibi iki temel referansımızın 
da olduğu unutulmamalı. Bize göre ilk insan hakları bildirgesi niteliği taşıyan Veda Hutbesi’nin bütününe 
hakim olan hak temelli anlayış, adalet ve eşitlik  çerçevesi üzerinden çözüm üretmek mümkündür.”

“İçinde bulunduğumuz süreç dahil olmak üzere ırkçı, dışlayıcı, inkarcı, retçi, asimilasyoncu söylem ve 
eylemlerden her zaman kaçınmalıyız” diyen Yalçın, “Terörü yöntem olarak kullanan örgüt ve uzantıları-
nın ötekileştirici, dışlayıcı ve zorlayıcı dil politikasına izin verilmemeli, buna karşı devlet ve sivil toplum 
kucaklayıcı ve çözüme odaklanmış kuşatıcı bir dili benimsemelidir. Polemikçi siyaset dili ve ötekileştirici 
vesayet dili yerine ikna edici dil, analiz dili, hukuk dili diplomasinin dili, demokratik dil ve uzlaşma dili 
hakim olmalıdır. Dayatmacı, ötekileştirici, baskıcı bir dil yerine barışın, kardeşliğin, hukukun, adaletin ve 
çözümün dilini kullanmalıyız. Irkçı dil anayasa başta olmak üzere tüm mevzuattan, literatürden ve eğitim 
sisteminden çıkarılmalı ve ayıklanmalıdır” dedi.

Yalçın sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Bölgede deneyimli ve tecrübeli kamu görevlilerinin görev yapma-
sını sağlayacak tedbir ve teşvikler hayata geçirilmeli, kamu personelinin nicelik bakımından güçlendiril-
mesi adımları atılmalıdır. Kamu görevlileri yönüyle bölgede eski alışkanlıklar sürmektedir; hem sürgün 
yeri hem staj bölgesi olarak devam etmektedir. Bölgede tecrübeli kamu görevlilerinin kalmasının yolları 
bulunmalıdır. Devlete küsen, devletin dışladığı kamu görevlileri bölgeye gönderilmemelidir. Bölgeye 
tecrübeli ve bölgenin hassasiyetlerini bilen kamu görevlilerinin gitmesinin yolunun açılması için özlük, 
mali ve sosyal haklarda iyileştirme sağlanmalıdır. Öte yandan terör örgütlerine eleman devşirme nok-
tasında kurulan yapının bozulması ve bu yapı içerisinde özellikle eğitim kurumlarında görev yapanlar 
olmak üzere kamu görevlilerinin yer almaması için mevcut mevzuatın öngördüğü tedbirler alınmalıdır.”

mişte Güneydoğu Sorunu, Terör Sorunu, Şark Meselesi ve daha farklı şekillerde isimlendirilen sorunun or-
taya çıkmasında,bu sorun üzerinden terör ortamının var edilmesinde en az günahı olanhatta hiç kusuru 
olmayan kesim İslamcılardır. Kürt Sorunu’na dönük çözüm arayışları ve çabaları noktasında bugünden 
geçmiş doğru bir baktığımızda da, sorunun çözümle buluşması için fedakarlık yapan, zemin oluşturan, 
katkı sunmaya çalışan öncü kitlenin de İslamcılar olduğu tarihin kayıt altına aldığı gerçeklik olarak kar-
şımızda duruyor. Bugün de bu sorunu çözecek yine İslamcılardır” şeklinde konuştu.
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MEMUR-SEN’İN KÜRT SORUNU VE İSLAM(CILAR) 
ÇALIŞTAYINA SUNDUĞU ÇÖZÜM ÖNERİLERİ:

*Bize göre ilk insan hakları bildirgesi niteliği taşıyan Veda Hutbesi’nin bütününe hakim olan hak te-
melli anlayış, adalet ve eşitlik çerçevesi üzerinden çözüm üretmek mümkündür.

*Hedef daha mutlu, daha huzurlu, daha müreffeh, daha saygın, daha umutlu bir toplum ve Türkiye 
inşa etmek olmalı. Bu noktada,  içi hukuk ve eşit vatandaşlık ile doldurulmuş kardeşlik hukukumuz 
ve ümmet anlayışımız bizim için iyi bir zemin ve atmosfer oluşturabilir.

*Sosyo-ekonomik haklar bakımından 78 milyonun eşit haklara sahip olması, yoksulluğun yükünü bir 
bölge, zenginliğin keyfini bir bölgenin çekmemesi gerekir.

*Sonuca varmak için eşit vatandaşlık gerekir. “Türkiye Cumhuriyetine vatandaşlık bağıyla bağlı her-
kes Türkiye vatandaşıdır” tanımı çözüm noktasında makul bir yol olacaktır.

*Vesayet çukurları Hendekler kapatılmalı, PKK silah bırakmalıdır.

*Şiddet ve ötekileştirici dil terk edilmelidir.

*Irkçı dil anayasa başta olmak üzere tüm mevzuattan, literatürden ve eğitim sisteminden çıkarılmalı 
ve ayıklanmalıdır.

*Temel bir ilke olarak, herkes herkesin örf, adet ve geleneklerine saygı duymalıdır. Kültürel zenginli-
mizi geliştirerek devam ettirmeliyiz.

*Anadilde konuşma, kültürlerini geliştirme,  görsel, işitsel, yazılı medya araçlarını kullanma anayasal 
güvence altına alınmalıdır.

*Bölgede eğitim veren medreselerin yasal güvenceye sahip olması talebi mutlaka değerlendirilmeli, 
bu kurumların verdiği belgelerin denkliği sağlanmalıdır.

*Türkiye’nin genelinde olduğu gibi İlahiyat Fakültelerinin ve İmam Hatip Okullarının sayısı ve niteliği 
bölgede güçlendirilmelidir.

*Karma eğitim dayatmasına son verilmelidir. Ayrıca Tekke ve Zaviyelerle ilgili düzenlemeler yeniden 
gözden geçirilmelidir.

*Bölgede deneyimli ve tecrübeli kamu görevlilerinin görev yapmasını sağlayacak tedbir ve teşvikler 
hayata geçirilmeli, kamu personelinin nicelik bakımından güçlendirilmesi adımları atılmalıdır.

*Bölgede tecrübeli kamu görevlilerinin kalmasının yolları bulunmalıdır. Devlete küsen, devletin dışla-
dığı kamu görevlileri bölgeye gönderilmemelidir.
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*Bölgeye tecrübeli ve bölgenin hassasiyetlerini bilen kamu görevlilerinin gitmesinin yolunun açılması 
için özlük, mali ve sosyal haklarda iyileştirme sağlanmalıdır.

*Sosyo-Ekonomik ve Sosyo-Kültürel atılımlar artarak devam etmelidir.

*Eşit vatandaşlık temelli sivil, özgürlükçü, demokratik yeni bir anayasa yapılmalıdır.

*Siyasi partilerin uzlaşısı ile seçim barajı düşürülmelidir.

*Uludere olayı, Suruç ve Ankara Garı katliamları, Musa Anter, İzzettin Yıldırım ve son olarak da Tahir 
Elçi suikastı gibi faili meçhul ölümler, cinayet ve suikastlar arkasındaki güçleri de ortaya çıkaracak 
biçimde aydınlatılmalıdır.

*Irkçılık ve etnik ayrımcılığı çağrıştıran her türlü slogan ve sözler meydanlardan, yerleşim merkezle-
rinden ve diğer alan ve zeminlerden temizlenmelidir.

*Ölenin ırkına, mezhebine ve ideolojisine göre pozisyon alma anlayışından vazgeçilmeli, fikirlerini 
ve tavırlarını beğenmediğimiz insanların ölümü halinde “oh oldu” mantığıyla hareket edenlere asla 
hoşgörü ile bakmamalıyız, gerekli cevabı vermeliyiz. 

*Silah ve şiddeti savunmayan herkesle konuşabilmeliyiz, tartışabilmeliyiz, birlikte çözümler geliş-
tirebilmeyiz. Silah ve şiddet anlayışına karşı güvenlikçi bir yaklaşım yürütülmeli, ancak diğer tüm 
alanlarda özgürlükçü bir tutum sergilenmelidir.

*Terör örgütlerinin, algı yönetimine karşı, çok yönlü, çok taraflı, çok boyutlu, gerçekçi ve çözüme 
dönük iletişim ve yönetişim süreçleri işletilmelidir.

*Herkesi olduğu gibi kabul etme anlayışı hakim kılınmalıdır.

*Tüm toplumun, din, inanç ve ibadet özgürlüğü, düşünce ve ifade özgürlüğü, yaşama özgürlüğü, 
mülkiyet hakkı ve girişim güvenliği sağlanmalıdır.

*Vesayet ikliminin son bulduğu bu süreçte, insan onuru, hukuk ve adalet merkezli, eşit vatandaşlık 
temelli yeni bir sistemin inşası için ortak gayret gösterilmelidir.

*Bürokratik oligarşi,  militarist zihniyet, elitist anlayış, baskıcı, ötekileştirici, ayrımcı, ayrıştırıcı lobi 
ve güç odaklarına karşı, bireyin demokratik tutumuyla birlikte ümmet, kardeşlik ve insanlık bilincini 
güçlendirmeliyiz.

*Sorunların tespitinde ve çözüm önerilerinin kamuoyuna deklaresinde medya sorumluluk almalı, po-
zitif bir dil kullanmalı, toplumu, herhangi bir kesimi, inanç grubunu irrite edecek haber ve yorumlar-
dan özenle kaçınmalıdır.

*Medya organları, bölgede sadece silah, çatışma, kutuplaşma haberleri vermek yerine düğün, hacı 
uğurlama, başarılı eğitim faaliyetleri, istihdam ve yatırım faaliyetleri ve diğer günlük sosyal faali-
yetler ile insani zeminleri de haberleştirmeli, bu suretle hem bölge illerinde hem de bölge insanın 
ülkenin diğer kesimlerinden farklı olmadığı noktası öne çıkarılmalıdır.
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Çadırkent’te Ensar - Muhacir Buluşması

Memur-Sen Genel Başkan Ali Yalçın ve beraberindeki heyet Mardin’de temaslarda bulundu. 
Mardin temasları kapsamında Mardin-Midyat Çadırkent’te Suriye ve Iraklı misafirlerle bir ara-
ya gelen Genel Başkan Yalçın, sorunlarını dinledi, acılarını paylaştı. Yalçın, bir süre gençlerle 
sohbet etti, masa tenisi ve satranç oynadı, çocuklara hediyeler dağıttı. 

Çadırkent’te Midyat Kaymakamı Oğuzhan Bingöl, Cumhuriyet savcısı İbrahim Bozkurt, Müftü Mehmet 
Şafi Bilik, Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Esen, Eğitim- Bir- Sen Genel Başkan Yar-
dımcısı Ramazan Çakırcı, Memur-Sen Mardin İl Temsilcisi Mustafa Aydın, çok sayıda Memur-Sen il tem-
silcisi ve sendikaların şube başkanlarıyla birlikte Genel Başkan Ali Yalçın Çadırkent’te basın toplantısı 
düzenledi.

Basın Toplantısında Ali Yalçın, “Burada yaşayan Ensar-Muhacir kardeşliğidir. Kardeşlik hukukunun yan-
sımasıdır. Batı üç maymunu oynarken, Türkiye mazlumlara sahip çıkmıştır. Batı zulme ortak olurken 
Türkiye kardeşlerini açıkta bırakmamıştır” dedi.

YALÇIN: TÜRKİYE DÜNYA’YA İNSANLIK DERSİ VERİYOR
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“Bu topraklarda yaklaşık olarak 2,5 milyon Suriyeli kardeşimiz, bizim misafirimiz olarak ağırlanmakta, 
ihtiyaçları karşılanmaktadır” diyen Yalçın, “Bu konuda öncü olan herkese yürekten teşekkür ederiz.  Tür-
kiye buradan dünyaya insanlık dersi vermektedir. Türkiye dünyaya merhamet diplomasisi öğretmekte-
dir” şeklinde konuştu.

Yalçın, “Kardeşlerimiz bize emanettir. Emanete sahip çıkmak hepimizin görevidir. Kış gelmiştir. Şartlar 
zorlaşmıştır. Acilen seferberlik başlatıp, kardeşlerimizin yanında durmalıyız. Onların yaralarını sarmak 
için elimizden gelenin fazlasını yapmalıyız . Büyük Memur-Sen olarak biz dün olduğu gibi bugün de so-
rumluluk almaya devam ediyoruz. Biz hem emek hareketi hem de merhamet hareketiyiz” dedi.

TÜRKİYE MERHAMET DİPLOMASİSİ ÖĞRETİYOR

EMANETE SAHİP ÇIKMALIYIZ
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ÖĞRENCİLERE KIRTASİYE YARDIMI
Memur-Sen heyeti, Çadırkent ziyaretinin ardından Suriye’li öğrencilerin eğitim gördüğü Midyat Kocate-
pe İlk Okulu’nda incelemelerde bulundu. Öğretmenlerle mini bir toplantı gerçekleştiren heyet, öğrenci-
lere kırtasiye malzemesi dağıttı. 

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve kendisine eşlik eden heyet Vali Ömer Faruk Koçak’ı da ziyaret 
etti.
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Heyet, Mardin-Suriye Yardımlaşma Platformu merkezine de giderek incelemelerde bulundu, yardım fa-
aliyetleri hakkında bilgi aldı.
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Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali 
Yalçın, anma etkinliklerinde yaptığı konuşmada 
Kurucu Genel Başkan Mehmet Akif İnan’ı vefatı-
nın 16. yılında anmak ve O’nun adına düzenlenen 
‘Unutamadığım Öğretmenim’ konulu hatıra yarış-
masında dereceye giren eser sahiplerine ödülle-
rini vermek üzere bir araya geldiklerini ifade etti. 
Yalçın, “Başta Mehmet Akif İnan olmak üzere, Ser-
dar Güllüoğlu’nu, Ahmet Yıldız’ı, Tahsin Suda’yı, 
İbrahim Keresteci’yi, Erol Battal’ı ve ahirete irtihal 
eden diğer kardeşlerimizi, ağabeylerimizi, abları-
mızı minnet ve rahmetle anıyorum” diye konuştu. 

Geçmişten alınan güçle geleceğe daha emin adım-
larla yürüdüklerinin altını çizen Yalçın, “Belli bir iz 
üzerinde, yön kaygısına düşmeden yürüyoruz. Yol-
daki engelleri ortadan kaldıran, yolumuzu açan, bi-
zim yönümüzü tayin eden öncüler var. 20. yüzyılın 
Mevlanaları, Yunusları, Hacı Bektaşları, Ahi Evrenleri 
var. Nasıl buhranlı dönemde Ahi Evren’in kurduğu 
Ahilik Teşkilatı toplumu ayakta tutmuş, toplumun 

nefes almasını sağlamışsa bugün de Eğitim-Bir-
Sen ve Memur-Sen Yeniden Dirilişe giden süreç-
te, Aydınlık yarınların inşası sürecinde çağın Ahilik 
Teşkilatı hüviyetiyle vazife üstlenmektedir. Bugün 
burada, birlikte hatırasını yad ettiğimiz Mehmet 
Akif İnan da 13. yüzyılda Ahi Evran’ın gerçekleş-
tirdiği öncülüğü ve bilgeliği 20. yüzyılda ortaya 
koymuş ve 14 Şubat 1992’de bu güzide teşkilatla-
rı kurarak çağın Ahi Evren’i olmuştur. Bugün, bu 
toplumun, ayakta durmasının en diri mücadelesini 
Mehmet Akif İnan’ın en büyük eseri olan Eğitim-
Bir-Sen ve Memur-Sen vermektedir” dedi.

“Mehmet Akif İnan, Yedi Güzel Adam’dan biridir. 
Bir İman ve Aksiyon Adamıdır” diyen Yalçın, “Meh-
met Akif İnan, bir duygu ve düşünce adamı ola-
rak şiir ve yazılarıyla ortaya koyduğu duruşu, bir 
hatip olarak kitleleri etkilemek ve yönlendirmek, 
bir sendika lideri olarak kurumsal bir bünye halin-
de inşa, sevk ve idare etmek suretiyle başka bir 

Mehmet Akif İnan Ankara ve Şanlıurfada Anıldı

GEÇMİŞTEN ALDIĞIMIZ GÜÇLE 
GELECEĞE YÜRÜYORUZ

İMAN VE AKSİYON ADAMI 
AKİF İNAN

Memur-Sen Kurucu Genel Başkanı, Kudüs Şairi Mehmet Akif 
İnan, vefatının 16’ıncı yıldönümünde Ankara ve Şanlıurfa’da 
düzenlenen etkinliklerle anıldı. Ankara’da Akif İnan’ı Anma 
ve ‘Unutamadığım Öğretmenim’ Hatıra Yarışması Ödül Töreni 
Şanlıurfa’da ise “Akif İnan’ın Hayatı, Düşüncesi, Mücadelesi, 
Eserleri” başlıklı bir de panel gerçekleştirildi.
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boyuta taşımıştır. Bu yönüyle Yedi Güzel Adam’ın 
diğer altısından farklıdır. Bugün Türkiye’nin dört 
bir yanında bilhassa Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen 
teşkilatlarının organize ettiği etkinliklerle Mehmet 
Akif İnan anılmakta, düşünceleri ve eserleri anlaşıl-
maya çalışılmakta, mücadeleci yönü irdelenmekte 
ve örneklenmektedir. Bu ayrıcalıklı durum, Mehmet 
Akif İnan’ın bir düşünce adamı olmanın ötesinde 
bizzat sahaya inerek düşüncesini örgüt çatısı altın-
da somut varlığa dönüştürmüş ve eyleme dökmüş 
olması dolayısıyladır” ifadelerini kullandı.
Yalçın, Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen’in, devletin 

demokratikleşmesi, bireyin özgürleşmesi, siyasetin 
sivilleşmesi, Türkiye’nin normalleşmesi noktasında 
atılan adımlara teşvik ve teklifleriyle destek olurken, 
darbeciler, vesayetçiler, ötekileştiriciler tarafından 
hedeflerine ulaşmayı engelleyen tehdit merkezi 
olarak görüldüğünü kaydetti. Yalçın, “Memur-Sen, 
sadece Türkiye’de emek ve özgürlük mücadelesi-

nin öncüsü olmakla kalmamış; Filistin, Suriye, Mısır, 
Irak, Doğu Türkistan, Arakan, Bangladeş’te yürüt-
tüğü çalışmalarla, nerede bir Müslüman’ın ayağına 
bir diken batmışsa onun acısını yüreğinde hisset-
miştir. İlgi ve duyarlılığını bütün dünyayı kapsamı-
na alan bir merhamet örgütü hüviyetini taşımıştır” 

şeklinde konuştu.
İnan’ın kuruculuğunu üstlendiği Memur-Sen ve 
Yalçın, şu şekilde konuştu: “Katsayı engeli, 8 yıl-
lık kesintisiz eğitim başta olmak üzere bütün 28 
Şubat uygulamaları tarihin çöp sepetine atılmış, 
tarihi Cumhuriyetin ilanıyla eş, kamuda başörtü-
sü yasağı kaldırılmış, okullarda, devlet dairelerin-
de, TBMM’de başörtüsüne özgürlük sağlanmıştır. 
Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen, Türkiye’nin normal-
leşmesi sürecinde atılan adımların teşvik edilmesi, 
bir yol kazası yaşanmaması için milli iradenin diri 
tutulması, tekliflerle yol haritası oluşturulması gibi 
bir misyonu bihakkın yerine getirmiştir.”

“DÜNYA MAZLUMLARINA 
MERHAMET ELİNİ UZATMIŞTIR”

AVCI: ÖĞRETMENLER  ASLA 
UNUTULMAZ”

ÖZGÜRLÜKLERİN ÖNÜNÜ AÇTIK, 
DARBELERE DUR DEDİK

Ankara’da yapılan programda konuşan Milli Eğitim 
Bakanı Nabi Avcı, öğretmenlik hatıraları yarışma-
ları düzenlediği için Memur-Sen’e teşekkür ederek, 
“Mehmet Akif İnan Ağabey’e ve yol arkadaşlarına 
Allah’tan rahmet diliyorum. Öğretmenlik hatıra ya-
rışmaları düzenlediği ve bir vefa örneği gösterdiği 
için Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen yöneticilerine, 
teşkilatına ve emeği geçen herkese teşekkür edi-
yorum” dedi. 
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Şanlıurfa’da yapılan etkinlikte “Mehmet Akif İnan’ın Hayatı, Düşüncesi, Mücadelesi, Eserleri” başlıklı 
panel gerçekleştirildi. Oturum Başkanlığını Eğitimci Yazar Hıdır Yıldırım üstlendiği panele konuşmacı 
olarak ise Akif İnan’ın öğrencileri 22 ve 23. dönem AK Parti Manisa Milletvekili Hüseyin Tanrıverdi, ve 
Şair-Yazar Arif Altuntaş katıldı.

