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Memur-Sen Genel 
Başkan Yardımcısı

“Yeni Anayasa” gündemi ile 7 bölgemizde sa-
haya inmenin hazırlığını yapıyoruz. Türkiye’yi 
ve milletimizi demokratikleşme, özgürleşme 
ve sivilleşme hamleleriyle insan hakları, eşit va-
tandaşlık ve insanlık onuru noktasında daha ile-
ri noktalara taşımak için elimizden ne geliyorsa 
ortaya koymaktan kaçınmıyoruz. 

Yeni bir süreç başlıyor. Sürecin adı “Kardeşlik.” 
Kardeşlik için saflar sıklaştırılıyor, bereketli top-
raklarımıza serpilen fitne tohumları temizleniyor. 
Normalleşme ve sivilleşme için verilen mücade-
lenin önüne kurulan barikatlar aşılıyor, yeniden 
büyük Türkiye için, yeni bir tarih yazılıyor. 

Yüzyıllık özlemimiz olan demokratikleşme için 
büyük Memur-Sen ailesi olarak bizler de, sorum-
luluk alıyoruz, değerlerimizi önceleyen değişim 
sürecine her platforma desteğimizi sunuyoruz. 
İdeolojik söylemlere takılmıyor, kamplaştıran si-
yaseti deşifre ediyor, milletin önceliklerini dava 
olarak benimsiyor, ‘herkes için adalet’ ilkesiyle yol 
almaya devam ediyoruz. 

Amacımız açık; Sistemin üzerindeki vesayetin 
sona erdirilmesini istiyoruz. İnsanımızı, insanlığı 
mağdur eden vesayet tortularının tümüyle temiz-
lenmesini hedefliyoruz. Milletimize zulüm getiren 
eski Türkiye’nin eski alışkanlıklarını tarihin çöp 
sepetine atmak için hep birlikte direniyoruz. Si-
villeşmenin Türkiye’nin en acil ihtiyaçlarından biri 
olduğunun altını çiziyor, güçlü bir sivil toplumun 
varlığının özgürlüğün en büyük güvencelerinden 
biri olduğunu haykırıyoruz. Bu yolda ilerliyor ve 

itici güç olmaya çalışıyoruz. Adımlarımızı da en 
ivedi şekilde atıyor, ‘Yeniden Büyük Türkiye’ he-
definde büyük bir rol üstleniyoruz.

Türkiye’nin demokratikleşme davasının ana gün-
dem maddelerini layıkıyla belirleyebilmek için 
istişareler yapıyor, toplantılar gerçekleştiriyor, 
“Yeni Anayasa” gündemi ile 7 bölgemizde sa-
haya inmenin hazırlığını yapıyoruz. Türkiye’yi ve 
milletimizi demokratikleşme, özgürleşme ve sivil-
leşme hamleleriyle insan hakları, eşit vatandaşlık 
ve insanlık onuru noktasında daha ileri noktalara 
taşımak için elimizden ne geliyorsa ortaya koy-
maktan kaçınmıyoruz. Siyasetin ve devletin bü-
tün organlarının bir şekilde “millet iradesi”yle 
ilişkilendirilmesini sağlayabilmek için çalışmalar 
yürütüyoruz. Haklarımızın peşindeyiz. Hak olanın 
yanındayız. Kazanımlarımızın garanti altına alın-
masını istiyoruz. 

Yeniden Büyük Türkiye’ye ve İslam’ın adaleti ve 
ahlakı ile donanmış adil bir Dünya’yı hep birlikte 
kurmanın derdindeyiz. Yeniden Büyük Türkiye’yi 
inşa edersek, adil bir dünyanın önündeki engelle-
ri kaldırmış oluruz. Biz ‘Bütün insanlığın kurtulu-
şu olmayan bir kurtuluşu, bizim de kurtuluşumuz 
değildir’ fikriyle hareket ediyoruz. Mücadelemiz 
sadece içeride değil, dışarıda da aynı kararlılıkla 
devam ettiriyoruz. Türkiye’nin çatı kuruluşu ola-
rak bunu yapabilecek güçteyiz. Türkiye’yi yeni-
den büyük dünya devleti kılacak inançtayız. 