Millî Eğitim Bakanı (MEB) Nabi Avcı, ödül törenin-
de yaptığı konuşmada, programdaki öğrencileri 
ve öğretmenleri gıpta ile izlediğini, zira onların, 
mutluluklarını yaşarken birbirlerine ifade edebil-
diklerini de açıkladı.

Programda konuşan Memur-Sen Onursal Başkanı 
ve Ankara Milletvekili Ahmet Gündoğdu da, “Akif 
İnan Sendikacılıkta çığır açtı. Bugün mirasına sa-
hip çıkanları kutluyorum” şeklinde konuştu. Gün-
doğdu, “Kudüs Şairi” Akif İnan’ın ülke ve insanlık 
için önemli bir değer olduğunu söyledi. Gündoğ-

du, Akif İnan’ı anmanın, çığır açanları anmak olduğunu sözlerine ekledi. Unutamadığım Öğretmenim” 
hatıra yarışmasında “Hayırlı Bayramlar” adlı eseriyle Türkiye birincisi olan Derya Ödemiş de kısa bir 
konuşma yaparak ödülünü öğretmenine ithaf ettiğini söyledi.

Mehmet Akif İnan’ın kardeşi Ahmet İnan ise konuşmasında, “Akif İnan’ı en önemli özelliği davasından 
hiçbir şekilde taviz vermemesiydi. Memur-Sen’in, Türkiye’nin en büyük konfederasyonu olması hepi-
mize gurur vericidir. Bütün darbe dönemlerinde Rahmetli Akif İnan davasını savundu, bu duruş bugün 
Memur-Sen’i bu noktaya getirmiştir” ifadelerini kullandı.
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Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve Memur-Sen Yönetim Kurulu üyeleri Ankara medyasıy-
la sabah kahvaltısında bir araya geldi. Genel Merkezde gerçekleştirilen kahvaltı programında 
Ali Yalçın, basın emekçilerinin gazeteciler gününü kutladı. Yalçın, Gazetecilerin 4/C’liler, ta-
şeron ve üniversiteli işçiler, KİT’lerde temel ücret grupları ve yıpranma tazminatı hakkındaki 
sorularına flaş cevaplar verdi.

Sözlerine, Gazeteciler Günü’nü kutlayarak baş-
layan Yalçın, “Mesleğini gazetecilik etiğine bağlı 
kalarak yapan,  din, dil, renk ayrımı yapmayan, 
hesap verilebilirliği, adil olmayı, çıkar çevrelerin-
den ve illegal yapılardan bağımsız hareket etmeyi 
ilke olarak gören tüm basın emekçilerinin ‘10 Ocak 
Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyorum” dedi.

4/C’LİLER KADROYA GEÇİRİLMELİ

4/C’li personelin kadroya alınması konusunda Yal-
çın, “Memur-Sen olarak 4/C statüsünde kamu gö-
revlisi istihdamını başlangıçtan itibaren ‘kanayan 
yara’, ‘sosyal dinamit’, ‘insan onuruna yakışmayan 
istihdam’ olarak nitelendirdik. Bu anlayışla, toplu 
görüşme sürecinde de toplu sözleşme görüşme-
lerinde de 4/C’li arkadaşlarımızın kadroya alınma-

Yalçın’dan Gazetecilere Önemli Açıklamalar

sı, çalışma şartlarının, mali haklarının iyileştirilme-
si mücadelesini verdik. Bu çalışmalar sonucunda, 
çalışma sürelerinin 11 aydan 11 ay 28 güne çıkarıl-
ması, emekli oluncaya kadar istihdam edilmeleri, 
öğrenim durumlarına göre ücretlerinin arttırılma-
sı, bir kez sözleşme imzalamaları, doğum izni, ma-
zeret izni ve aile yardımı gibi imkanlardan yarar-
lanmalarını sağladık. Ancak, asıl ve mutlak hedef, 
kadroya geçmeleri, kariyer-liyakat sistemine dahil 
olmalarıdır bizim için” dedi.  

4/C’LİLER İÇİN ÇALIŞMALARIMIZ 
SÜRÜYOR

Yalçın sözlerini şu şekilde sürdürdü: “3.Dönem 
Toplu Sözleşme’de ek ödemelerinin artırılması, 
fazla çalışma ücretinden ile aile yardımından ya-
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rarlanma haklarının devamı gibi mali haklar yanında, 4/C statüsünden kurtulmaları yönünde çalışma 
yapılması kararı aldık. Bu çalışmanın bizim için “evet” noktası 4/C statüsünden kadroya geçirilmeleridir. 
Bu yönde girişimlerimiz, temaslarımız sürüyor.  TBMM’ye en kısa süre içerisinde bizim hedefe ulaşmamı-
zı sağlayacak tasarı ve teklifin sunulmasını sağlamak amacıyla Maliye ve Çalışma Bakanlıkları ile Devlet 
Personel Başkanlığı nezdinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz.  Biz 3. Dönem Toplu Sözleşmenin 36’ncı 
maddesindeki hükmü, en kısa sürede kazanıma dönüştüreceğimize inanıyoruz.”

YALÇIN’DAN EK ÖDEME AÇIKLAMASI

Mahkeme kararıyla ek ödeme alan 4/C’liler hakkında ise Yalçın, “3. Dönem Toplu Sözleşmesinin mali 
haklar yönüyle ilk kez hayata geçen hak ve kazanımlarından biri 4/C’li personelin ek ödeme hakkından 
yararlandırılması olmuştur.  Bu noktada, bu kazanımın hayata geçtiği sürede, bazı kurum ve kuruluşlarda 
görev yapan 4/C’li personel adına açılan/açtığımız davalar sonucunda mahkeme kararıyla ek ödeme 
hakkından yararlanan arkadaşlarımız vardı. Bizim toplu sözleşmeyi imzalamamızdan sonra, bazı kurum 
ve kesimler 4/C’lileri mağdur ettiler vavelası kopardılar. Oysa gerçek durum bu değil. Toplu Sözleşme 
hükmünde, bütün 4/C’lilere ek ödeme ödenmesi var. Toplu sözleşmenin ilgili maddesinde Mahkeme 
kararıyla ek ödeme almakta olanların ek ödemelerinin kesilmesi ya da mahkeme kararıyla ek ödemeden 
yararlananların toplu sözleşmeyle elde edilen ek ödeme hakkından yararlandırılmaması gibi bir hüküm 
ve ifade bulunmuyor. 500’e yakın arkadaşımızın ek ödeme aldığı fakat toplamda 25 bine yakın 4/C’li 
personel olduğu gözetilirse biz 24 bin 500 civarında arkadaşımızın ek ödeme mağduriyetini giderdik. 
Diğer 500 arkadaşımız da hem toplu sözleşme kaynaklı ek ödemeyi hem de aksine bir yargı kararı oluş-
madıkça yargı kararına dayalı ek ödemeyi almaya devam edebilirler” açıklamasında bulundu.

TAŞERON VE ÜNİVERSİTE MEZUNU İŞÇİLER İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Taşeron ve üniversite mezunu işçiler konusunda da açıklamalarda bulunan Yalçın, şunları söyledi:  “Bu 
konu son derece önemli bir konu… Hem kendi mecrasında hem de etkileyeceği mecralar yönüyle.. Ta-
şeron işçi statüsünde bulunanların ve üniversite mezunu işçilerin kadroya alınması bizim yıllardır dile 
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getirdiğimiz bir husus. Biz kamudaki asli ve tek istihdamın kadrolu statü olması duruşumuzu bu konuda 
da temel yaklaşım olarak ortaya koyduk. Ancak, burada özellikle ifade etmemiz gereken bir durum var.  
657 sayılı Kanunun 4’üncü maddesinde yer verilmeyen işçi ve taşeron çalışanların kadroya geçirilmesi 
yönünde bir düzenleme yapılırken, 657 sayılı Kanun kapsamındaki 4/C ve 4/B kapsamındaki personelin 
sonraya bırakılması işin doğasına, kamu personel sistemi paradigmasına, kamu hizmeti perspektifine 
uygun olmaz. Kaldı ki, gerek seçim programında, gerek hükümet programında gerekse acil eylem pla-
nında ‘asıl işi yapmak’ ve/veya ‘kamu görevlileri tarafından yürütülen işleri görmek’ ön şartı üzerinden 
sırasıyla taşeron ve kamudaki üniversite mezunu işçileri kamu personel sistemine üstelik kadrolu statü-
de dahil edilirken kamu personel sistemi içerisindeki 4/C’lilerin ve 4/B’lilerin kadrolu hale getirilmemesi 
olağan dışı olur.

Bu iki sorun hakkında da kısa süre içerisinde olumlu sonuçlanacağı yönünde beklenti içerisinde olmamı-
zı sağlayan somut adımlar, sonuç getirici çalışmalar başladı.”

KİT’LERDE ÜCRET GRUPLARI DÜZENLEMESİ KAYNAKLI MAĞDURİYETLER 
GİDERİLECEK

KİT’lerde temel ücret gruplarının 5’ten 3’e düşürülmesine ilişkin çalışma hakkında ise Yalçın, “KİT’lerde 
temel ücret grupları konusu bizim yıllardır üzerinde durduğumuz, talep, teklif ve taslağa dönüştürdü-
ğümüz bir konudur. Bununla ilgili taslak çalışmalarımızı üç toplu sözleşme de teklif olarak sunduk ve 
Devlet Personel Başkanlığına ayrıntılı ve gerekçeli bir bilgilendirme yaptık. Bizim bu yıl ki teklifimiz 
genel bir çerçeve olarak toplu sözleşme metnine girdi ve temel ücret gruplarının yeniden düzenlenmesi 
konusunda 31/1/2016 tarihinde tamamlanacak bir çalışma yapılması konusunda uzlaşıldı. Bu hüküm 
çerçevesinde Maliye Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Hazine ve Devlet Personel Başkanlığı’nın birlikte 
yürüttüğü çalışmalar sonucunda bir taslak hazırlandı. Bu taslak yakın zamanda ilgili kamu kurum ve 
kuruluşların öneri ve değerlendirmesine sunulacak. Aynı şekilde yetkili konfederasyon ve sendikalara da 
taslağın son şekli gönderilecek ve büyük bir ihtimalle 31/1/2016 tarihi itibariyle KİT’lerde ücret grupları 
düzenlemesi kaynaklı mağduriyetler giderilmiş olacak. Bir başka ifadeyle, çalışma yapılması şeklindeki 
toplu sözleşme hükmü kazanıma dönüşmüş olacak” dedi.
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FİİLİ HİZMET ZAMMINA İLİŞKİN BEKLENTİLERİ KARŞILAYACAK 
DÜZENLEMENİN YÜRÜRLÜĞE GİRECEĞİNE İNANIYORUZ

Fiili hizmet zammına ilişkin beklentileri karşılayacak düzenlemenin yürürlüğe gireceğine inandıklarını da 
açıklayan Yalçın, “5510 sayılı Kanunun ya da bir diğer ifadeyle sosyal güvenlik reformunun ürettiği ve ha-
len devam eden mağduriyetlerden biri hiç kuşkusuz yıpranma tazminatı ya da kanundaki ifadesiyle “fiili 
hizmet zammı süresi”dir. Fiili hizmet zammı süresine ilişkin bugün ciddi boyutlara ulaşan ve toplu söz-
leme metninde yer almasını sağlayan süreç; ilk girişimi, o tarihte Başbakanımız olan Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı Türkiye Buluşması programında Sağlık-Sen’in  doğrudan Cumhurbaş-
kanımıza ilettiği talep ve Sayın Cumhurbaşkanımızın da bu talebe olumlu cevap vermesiyle başladı. Bu 
süreç ve sonrasındaki takibimizle toplu sözleşmede varılan uzlaşmaya dayalı olarak ilk toplantısını Ekim 
ayında gerçekleştiren biri genel olmak üzere ve sekiz hizmet koluna mahsus alt komisyon olmak üzere 
komisyon kuruldu. Komisyonlar; sendikalar, ilgili kurum ve kuruluşların katıldığı komisyonlar çalışmaları-
nı yürütüyor. Biz bu komisyonlardan çıkan raporların ışığında 2016 yılı içerisinde başta Sağlık çalışanları 
olmak üzere fiili hizmet zammına ilişkin beklentileri karşılayacak düzenlemenin yürürlüğe gireceğine 
inanıyoruz. Bunun için çalışıyoruz” şeklinde konuştu.
 

İŞ GÜVENCESİ KIRMIZI ÇİZGİMİZDİR

İş Güvencesi hakkında ise Yalçın, “657 değişmez demiyoruz. Elbette değişir. Biz “İş Güvencemize do-
kundurtmayız” diyoruz. Bizim kırmızı çizgimiz İş Güvencemiz” dedi.



45

Yalçın: “Gazetecilerin Çalışma Şartları 
İyileştirilmeli”

Törene katılan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yal-
çın, yaptığı konuşmada, önemli açıklamalarda 
bulundu. Yalçın konuşmasına Memur-Sen Kurucu 
Genel Başkanı, Kudüs Şairi Mehmet Akif İnan’ı ve 
Bem-Bir-Sen Genel Sekreteri İbrahim Keresteci’yi 
Rahmetle anarak başladı.

Yalçın, Akif İnan ve İbrahim Keresteci hakkında, 
“Sendikacılıkta mazlumun yanında olmayı, zalime 
ve zulme karşı Elif gibi durmayı emeğin ve alın 
terinin temsilcisi olmayı şiar edinmişti” ifadlerini 
kullandı. Yalçın, basın emekçilerinin “10 Ocak Ça-
lışan Gazeteciler Günü”nü de kutladı.

Memur-Sen’e bağlı Bem-Bir-Sen 22.Kuruluş Yıldönümü ve 6. İbrahim Keresteci Basın Ödülleri 
töreni İstanbul’da yapıldı. Törende yazılı ve görsel medyada ödüller sahiplerini buldu.
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Basın mensuplarının zor şartlar altında çalışmak zorunda kaldığını da hatırlatan Yalçın, “Bugün medya 
önemli işlere imza atmaktadır. Suriye’de gazeteciler zor şartlarda çalışmaktalar. Dünyanın herhangi bir 
yerinde yaptıkları meslekteki sıkıntıları onlar da görüyorlar. Türkiye insanlarımızın özgürlüklerini alma 
noktasında önemli bir mesafe kat etmiştir. Basın emekçilerinin gazeteciler gününü kutluyor, basın sek-
töründe çalışan arkadaşlarımızın daha saygın bir ücretle çalışmasını diliyoruz.  Bütün gazeteci arkadaş-
larımıza başarılar diliyor, onların ekmek mücadelesinde yanlarında olduğumuzu, yanlış yerde durdukları 
zaman da karşılarında olduğumuzu bilmelerini istiyorum” diye konuştu.

“Bıkmadan usanmadan neredeyse hemen her gün andığımız İbrahim Keresteci’yi unutmadık unutma-
yacağız” diyen Bem-Bir-Sen Genel Başkanı Mürsel Turbay ise, “O, örgütlenmenin her türüne inanmış bir 
sendikacıydı. O, ruhunun derinliklerinde her türlü güzelliğe yer açan, güzel gören, güzel düşünen, lezzet 
alan bir manevi iklimin genç bir fidanı idi. O, can yoldaşımız, yol arkadaşımızdı. O, adam gibi adamdı. 
Cenab-ı hakka ve ebediyete yürümüş olan aziz dostumuza sonsuz rahmet, geride bıraktıklarına daim 
sabır diliyoruz. Mekânı Cennet olsun” dedi.

İbrahim Keresteci Basın ödüllerinin yanı sıra Bem-Bir-Sen Özel Ödüllerinin de sahibini bulduğu gecede, 
geçtiğimiz günlerde Medine’de hayatını kaybeden Yeni Akit Gazetesi Yayın Koordinatörü merhum Ha-
san Karakaya’nın anısına ödülü ailesine takdim edildi.

EMEK, EKMEK MÜCADELENİZDE YANINIZDAYIZ

ASLA UNUTMAYACAK, UNUTTURMAYACAĞIZ
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Memur-Sen “1 Milyon Üye Hedefiyle” 
81 İlde Sahaya İndi

Kazanımlarıyla Toplu Sözleşmeye damgasını vuran Memur-Sen, “Öncü Medeniyet, Güçlü Sen-
dika, Büyük Türkiye, Hedef 1 Milyon Üye” sloganıyla Memur-Sen Yönetimi ve bağlı sendikala-
rın başkanları 81 ilde sahaya indi. 

81 İlde teşkilatla buluşan yöneticiler, Kamu Görevlileri ile istişarelerde bulundu. Düzenlenen toplantılarda 
3. Dönem Toplu Sözleşme’de Memur-Sen’in elde ettiği kazanımlar; mali, sosyal ve özlük haklar ile top-
lumsal alanda elde edilen başarılar anlatıldı. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Memur-Sen Yönetim 
Kurulu Üyeleri ve Memur-Sen’e bağlı sendikaların genel başkanları “1 Milyon Üye hedefi” programları 
kapsamında illerde bir dizi temasta bulundu. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, il buluşmaları kapsa-
mında teşkilata hitap etti. 

Yalçın, Memur-Sen’in yerinin milletin yanı olduğunu belirterek, “Kol kola girmeye, 1 milyon sayısına en 
kısa zamanda ulaşmaya var mısınız? 111’i, 1 milyon 111 bin yapabilme yolculuğumuzu teşkilatımızla pay-
laşmak için yola çıktık ve Bismillah dedik. Bütün sendikalarımız bu uğurda üzerine düşenin en iyisini 
yapacak ve Mayıs ayında hedefimize ulaşmış olacağız. El birliğiyle, iş birliğiyle, taraftar olmadan, taraf 
olmaktan kaçınmadan öncüsü ve paydaşı olduğumuz ‘Yeniden Büyük Türkiye’ yolculuğumuzu sürdüre-
cek azmi ve azameti gözlerinizde, hissediyorum” şeklinde konuştu.

850 BİNİ 1 MİLYON YAPMALIYIZ
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Toplu Sözleşme süreci kazanımları hakkında ise 
Yalçın, “Memur-Sen, sendikacılık ve toplu söz-
leşme tarihine rekorlar ve ilklerle geçmeyi ba-
şarmıştır. Toplu sözleşmeyle emeğimizin değeri-
ni artırdık, ekmeğimizi büyüktük, mali ve sosyal 
haklarımız çoğalttık, çalışma şartlarımıza ilişkin 
mağduriyetleri giderdik. Masada yetkisi ve etkisi 
olmayan Kamu-Sen ve KESK’in provokasyonlarını 
bozduk, her iki konfederasyonu da fiilen masadan 
sildik. Toplu sözleşmeyle hem insani hem de vic-
dani kazanımların altına imzamızı atarak, toplum-
sal uzlaşmaya katkı sağladık” şeklinde konuştu.

Yalçın, tarihin en iyi toplumsal sözleşmesini 3. Dönem Toplu sözleşmeyle hayata geçirdiklerini vurgula-
yarak, “3 milyon 200 bin kamu görevlisi, 1 milyon 900 bin kamu görevlisi emeklisi ve aileleri ile birlikte 
20 milyon kişiyi doğrudan, ekonomik ve sosyal etkileri bakımından 78 milyonu yakından ilgilendiren 
Toplu Sözleşme’ye duruşumuz ve mücadelemizle damga vurduk. Toplu sözleşme metni içeriğinin zen-
ginliği, alınan miktar, sözleşmeden yararlanacak kamu görevlisi sayısı bakımından tarihi bir toplu söz-
leşmedir” şeklinde konuştu.

TARİHİN EN İYİ TOPLU SÖZLEŞMESİ

REKORLAR VE İLKLERE İMZA ATTIK
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Konuşmasına teşkilatı selamlayarak başlayan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Memur-Sen taraf 
olduğunu ifade ederek, “Bu ülkede biz tarafız. Bizim tarafımız adil bir dünyanın tarafıdır. Bizim tarafı-
mız yeniden büyük Türkiye idealinin tarafıdır. Bizim tarafımız açlık ve yoksulluk sınırı arasında ve refah 
seviyesinde herkesin ücret alması tarafıdır. Erken kalkanın darbe yaptığı üçüncü sınıf bir ülke olmama-
sının tarafıdır. Bu ülkenin güçsüz olma şansı yok. Onun için umarım 1 Kasım’da istikrar çıkar ve bu ülke 
yeniden istikrarsızlıkla karşılaşmaz. Emeğin, ekmeğin, hakkın, özgürlüğün, kardeşliğin, milli iradenin, 
demokrasinin mücadelesini veriyor, istikrar diyoruz. 1 Kasım’da istikrarımıza ve kazanımlarımıza sahip 
çıkacağız, yeni kazanımlar üreteceğiz” dedi.

Beşli Çete ile Cumhuriyet mitinglerinde milli iradeyi 
hedef alan yapıların bugün de Yeni Türkiye’ye karşı 
ittifak halinde saldırıya geçtiklerini ifade eden Yal-
çın, “Gezi olayları, 17/25 Aralık darbe arayışı ve 6/8 
Ekim kalkışması bir küresel operasyondur. Küresel 
operasyonlarla bizi diz çöktürebileceklerini sandı-
lar. Yanıldılar. 850 bin üyemizle dim dik ayaktayız. 
Her türlü kirli senaryoyu birliğimize sahip çıkarak 
bozuyoruz” şeklinde konuştu.

 MEMUR-SEN TARAFTIR

KİRLİ SENARYOLARI BOŞA 
ÇIKARDIK
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Koalisyon hükümetiyle Türkiye’nin yönetilemeyeceğini söyleyen Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 
“7 Haziran seçimleri öncesi 206 kuruluşu ortak bir platform çatısı altında toplayıp çağrıda bulunduk. 
Ülkede istikrar sürsün, terör son bulsun, normalleşme devam etsin, sivil Anayasa yapılsın, temel hak 
ve özgürlükler genişletilsin çağrısında bulunduk. Fakat 7 Haziran sonrası oluşan koalisyon belirtisi bile 
ekonominin örselenmesine, ülkenin kaybetmesine, dolar ve döviz kurunun fırlamasına neden oldu. Ül-
kede tekrar seçim ortamı oluştu diye Suriye üzerinden Türkiye’ye geçip terörü azdırmaya kimsenin 
hakkı yoktur. Bombaları patlatarak, geçmişte ülkeye yaşanılanın aynısını devreye soktular. Silahları kan 
kusturmaya, ocaklara ateş düşürmeye başladılar. Bu ülkeni bundan sonra güçsüz iradeyle yönetilme 
şansını olmadığını gösteren en net ve en keskin fotoğrafıdır. Bu ülke asla bundan sonra koalisyon hükü-
metleriyle yönetilebilecek bir ülke değildir. Çünkü Türkiye, fincancı katırlarını ürküttü. Bu ülke Birleşmiş 
Milletlerde beş hegemonist devlete karşı, emperyalist güce karşı Dünya 5’ten büyüktür diyerek resti 
çekti” şeklinde konuştu.

Rusya’nın Suriye’ye müdahil olarak, Suriye’yi yeni bir kaosun içerisine soktuğunu belirten Yalçın, “Tür-
kiye hedeftedir. Şuan NATO kuvvetlerinin komutanı ‘48 saatte Türkiye’ye konuşlanabiliriz’ diyor. Rusya 
üzerinden taciz. Tezgah büyük, amaç Türkiye’yi ateşin içerisine sokmak. Suriye’de sıkıntı devam ediyor. 
2 milyon insan Türkiye’de ensar-muhacir kardeşliği içerisinde insani şartlar altında misafir ediliyor. 36 
bin insan Avrupa kapılarına gitmiştir. Avrupa kapılarındaki karşılaştıkları rezalet Aylan bebeğin denizden 
cesedinin sahile vurmasıyla deşifre olmuştur” dedi.

BİR DAHA GÜÇSÜZ OLMA ŞANSIMIZ YOKTUR

ORTADOĞU’DA YENİ OYUN
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Milli birlik ve beraberliğin son derece önemli olduğunun altını çizen Yalçın, şöyle konuştu: “Biz sade-
ce Türkiye değiliz. Bizi anlamak için Bosna-Hersek’e, Makedonya’ya, Arnavutluk’a, Kosova’ya, Sudan’a, 
Darfur’a gitmek lazım. Oradaki insanların size bakışını, size yüklediği anlamı gözlerinde okumadan 
Türkiye’nin değerinin anlaşılmadığını bizzat yaşamış bir kardeşiniz olarak en son Balkanlar’da, Üsküp’te 
yaptığımız başkanlar kurulu toplantısında insanlar bize ‘acaba Türkiye istikrarsızlaşır mı, acaba Türkiye’ye 
bir şey olur mu’ diye kaygılarını paylaşırken, onların tedirginliklerine şahit olduk. Çünkü onlar, Türkiye 
gücünü kaybettiğinde kendilerinin nefes alamayacağını bizlere ifade etti. Bizim garantörümüz Türkiye 
dediler. Onun için hesaplar Türkiye üzerine.”

BİZ SADECE TÜRKİYE DEĞİLİZ

Terör lobisi ile faiz lobisinin birlikte hareket ederek “İstikrarımızı” ve “Birliğimizi” hedef aldığının altını 
çizen Yalçın, şunları söyledi: “Küresel emperyalizm Güçlü Türkiye istemiyor. Güçlü bir Türkiye demek 
Coğrafyasına sahip çıkan Türkiye demektir. Türkiye ayağa kalktığında Ortadoğu özgürleşecek, işgalciler 
bölgede ameliyat yapamayacak, diktatörler kaçacak yer arayacak. Türkiye mazlumların ve mahsunların 
umudu olduğu için engellenmek isteniyor. Ama başaramayacaklar. 78 milyon bir ve diri duracak kanlı 
senaryoları yırtıp atacak. Kadim medeniyetin ortak varisleri olarak medeniyetimizin yeniden inşası için 
direneceğiz. Elbette teröre karşı tepkimizi göstereceğiz. Ama her şart altında hukuka bağlı kalacağız, 
sokakları ateş yerine çevirmeye çalışanlara izin vermeyeceğiz. Milli bir savunma sanayi hamlesinden 
rahatsızlar. Yerli otomobil bile istemiyorlar. Statükolarını sürdürebilmek için vesayetten yana taraf olup, 
Anadolu sermayesini hedef alıp, kalkınma projelerinin son bulmasını istiyorlar. Biz ise irademize ve istik-
rarımıza sahip çıkarak, Yeniden Büyük Türkiye idealimize sahip çıkıyoruz.”

YALÇIN, “TÜRKİYE NEDEN HEDEFTE?” SORUSUNA CEVAP VERDİ
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Yalçın: “Hendekler Vesayet Çukurlarıdır”

Memur-Sen Mardin Şubesi tarafından “Her Yerde Barış, Her Zaman Birlik: Mardin Buluşması” yoğun 
katılımla Müftülük Konferans Salonu’nda yapıldı. İl Buluşmasına Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 
Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Esen, Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Ra-
mazan Çakırcı, Büro Memur-Sen Genel Başkan Vekili Mehmet Hadi Erdoğmuş, Memur-Sen İl Temsilcisi 
Mustafa Aydın, Memur-Sen’e bağlı sendikaların yönetimi ve üyeleri katıldı. Memur-Sen Genel Başkanı Ali 
Yalçın toplantıda yaptığı konuşmada önemli mesajlar verdi. Yalçın’ın sözleri sıklıkla alkışlarla kesildi.

Yalçın, terör örgütü PKK mensuplarınca kazılan hendekleri eleştirerek, şunları belirtti: “Tetiğe basan 
gençler değil, yere sağlam basan gençler yetiştirmek için kamu görevlileri olarak üzerimize düşen so-
rumluluğu yapmaya devam etmeliyiz. Hendekler vesayet çukurlarıdır. Buradan özgürlük ve gelecek ta-
savvuru olanlar şapkalarını önlerine koyarak bir kez daha düşünmeli. Hendek açmak yerine okul açın, 
buraya gelip yüreğini koyarak fedakarca görev yapan insanlara kucak açın. Hendek kazan değil, iyi 
üniversite kazanan gençler hedeflemeliyiz. Öfkenizi, kininizi, nefretinizi, düşmanlığınızı, açtığınız hen 
deklerin içine atın. Okulları yakıp, öğretmenleri baskılayan, şehirleri yaşanmaz hale getirenler, ‘Boy-
kot uyguluyoruz’ diyerek, boykota uymama özgürlüğünü kullananlara karşı tehdit savurup, özgürlükten 
bahsediyorlar. Dün eski devletten ne kadar çirkinlik varsa onu kopyalıyorlar. Buradan bir çıkış yolu bul-
maları mümkün değil.”

ESKİ DEVLETİ KOPYALIYORLAR

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, “Hendekler vesayet çukurlarıdır. Buradan özgürlük ve ge-
lecek tasavvuru olanlar şapkalarını önlerine koyarak bir kez daha düşünmeli. Hendek açmak 
yerine okul açın, buraya gelip yüreğini koyarak fedakarca görev yapan insanlara kucak açın” 
dedi.
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Memur-Sen’in hedefini “1 Milyon üye, yeniden büyük Türkiye” olarak açıklayan Yalçın, “5. Olağan Genel 
Kurul’da  “Kararlı Adımlarla Güvenli Yarınlara” vizyonuyla yeniden ve büyük bir aşkla sendikal yolculu-
ğunu devam ettiren Büyük Memur-Sen Ailesi,   üye sayısını artırarak, gücünü katlayarak, hizmetlerini 
yaygınlaştırarak, örgütlenmesine hız vererek Yeniden büyük Türkiye ve adil bir Dünya hedefine koşuyor” 
şeklinde konuştu.

HEDEF 1 MİLYON ÜYE

Bölgede bazı ilçelerde sokağa çıkma yasağı uygulandığını dile getiren Yalçın, “Dün inkar, asimilasyon 
politikalarından şikayetçi olanlar, bugün Kürtleştirmek için hendek kazıyorlar. Dün JİTEM’den şikayetçi 
olanlar bugün aynı ezber üzerinden gördüklerini kopyalamaya çalışıyorlar. Bunun asla kabul edilebilecek 
tarafı yok” diye konuştu. 

Memur-Sen olarak bu yaşananları kabul etmediklerini dile getiren Yalçın, sözlerini şöyle sürdürdü: “Şehir 
merkezlerinde hendek kazanların, okul ve cami yakanların, bilboardlara Hazreti Peygambere hakaret 
içeren afişler asanların, çocukların eğitim hakkını, bölgenin yatırım hakkını, bölgede fedakarca görev 
yapanları engelleyenlerin asla yanında olmayız. Bunun hak verilecek hiçbir yanı yok. Yasin Börü ile 50 
insanı katledenler unutulmamalı, unutmadık.”

YASİN BÖRÜ’YÜ UNUTMADIK
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ESEN: “RAKİPLERİMİZ DİBE VURDU”

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Mehmet 
Emin Esen ise, “Her kurumda her kuruluşta varız. 
Türkiye’nin en ücra noktalarına kadar örgütlüyüz. 
Dünyanın neresinde inleyen bir yürek varsa oraya 
insanlık taşıyoruz” dedi.

Toplu Sözleşme konusunda ise Mehmet Emin Esen, 
şunları söyledi: “3. Dönem Toplu Sözleşme sürecine 
iyi hazırlandık. Akademik çalışmalar yaptık. İstişa-
relerde bulunduk. Bu süreçte siyaset kurumuna, ba-
kanlara ve   Başbakana taleplerimizi  ilettik. Görüş-
melerimizde Toplu Sözleşme masasında kararlı bir 
duruş sergileyeceğimizi deklare ettik. Basın toplan-
tıları düzenledik, sürekli olarak kamu görevlileri adı-
na medyada gündem belirledik. Sonrası hepinizin 
malumu ilk turda üç kazanım. Ve sabahlara kadar 
devam eden turlar. Biz tekliflerimizi açıklamıştık. 
Hükumetinde teklifle masaya gelmesini istedik. İlk 
teklif geldiğinde beğenmedik, ayağa kalktık, teklifi 
reddettik, salonu terk ettik. Diğer konfederasyon-
lar masaya yapışıp kaldı. Sonra ise TV ekranlarında 
İsmail Koncuk şaka gibi açıklamalara imza attı. ‘Biz 
bilmiyorduk, Memur-Sen’i anlamadık’ dedi. 

Yani dibe vurdu. Tecrübeli sendikacıyım diye 
hava atan rakiplerimiz öğrenmenin yaşının olma-
yacağını sayemizde öğrendi, nerede kalkıp ne-
rede oturacağını Memur-Sen’in duruşuyla anladı. 
Günlerce devam eden, sabahlara kadar süren pa-
zarlıklardan sonra 3. Dönem Toplu Sözleşmenin 
son gününde anlaşma sağlandı ve tarihi başarılar 
elde ettik. 

Kazanımlarımızla sadece toplu sözleşme tari-
hine değil çalışma hayatına damgamızı vurduk. 
Toplam 213 kazanımla bu güne kadar yapılan en 
iyi Toplu Sözleşmeye imza atarak tarihi bir başarı 
elde ettik.”
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Toplantıda Büro Memur-Sen Genel Başkan Vekili 
Mehmet Hadi Erdoğmuş da bir konuşma yaptı. Er-
doğmuş, “Biz sadece ücret değil, değerler sendi-
kacılığı yapıyoruz. Toplu Sözleşme’de tarihi bir ba-
şarıya imza attık. Genel anlamda 213, büro hizmet 
kolunda ise 24 kazanım elde ettik. Bu kazanımların 
içinde belki de en önemlisi 4/C’li personele kadro 
yolunu açmamız oldu. Memur-Sen olarak bir ta-
raftan mazlumlara sahip çıkarken, diğer taraftan 
yeni kazanımlar elde etmeyi sürdüreceğiz. Ebedi 
kardeşlik ve barış için de sorumluluk alıyoruz. Her 
bir kardeşimizin sorununu çözmek için mücadele 
ediyoruz” şeklinde konuştu.

Memur-Sen Mardin İl Temsilcisi Mustafa Aydın ise 
yaptığı konuşmada, “Hem üyelerimizin özlük hak-
larını savunuyoruz hem ümmete hem ülkeye hem 
de topluma karşı sorumluluklarımızın bilincindeyiz. 
Alın teri, emek, vicdan, hak ve adalet mücadelesi 
veriyoruz. Ülkemize karşı içeriden ve dışarıdan ya-
pılan saldırılara direniyor, hak olanın yanında du-
ruyoruz. Mazlumların ve mağdurların sesi olmaya, 
her platformda öncülük etmeye devam edeceğiz” 
dedi.

ERDOĞMUŞ: KAZANIMLARIMIZ 
SÜRECEK

AYDIN: EMEK VE ADALET 
MÜCADELESİ VERİYORUZ
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Güçlü Memur Büyük Türkiye Çalıştayı

Memur-Sen “Güçlü Memur Büyük Türkiye Çalıştayı” Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 
Memur-Sen Yönetim Kurulu Üyeleri, Bağlı Sendikaların Genel Başkanları, bürokratlar, uzman-
lar ve üniveriste hocalarının katılımıyla Ankara Bera Otel’de yapıldı.

Çalıştay’a katılan uzmanlar, bürokratlar ve üniversite hocaları, “Yeni Türkiye ile Kamu Personel Sistemi 
İlişkisi, 657 sayılı Kanun’da Değişikliğe İhtiyaç Var mı? Varsa Neler Değiştirilmeli?, Kamu Hizmetinin 
Sunumunda Motivasyon ve Kamu Görevlilerinin Verimliliğini Artırmada Kamu Personel Sistemi Nasıl 
Geliştirilir” konularında fikirlerini dile getirdi.

Çalıştay’ın açış konuşmasını yapan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, “Son günlerde sıklıkla gündeme 
getirilen 657 sayılı Kanun’da değişiklik yapılması ve memurun iş güvencesi konularının tartışılması üzeri-
ne, iş güvencesine dokunulmadan, güçlü kamu personel sisteminin güçlü memur ile sağlanması gerek-
tiği fikrinden hareketle konuyla ilgili gerek bürokrasi, gerek akademik camianın katılımı ile Memur-Sen 
Konfederasyonumuz tarafından düzenlenen çalıştayın çalışma hayatına hayırlar getirmesini diliyorum. 
Bir kez daha altını çizerek ifade ediyorumki iş güvencesi bizim kırmızı çizgimizdir. Kırmızı çizgilerimizin 
aşılmasına izin vermeyiz” dedi.
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STK’lardan Merhamet Diplomasisi

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, TGTV Yönetim Kurulu Üyesi 
Şadi Keskin, MÜSİAD Genel Başkan Vekili Nazım Özdemir ve IHH Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Oruç, 
Bangladeş’te yaşanan hukuksuzluklar konusunda Dışişleri Bakanlığı’nda yaptıkları görüşmenin ardından 
gazetecilerin sorularını cevaplandırdılar.

Dışişleri Bakanlığı önünde heyet adına açıklama yapan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, “Memur-
Sen, Hak-İş, MÜSİAD, İHH, TGTV olarak bu gün önemli bir konuda önemli bir girişimde bulunduk. Mer-
hamet Diplomasisi kapsamında Bangladeş’te Cemaati İslami’nin Genel Sekreteri Ali Ahsan Muhammed 
Mücahit’in idamının engellenmesi için Türkiye’nin acilen diplomatik girişimde bulunmasını istedik” dedi

“Bugün, Dışişleri Bakanımızla yaptığımız görüşme-
nin temel amacı, sivil toplum örgütleri olarak bölge 
ve dünyada cereyan eden olaylara ilişkin duyarlılı-
ğımızı paylaştık” diyen Yalçın, “Söylediklerimizi bu 
görüşmeye katılan sivil toplum örgütleri ile sınırlı 
bir zemin olarak düşünmediğimizi de özellikle ifa-
de etmek isteriz. Bu bir başlangıç adımıdır ve bu 
halkaya dahil olacak oldukça fazla sayıda duyarlı 
sivil toplum kuruluşu olduğunu biliyoruz. Biz, ‘ev-
deki yangını söndürürüm, mahalledeki yangına su 
taşımam’ anlayışını reddeden sivil toplum örgütleri 
olarak hem Türkiye’nin sorun alanlarına dönük çö-
züm önerilerimizi, hem de başta yakın bölgemiz, 
medeniyet havzamız olmak üzere dünya haritası 
üzerinde insana ve insanlığa dair sorunlar üzerin-
deki değerlendirmelerimizi ifade ettik” dedi.
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Cemaat-i İslami Genel Başkanı Ahmed’den 
Memur-Sen’e Mektup

Cemaat-i İslami Genel Başkanı Moqbul Ahmed, 
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın’a teşekkür 
mektubu gönderdi.

Bangladeş mahkemelerinin hukuksuz yargılama-
larına tepki gösterip, diplomatik girişimlerde bu-
lunan Memur-Sen ailesine ve Genel Başkan Ali 
Yalçın’a mektubunda teşekkür eden Moqbul Ah-
med, önümüzdeki günlerde idam edilmesi söz 
konusu olan Cemaat-i İslami Genel Sekreteri Ali 
Ahsan Muhammed Mücahit’in durumuna dikkat 
çekti.

Tüm dünyanın zulme seyirci kaldığı bir süreçte 
Memur-Sen’in haksızlıklara tepki göstermesini 
“Onurlu Duruş” olarak değerlendiren Cemaat-i 
İslami Genel Başkanı Moqbul Ahmed, Cemaat-i 
İslam-i Genel Sekreteri Ali Ahsan Muhammed 
Mücahit’e idam kararı verilmesinin ardından tüm 
dünyayı infaz kararına karşı tepki göstermeye da-
vet etti. Mektubunda Ahmed, rejimin hukuksuzlu-
ğuna karşı Uluslar arası kamuoyu ve insan hakları 
örgütlerini de duyarlı davranmaya davet etti. 
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Yalçın: “Ulu Çınarlar Yetiştirmeliyiz”

2015-2016 Akademik Yılı Faaliyet Dönemi “Medeniyet Yolculuğunda Eğitim ve Gençlik” temalı 
Ankara Gençlik Buluşması Programı, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın’ın katılımlarıyla 
Başkent Öğretmenevi’nde gerçekleştirildi. 

Öncülerin yetiştirilmesi gerektiğini vurgulayan Yal-
çın, üniversiteyi 4 yıllık vaktin geçirileceği bir eğ-
lence aracı olarak görmemek gerektiğini sözlerine 
ekledi. Çabalayarak ve çalışarak ulu çınarların yetiş-
tirilmesi gerektiğini vurgulayan Yalçın, “Geleceğe 
hazırlanmalı, öncüler yetiştirmeli, öncüler olmamız 
gerekiyor. Ben bu yolda çabalayan ve çalışan Genç 
Memur-Sen Genel Başkanımıza ve bütün ekibine 
‘Allah işinizi kolaylaştırsın, bereketli kılsın ve sizin 
üzerinizden bu topluma huzuru adaleti getirsin’ 
diyorum. Sizler sıradan insanlar değilsiniz, sıradan 
gençler değilsiniz. Sorumluluklarınız da sıradan 
olmayacak. Bu ülkede devlet millet kaynaşmasını 
sağlayanların ortaya koyduklarını sizler de gerçek-
leştireceksiniz. Sizler de bu davanın taşıyıcıları ve 
temsilcileri olacaksınız” ifadelerini kullandı.

YALÇIN: “ULU ÇINARLAR 
YETİŞTİRMELİYİZ”

Genç Memur-Sen’in, tevhit, adalet ve özgürlük 
ekseninde kurulduğunu vurgulayan Genç Memur-
Sen Genel Başkanı Eyüp Beyhan, bu anlamda in-
sanlığın hayrına üretilmiş bütün evrensel değerleri 
kuşandıklarını ve vahyin kılavuzluğunda erdemli 
bir gelecek tasavvur ettiklerini söyledi.