Bu duygu ve düşüncelerle dünyaya adalet, barış 
ve huzur getirmiş bir medeniyetin yeniden doğuş 
iradesini selamlıyor, bu uğurda çalışan emektar-
larımızı canı gönülden tebrik ediyorum.
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Başkandan

Ali YALÇIN

Memur-Sen 
Genel Başkanı

TOPLU SÖZLEŞME 
MAHARETİMİZİ YENİ 
TOPLUMSAL SÖZLEŞME 
İÇİN KULLANMA VAKTİ 

Memur-Sen olarak, kuruluş iradesinin sahip-
lerinin yüklendiği milli ve yerli duruştan, insan 
merkezli ve değer temelli akademik hizmet 
sendikacılığından taviz vermeden, özümüzü 
koruyarak, sözümüze sadık kalarak “güvenli ya-
rınlar” vizyonlu yolculuğumuzu “bizi ve yeniyi 
inşa” odaklı olarak sürdürüyoruz. Birbiriyle iç 
içe geçmiş biçimde Yeni Türkiye ve Yeni Anaya-
sa şeklinde iki ana başlıkta toplanabilecek, ül-
kemize dair, milletimize ait yeniyi inşa sürecin-
de Memur-Sen’in varlığının, katkısının önemi ve 
gerekliliğini yakın tarihte yaşanan bir çok olay 
ve gelişme ortaya koyuyor.  

Konfederasyon olarak sorumluluk aldığımız 
zeminleri ve süreçleri, sendikal kulvar ve kav-
ramlarla sınırlı tutmadık. Kurucu liderimiz Akif 
İnan’ın betimlediği “Çağı kurtarmanın bir ey-
lemidir. Çağ dışı görünen ilgimiz bizim” pers-
pektifiyle hareket ediyoruz. Bu doğrultuda 
Türkiye’nin, ülke olarak içinde bulunduğumuz 
bölgenin ve nihayetinde insanlığın ortak yaşam 
zemini olarak kabul ettiğimiz dünyanın günde-
mini yakından takip ediyoruz. 

Bölgemizde ve dünyada kabuk değişimi süreçle-
ri ve kozanın yırtılması sancıları yaşanıyor. Hem 
bölgesel hem de küresel düzlemde yeni ilişki 
ağlarının yeni düzen arayışlarının zirve yaptığı 
bir vaktin içindeyiz. Hak-Batıl, İyi-Kötü, Olgu-
Algı arasında insanın yaradılışıyla başlayan mü-
cadele sömüren-sömürülen, zalim-mazlum ya 
da başka ikilikler üzerinden fakat temelde aynı 
içerikle devam ediyor. Geçmişten bugüne elde 
ettiği zemini kaybetmek istemeyen küresel güç 
şebekesinin sadece akli değil ahlaki melekeleri 
de zorlayan zorbalıklarının devam etmesine se-
yirci kalmayı zul kabul eden bir inanç ikliminin 
sendikal kulvardaki çağ markası olarak ülkemi-
ze, bölgemize ve insanlığın ortak hayat alanı 
dünyadaki gelişmelere, değişimlere seyirci sıfa-
tıyla bakamayız. Kötüyü iyiye çevirmeye, doğru 
bildiklerimizi izah etmeye, el aman dileyene el 
uzatmaya, omuz vermeye devam edeceğiz. 

Küresel emperyalizmin sömürü düzeni, dünya 
ölçeğinde kan ve gözyaşı üretme kapasitesini 
artırmak için var gücüyle çalışıyor. Az gelişmiş 
ülkeleri daha çok sömürmek, gelişmekte olan 
ülkelerin kendilerine rakip olmasını önlemek için 
tuzaklar kuruyor, terör örgütlerini destekliyor, 
zalim idarecilerin arkasında duruyor, iç savaş-
lar çıkarıyor. Aynı eylemle hem mazlum hem de 
zalim üreten projeler geliştiriyor. Küresel oyun 
kurucuların, emperyalist kurnazların Suriye’de 
Esat’ın, Mısır’da Sisi’nin arkasında durmasının 

Geçmişten bugüne elde ettiği zemini kay-
betmek istemeyen küresel güç şebekesi-
nin sadece akli değil ahlaki melekeleri de 
zorlayan zorbalıklarının devam etmesine 
seyirci kalmayı zul kabul eden bir inanç 
ikliminin sendikal kulvardaki çağ markası 
olarak ülkemize, bölgemize ve insanlığın 
ortak hayat alanı dünyadaki gelişmelere, 
değişimlere seyirci sıfatıyla bakamayız.
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insanlığa faturası bütün çıplaklığıyla ortada: On 
binlerce insanın ölümü, yüzbinlerce insanın yara-
lanması ve milyonlarca insanın yuvalarını, yurtla-
rını terk etmesiyle sonuçlanan insanlık dramları. 
Masum Aylan bebeklerin o minik cesetlerinin kıyı-
lara vurması, materyalist Batı medeniyetinin ruh 
ve vicdan dünyasına tesir etmiyor. Batı’da biraz 
ahlak olsaydı kadın, çocuk, yaşlı ve sivil gözetme-
den Suriye topraklarına bomba yağdıran Rusya’yı 
durduracak tavrı ortaya koyardı. Zalimlerin ateş 
hattından kurtulup Türkiye’ye sığınan milyonlar-
ca mülteciye yönelik insani yardım faaliyetlerine 
destek olması gerekmiyor muydu?  Ne yazık ki 
Batı, Hak’kın, haklının yanında değil, her zamanki 
gibi kuvvetlinin, çıkarının arkasında duruyor.