BEYHAN: “BİLİNÇLİ DURUŞA 
SAHİP GENÇLER YETİŞTİRMEK 
İSTİYORUZ”
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AKSU: SADECE KENDİMİZE DEĞİL, 
TOPLUMA DA FAYDALI OLMALIYIZ

KYK Genel Müdürü Sinan Aksu, programda örgütlü 
yapıyla tanışmasını anlatarak, döneminde sendikal 
faaliyetlerin bu kadar gelişmemiş olduğunu ifade 
etti. Kişinin sadece kendisine değil çevresine ve 
topluma da faydalı olması gerektiğini belirten Aksu, 
“Bu da teşkilatlanmayla mümkündür” dedi. Sinan 
Aksu, KYK hakkında da gençlere bilgi verdi.

KAÇAR: “GENÇLERİN KARAR ALMA 
MEKANİZMALARINA 
KATILMALARINI ÖNEMSİYORUZ”

Daha sonra kürsüye gelen Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Emre Kaçar ise : “Demokratik ülkelerin ol-
mazsa olmazı sendikalardır. Gençlerin de bu örgütlenme modeliyle ülkenin karar alma mekanizmalarına 
katılmalarını önemsiyoruz. Bu tür faaliyetler gençliğin ve gençlerimizin daha fazla söz sahibi olabilme-
sini sağlıyor” diye konuştu.
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Yalçın: “Büyüme, İnsan ve İstihdam Odaklı 
Olmalıdır”

Türkiye İş Kurumu 8.Olağan Genel Kurulu’na katılan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 
“Büyüme, insan ve istihdam odaklıdır. İstihdam dostu yatırımlara ağırlık vermek, işgücünün 
niteliğini artırmaya yönelik stratejileri hayata geçirmek önceliklerimiz arasında yer almalıdır” 
dedi.
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)’nun 8’inci Olağan Ge-
nel Kurulu gerçekleştirildi. Türkiye İş Kurumu Genel 
Müdürlüğü Konferans Salonunda yapılan genel ku-
rula Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ahmet Erdem, Türkiye 
İş Kurumu Genel Müdürü Nusret Yazıcı, HAK-İŞ 
Genel Başkanı Mahmut Arslan, DİSK Genel Baş-
kanı Kani Beko, TİSK Genel Sekreteri Bülent Pirler, 
TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken ve TOBB 
Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Faik Yavuz katıldı.

Konuşmasına Yazıcı’yı tebrik ederek başlayan Yal-
çın, “Dünya Kamu İstihdam Kurumları Birliği Baş-
kanlığına 58 ülkeden 41’inin oyunu alarak başkan 
seçilmek ülkemiz açısından önemli bir başarıdır. Bu 
vesileyle 2015-2018 yılları arasında Dünya Kamu 
İstihdam Kurumları Birliği Başkanlığını yürütecek 
Genel Müdürümüz Sayın Nusret Yazıcı’yı tebrik 
ediyorum,  uluslar arası alanda başarılı olması için 
Büyük Memur-Sen Ailesi olarak her türlü desteği 
vereceğimizi buradan deklare ediyorum” dedi.
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Yalçın: “HAK-İŞ, 40 Yıllık Alınterinin Adıdır”

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun da katılım sağladığı, Hak-İş 
13.Olağan Genel Kurulu’nda konuştu. Yalçın, “Hak, emek ve değerler sendikacılığı için, Hak-İş’e nice 40 
yıllara diyoruz. Hak-İş, 40 Yıllık alınterinin adıdır. Hak ve hukukun geliştirilmesi için bütün emek hareket-
leri olarak alınteri akıtmaya ve mücadele etmeye devam edeceğiz” dedi.

“Kamu görevlilerinin güvenini güce, alın terini kazanıma dönüştürdük” diyen Yalçın, “Ülkede, sendikacı-
lığın çok yanlış değerlendirildiği bir ortamda, bizlere bir günlük ömür biçenlere inat, ‘baharlar bir çiçekle 
başlar’ şiarıyla erdemliler hareketi olarak ortaya çıktık. Bu sene 20. Yılımız. Dolu-dizgin, hakkın ve huku-
kun her daim savunulduğu bir 20 yılı geride bıraktık. Bizlere gösterilen teveccühleri, boşa çıkartmadık, 
kazanıma ve hakka dönüştürdük. Bütün bu duygularla aynı şekilde hakkın, emeğin ve alınterinin 40 yıllık 
savunucusu olan Hak-İş’in 40.yılını kutluyor, nice seneler diliyorum” şeklinde konuştu.
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Yalçın: “Bayırbucak Türkmenlerinin Yanında, 
Zalimlerin Karşısındayız”

Basın toplantısında konuşan Memur-Sen Genel 
Başkanı Ali Yalçın, “Bayırbucak Türkmenlerinin Ya-
nında, Zalimlerin Karşısındayız” dedi. Suriye Türk-
men Meclisi Başkanı Abdurrahman Mustafa ise, 
“Hiç kimsenin zerre şüphesi olmasın ki Türkmen 
Dağı’nın yiğitleri namus bildiği toprağını ne pa-
hasına olursa olsun koruyacaktır. Bu mücadele de 
yanımızda sadece Türkiye var. Bizim anavatanımız 
Türkiye’dir. Bizim kardeşlerimiz Türkiye halkıdır. Bi-
zim yanımızda olan Memur-Sen’dir. Memur-Sen’e 
yürekten teşekkür ediyorum” dedi.

Konuşmasına teşekkür ile başlayan Ali Yalçın, 
“Başta misafirimiz Suriye Türkmen Meclisi Başkanı 
Abdurrahman Mustafa ve bölgede özgür bir Suri-
ye için mücadele eden tüm kardeşlerimizi selam-
lıyorum, sergiledikleri onurlu duruş, verdikleri Hak 

mücadelesinde Memur-Sen olarak yanlarında ol-
duğumuzun bilinmesini istiyorum. Suriye Türkmen 
Meclisi’ne çalışmalarından dolayı teşekkür ediyor, 
“Bayırbucak Türkmenlerinin Yanında, Zalimlerin 
Karşısında” olduğumuzun altını çiziyorum” dedi. 

Suriye Türkmen Meclisi Başkanı Abdurrahman Mustafa ve beraberindeki heyet Memur-Sen’i 
ziyaret etti. Ziyaretten sonra Suriye Türkmen Meclisi Başkanı Abdurrahman Mustafa ve
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ortak basın açıklaması gerçekleştirdi.
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SURİYE HALKI YALNIZ DEĞİLDİR

“5 Yıldır sistematik bir şekilde Suriye’de zulüm var” diyen Yalçın, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Kan var, 
göz yaşı var, sürgün var, topraklarını ve namuslarını korumak için direnenlere karşı uygulanan devlet-
ler terörü var. Kimyasal gazlardan, varil bombalarına, dökme kurşunlardan, şebbihaların işkencelerine 
kadar insan haklarını, insan onurunu ayaklar altına alan uygulamalar var. Bu kadar zulme karşı Batı’nın 
çifte standardı, BM’nin etkisizliği, İslam ülkelerinin sessizliği var. Özgürlük için direniş iradesini kuşanan-
lar soykırıma tabi tutulurken, dünyanın duyarsızlığı var. Bizim de buna isyanımız var. Suriye halkı yalnız 
değildir. Yalnız da olmayacaktır” şeklinde konuştu.
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Merhamet TIR’ları Yola Çıktı

Kampanyaya, Memur-Sen ve Hak-İş’in 100 Bin 
TL’lik nakit yardım ile start verilirken yola çıkacak 
TIR sayısında beklentinin en az 100 TIR olduğu 
belirtildi. Basın toplantısı düzenleyen Memur-Sen, 
Hak-İş, İHH ve Türk Kızılayı kampanya hakkında 
detaylı bilgilendirme yaptı. Basın toplantısında 
konuşan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 
“Anadolu’muzun, kardeşlik coğrafyamızın beş 
yapraklı merhamet yoncası misali Memur-Sen, 
Hak-İş, İHH ve Kızılay olarak insani değerlerin ve 
insanlık erdeminin garantörlüğünün hakkını ver-
menin gayretiyle, mazlumlara, mahzunlara, mağ-
durlara umut olma hedefiyle ‘Merhamet TIR’ları 
Yola Çıkacak, Hendekleri Aşacak, Bayırbucak’a 
Ulaşacak’ yardım kampanyamız için Bismillah 
diyoruz. Bu kampanyamızla, hem hendek terörü 
mağduru Kürt kardeşlerimize, hem de Katil Esed 
ve Zalim Putin imalatı devlet terörünün son mağ-
duru Türkmen kardeşlerimize birlikte el uzataca-
ğız” dedi.

Yalçın sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Cizre, Sur, 
Nusaybin ve Silopi başta olmak üzere Doğu ve 
Güneydoğu bölgesindeki bazı il ve ilçelerimizde, 
dün dağa çıkarak terör estirenler bugün hendek 
kazarak terör iklimi oluşturmanın peşinde koşu-
yor. Hendek kazıyorlar, ölüm çukurlarıyla göçe 
zorluyorlar. Açtığı asit kuyularıyla ölüm kusan 
derin devlet uzantılarından nöbeti devralan terör 
örgütü, açtığı hendeklerle zulüm kusuyor, vahşet 
üretiyor. Darbelerle vesayeti zirveye taşıyanlardan 
nöbeti devralanlar, hendeklerle Kürtler üzerinde 
vesayet oluşturmanın hesaplarını yapıyor. Dün, 
dağları mesken tutmalarını, terörü yöntem olarak 
kullanmalarını “Kürtlerin hakları ve Kürt halkı için” 
yalanıyla gerekçelendirenler, bugün yalanlarına 
inanmayan, yöntemlerine tepki veren Kürt kardeş-
lerimizi hedef alıyorlar. Vesayet hendekleri, gerçek 
hedeflerini bir kez daha ortaya çıkardı.
 
Toplantı sonunda Memur-Sen ve Hak-İş 100 Bin 
TL’lik yardımla ilk katkıyı sağladı.

Suriye Türkmen Meclisi Başkanı Abdurrah-
man Mustafa ve beraberindeki heyet Memur-
Sen’i ziyaret etti. Ziyaretten sonra Suriye 
Türkmen Meclisi Başkanı Abdurrahman Mus-
tafa ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın 
ortak basın açıklaması gerçekleştirdi.

HENDEK MAĞDURLARININ 
YANINDAYIZ
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Bayırbucak Türkmenleri İçin STK’lar 
Yardım Seferberliği Başlattı

Türk Kızılay’ı tarafından düzenlenen basın toplan-
tısına katılan Memur-Sen Genel Başkan Yardım-
cısı Levent Uslu, “Büyük Memur-Sen ailesi olarak 
81 il teşkilatımız, 850 bin üyemizle mazlumların 
yanındayız. Üzerimize düşen ne varsa yapacağız. 
Kızılay’ımızın başlattığı “Görmezden Gelmeyin” 
kampanyasını destekliyor, sorumluluk alıyoruz. Kar-
deşlerimiz için seferberlik başlatıyoruz. Mazlumla-
rın yanında, zalimlerin karşısındayız. ‘Kardeşlik sınır 
tanımaz,  ten rengine bakmaz, mazlumun kimliğini 
sormaz’ anlayışıyla dünyanın dört bir yanına insani 
yardım elimizi uzatmaya, mazlumlara ve mağdur-
lara sahip çıkmaya devam ediyoruz. Ne zaman bir 
iyilik kervanı yola çıktıysa, biz de katıldık, katılmaya 
da devam ediyoruz” dedi.

Toplantıya, Kızılay Genel Başkanı Ahmet Lütfi Akar, 
Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Levent Uslu, AK 
Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, Eski Kültür ve 
Turizm Bakanı Yalçın Topçu, Türk-İş Teşkilatlandırma 
Sekreteri Eyüp Alemdar, Hak-İş Kadın Kolları Başkanı 
Fatma Yavuz ve Dünya Gıda Programı Türkiye Tem-
silcisi Jean-Yves Lequime de katıldı.

“Misafir” olarak nitelendirdiği Suriyeli sığınmacı-
ları ağırlamaktan onur duyduklarını vurgulayan 
Akar, Türkmenler için Türk Kızılayı’nın banka he-
sap numaralarından, 168 çağrı merkezinden, tüm 
operatörlerden 2868’e SURİYE yazıp kısa mesaj 
atarak veya www.kizilay.org.tr adresi üzerinden 
online bağış yapılabileceğini ve “Görmezden Gel-
meyin” yardım kampanyasına destek verilebilece-
ğini bildirdi.

Türk Kızılayı tarafından Suriye’deki insanlık dramının son mağdurları Bayırbucak Türkmenleri 
için başlatılan “Görmezden Gelmeyin” kampanyasına Memur-Sen’den tam destek geldi.
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Yalçın: “Biz Kucaklaşırsak Emperyalist 
Kurgu Bozulur”

Memur-Sen Ge-
nel Başkanı Ali Yalçın 

Moritanya’da, Hak-İş Genel 
Başkanı Mahmut Arslan ile 

birlikte 8-10 Aralık 2015 tarih-
lerinde sendikaların davetlisi 

olarak bir dizi programa 
katıldı. 

Yalçın, Moritanya Çalışanları Milli Konfederasyonu’nun 
(CNTM) 2. Olağan Genel Kurulu öncesi Sudan, Fas, Ce-
zayir, Moritanya ve Umman sendikalarının temsilcileriy-
le ve Moritanya Çalışma Bakanı ile bir araya geldi. Yalçın 
ve Arslan, Cumhuriyet İçin İttihad Partisi Genel Başkanı 
Muhammed Veled Mahm ve Anamuhalefet Partisi Et-
Tavasul Partisi Genel Başkanı Cemil Mansur, Moritanya 
HATEM Partisi Genel Başkanı Saleh Ould Hanane ile de 
bir süre görüştüler, Moritanya siyasetine ilişkin bilgi al-
dılar. Yalçın ve Arslan, Moritanya’da Alkhayr Vakfını da 
ziyaret etti, İHH ile Memur-Sen’in paydaş olduğu “Yetim 
Projesi” çalışmalarını yerinde inceledi.

Ayrıca Memur-Sen ile CNTM arasında 5 yıllık işbirliği anlaşması ve eylem planı imzalandı. Eğitim-Bir-Sen 
ile CNTM’ye üye öğretmenler sendikası arasında da iş birliği anlaşması yapıldı. CNTM’nin kongresine 
katılan Sudan, Umman, Fas ve Cezayir konfederasyonları ve sendikaların temsilcileriyle işbirliği anlaş-
ma imzalanması ve karşılıklı heyet ziyaretleri konusunda mutabakata varıldı. Moritanya temaslarında 
Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Çakırcı ve Emekli Memur-Sen Genel Başkanı Emin 
Şenver de hazır bulundu.
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Temel hedefler noktasında CNTM ve Memur-Sen arasında medeniyet ortaklığıyla açıklanabilecek ben-
zerlikler bulunduğunu ifade eden Yalçın, “Biz Türkiye’nin CNTM’si, siz de Moritanya’nın Memur-Sen’isiniz 
diyebiliriz. Daha da genişletip insana değer verme, müzakereyi esas alma, ayrımcılığa karşı gelme, ka-
dınları destekleme, aile hayatını önemseme gibi doğrudan insan temalı konulardaki kavram birlikteliği-
miz işbirliğimizin ne kadar gerekli olduğunu gösteriyor, ne kadar anlamlı sonuçlar üretebileceği konu-
sundaki umutlarımızı artırıyor. Biz sarılırsak sömürü düzeni sarsılır, biz kucaklaşırsak emperyalist kurgu 
bozulur, biz dayanışma ve işbirliği içerisinde olursak Afrika başta olmak üzere, İslam Coğrafyası dünya-
daki hak ettiği yere gelir” şeklinde konuştu.

Yalçın, Genel Kurul’da Moritanya CNTM Başkanı’na Memur Sen plaketi takdim etti. CNTM Başkanı tara-
fından Yalçın’a, teşekkür beratı verildi.

BİRLİKTE HAREKET ETMELİYİZ
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Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) çalışanlarına ve üyelerine yönelik sosyal projelere 
imza atmayı sürdürüyor. Memur-Sen ve Güvenal Sigorta Aracılık Hizmetleri arasında, Memur-Sen per-
sonelinin, Memur-Sen ve bağlı sendikalarının hizmet araçlarının, Memur-Sen’e bağlı sendikaların üye-
lerinin ve birinci derece yakınlarının faydalanacağı üyelere indirim ve özel avantajlar sunan protokol 
yapıldı. Protokole imzayı Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve Güvenal Sigortacılık Aracılık Hizmetleri 
yetkilisi Serkan Sönmezer attı.

Anlaşmaya göre; sigorta teknik alt yapıları ve kurgusu oluşturularak hizmet güncellemeleri süreklilik 
gösterecek olan ve internet servisiyle desteklenecek sigorta indirim ve avantaj hizmetlerinden faydalan-
malarını sağlayan protokole göre Güvenal Sigorta, kendisinden toplu ya da münferit olarak talep edilen 
sigortacılık işlemlerini, bünyesindeki ya da anlaşma sağlayacağı sigorta şirketlerinden elde edilen en 
düşük indirim oranını baz alarak karşılayacak.

Memur-Sen ve Memur-Sen’e bağlı Sendikaların üyeleri ile birinci derece yakınlarının sigorta taleplerine 
karşılık Güvenal Sigorta bünyesinde bulunan veya anlaşma sağlayacağı tüm acenteliklerden elde edile-
cek fiyat araştırmasından çıkacak olan en uygun teklif üzerinden de kaskoda yüzde 5, trafik poliçesinde 
ise yüzde 5’e varan bonus indirim yapılması kararlaştırıldı.

Memur-Sen’den Üyelerine İndirim 
Avantajlı Sigortacılık Hizmeti

Memur-Sen ve Güvenal Sigorta Aracılık Hizmetleri arasında, üyelere indirim ve özel avantaj-
lar sunan protokol imzalandı. Buna göre, Memur-Sen, Memur-Sen’e bağlı sendikaların üyeleri 
ve birinci derece yakınları, sigorta indirimi ile özel avantaj hizmetlerinden yararlanacak.

SİGORTADA BÜYÜK İNDİRİM
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
Memur-Sen Yönetimini Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ile Yönetim Kurulu Üyele-
rini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştiri-
len kabulde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın’la 
görüştü. Kabulde, Türkiye ve Dünya gündemine 
ilişkin değerlendirmeler yapıldı.

Kabulde; Memur-Sen Genel Başkan Vekili Me-
tin Memiş, Memur-Sen Genel Başkan Yardımcı-
ları; Günay Kaya, Mehmet Bayraktutar, Mehmet 
Emin Esen, Hacı Bayram Tonbul ve Levent Uslu 
da hazır bulundu.
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Recai Kutan’dan Yalçın’a Tebrik Ziyareti

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Yalçın, ESAM’ın ekonomik, sosyal ve eğitim alanında yap-
tığı bilimsel çalışmalarla ülkemize katma değer sağlayan önemli sivil toplum kuruluşlarından birisi ol-
duğunu ifade etti.  ESAM’ın milli ve manevi değerler konusunda ortaya koyduğu duruşun Memur-Sen 
ve Eğitim-Bir-Sen’in anlayışı ve beklentisiyle örtüştüğünü dile getiren Yalçın, “Memur-Sen’in kurulduğu 
günden bugüne kadar Türkiye’nin demokratikleşmesi adına büyük hizmetler yapmış bundan sonrada 
aynı azim ve kararlılıkla yapacaktır” diye konuştu.

Recai Kutan ise 3. Dönem toplu sözleşme sürecini 
yakından takip ettiklerini belirterek, sonucu takdir 
ettiklerini ifade etti. Kamu çalışanlarının bu top-
lu sözleşmede yaşadığı memnuniyeti daha önce 
Rahmetli Erbakan Hocamızın zamanında yaşa-
dığını hatırlatan Kutan, Memur-Sen’in göstermiş 
olduğu kararlı mücadelen dolayı Yalçın’ı tebrik 
etti. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Kutan’a 
Eğitim ve Ahlâk Şûrası Kitabı ve Erol Battal kitap 
seti takdim etti.

Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi Başkanı (ESAM) Recai Kutan ve yönetim kurulu üye-
leri, imzalanan 3. Dönem toplu sözleşmesinden dolayı Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın’a 
tebrik ziyaretinde bulundu.
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Hüda-Par ve Esder Temsilcilerinden 
Yalçın’a Ziyaret

Ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getiren Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yal-
çın, 6-8 Ekim olaylarına değinerek, “O süreçte Türkiye küresel bir saldırıya maruz bırakılmıştır. Beyaz 
Türkleri şikâyet edenler Beyaz Kürtlüğe soyunarak mütedeyyin insanları katletmiştir. 6-8 Ekim olay-
ları, Türkiye’yi istikrarsızlaştırmak için yapılan bir darbe girişimidir. Türkiye’den bir Suriye çıkarılmak 
istenmiştir. Türkiye’de bir yönetim boşluğu varmış gibi gösterilmek istenmiştir. 6-8 Ekim olayları, Yasin 
Börü’yü alçakça katledecek kadar vicdansızlaşan taşeron örgütlerinin oyunudur” dedi.

Türkiye’nin girdiği türbülanstan 1 Kasım’da çıktığını 
kaydeden Yalçın, İslam coğrafyasının nefes alması 
için güçlü bir Türkiye’ye ihtiyaç olduğunu vurgula-
dı.  Yalçın, “Emperyal devletler vuruyor, katlediyor, 
kapılarını kapatıp ölüme terk ediyor; Türkiye ise ya-
raları sarıyor, kucak açıyor ve haksızlık karşısında 
dimdik duruyor. Biz, her zeminde zalimin karşısın-
da, mazlumun yanında yer alacağız” diye konuştu.

TÜRKİYE GİRDİĞİ TÜRBÜLANSTAN 
1 KASIM’DAN SONRA ÇIKMIŞTIR

Hür Dava Partisi 
(Hüda-Par) Genel Sekreteri Mehmet 

Yavuz ve Esnaf ve Sanatkârlar Derneği Genel 
Başkanı (ESDER) Mahmut Çelikus, Memur-Sen 

Genel Başkanı Ali Yalçın’ı ziyaret etti.
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Yalçın’a, Gündoğdu ve Etyemez’den Ziyaret

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren 
Yalçın, “26. Dönem Milletvekili seçiminde tekrar 
Meclis’e girmeniz bizleri mutlu etti. Yeni dönemde 
Türkiye’nin daha da özgürleşmesi, demokratikleş-
mesi ve kamu çalışanlarının haklarının korunması 
noktasında Meclis’te yapılacak çalışmalarına katkı 
sunacak olmanız ülkemiz adına önem arz etmek-
tedir. Bizim beklentimiz, seçim vaatlerinin bir an 
önce yerine getirilmesidir” dedi. 

Güncel konuların görüşüldüğü ziyarette konuşan 
Gündoğdu, millete ve ümmete borcu öde-
me yolcululuklarında yeni bir dönemin baş-
ladığını belirterek, “1 Kasım seçiminde halk 
istikrarı seçmiştir. Bizi göreve layık gören 
vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Se-
çim vaatlerini gece gündüz demeden ça 
lışarak, yerine getirmeye çalışacağız” diye 
konuştu.

Etyemez ise, “7 Haziran seçiminden sonra Türki-
ye türbülansa girmişti. Millet, ülkemiz üzerinde 
oynanan oyunu gördü ve 1 Kasım’da güvenden 
yana oy kullandı ve bize tekrar tek başına hükü-
met kurma yetkisi verdi. Biz verilen sorumluluğun 
farkındayız” diye konuştu.  

Ziyarette, Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Vekili 
Latif Selvi, Genel Başkan Yardımcıları Ramazan 
Çakırcı, Şükrü Kolukısa, Hasan Yalçın Yayla hazır 
bulundu.

Memur-Sen Onursal Başkanı-Ankara Milletvekili Ahmet 
Gündoğdu ve Eğitim-Bir-Sen eski genel sekreteri-Konya 
Milletvekili Halil Etyemez, Memur-Sen Genel Başkan Ali 
Yalçın’ı ziyaret etti.
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Memur-Sen’den Bakan Soylu’ya 
Hayırlı Olsun Ziyareti

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Esen, 
Büro Memur-Sen Genel Başkanı Mehmet Hadi Erdoğmuş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
Süleyman Soylu’ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyarette Memur-Sen’in taleplerinin yer aldığı dosyayı Bakan Soylu’ya ileten Memur-Sen Genel Başkanı 
Ali Yalçın, Toplu Sözleşme kazanımlarının ve taleplerin hayata geçirilmesini beklediklerini belirterek, 
“Tarihi kazanımlarla dolu bir Toplu Sözleşmeye imza attık. 213 kazanımla bugüne kadar ki en iyi toplu 
sözleşmeyi yapmış olduk. Şimdi bu kazanımların ve taleplerimizin hayata geçirilmesini bekliyoruz” dedi. 
Yalçın, “iş güvencesinin” Memur-Sen’in kırmızıçizgisi olduğunun da altını çizdi.

Bakan Soylu ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve Memur-Sen heyetine teşekkür etti.

Ziyarette Büro Memur-Sen Genel Başkan Yardımcıları Vecdi Yanbaz, Kutbettin Aydın, Nihat Tunç, Sezayi 
Soysal ve Devlet Personel Başkanı Mehmet Ali Kumbuzoğlu da hazır bulundu.
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Yalçın, Bakan Işık İle Bir Araya Geldi

MemurSen Genel Başkanı Ali Yalçın, 
64. Hükümetin kabinesinde yer alarak yeniden 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına getirilen Fikri 
Işık’ a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık ile bir 
süre görüşen Yalçın,  görevinin hayırlı olmasını 
diledi. Yalçın,  Memur-Sen’in Toplu Sözleşme ka-
zanımları ve sendikal faaliyetlerini Bakan Işık ile 
paylaştı.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık ise; 
ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, 
Memur-Sen’in hem sivil toplum kuruluşu hem de 
memurların temsilcisi olarak çok önemli işlere 
imza attığını, bu tavrı ile toplumda sağduyuyu 
sağladığını ve çalışmalarını yakinen takip ettiğini 
söyledi.

Ziyarette Memur-Sen Genel Başkan Yardımcı-
sı ve Enerji Bir-Sen Genel Başkanı Hacı Bayram 
Tonbul, Eğitim Bir-Sen Genel Başkan Vekili Latif 

Selvi, Enerji Bir-Sen Genel Başkan Vekili Mehmet 
Doğan, Enerji Bir-Sen Genel Başkan Yardımcıları 
Cemil Şentürk, Gürkan Kaya, Mehmet Reşit Gür-
büz ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müs-
teşar Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu da 
hazır bulundu.
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Memur-Sen’den Bakan Çelik’e 
Hayırlı Olsun Ziyareti

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Memur-Sen Genel Başkan Yardımcıları Günay Kaya ve 
Hacı Bayram Tonbul ile 64. Hükümette yer alarak Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına ge-
tirilen Faruk Çelik’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyarette konuşan Yalçın, Bakan Faruk Çelik’e yeni görevinde başarılar dileyerek, özverili çalışmaların ve 
istişare ortamının sürdürülmesini temenni ettiklerini vurguladı.

Bakan Faruk Çelik ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Memur-Sen’in çalışmalarını ya-
kından takip ettiklerini belirtti

Ziyaretin sonunda Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Günay Kaya, Bakan Çelik’e “Tarım, Orman ve 
İnsan” konulu fotoğraf sergisi kitapçığını takdim etti.
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Yalçın, Bakan Tüfenkci’yle Bir Araya Geldi

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Bakan Bülent Tüfenkci’ye görevinin hayırlı olmasını diledi. Memur-
Sen’in taleplerinin yer aldığı raporu Bakan Tüfenkci’ye ileten Yalçın, sorunların çözüme kavuşturulmasını 
beklediklerini söyledi.

Ziyaretten memnuniyet duyduğunu ifade eden Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci, Memur-Sen heyeti-
ne teşekkür etti. Bakanlık çalışanlarının sorunlarının yer aldığı raporu inceleyen Bakan Bülent Tüfenkci, 
sorunların çözüme kavuşturulması için gerekenin yapılacağını söyledi.

Ziyarette Büro Memur-Sen Genel Başkan Yardımcıları Vecdi Yanbaz, Kutbettin Aydın, Nihat Tunç ve 
Sezayi Soysal, Genç Memur-Sen Başkanı Eyüp Beyhan ile Büro Memur-Sen Kocaeli 3 Nolu Şube Başkanı 
Fırat Güler de hazır bulundu.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Memur-
Sen Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Esen ve Büro 

Memur-Sen Genel Başkan Vekili Mehmet Hadi Erdoğmuş, Gümrük ve 
Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi’ye hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
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Memur-Sen’den Bakan Yılmaza Ziyaret

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve beraberindeki heyet, Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’a 
hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, yeniden Kalkın-
ma Bakanı olan Cevdet Yılmaz’a görevinin hayırlı 
olmasını diledi. 

Yalçın, Memur-Sen’in Türkiye’nin en büyük konfe-
derasyonu olarak özelde kamu görevlilerinin, ge-
nelde ise dünya mazlumlarının sesi ve öncülüğü 
görevini üstlendiğini belirterek, “Türkiye ne zaman 
karanlığa çekildiyse o dönemde Memur-Sen aile-
si olarak irademizi ortaya koyduk. Millet iradesine 
her zaman sahip çıktık. Kamu görevlileri adına ka-
zanımlar üretirken, dünya mazlumlarını da unut-
madık. Kamu görevlilerine kazanımın adresi, dün-
ya mazlumlarına ise umut olduk” dedi.

Görüşmede bakanlık ve TÜİK çalışanlarının sorun-
ları Bakan Yılmaz’a iletti.
Ziyarette Büro Memur-Sen Genel Başkan Veki-

li Mehmet Hadi Erdoğmuş,  Eğitim-Bir-Sen Ge-
nel Başkan Yardımcısı Ramazan Çakırcı, Büro 
Memur-Sen Genel Başkan Yardımcıları Kutbettin 
Aydın, Nihat Tunç ve Sezayi Soysal, da hazır bu-
lundu.
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Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Kültür Memur-Sen Genel Başkanı Mecit Erdoğan ve Yöne-
tim Kurulu Üyeleri, Kültür ve Turizm Bakanı Mahir Ünal’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyarette konuşan Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, Memur-Sen’in Türkiye’nin en büyük konfederas-
yonu olarak özelde kamu görevlilerinin, genelde ise dünya mazlumlarının sesi ve öncülüğü görevini 
üstlendiğini belirtti. Yalçın, kamu görevlilerinin talebini de Bakan Ünal’a iletti. 

Bakan Ünal, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve Memur-Sen heyetine teşekkür etti.

Ziyarette Kültür Memur-Sen Genel Başkan Yardımcıları İdris Serçe, Fahri Ekinci, Mehmet Ali Yücekaya 
ve Nihat Nurbaki hazır bulundu.

Memur-Sen’den Bakan Ünal’a Hayırlı Olsun 
Ziyareti
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Maliye Bakanlığı’nda gerçekleşen ziyarette 
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Kamu gö-
revlilerinin geneline ve hizmet kollarına yönelik 
mali ve sosyal haklara ilişkin 2016 ve 2017 yılla-
rını kapsayan 3. Dönem toplu sözleşmelerinin 22 
Ağustos 2015 tarihinde imzalanarak 23 Ağustos 
2015 tarihli ve 29454 sayılı Resmi Gazete’de ya-
yımlandığını hatırlattı.

Yalçın, Toplu Sözleşmenin kamu görevlilerinin ge-
neline yönelik mali ve sosyal haklar başlıklı ikinci 
kısmı ile hizmet kollarına yönelik mali ve sosyal 
haklar başlıklı üçüncü kısmında yer alan bazı hü-
kümlerinde çalışmaların yapılması yanında bazı 
maddelerinde de çalışmaların belirlenen bir tari-
he kadar sonlandırılarak kamu görevlilerinin lehi-
ne hüküm olarak mali ve sosyal haklarına yansıtıl-
masının imza altına alındığını vurguladı.

ÇALIŞMA BEKLEYEN KONULAR

Yalçın, 3. Dönem Toplu Sözleşmelerine bağlı ola-
rak; bazı işçilerin kamu görevlisi ve geçici perso-
nelin sözleşmeli personel statüsüne geçirilmesi, 
657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (C) fıkrası 
kapsamında tam zamanlı çalışan geçici personelin 

sözleşmeli personel pozisyonlarına geçirilmeleri, 
refakat izninin kullanılmasına yönelik sorunların 
giderilmesi, kadro dereceleri, sivil memurların 
hukuki durumları ile işçilikte geçen sürelere iliş-
kin konularda yapılması gereken çalışmaların ive-
di sonuçlandırılması gerektiğini ifade etti.

GELİR VERGİSİ MATRAHI YENİDEN 
DÜZENLENSİN

KİT’lerde görev yapan sözleşmeli personelin te-
mel ücretleri, KİT’lerde sözleşmeli personel yıl-
lık izinleri, Büyükşehir belediyelerine bağlı genel 
müdürlük daire başkanlarının ek göstergesi, Ta-
rım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumun-
da sözleşmeli statüde çalışan personelin kadroya 
geçirilebilmeleri, Meteoroloji İşleri Genel Müdür-
lüğü personeli havacılık tazminatı, seyyar görev 
tazminatı, PTT’de çalışan başdağıtıcı ve dağıtıcı-
ların çalışma yaş sınırının yükseltilmesi, Denetle-
me memurları kadroları, DHM personeline hava-
cılık tazminatı ve Usta öğreticiler gibi konularında 
Toplu Sözleşme kapsamında çalışma yapılmasına 
karar verilen konular olduğunu vurgulayan Yalçın, 
gerekli adımların atılması gerektiğini söyledi. 

Talepler Bakan Ağbal’a İletildi

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve 
Memur-Sen Heyeti Maliye Bakanı Naci Ağbal’a hayırlı ol-

sun ziyaretinde bulundu. Ziyarette Bakan Ağbal’a hayırlı olsun 
dileklerini ileten Yalçın, kamu görevlilerinin gündeminde-

ki konularını iletti.
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Yalçın, “Gelir Vergisindeki matrah artışı %5,8 civa-
rında olurken, buna karşılık memur maaşlarındaki 
artış yaklaşık %12 olmuştur” şeklinde konuştu.

Yalçın, “Bu da kamu görevlilerinin 2016 yılında 2015 
yılına göre daha fazla gelir vergisi ödeyeceği gerçe-
ğini doğuracak olup dolayısıyla kamu görevlilerinin 
gelir artışı 2015 yılına göre reel olarak azalacaktır. 
Bu çerçevede gelir vergisi matrahlarının bir önceki 
yıla göre %12 oranında artırılmak suretiyle yeniden 
düzenlenmesi gerekmektedir” dedi.

4/C’LİLERİN SORUNLARI ÇÖZÜLSÜN

4/C statüsündeki personellerin sorunlarının da çö-
zülmesini isteyen Yalçın, “4/C statüsündeki perso-
nelden Mahkeme kararları ile ek ödeme alanları du-
rumu var. Toplu sözleşme görüşmelerinde herhangi 
bir sıkıntı çıkamayacağı konusunda taahhüt de ve-
rilmiştir” hatırlatmasında bulundu.

YAN ÖDEME KARARNAMESİ 
YENİDEN DÜZENLENSİN

Öte yandan Yalçın, Yan ödeme kararnamesinin ye-
niden düzenlenmesini ve özellikle müdür unvanlı 
personelin eşitlik ilkesi gereği özel hizmet tazminat-
larının Adalet Bakanlığı’nda çalışan müdürlerle aynı 
seviyeye getirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

ENGELLİLERE YEŞİL PASAPORT

Yeşil pasaport uygulamasından engelli personelin 
derece kademe sınırlaması olmasızın yararlandı-
rılması gerektiğini belirten Yalçın, diğer personele 
yükselebilecekleri dereceye yükselmeleri halinde 
yeşil pasaport verilmesini, üçüncü derece şartının 
aranmamasını talep etti.

28 ŞUBAT MAĞDURLARININ 
MAĞDURİYETLERİ SON 
BULSUN

Görüşmede 28 şubat mağdurlarının kamuya dö-
nük olarak mağduriyetlerini de gündeme getiren 

Yalçın, “İstifa eden, cezaen görevlerine son veri-
len 28 şubat mağdurlarına yönelik göreve iade ve 
açıkta geçen sürelerine ilişkin kamu maliyesinin 
ödeme yapmasına rağmen aynı dönemde göreve 
başlamasına engel olunan ya da başörtüsü başta 
olmak üzere dini hassasiyetiyle göreve başlama 
imkanı olmayanların devlet memurluğuna alınma-
sı, daha sonra devlet memurluğuna başlayanların 
arada açıkta geçen sürelerinin kazanılmış hak ay-
lığında ve emekli aylığında değerlendirilmesine 
yönelik bir düzenleme yapılmamış bu yönüyle 28 
şubat mağdurlarının kamuya dönük olarak mağ-
duriyetleri giderilmemiştir. Bu çerçevede mağduri-
yetlerin giderilmesine yönelik ivedi olarak çalışma 
yapılmalıdır” dedi.

Bakan Ağbal ise Yalçın ve beraberindeki Memur-
Sen Heyetine teşekkür ederek, ziyaretten duyduğu 
memnuniyeti dile getirdi. Ziyarette, Büro Memur-
Sen Genel Başkan Yardımcıları Kutbettin Aydın, 
Vecdi Yanbaz, Sezayi Soysal ile Enerji-Bir-Sen Ge-
nel Başkan Vekili Mehmet Doğan, Genel Başkan 
Yardımcıları Cemil Şentürk ve Gürkan Kaya hazır 
bulundu.

Yalçın, ziyaretin sonunda Bakan Ağbal’a, Mehmet 
Akif İnan setini hediye etti.
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Yalçın, Bakan Eroğlu İle Bir Araya Geldi

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Memur-Sen 
Genel Başkan Yardımcıları Günay Kaya, Hacı Bay-
ram Tonbul, Büro Memur-Sen Genel Başkan Vekili 
Mehmet Hadi Erdoğamuş, Büro Memur-Sen, Toç-
Bir-Sen ve Enerji-Bir-Sen Yönetim Kurulu Üyeleri 
Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu’nu 
makamında ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Ali Yalçın, “Bakanlık görevinizin 
hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bundan önceki 
dönemlerde olduğu gibi bundan sonraki süreçte de 
ortak projelerde bir araya gelmemizi temenni edi-
yorum” dedi. 

Bakan Veysel Eroğlu ise, ziyaretten duyduğu 
memnuniyeti dile getirerek, Memur-Sen heyetine 
teşekkür etti.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve 
Memur-Sen Heyeti, Orman ve Su İşleri Bakanı 
Prof. Dr. Veysel Eroğlu’nu hayırlı olsun ziya-
retinde bulundu.
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Memur-Sen’den Bakan Müezzinoğlu’na 
Hayırlı Olsun Ziyareti

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Memur-Sen Genel Başkan Vekili Metin Memiş ve Sağlık-
Sen Genel Merkez Yönetimi Sağlık Bakanı Dr. Mehmet Müezzinoğlu’nu ziyaret etti.

Sağlık Bakanı Dr. Mehmet Müezzinoğlu’na kabinede yeniden görev almasından dolayı hayırlı olsun di-
leklerini ileten Memur-Sen heyeti, sağlık çalışanlarının hali hazırda bekleyen sorunlarına ilişkin de Bakan 
Müezzinoğlu’na bir sunum yaptı.
 
Görüşmede sağlık çalışanlarının sorunlarını Bakan Müezzinoğlu’na ileten Memur-Sen Genel Başkan Ve-
kili ve Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş, sağlık çalışanlarının uzun zamandır beklediği yıpranma 
payı konusunda geçtiğimiz haftalarda oluşturulan bir kurulun çalışmalara başladığını kaydetti, konunun 
kısa sürede sonuçlandırılmasını istedi.

SÖZLEŞMELİLER KADROYA ALINMALI

Metin Memiş, uzun zamandır dile getirdikleri başta vekil ebe hemşireler olmak üzere, Kamu Dışı Aile 
Sağlığı Çalışanları ile diğer sözleşmeli çalışanların kadroya alınması talebini de tekrarladı.

SAĞLIKTA ŞİDDETİN ÖNÜNE GEÇİLMELİ

Sağlıkta şiddetin önlenmesi için çıkarılan, ‘Sağlık çalışanına şiddet uygulayanların tutuklu yargılan-
ması’ konusundaki kanunun kararlılıkla uygulanmasını isteyen Memiş, bu konuda Adalet Bakanlığı 
ile de görüşülmesini istedi. Memiş, İş Sağlığı ve güvenliği hususunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı ile mutabakata vardığımız, ‘Sağlık İdarecileri, Sağlık-Sen temsilci ve şube yönetimlerine 
yönelik, İş Sağlığı, İş Güvenliği ve Mobbing konusunda eğitim işbirliği yapılması’ anlaşmamızın bir 
an önce hayata geçirilmesini istedi.
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Memur-Sen Kadınlar Komisyonu Başkanı Habibe Öçal ve Eğitim Bir-Sen Kadınlar Komisyonu 
Başkan Yardımcısı Fatma Aydar, Türkiye’nin hafta sonu ev sahipliğini yaptığı G-20 zirvesine 
katıldı. Öçal ve Aydar ayrıca, Antalya’da yapılan İstişare toplantısında Memur-Sen üyeleriyle 
bir araya geldi.

Bu yıl Antalya’da gerçekleşen G-20 Başkanlar Zirvesi 
dâhilinde gerçekleşen “Mülteci Kadınlar Paneli’ne”  
delege sıfatıyla katılan Habibe Öçal, istişarelerde 
bulundu, Memur-Sen Konfederasyonu’nun yaptığı 
çalışmaları anlattı.

Savaşın en büyük mağduru olan kadınlara karşı, 
omuzlarında büyük sorumluluk taşıdıklarını ifade 
eden Öçal, Suriye’de süren savaşın kadın-erkek, 
çocuk-yaşlı ayırmadan tüm vahşetiyle büyüdüğü-
nü kaydetti. Vahşetin sona ermesi için her plat-
formda girişimde bulunduklarının altını çizen Öçal, 
“Bizler yalnızca kendi üyelerimizin haklarını değil, 
tüm dünyada zulme uğrayan kadınların dertlerini 
derdimiz kabul ediyoruz. Birleşmiş Milletler başta 
olmak üzere, tüm dünya ülkeleri, Türkiye’nin ör-
nek misafirperverliğini takdirle izliyor. Fakat ne 
yazık ki bu yükü paylaşma konusunda gereken 
gayreti göstermiyor. Bu sessizliğe karşı Türkiye ve 
Memur-Sen olarak, dünya mazlumlarına el uzatı-
yor, onların sesini ve öncülüğünü üstleniyoruz. Bu 
duruşumuz tüm dünyaya örnek olmalı. Mazlum ve 
mağdurların umuduyuz” diye konuştu.

Memur Sen Kadınlar Komisyonu Başkanı Habibe 
Öçal, Antalya’da gerçekleştirilen ve Memur-Sen 
üyelerinin katılım sağladığı toplantıda yaptığı ko-
nuşmada ise, önemli konulara değindi. Bugüne ka-
dar hak ve özgürlükler konusunda birçok kazanım 
elde ettiklerinin altını çizen Öçal, “Müslüman kim-
liğimizle yakın tarihimizi iyi okumalı, ayaklarımızı 
yere sağlam basmalı, atacağımız hiçbir adımda 
Hak’tan, hakikatten ve adaletten şaşmamalıyız” 
diye konuştu.

Ülkenin demokratik yapısının sağlanması, gelece-
ğin bekası, geleneğin ve değerlerin korunması için 
kadın sendikacılığının iyi tahlil edilmesi gerektiğini 
ifade eden Öçal sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Aile 
başta olmak üzere pek çok değerimizi dejeneras-
yona uğratan, çökertmeye çalışan unsurlara karşı, 
toplumun sosyal refahı adına projeler üretmeliyiz. 
Bizler referansını milli ve manevi değerlerinden 
alan Memur-Sen kadınları olarak, toplumun ihti-
yacı olan şefkat ve merhamet elimizi ulaşabilece-
ğimiz her noktaya uzatmalıyız.” 

Habibe Öçal, sivil toplum kuruluşlarıyla yapılacak 
iş birliğinde yalnız kadın hakkı değil, değerlerimizle 
çatışan ve medeniyet kültürümüzde yer almayan 
tüm haksızlıklara karşı birlik olma noktasında karar 
birliğine varılması gerektiğini dile getirdi. Öçal, “Si-
vil toplum kuruluşu temsilcileri olarak, her birimiz 
işin bir ucundan tutsak da, hedefimiz önce insan, 
sonra aile ve ardından medeniyetin inşasıdır” dedi.

Memur-Sen Kadınlar Komisyonu 
G-20 Zirvesi’ne Katıldı

SAVAŞIN EN BÜYÜK MAĞDURU 
KADINLAR

ŞEFKAT VE MERHAMET ELİMİZİ 
UZATIYORUZ

HERKES SORUMLULUK ALMALI

TARİHİMİZİ İYİ OKUMALI VE 
GELECEĞE BAKMALIYIZ
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Beyhan: “ODTÜ Rektörü İstifa Etmelidir”

Genç Memur-Sen,  ODTÜ’de 40 kişilik bir öğrenci grubunun, ellerinde sopalarla mescide gitmek is-
teyen öğrencilere saldırmasını, mescitten çıkmak isteyen öğrencilerin ise darp edilmesini üniversite 
önünde protesto etti.

Eylemde basın açıklaması yapan Genç Memur-
Sen Genel Başkanı Eyüp Beyhan, “ODTÜ’de iba-
det özgürlüğü için; marjinal grupların vahşet, 
Rektörün dinlenme kampı görüntüsü sona er-
meli” çağrısında bulundu. Beyhan, konuşmasın-
da ODTÜ rektörünü ve yönetimini istifaya davet 
etti.

Memur-Sen Konfederasyonu Gençlik teşkilatı Genç 
Memur-Sen, Ortadoğu Teknik Üniversitesi’nde 
(ODTÜ) değerlere dönük vahşet kalkışmasına, 
ibadet özgürlüğünü yok sayan kolektif saldırıya, 
ibadet eden öğrencileri linç etmeye yönelik Van-
dallığa ve vahşiliğe tepki göstermek için Üniver-
site önünde bir araya geldi. İbadet özgürlüğünü 
engellemek için Vandal tavırları sergileyenleri 
kınayan Genç Memur-Sen’liler, “İnanca Özgürlük 
ODTÜ’ye Mescit, Zorbalığa Karşı Omuz Omu-
za, İbadet Hakkı Engellenemez, Gençler Burada 
Rektör Nerede, Faşitler Saldırıyor Rektör İzliyor” 
yazılı dövizler taşıdı. Eyleme, Memur-Sen Genel 
Başkan Yardımcısı Günay Kaya, bağlı sendika-

ODTÜ rektörü ve yönetimi, ibadet özgürlüğünün 
teminatı olma, ibadet eden öğrencilerin hukuku-
nu koruma ve üniversiteyi Vandalizm, anarşizm ve 
linç kültürü ile hareket eden öğrencilerden arın-
dırmamasını eleştiren Beyhan, “Bugün burada; 
ODTÜ’nün tarihe geçen bir bilimsel buluş yapma-
sı, yeni bir teknoloji geliştirmesi için toplanmak 
istedik. Ne yazık ki, bunların hiç biri için burada 
değiliz. Yaşanan son olaylar, Rektör ve Yönetimi-
nin, kuruluşundan bu yana ‘marjinal sol grupla-
rın istediği gibi at oynattığı üniversite’ özelliğiyle 
etiketlenen ODTÜ’nün, bu durumundan memnun 
olduklarını gösteriyor” dedi.

BİLİM DEĞİL, 
VANDALİZM YUVASI

ların genel merkez yönetimi, Anadolu Öğrenci 
Birliği, MTTB ve birçok gençlik örgütü de destek 
verdi. Genç Memur-Sen Genel Başkanı Eyüp Bey-
han basın açıklaması yaptığı eylemin ardından 
grup, olaysız bir şekilde dağıldı.



87

 Paylaşmak İçin Engel Yok

Memur-Sen Engelliler Komisyonu tarafından, farkındalık oluşturmak amacıyla 3 Aralık Dünya 
Engelliler Günü’ne özel organize edilen gösteri maçında, Memur-Sen ve Osmanlıspor Ampu-
te Futbol Takımı karşı karşıya geldi.

Memur-Sen Yönetimi ve Memur-Sen’e Bağlı Sen-
dika Başkanları ile Osmanlıspor Ampute Futbol 
Takımı arasında “Hayatı paylaşmak, yaşamak ve 
engelleri aşmak için engel yok. Engellenen var” 
sloganıyla 19 Mayıs Spor Salonu’nda gerçekleş-
tirilen maça birçok sivil toplum temsilcisinin yanı 
sıra, gençler, engelliler, gazeteciler ve Memur-Sen’e 
bağlı sendikaların temsilcileri katıldı. Maçın hakem-
liğini Memur-Sen Onursan Başkanı ve TBMM İdari 
Amiri Ahmet Gündoğdu yaptı. Maçı, 5-2’lik skorla 
Osmanlıspor Ampute Futbol Takımı kazandı. 

Engelin olmadığını burada bir kez daha herkese gös-
terdiklerini söyleyen Yalçın, inancın engel tanımaya-
cağını vurgulayarak, “Bunu gördüğümüz kadar gös-
termek ve kamuoyunda duyarlılık oluştur mak adına 

Engelli Memur-Sen Başkanı Elvan Uğurlu ise, “Bu-
gün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü. Bugün bir 
kutlama günü değil, engellilerin sorunlarının konu-
şulduğu ve engellerin aşılması için gerekenin ya-
pılması gerektiği önemli bir gün. Bugün farkındalık 
oluşturmak adına böyle bir organizasyon yaptık. 
Memur-Sen Genel Başkanımız ve Genel Başkan 
Yardımcılarımıza da, empati yaparak böyle bir or-
ganizasyonda bulundukları ve bizlere gereken des-
teği verdikleri için teşekkür ediyorum. El ele verebi-
lir, gönül gönüle gelebilirsek engellerin aşılacağını, 
engelsiz bir dünyanın var olacağını düşünüyoruz” 
diye konuştu. Maçın sonunda, Memur-Sen Genel 
Başkanı Ali Yalçın ve Memur-Sen Onursal Başka-
nı Ahmet Gündoğdu, Osmanlıspor Ampute Futbol 
Takımı’na plaket takdim etti.

DESTEK VAR ENGEL YOK

UĞURLU: ELE ELE VERİRSEK 
ENGELLER AŞILIR

bu müsabakayı organize ettik. Osmanlıspor Ampu-
te Futbol Takımımızla sahaya indik. Sosyal hayata 
katılan engelli sporcularımız, gösterdikleri müthiş 
azim ve mücadeleyle topluma örnek olmaktadırlar. 
Bu mücadeleyi yürekten destekliyoruz. Tekrar altını 
çizerek belirtmek istiyorum; Engellilik yoktur en-
geller vardır. Bu engellerin aşılmasına katkı sunmak 
için bu maçı organize ettik. Kazanan insanlık oldu. 
Biz destek varsa engel yoktur diyoruz. Diğer bir ko-
nuda, kamuda çalışan hizmetli kadrosundaki engel-
lerin bir an önce memur kadrolarına aktarılması için 
gereken yapılmalıdır. Engelli kamu görevlilerimizin 
sorunları bu yıl çözülmelidir” şeklinde konuştu.
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Eğitim Bir-Sen Yönetimi Bakan Avcı İle 
Bir Araya Geldi

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Vekili Latif Sel-
vi, Genel Başkan yardımcıları Ramazan Çakırcı, Mithat Sevin, Şükrü Kolukısa, Hasan Yalçın Yayla ve 
Atilla Olçum’un da katıldığı ziyarette Genel Başkan Ali Yalçın, 64. Hükümette tekrar Milli Eğitim Ba-
kanı olan Nabi Avcı’yı tebrik etti.

Eğitim alanında evrensel değerler doğrultusun-
da, medeniyet değerlerimizi baz alan ve özgün bir 
müfredat hazırlanması gerektiğini belirten Ali Yal-
çın, “4+4+4 eğitim sisteminin başarıya ulaşması için 
müfredatta temel değişiklikler yapılmalı ve insanı-
mızın sahip olduğu ahlaki ve toplumsal değerler, 
müfredatın yeniden belirlenmesi noktasında önce-
likle göz önüne alınmalıdır. Sadece temel eğitimde 
değil, yükseköğretim de dâhil, eğitim ve öğretimin 
her kademesinde demokrasilerde ve çoğulcu bir 
yapıda olmaması gereken ve gerçekte herhangi 
bir etki de oluşturmayan ideolojik endoktrinasyo-
nun sona erdirilmesini amaçlayan çoğulcu düşün-
meyi ve farklılıklara saygıyı, empatiyi hedefleyen 
bir müfredat değişikliği elzemdir. Öğrencilerimizin, 
özgüvene sahip, dürüst ve güvenilir, sorgulayıcı 
ve eleştirel düşünce yetenekleri gelişmiş, inisiya-
tif alabilen, rekabetçi, girişken ve iş birliğine açık, 
toplumun sorunlarına duyarlı, başkalarının görüş ve 
düşüncelerine değer veren, toplumsal değerlerinin 
farkına varan ve buna sahip çıkan, toplumsal ve kül-
türel çeşitliliğe saygılı insanlar olarak yetiştirilmesi 

ÇÖZÜM ARAYIŞLARI PAYDAŞLARLA 
BİRLİKTE SÜRDÜRÜLMELİDİR
yeni müfredatın temel felsefesi olmalıdır” dedi.
Milli Eğitim Bakanlığı’nın bölgede terörün mağdur 
ettiği öğrenci ve öğretmenler konusundaki çözüm 
arayışını paydaşlarla birlikte sürdürmesi gerektiğini 
ifade eden Ali Yalçın, şu şekilde konuştu: “Bölgede 
görev yapan öğretmenlerimiz, öğrencilerine ışık ol-
maya, canlarını riske atarak bölge insanının güveni-
ne layık olmaya çalışıyorlar. Üç günlük seminer do-
layısıyla öğretmenlerin geçici olarak görev başından 
ayrıldığı gözden kaçırılmamalıdır. Cizre ve Silopi’de 
öğretmenlerin izni nedeniyle belirli süre eğitimden 
mahrum kalan öğrencilere telafi yapılmalıdır. Terör 
dolayısıyla eğitim haklarını kullanamayan öğrenci-
lerin TEOG ve benzeri sınavlarda mağduriyeti ol-
mamalıdır. Seminer bittikten sonra görevi başına 
dönecek öğretmenlerimizin can güvenliği sağlan-
malı, moral ve motivasyonları arttırılmalıdır. Eğitim-
Bir-Sen olarak üzerimize düşeni yapmaya hazırız.”

İdari yargı mercilerince verilen kararlar sonrası yö-
netici görevlendirme yönetmeliğinde değişiklik el-
zem hale geldiğini ifade eden Yalçın, “Ekim 2015 
tarihinde yürürlüğe giren yönetmelik, beraberinde 
yeni sorunları da getirmiştir. Yöneticilik tecrübesini, 
bilgi birikimini değerlendirmeyi, kurumsal hafızanın 
devamlılığını göz ardı ederek tüm müdür yardım-
cılarını/başyardımcılarına sınav dayatmak; görev 
süresini dört yıl olarak belirleyip sonrasını adaylar 
açısından belirsiz bırakmak, yönetici görevlendir-
me sürecinde yeni sorun alanları oluşturacaktır. Bu 
nedenle mevcut yöneticilerinin bilgi birikimlerini ve 
tecrübelerini koruyacak bir düzenlemeye ihtiyaç ol-
duğu ortadadır” diye konuştu.
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Memiş: “Irak ve Suriye’deki Oyun, 
Türkiye’de Sergilenmek İsteniyor”

Memiş, “Irak ve Suriye’de yaşattıklarını Türkiye’de 
de yaşatmak isteyen şer güçlerin en kirli ve insan-
lık dışı oyunlarını sahneledikleri günler yaşıyoruz. 
Küresel siyasetin Ortadoğu’da ürettiği katliamla-
rın benzerini Türkiye’ye yaşatma hesaplarını gö-
rüyoruz” şeklinde konuştu.

Sağlık-Sen Genişletilmiş Başkanlar Kurulu, 
Ankara’nın Kızılcahamam İlçesi’nde Memur-Sen 
Genel Başkanı Ali Yalçın’ın da katılımı ile yapıldı. 
Toplantının açılışında konuşan Memur-Sen Genel 
Başkan Vekili ve Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin 
Memiş gündeme yönelik ve sendikal konularda de-
ğerlendirmelerde bulundu.
 
Konuşmasında çözüm sürecini, Cumhuriyet tari-
hinin en büyük adımlarından birisi olarak değer-
lendiren ve milletçe sahiplenildiğini ifade eden 
Memiş, eli kanlı terör örgütünün, içteki ve dıştaki 
uzantılarıyla birlikte planladığı haince saldırılarla 
bu süreci sabote ettiğini belirtti. Son aylarda ya-
şanan terör olaylarının topyekün milletimizi hedef 
aldığını söyleyen Memiş, “Terörün arkasındaki kü-
resel şer odaklarının amacı; Türkiye’de huzur ve 
istikrarı yok etmektir. Toplumda siyasal, ideolojik 
ve etnik kamplaşmalar, kutuplaşmalar derinleşti-
rilmek istenilmektedir. Devletimizi halkını koruma 

noktasında acz içinde göstermek istenilmektedir. 
Demokratik kazanımlarımız, ekonomik ve sosyal 
kazanımlarımız, her şeyden önemlisi kadim me-
deniyet hamlelerimiz yok edilmek istenilmektedir. 
Bu nedenle milletimize böylesi anlarda düşen, acı-
yı ve umudu paylaşmak, teröre karşı tek ses ve tek 
yürek olmayı başarabilmektir” dedi. 

Ülke içindeki ihanet şebekeleri ve veyaset odakla-
rının derdest edildiği günlerde, küresel ortakları-
nın başlattığı kirli ve sinsi savaşa maruz kalındığını 
belirten Memiş, bu ülkenin kaderini şer odakları-
nın tayin etmesini istemiyorsak ve yaşanan acıla-
rın daha büyükleri ile karşılaşmak istemiyorsak, 
Kürt’üyle, Türk’üyle, Alevi-Sünnisi ile bütün vatan 
evlatları olarak tek yürek olmaktan başka bulun-
madığını vurguladı.

Türkiye’yi vesayetten demokrasiye taşıyan sivil 
toplum hareketi olarak, medeniyet idealine, sos-
yal adalet ve refah toplumu hedeflerine odak-
lanmış kadrolar olarak, Yeni Türkiye’nin inşası ve 
bekası mücadelesine hayati bir sorumluluk olarak 
baktıklarını ifade eden Memiş, daha sonra şunları 
söyledi: “Memur-Sen olarak Türkiye’yi millet ira-
desinin tecelli edeceği 1 Kasım seçimlerine güven 
içinde kavuşturmak, Türkiye’yi sağduyunun, birlik 
ve kardeşlik ikliminin hakim olduğu bir geleceğe 
taşımak için gecemizi gündüzümüze katacağız.”
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Diyanet-Sen Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Top-
lantısı Ankara Büyük Anadolu Termal Otel’de bü-
yük bir katılımla gerçekleştirildi. 

700’den fazla Diyanet-Sen sevdalısının buluştu-
ğu toplantıya Memur-Sen Konfederasyonu Genel 
Başkanı Ali Yalçın, Diyanet-Sen Genel Başkanı 
Mehmet Bayraktutar ve yönetim kurulu üyeleri, 
Eski Milletvekili Şevket Yılmaz, Diyanet-Sen Şube 
Başkanları ve yöneticileri, İl Temsilcileri ve yöne-
timleri, Genel Merkez Kadınlar Komisyonu Başka-
nı Gülnur Arısoy ve Yardımcıları katıldı.

Toplantıda, gündeme ilişkin değerlendirmelerde 
bulunulurken, önümüzdeki dönem yol haritası da 
belirlendi.

Toplantının açılışında konuşan Diyanet-Sen Genel 
Başkanı Mehmet Bayraktutar 1998 yılında erdem-
liler hareketiyle filizlenen Diyanet-Sen’in, bugün 
Anadolu’yu kuşatan ulu bir çınar haline geldiği-
ni ve etki alanının Kars’tan, Edirne’ye, Sinop’dan, 
Hatay’a uzanan geniş bir coğrafyaya ulaştığını 
söyledi. 
Yeni bir medeniyet yolculuğuna çıkabilmek için 
ayağımızı sağlam bir zemine basmamız gerektiği-
ne dikkat çeken Bayraktutar “200 yıldır, dışarıdan 
ve içeriden dört bir taraftan Türkiye’ye saldırılıyor. 
Mevzi Türkiye’dir. Mevzi Medeniyet coğrafyamız-

Diyanet-Sen Genişletilmiş  Başkanlar Kurulu Top-
lantısında konuşma yapan Memur-Sen Genel Baş-
kanı Ali Yalçın, karanlık şer odaklı güçlere karşı 
Memur-Sen’in kurulduğu günden bu tarafa dimdik 
ayakta durduğunu dile getirdi. Yalçın, “Bugüne 
kadar çözülen her sorunun, alınan her kazanımın 
altında yerimiz, terimiz ve imzamız var. Bir tarafta 
kazanımlarımızı artırırken, diğer tarafta mazlum-
ların sesini ve sözcülüğünü yapıyoruz. Bu tavrımız 
her zaman sürecek. Yeter ki birliğiniz ve beraber-
liğiniz kaybolmasın” dedi. Yalçın konuşmasında “ 
Biz Sendikacılığımızı, iyilikleri önermenin kötülük-
leri önlemenin izdüşümü olarak  belirledik. Toplu-
mun tamamını kucaklayan yaklaşımla hiç kimsenin 
rengine, diline, meşrebine, mezhebine bakmaksı-
zın mazlumun ve mağdurun dini sorulmaz prensi-
bince hareket ettik.  Biz bir araya gelerek Malcom 
X’in Harlem dayanışmasını ortaya koyduğumuz 
için bereket hasıl olmuştur.” İfadelerini kullandı. 

YALÇIN: KARANLIK ODAKLARA 
KARŞI MEMUR-SEN DİMDİK 
AYAKTA

Diyanet-Sen Ailesi Ankara’da Buluştu

dır. O yüzden zaman mevziyi koruma zamanıdır” 
dedi. İçeri de ve dışarıda tarihi bir dönemeçte oldu-
ğumuzu belirten Bayraktutar, “İçeride kutuplaşma 
ve gerginlik, dışarıda ise kan ve gözyaşı hâkimdir. 
Böyle bir ortamda, kadim medeniyetimizin loko-
motif gücü olan Diyanet-Sen’e her zamankinden 
daha fazla ihtiyaç olduğu açıktır.” Şeklinde konuş-
tu
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Bem-Bir-Sen Başkanlar Kurulu 
Gerçekleştirildi

Bem-Bir-Sen Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Top-
lantısı 20-22 Kasım tarihleri arasında Antalya’da 
yapıldı. Bem-Bir-Sen Genel Başkanı Mürsel Turbay, 
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Antalya Bü-
yükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Birol Ekici’nin 
iştirak ettiği toplantıya 81 ilde Şube-İl Başkanları 
Sendika Temsilcilerinden oluşan 500 kişi katıldı.
Toplantıda 2016-2017 yıllarını kapsayan 3. Dönem 
toplu sözleşme döneminde elde edilen kazanımlara 
ilişkin değerlendirmeler, sendikanın 2016 yılı hedef 
ve sendikal konular görüşüldü.

Bem-Bir-Sen Genişletilmiş Başkanlar Kurulu 
Toplantısı’nın açılış konuşmasını yapan Bem-Bir-
Sen Genel Başkanı Mürsel Turbay, Bem-Bir-Sen ku-
rulduğu günden bu yana kamu sendikacılığı adına 
her bir adımını maratona çevirdiğini ve 10 yıldır üst 
üste aldığı yetkili sendika unvanı ile yerel yönetim 
çalışanlarının teveccühlerini en üst seviyelere çıkar-
dığını ifade etti.

Hükümetin 657 sayılı devlet memurları kanununda 
yapmayı planladığı değişiklik hakkında değerlen-
dirmelerde bulunan Mürsel Turbay, “Memurları de-

“MEMURLARI DEĞERSİZLEŞTİRECEK 
ÇALIŞMALARI KABUL ETMİYORUZ”

“YENİ VE İNSAN ODAKLI BİR 
ANAYASA İSTİYORUZ”

“Yeni ve insan odaklı bir ANAYASA istiyoruz”diyen 
Turbay, “Adalet ve hukukun evrensel boyutları ile 
hâkim olmasını istiyoruz. TBMM’de milletin ege-
menliğinin, liyakatli vekiller eliyle tesis edilmesini 
istiyoruz. Her türlü vesayetten arınmış bir yönetim 
şekli istiyoruz. Irk ve mezhep ayrılığından arınmış 
birlik ve beraberlik, bütünleşmiş bir kardeşlik is-
tiyoruz. İnsan onuruna yakışır ücretler, yasalarla 
teminat altına alınmış bir çalışma hayatı istiyoruz.

ğersizleştirecek çalışmaları kabul etmiyoruz. Hü-
kümetin 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda 
yapmayı planladığı değişikliklere varız. Yamalı 
bohça haline gelen 657’nin yeniden düzenlenme-
si elzemdir. Memurun iş güvencesini ve çalışma 
barışını tehlikeye sokacak her türlü düzenlemenin 
karşısındayız. Biz bunun yerine hükümete, işçi ve 
memur emekli ikramiyeleri ile maaşlarının eşitlen-
mesini teklif ediyoruz. Sendika olarak memurların 
iş güvencesi kırmızıçizgimizdir ve biz bu hakka 
dokunulmasına müsaade edemeyiz. Herkes bilsin 
ki çalışmayan personel yoktur, çalıştıramayan yö-
netici vardır” dedi.
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Büro Memur-Sen  Teşkilat Çalışmaları 
Hızla Sürüyor

İŞ GÜVENCEMİZ 
VAZGEÇİLMEZİMİZDİR

SINIRKAPILARINDA İNCELEME

Büro Memur-Sen’in teşkilat çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Büro Memur-Sen İstanbul, Malatya, 
Adana, Adıyaman, Şanlıurfa, Çorum, Tokat, Mersin, Adana, Hatay, Aksaray, Gaziantep, Bursa, Trabzon 
ve Denizli il divan toplantıları yapıldı. İl divan toplantılarına Büro Memur-Sen Genel Başkan Veki-
li Mehmet Hadi Erdoğmuş, Genel Başkan Yardımcıları Vecdi Yanbaz, Kutbettin Aydın, Nihat Tunç, 
Mustafa Mengütaycı ve Sezayi Soysal, şube başkanları, şube yönetim kurulu üyeleri ile temsilciler 
katıldı. 

Toplantılarda konuşan Genel Başkan Vekili Erdoğ-
muş, sendika olarak kamu görevlileri ile kurum 
yöneticileri arasında köprü olduklarını söyledi. 
Kamu görevlilerine yeni kazanımlar elde etmek 
için mücadele verdiklerini belirten Mehmet Hadi 
Erdoğmuş, bu mücadelede destek veren Büro 
Memur-Sen teşkilatlarına teşekkür etti. 

Diğer yandan, Genel Başkan Yardımcıları Vec-
di Yanbaz ve Nihat Tunç, Ağrı Gürbulak Gümrük 
Bölge Müdürlüğü ve Van’da bulunan Kapıköy Sınır 
Kapısı’nı ziyaret etti. Buralarda kamu görevlileriyle 
bir araya gelen Genel Başkan Yardımcıları, onların 
sorunlarını yerinde inceledi. Yaptıkları incelemeler 
hakkında açıklamalarda bulunan Genel Başkan Yar-
dımcısı Nihat Tunç, personel eksikliğinin en büyük 
sorun olduğunu söyledi. İncelemelerde gördükleri 
sorunları ‘insanca yaşam yok’ şeklinde niteleyen 
Nihat Tunç, “Yaptığımız incelemelerde gördüğü-
müz manzaralar karşısında şoke olduk. Gürbulak 
sosyal tesisleri binası ömrünü tamamlamış. Sos-
yal tesisler yaşamaya müsait değil. Lojmanlar çok 
eski ve yetersiz. Kapıköy Sınır Kapısı’ndaki durum 
daha da vahim. Sosyal tesislerdeki yataklar daha 
önce hastanelerde kullanılmış ve atılmış yatak-
lar. Personelin can güvenliği yok. Sınır kapısı şe-
hir merkezine 200, en yakın ilçeye 100 kilomet-
re uzaklıkta. Personelin işe geliş gidişi için servis 
hizmeti yok. Çalışma ortamları içler acısı, her yer 
harabe durumda. İnsanca yaşam neredeyse yok. 
Bakanlık en kısa zamanda sınır kapısındaki perso-
nelin sorunlarını çözüme kavuşturmalı” dedi.

Son zamanlarda yaşanan kamu görevlilerinin iş 
güvencesiyle ilgili tartışmalara değinen Genel 
Başkan Vekili Erdoğmuş, sendika olarak iş güven-
cesine dokunmaya kalkan tüm yapıların karşısın-
da olacaklarını vurguladı. İş güvencesinin kırmızı-
çizgileri olduğunun altını çizen Erdoğmuş, “Kamu 
görevlilerimiz ülkemiz ve milletimiz için gecesini 
gündüzüne katarak çalışmaktadır. Güçlü memur, 
güçlü devlet, kaliteli hizmet, güçlü demokrasi, 
güçlü ekonomi demektir. Güçlü memurun olmaz-

sa olmazı ise iş güvencesidir. İş güvencesi, sendika-
mızın ve bütün kamu görevlilerinin vazgeçilmezi, 
olmazsa olmazıdır. İş güvencesinin kaldırılmasına 
asla müsaade etmeyeceğiz, izin vermeyeceğiz. 

İktidarın hedefi, iş güvencesini kaldırmak yerine 
güçlendirmek olmalıdır. Kamu personel sistemi, 
kadrolu istihdam odaklı kariyer ve liyakat odaklı 
olarak güçlendirilmelidir” dedi.
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OGM çalışanlarının sorunlarının ve çözüm önerilerinin tespit edildiği çalıştay, Orman Genel 
Müdürlüğü’nün üst düzey iştiraki, Yetkili Sendika Toç Bir-Sen, diğer sosyal ve kamu tarafların katılı-
mıyla Ankara’da gerçekleştirildi.

OGM Çalışanlarının Sorunları ve 
Çözümleri Çalıştayı Gerçekleştirildi

OGM Çalışanlarının Sorunları ve Çözüm Önerileri 
Çalıştayı’nda,  III. Dönem Toplu Sözleşme görüşme-
lerinde Toç Bir-Sen’in taleplerinden olan ve imza al-
tına alınan, Hizmet Kolu 8. Bölümü’nün “Rotasyon” 
başlıklı 14. Maddesi hükmü ve Kurum İdari Kurulu 
toplantılarında alınan kararlar gereğince, OGM’de 
uygulanan rotasyon başta olmak üzere çalışanların 
tüm sorunları ele alındı.

Toç Bir-Sen Genel Başkanı Günay Kaya yaptığı ko-
nuşmasında, “Bugünkü çalıştayımız İdare Hukuku ta-
rihinde, İdare Hukuku temayüllerimizde, Kamu Perso-
neli sistemimizde bir milattır, bir başlangıçtır, gelecek 
nesillerimiz için de çok güzel bir örnektir. Böyle an-
lamlı bir çalıştaya öncülük eden başta Orman ve Su 
İşleri Bakanımız olmak üzere, Müsteşarımıza, Genel 
Müdürümüze, Genel Müdür Yardımcılarımıza ve Toç 
Bir-Sen Genel Merkezimize ve teşkilatlarımıza böyle 
ileri bir demokrasi adımları için şükranlarımı sunuyo-
rum” dedi.
 
“Günümüz dünyası, kırmayı, dökmeyi, çatışmayı, yık-
mayı, üzmeyi bir tarafa bırakmıştır” diyen Kaya artık 

 “OGM ÇALIŞTAYI BİR MİLATTIR”

“ÖNCELİĞİMİZ İNSANIMIZ VE 
ÇALIŞANIMIZ OLACAK”
Orman Genel Müdürü İsmail Üzmez çalıştayda yap-
tığı konuşmasında, Orman Genel Müdürlüğü’nün 
kırk iki bine yakın çalışanıyla Türkiye’nin en büyük 
kurumlarından biri olduğunu ifade ederek böylesi-
ne büyük bir teşkilatta aksaklıkların yaşanmaması 
için adaleti tesis etmede ellerinden geleni yaptıkla-
rını kaydetti.

Şeyh Edebali’nin “İnsanı yaşat ki Devlet yaşasın” 
sözünü hatırlatan Üzmez; “Tabi ki önceliğimiz in-
sanımız ve çalışanımız olacaktır. Bunda hiç şüphe-
miz yok. Bu fedakarlığı onlar bize yapıyorsa biz de 
yöneticiler olarak nasıl bir fedakarlık yapacağımızı 
bugün burada tartışacağız. Elbette herşey tek ta-
raflı olmaz. Eğer birlikte bu ülkeyi, bu kurumu kal-
kındıracaksak her türlü sese kulak vereceğiz. Bu 
konuda ne yapabiliriz, bunu mutlaka değerlendire-
ceğiz” dedi.

Çalıştayda Bakanlık adına bir selamlama konuşma-
sı yapan Personel Daire Başkanı İsmail Dankaz, bu 
çalıştayı düzenledikleri için Toç Bir-Sen’i ve Orman 
Genel Müdürlüğü’nü can-ı gönülden tebrik ettikle-
rini dile getirdi. 

sorunların konuşularak, müzakere edilerek, tartışa-
rak önce teşhis edilmesi sonra yine aynı usulle kır-
madan, dökmeden, üzmeden, üzülmeden çözüm 
üretilmesi gerektiğini söyledi. Kaya, “İnanıyorum ki 
başta Sayın Bakanımız olmak üzere, Genel Müdü-
rümüz ve bürokratlarımız en az Toç Bir-Sen kadar 
samimiyet ve iyi niyet ortaya koyarak bu çalışta-
ya katkı sunacak ve bu sorunlara çözüm üreten bir 
çalıştayı el birliğiyle yapacağız. Yine inanıyorum ki 
çalıştay sonunda kırk bini aşkın arkadaşımızı, Or-
man Genel Müdürlüğü’müzü ve 78 milyon aziz mil-
letimizi de rahatlatmış olacağız” dedi.
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Tonbul: “İş Güvencesi’ni Büyük 
Türkiye’nin Güvencesi Olarak Görüyoruz”

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ) Genel Müdürlüğü istişare toplantısında konuşan Enerji Bir-Sen 
Genel Başkanı Hacı Bayram Tonbul, son günlerde gündemde olan iş güvencesi  ve toplu sözleşme kaza-
nımlarıyla ilgili bilgi verdi. “Güçlü memurun olmazsa olmazı iş güvencesidir” diyen Tonbul, “İş güvencesi, 
Büyük Memur-Sen Ailesi’nin ve bütün kamu görevlilerinin kırmızı çizgisidir. Kamu görevlilerinin bu kırmızı 
çizgisinin erozyona uğratılmasına, aşılmasına, etrafından dolanılmasına asla müsaade etmeyiz. İş güvence-
sini sadece kırmızı çizgimiz olarak değil, Büyük Türkiye’nin güvencesi olarak da  görüyoruz. Güçlü memur, 
büyük Türkiye sloganıyla hareket edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Kamu çalışanlarının geneline ve hizmet koluna yönelik elde edilen kazanımların yüzde yüz artırıldığını 
ifade eden Tonbul, “3. Dönem toplu sözleşme görüşmelerinde kamu görevlilerinin genelini, ilgilendiren 
43, hizmet kolumuzda da önceki kazanımlarla beraber 15 kazanım elde ettik. 2005 yılından sonra göreve 
başlayan personele 1 derece verilmesi, KİT’lerde çalışan personelin yıllık izinlerinin ertesi yıla devri, Kamu-
da çalışan şeflerin ek özel hizmet tazminatlarının artırılması, Koruma Güvenlik Personeli ve Sivil Savun-
ma Uzmanlarının ek ödemelerinin artırılması sağlandı. 4/C’li personelin kadroya geçirilmesi ve üniversiteli 
işçilerin memuriyet kadrosuna geçirilmesi konusunda ortak çalışma yapılması, ek ödemelerden istifade 
edememeleri nedeniyle mağdur olan 4/C’li personele, 150 TL ek ödeme ödenmesi konusunda anlaşmaya 
varıldı. Ayrıca  KİT’lerde çalışan teknik personele de ilk defa  arazi tazminatı ödenmesini sağladık.  Cuma 
Namazı izni ile ibadet özgürlüğünü genişlettik. Emeklilerimize de 100 TL seyyanen zam aldık. Son 3 toplu 
sözleşme de kamu çalışanlarının mali ve sosyal haklarını genişlettik” dedi.

3. dönem toplu sözleşme görüşmelerinde 4C’li personel ve üniversiteli işçilerin memuriyet kadrolarına 
geçirilmesi noktasında çalışma yapılmasına karar verildiğini söyleyen Tonbul, “1 Kasım seçimleri sona erdi. 
Millet istikrar dedi. Tek başına iktidarı verdi. Seçimden önce verilen sözlerin tutulmasını istiyoruz. Toplu 
sözleşme görüşmelerinde 4C’li personel ve üniversiteli işçilerin memuriyet kadrolarına geçirilmesi nokta-
sında mutabakata varıldı. Yeni hükümetin kurulmasıyla birlikte 4C’liler ve üniversite mezunu işçilerin bir an 
önce Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine getirilmesini bekliyoruz. “ diye konuştu.

“KAMU ÇALIŞANLARININ MALİ VE SOSYAL HAKLARINI GENİŞLETTİK”

“4C’LİLER VE ÜNİVERSİTELİ İŞÇİLER SORUNU TBMM’DE ÇÖZÜLECEK”

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı ve Enerji Bir-Sen Genel Başkanı Hacı Bayram Tonbul, “İş gü-
vencesi, Büyük Memur-Sen Ailesi’nin ve bütün kamu görevlilerinin kırmızı çizgisidir. İş güvencesini 
büyük Türkiye’nin güvencesi olarak görüyoruz” dedi.
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Tufanoğlu: “Kazanımlarımızın 
Takipçisiyiz” 

Bayındır Memur-Sen Genel Başkanı Soner Can Tufanoğlu ile Yönetim Kurulu Üyeleri, Çevre ve Şehircilik 
Bakanı Fatma Güldemet Sarı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme eski Bakanı Feridun Bilgin, Afet ve 
Acil Durum Yönetimi Başkanı Dr. Fuat Oktay, İller Bankası A.Ş Genel Müdürü Mehmet Turgut Dedeoğlu, 
Karayolları Genel Müdürü İsmail Kartal ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Gökhan Kanal’a yaptığı ziya-
retlerde kamu görevlilerinin taleplerini, beklentilerini ve sorunlarını yetkililere iletti.

HER PLATFORMDA ÇÖZÜM ARIYORUZ

Bugüne kadar yapılan ziyaretlerin oldukça verimli geçtiğini, kamu çalışanlarının haklarını her platformda 
koruduklarının altını çizen Bayındır Memur-Sen genel Başkanı Soner Can Tufanoğlu, “15 bin üyemizin 
hakkını ve hukukunu korumayı bir borç biliyoruz. Kamu çalışanlarını taleplerini her platforma taşıyor ve 
çözüm üretiyoruz” dedi.

HAK, EKMEK VE EMEK MÜCADELESİ VERİYORUZ

“Bizim mücadelemiz hak, ekmek ve emek mücadelesidir” diyen Tufanoğlu, “Daha önce işyerlerinde ve 
hizmet kolumuza bağlı kurumlarında yapılan ziyaretlerde yerinde dinlediğimiz kamu görevlilerimizin so-
runlarını çözüme kavuşturmak için çalışıyoruz. Kamu görevlilerimizin taleplerini Toplu Sözleşme masası-
na taşıdık ve onlarca kazanıma imza attık. Bu başarı Bayındır Memur-Sen’in, Memur-Sen’in başarısıdır” 
şeklinde konuştu. Bayındır Memur-Sen olarak, 20 Bin Üye hedefiyle gece gündüz demeden çalıştıklarını 
vurgulayan Tufanoğlu, “Bu hedeflerimizi ulaştığımız zaman kamu görevlilerimizin sorunlarını çözmek 
için daha güçlü bir irade ortaya koymuş olacağız” dedi.

Bayındır Memur-Sen Genel Başkanı Soner Can Tufanoğlu ile Yönetim Kurulu Üyeleri, kamu çalışanla-
rının sorunlarını ve taleplerini gerçekleştirdiği üst düzey görüşmelerde dile getiriyor, çözüm arayış-
larını sürdürüyor. 
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Birlik Haber-Sen Kazanımlarla 
Çalışanların Yüzünü Güldürdü

KİK toplantısında görüşülerek anlaşmaya varılan 
madde başlıkları şu şekilde: “İdari hizmet sözleş-
meli personelin iş güvencesi, Norm çalışmaları, İdari 
Hizmet Sözleşmeli Gişe Büro Görevlisi, Dağıtıcı ve 
Teknikerlere Ek Ödeme verilmesi; İHS’li Personelin 
Unvan Yükselme Yönetmeliğinin Değiştirilmesi; Şef, 
Dağıtıcı ve Veznedarlara Ek Ödeme, İdari Hizmet 
Sözleşmeli Personelin Disiplin Cezası Yönetmeli-
ğinde Değişiklik Yapılması; Başdağıtıcı ve Dağıtım 
Şeflerinin Yetki Alanının Yeniden Belirlenmesi; PTT 
A.Ş. Bünyesinde 399 sayıl KHK göre Çalışan Vez-
nedarlara İlave Ücret Verilmesi; Vekaleten Müdürlük 
Yayanlara Ödenen Temsil Ödeneği; Başmüdürlerin 
Ek Göstergelerinin Yükseltilmesi; Servis Hizmeti ve 
Bilet Ücreti Verilmesi; Teknisyenler için Tekniker-
lik Sınavının Açılması; Kiralık Araçlar; Şef Görevde 
Yükselme sınavlarında Uygulanan Usul ve Esaslar-
daki Çalışma Sürelerinin Tüm Unvanları Kapsayacak 
Şekilde Sayılması; Şubelerdeki Güvenlik Problemi; 
Personele Morel ve Motivasyon Toplantısı; Posta 
Dağıtıcılarının Sınavsız Olarak Memurluğa Atan-
ması; Yemek Yardımı; Dağıtıcı ve Başdağıtıcıların 
kıyafetleri; İHS’li Personellerin İş Kazaları; Taşeron 
Firma Elamanlarının İHS’li Personel Statüsüne Ge-
çirilmesi; Eksik Ödenen Tayın Bedeli; Dağıtım Hiz-
metlerinde Kullanılan Motosikletler; Başmüdürlük 
ve Genel Müdürlük Personellerinin Uzman Olması-
nın Sağlanması; PTT A.Ş. Performans Kriterlerinde 

TRT Genel Müdürlüğü ile 4 Aralıkta yapılan KİK 
Toplantısına ise Genel Başkanımız Ömer Budak, 
Genel Başkanvekilimiz Gürbüz İnaltekin, Genel Baş-
kan Yardımcılarımız Mevlüt Burgaç, Cengiz Bekar, 
Cüneyt Özban ve Muzaffer Boskurt ve TRT 12 ve 
22 No’lu Şube Başkanlarının yanı sıra Şube Yöne-
tim Kurulu Üyeleri katıldı. Birlik Haber-Sen, TRT 
çalışanlarının taleplerinin sıkıntılarının ve kurumda 
yaşanan aksaklıklarının yer aldığı maddeler şunlar: 
“Kurum İçi Unvan Yükselme Sınavlarının Açılması; 
Sınav Yönetmeliğinin Değiştirilmesi; Skala Düzen-
lemesi; Basın Kartları; Giyim Yardımı; 100 Tl Ücretin 
Ödenmesi; Yayında Çalışan Personel Sayısı; Şehit 
Ve Gazi Yakınları; Engelli Personel; Otel Ücretleri; 
Işıkçılar; Kamp Ücretleri; Şoförler; Özel Hizmet Taz-
minatı; Naklen Yayın Ve Yapımda Görevli Persone-
linin Yemek İhtiyacı; Sosyal Tesislerin Açılması Ve 
Kullanımı; Verici İstasyonlarında Çalışanların Yaşam 
Standardının Artırılması; Sabah Kahvaltısı; 

a - İstanbul da Radyo ve Tv de çalışan personel için 
kreş hizmeti
b - İstanbul da çalışan personeller için sağlık hizme-
ti ( Doktorluk-Diş hekimliği vb. )
c - İstanbul Kuruçeşme Yerleşkesin de çalışan per-
sonellerin 17,45 olan çıkış saati kış saati uygulan-
masının başlanmasından itibaren, yaz saati uygu-
lamasına kadar 17:30 olarak değiştirilmesini talep 
ediyoruz.”

TRT KİK TOPLANTISI

İSTANBUL BÖLGE 
MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN KİK TALEPLERİ

Birlik Haber-Sen, Genel Yetkili Sendika olarak, hizmet kolunda bulunan Posta ve Telgraf Teşkilatı Ano-
nim Şirketi (PTT A.Ş.) ve Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) yetkilileriyle yaptığı KİK toplantıla-
rında elde ettiği sosyal, özlük ve ekonomik kazanımlar, çalışanların yüzünü güldürdü.

Değişiklik; Temel Ücret Gruplarının Düzenlenmesi; 
Mali Sorumluluk Kapsamının Genişletilmesi; Mahke-
me Tarafından İptal Edilen Sorular; PTT Şubelerinde 
Tek Personel Çalıştırılması.”
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Cankesen, Yeniden Genel Başkanlığa 
Seçildi

Olağanüstü Genel Kurul, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Memur-Sen’e bağlı sendikaların genel 
merkez yöneticileri, TCDD, DHMİ genel müdürlüğüne ait burokratlar, Ulaştırma Memur-Sen delege ve 
üyelerinin katılımıyla gerçekleşti.

Ulaştırma Memur-Sen Genel Başkan Can Cankesen 
yaptığı konuşmada “Ulaştırma Memur-Sen delege-
si, demokratik tavrını göstererek bizi tekrar göreve 
getirdi. Geçmişi unutup, geleceğe yönelik projele-
rimizle çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam 
edeceğiz. Genel kurul sürecinde kaybettiğimiz 
zamanı da, çok çalışarak telafi etmek zorundayız. 
Ulaştırma hizmet kolu çalışanlarının büyük bir ümit 
ve beklentiyle kurumlarda yapacağımız kazanımla-
rı beklemektedirler bize düşen ise bu ümitleri boşa 
çıkarmadan çalışmaktır” şeklinde konuştu. 
 
Ulaştırma hizmet kolundaki çalışanların haklarını 
şimdiye kadar olduğu gibi, şimdiden sonra da sa-
vunmaya devam edeceklerini kaydeden Cankesen, 
ulaştırma hizmet kolunda çalışanların Ulaştırma 
Memur-Senin farkını hissedeceklerini ifade etti. 

Genel başkanlık seçiminde oy veren, vermeyen her-
kesin yönetimi olduklarına da dikkat çeken Can-
kesen, “Gün birlik günüdür, çok çalışma günüdür. 
Enerjimizi birbirimizle uğraşmak yerine hizmet ko- 

Ulaştırma Memur-Sen 3. Olağanüstü Genel Kurulu’nda, Can Cankesen yeniden genel başkanlığa se-
çildi.

lumuz çalışanlarının haklarını savunmada harca-
ma günüdür” dedi. 

3. Olağanüstü Genel Kurul sonucu Ulaştırma 
Memur-Sen yönetimi şu isimlerden oluştu: Genel 
Başkan Can Cankesen Genel Başkan Yardımcıları 
İbrahim Uslu, Mehmet Çam, Murat Olgun, Tümer 
Gümüş, Kenan Çalışkan ve Ümit Aydın.
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Kültür Memur-Sen, Kültür ve Sanat 
Hizmet Kolu Taleplerini KPDK’ya Taşıdı

Kültür Memur-Sen, Kültür ve Sanat Hizmet Kolu’ndaki kurumlarda çalışan kamu görevlilerinin sorun-
larını ve taleplerini Kamu Personeli Danışma Kurulu Toplantısına taşıdı.

İşte Kültür ve Sanat Hizmet Kolu Kasım 2015 KPDK 
Gündemi Talepleri:

1- 2016 ve 2017 yıllarını kapsayan 3.dönem toplu 
sözleşmenin hizmet kolumuza ilişkin 13.maddesinde 
“Bu hizmet kolunda yer alan personelin mali hak-
larına ilişkin konulara yönelik çalışma yapılacaktır.”  
mutabakata varılmıştır. Bu çerçevede Kültür Sanat 
Hizmet Kolu çalışanlarından; Tarih, kültür ve tabiat 
varlıklarının, bakımında ve onarımında, korunma-
sında,  araştırma ve geliştirilmesinde ve gelecek ku-
şaklara aktarılmasında fiilen görev yapanlara ilave 
ücret ödenmesi.(EK-1)

2- 2012/1 ve 2013/1 sayılı Kamu Görevlileri Hakem 
Kurulu Kararı (KGHK) ve 2016-2017 yıllarına ait 3. 
Dönem Toplu sözleşmeleri ile Enformasyon Me-
murlarının Turizm Araştırmacısı olarak değiştirilen 
unvanlarının uygulamada yaşanan aksaklıkları gi-
dermek için yasal düzenleme yapılması (EK-2)

3- Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ve 
bünyesinde yer alan kurumlarda görev yapan mes-
leğe yarışma sınavı ile giren ve yeterlik sınavında 
başarılı olan uzmanların da Yüksek Kurum Uzmanlı-
ğına atanabilmeleri için gerekli yasal düzenlemenin 
yapılması. (EK-3)

4- 2012/1 ve 2013/1 nolu Kamu Görevlileri Hakem 
Kurulu Kararı (KGHK)  ile 3. Dönem toplu sözleş-
meleri ile YHS’dan GİH sınıfına dâhil edilen itfaiye-
cilerin hizmet sınıflarının değiştirilmesinde yaşanan 
sıkıntıların çözülmesi için gerekli düzenlemenin ya-
pılması.

5- Kültür ve Turizm Bakanlığı ile bağlı kurumların 
merkez ve taşra kadrolarında görev yapan kariyer 
uzmanı ve yardımcıları arasında 666 sayılı KHK ile 
ortaya çıkan merkez-taşra ayrımının ortadan kaldı-
rılması.

6- İl Kültür ve Turizm Müdürlerinin İl İdare Kuruluna 
alınması için alınması için gerekli yasal düzenleme 
yapılması. (EK-4)

7- İl müdür yardımcısı, şube müdürü, müdür, turizm 
araştırmacısı, mütercim, rehber, APK uzmanı, eğitim 
uzmanı ve diğer uzmanların ek göstergeleri 3600’e 
yükseltilmesi için gerekli düzenlemenin yapılması.

8- APK uzmanı, eğitim uzmanı, uzman, sivil savun-
ma uzmanı, Şef ve eşdeğer unvanlarda görev ya-
pan personelin maaş ve özlük hakları başbakanlık 
uzmanları esas alınarak gerekli iyileştirmenin yapıl-
ması.

9- Ek göstergelerin yeniden ele alınarak 7 ve 8. de-
recelerdeki memurlara da Ek Gösterge uygulama-
sının getirilmesi için gerekli düzenlemelerin yapıl-
ması.

10- 666 Sayılı KHK ile düzenlenen EK ÖDEME uygu-
lamasından mağdur olan memur, daktilograf, VHKİ, 
bilgisayar işletmeni, ambar memuru, sekreter, şoför 
ve yardımcı hizmetler sınıfında bulunan personel 
ile diğer eşdeğer unvanlardaki memurlara ilave ek 
ödeme verilmesi.



99

MEMUR-SEN KONFEDERASYONU 2016 – 2017 
YILLARINI KAPSAYAN  3. DÖNEM TOPLU 

SÖZLEŞME KAZANIMLARI

1. 2016 YILI MAAŞ VE ÜCRETLERE ORANSAL ZAM: Kamu görevlilerinin maaş ve ücretlerine 2016 yılı Ocak 
ayında %6 ve %0,90 enflasyon farkı zammı olmak üzere %6,90 zam uygulandı. 2016 Temmuz ayında uygu-
lanacak %5’lik zamla birlikte 2016 yılı için toplam %12,27 zam yapılmış olacak,

2. 2017 YILI MAAŞ VE ÜCRETLERE ORANSAL ZAM: Kamu görevlilerinin maaş ve ücretlerine 2017 yılı Ocak 
ayında %3, Temmuz ayında %4 olmak üzere %7,12 oranında zam yapılacak,

3. ÖZEL HİZMET TAZMİNATI YANSITMA ORANINDA ARTIŞ: Kamu Görevlilerinin emekli maaş ve ikramiye-
lerinin belirlenmesinde kullanılan Özel Hizmet Tazminatı Yansıtma Oranı, bütün kamu görevlilerini kapsaya-
cak şekilde 15 puan artırıldı, 

4. EMEKLİ MAAŞINA İLAVE ZAM: Emekli kamu görevlilerinin maaşlarında ÖHT yansıtma oranında 15 puanlık 
artışa bağlı (oransal zam yanında) 100 TL ilave zam yapıldı. Seyyanen yapılan 100 TL zam Eylül 2015 tarihin-
deki emeklilerimizin maaşlarına yansıtılmıştır.

5. EMEKLİ İKRAMİYESİNE İLAVE ZAM: 1 Ocak 2016 itibariyle emekli ikramiyesinde, %6,90’lık zam kaynaklı 
artışın yanında Özel Hizmet Tazminatı Yansıtma Oranlarının 15 puan yükseltilmesiyle birlikte 3.760 TL tuta-
rında ilave artış sağlandı. 

6. 2016 ve 2017 yıllarına ilişkin zam oranlarının enflasyonun altında kalması halinde aradaki fark kadar enflas-
yon farkı zammı yapılacak,

7. Toplu Sözleşme İkramiyesi 750 gösterge rakamı üzerinden 2016 Ocak-Haziran döneminde 66 TL, Temmuz-
Aralık döneminde 69 TL, 2017 Ocak-Haziran döneminde 72 TL, Temmuz-Aralık döneminde 74 TL olarak 
ödenecek,
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8. 399 sayılı KHK’ye tabi personelin ücret tavanı 2016 yılı ilk altı ayı için 4.862TL’ye, ikinci altı ay için 5.106 
TL’ye yükseltildi.  2017 yılı ilk altı ayı için 5.259 TL’ye ve ikinci altı ayı için 5.469 TL’ye yükseltilecek,

9. Sözleşmeli personel yemek yardımından yararlanmaya devam ediyor, 

10. Kamu görevlilerine emekli olduklarında 375 sayılı KHK uyarınca ödenen tazminat tutarı 2016 yılı birinci 
altı ayda 1.204 TL ikinci altı ayda 1.264 TL, 2017 yılı birinci altı ayda 1.301 TL, ikinci altı ayda 1.353 TL olarak 
ödenecek,

11. 4/C’li personele 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren 159 TL ek ödeme verilmeye başlandı, 

12. 4/C’li personelin ve üniversiteli işçilerin kadroya geçişi/statü değişikliği konusunda çalışmalar başlatıldı,

13. 4/C’li personele çalışmayan eşi için brüt 225 TL eş yardımı, 0 – 6 yaş grubundaki her çocuk için brüt 53 TL 
ve 6 yaş üstündeki her çocuk için de brüt 26,50 TL aile yardımı verilmeye başlandı

14. 4/C’li personelin ayda 50 saate kadar fazla çalışma ücreti alabilme hakkı devam ediyor. Böylelikle bu per-
sonel aylık 87 TL fazla çalışma ücreti alabilecek. 

15. 2005’ten sonra göreve başlayan yaklaşık 1 milyon kamu görevlisinden 15 Ocak 2016’da görevde bulunan-
lar ile (bu haktan yararlanmadan) bu tarihten önce emekli olanlara bir derece verilmesiyle maaşlarında en 
düşük 3 TL en yüksek 300 artış oldu,

16. Kamu görevlilerinin cuma günü öğle arası izinleri cuma namazı vaktini de içine alacak şekilde düzenle-
nerek cuma izniyle ilgili 2016/1 Sayılı Başbakanlık Genelgesi 8 Ocak 2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı. 

17. 1 Ocak 2016 itibariyle kamu avukatlarına ödenebilecek yıllık vekâlet ücreti üst sınırını 15.987 TL’ye yüksel-
tildi ve aylık 176 TL yıllık 2100 TL arttırılarak uygulanacak.

18. Bakanlıklar ve bağlı kuruluşların merkez teşkilatlarında görev yapan personele 1 Ocak 2016 tarihiden iti-
baren mesaiye geliş gidişlerinde servis hizmeti sağlanmaya başlandı.

19. Burs alan çocuklar için de aile yardımı ödeneği verilmeye devam ediliyor,

20. Taşınır kayıt kontrol yetkilisi/taşınır mal sorumlusu olarak görevlendirilenlere mali sorumluluk zammı 
ödenmeye devam ediliyor,

21. Müze araştırmacısı, arşivci, folklor araştırmacısı, kütüp-haneci, kitap patoloğu ve sosyolog ünvanlı kamu 
görevlilerine, teknik hizmetler sınıfının ilgili bölümündeki İş Güçlüğü, İş Riski, Temininde Güçlük ve Mali So-
rumluluk Zammı Cetvelinde öngörülen tazminat ve ek tazminat oranları uygulanmaya devam ediliyor,

22. Seyyar görev tazminatının il sınırı esasıyla ödenmesine devam ediliyor, 

23. Belediye ve mücavir alan dışındaki baraj, santral, maden sahası, fabrika, trafo, gar ve istasyon gibi yerler-
deki kamu konutlarından yararlanan kamu görevlileri kira vermemeye devam ediyorlar,

24. KİT personeli, %15 indirim yapılmak suretiyle lojman kirasının  % 85’ini ödemeye devam ediyor

25. KİT’lerde kıdem ücretinin belirlenmesinde yıl uygulaması yerine 60, 120, 180 ve 240 ayı tamamlama şek-
linde ay uygulanmasına devam ediliyor, 

26. İtfaiye ve ARFF memurlarının Genel İdari Hizmetleri sınıfı kapsamında değerlendirilmesi uygulamasına 
devam ediliyor,
27. Yüksek öğretim kurumlarının disiplin kurullarında sendika temsilcisinin yer alması uygulaması devam 
ediyor,
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28. Programcı ve çözümleyici unvanlı personelin Teknik Hizmetler Sınıfı kapsamına alınması ve bu kadroda 
bulunanların teknik hizmetler sınıfının ilgili bölümündeki İş Güçlüğü, İş Riski, Temininde Güçlük ve Mali So-
rumluluk Zammı Cetvelinde öngörülen tazminat ve ek tazminat oranlarından yararlandırılmasına yönelik 
çalışmalar başlatıldı.

29. KİT’lerde görev yapan baş müdür, kombina, fabrika, müessese ve işletme müdürlerinin maaşlarına, özel 
hizmet tazminatları 10 puan artırılmak suretiyle 1 Ocak 2016 itibariyle 84 TL ilave zam yapıldı, 

30. Sivil savunma uzmanlarının maaşlarına,  özel hizmet tazminatları 5 puan artırılmak suretiyle 1 Ocak 2016 
itibariyle 42 TL ilave zam yapıldı, 

31. KİT’lerde görev yapan mühendis, mimar ve veteriner hekimlerin maaşlarına, ek ödemeleri 12 puan artırıl-
mak suretiyle 1 Ocak 2016 itibariyle 100 TL ilave zam yapıldı,

32. Şef kadrolarında bulunan personelin maaşlarına, özel hizmet tazminatları 7 puan artırılmak suretiyle 1 
Ocak 2016 itibariyle 59 TL ilave zam yapıldı,

33. Koruma ve güvenlik görevlilerinin maaşlarına, özel hizmet tazminatları 5 puan artırılmak suretiyle 1 Ocak 
2016 itibariyle 42 TL ilave zam yapıldı,

34. KİT’lerde arazi, şantiye, inşaat, baraj, park, bahçe, maden, açık alanlarda kurulu tarım, hayvancılık uygula-
ma birimleri ve yol gibi açık çalışma mahallerinde fiilen çalışan;
a) Grup başmühendisi, başmühendis, başmimar, mühen-dis, mimar, şehir plancısı, jeolog, hidrolog, hidroje-
olog, jeofizikçi, fizikçi ve jeomorfolog pozisyonlarında bulunan sözleşmeli personele fiilen çalıştıkları her gün 
için 25 TL olmak ve üç ayda 500 TL’yi aşmamak üzere,
b) Tekniker pozisyonlarında görev yapan sözleşmeli per- sonele fiilen çalıştıkları her gün için 15 TL olmak ve 
3 ayda 300 TL’yi aşmamak üzere,
c) Teknisyen pozisyonlarında görev yapan sözleşmeli personele fiilen çalıştıkları her gün için 10 TL olmak ve 
3 ayda 200 TL’yi aşmamak üzere ilave ücret ödenmeye başlandı,

35. Fiili Hizmet Zammı (Yıpranma Tazminatı) Komisyonu Çalışmalara Başladı.
Toplu Sözleşmede üzerinde çalışılacak konulardan bir olan “fiili hizmet zammıyla” ilgili Bilim Kurulu oluş-
turulmasına yönelik uzlaşı hükmüne dayalı olarak Sosyal Güvenlik Kurumu’nun ilgili biriminde çalışmalar 
başlatılmıştır. Memur-Sen’in 11 Hizmet Kolunda yetkili olarak katıldığı SGK’da yapılan toplantıda hizmet kolla-
rının talepleri doğrultusunda 9 adet alt komisyon oluşturuldu. Bilimsel çalışmaların sonucunda hangi hizmet 
kollarında ve kimlere ne şekilde “fiili hizmet zammı” verileceğine dair ön metinler oluşturulacak. 

36. KİT’lerdeki sözleşmeli personelin yıllık izinlerinin ertesi yıla devri sağlanacak,

37. KİT’lerdeki sözleşmeli personelin temel ücret grupları yeniden düzenlenecek,

38. Yangına müdahale sırasında vefat eden itfaiye personeline 83.665 TL, malul kalanlara ise maluliyet dere-
cesine göre 21.000 ile 60.750 TL arasında tazminat ödenecek (bu tutarlar 1 Ocak 2016 tarihi itibariyle olup 
ilgili dönemdeki oransal zam kadar artırılacaktır), 

39. Kamu görevlilerine yapılacak giyecek yardımı, ilgili Yönetmelik uyarınca belirlenen fiyatlar esas alınarak 
nakdi yapılacak,

40. Refakat izninin kullanılmasına ilişkin sıkıntıların giderilmesi amaçlı düzenleme çalışması yapılacak,

41. a)Kamu görevlilerinin, eğitim öğrenim durumları itibariyle yükselebilecekleri derece ve kademelere yük-
selmelerine imkan sağlayacak şekilde kadro dereceleri konusunda çalışma yapılacak,
b) Kamu görevlilerinin memuriyet öncesi ya da memuriyete ara vererek işçilikte geçirdikleri sürelerin kazanıl-
mış hak aylığında değerlendirilmesine yönelik çalışma yapılacak, 
c) Emniyet ve silahlı kuvvetler bünyesinde görev yapan sivil personel statüsündeki kamu görevlilerinin huku-
ki durumlarına ilişkin çalışma yapılacak,
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