Hukukun üstünlüğü, insan hakları, demokrasi 
pazarlamacılığı yapan emperyalist güçler, söz 
konusu ihlalleri kendileri yaptığında, kuklaları 
gerçekleştirdiğinde üç maymunu oynamadaki 
maharetlerini sergiliyorlar. Fransa’nın yaşadığı 
Charlie Hebdo saldırısında küresel işbirliğinin ve 
bölgesel dayanışmanın öznesi olanlar, Türkiye’nin 
iç huzurunu bozmaya ve istikrarını yok etmeye 
yönelik Suruç, Gar, Merasim Sokak ve Kızılay sal-
dırılarında sessiz kalıyor. Hatta terör örgütlerinin 
çukur siyasetine, çukur terörüne destek çıkıyor. 
Bu davranışlarıyla insan haklarını, hukukun üstün-
lüğünü, demokrasi değerlerini terör örgütlerinin 
kazdığı vahşet çukurlarına gömmekten çekinmi-
yorlar. 
Bu anlayışın arka planında ve şuur altında İslamo-

fobik yaklaşımlar olduğunu söylemek, itham ve 
iddia olmaktan çıkmıştır. Arakan’da, Filistin’de 
yaşananlara dair sessizliği, Suriye’deki mazlum-
lara duyarsızlığı, gayriinsanilikle açıklamak ya-
nında İslam düşmanlığı olarak da tespit etmek 
gerek. İslam toplumlarını korkutarak, ötekileş-
tirerek, bölerek, parçalayarak daha kolay sö-
mürme anlayışı yatıyor. İslamofobik konseptiyle 
Batı emperyalizmi, eylemi basit, anlamı derin 
insani bir davranış olan acıları paylaşmayı, Müs-
lümanlar söz konusu olduğunda öteliyor, erteli-
yor ya da gereksiz görüyor. Terörist faaliyetleri 
kınamak yerine, terörle mücadele eden güçlerin 
motivasyonunu bozacak açıklamalarda buluna-
biliyorlar.

Bütün bunları Batı’nın çifte standartlı, iki yüzlü 
politika ve uygulamalarını bir kez daha tarihe 
not düşmek için ifade ettim. Yoksa Batının bu 
özelliğini sadece milletimiz değil artık bütün 
dünya biliyor. Tam da bu yüzden milletimiz on-
lardan insani bir davranış sergilemelerini hiçbir 
zaman beklemedi, beklemeyecek. Milletimiz, 
kendi şehitlerine ve gazilerine sahip çıktı, çık-
maya devam edecek. Terörle mücadelede ka-
rarlılık gösterenlerin yanında oldu, olmaya de-
vam edecek. Bu vesileyle, terör saldırılarında 
hayatlarını kaybeden güvenlik güçlerimize ve 
vatandaşlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet, 
yakınlarına sabır, yaralılara acil şifalar diliyorum. 

Memur-Sen olarak, şiddet siyasetine ve çukur 
terörüne karşı tepkimizi ortaya koyarken diğer 
taraftan terörün mağdur ettiği vatandaşlarımı-
zın yanında yer aldık, yardımına koştuk. Katil 
Esat ve zalim Putin’in mağdur ettiği Bayırbucak 
Türkmenleri ile çukur terörünün mağduru kar-
deşlerimiz için başlattığımız kampanyayla, iki 
ay gibi kısa bir sürede 154 yardım tırıyla binlerce 
koli ve paket yardım malzemesini vatandaşları-
mıza ve soydaşlarımıza ulaştırdık. Memur-Sen 
ailesi olarak, Batıdan Doğuya, Kuzeyden Güne-
ye 78 milyonun ebedi kardeşliği, birlikteliği ve 
ortak hedefleri gerçekleştirme kararlılıkları için 
gayret gösteriyoruz, faaliyetler yapıyoruz.

Terörist faaliyetleri kınamak yerine, terör-
le mücadele eden güçlerin motivasyonu-
nu bozacak açıklamalarda bulunabiliyor-
lar. Bütün bunları Batı’nın çifte standartlı, 
ikiyüzlü politika ve uygulamalarını bir kez 
daha tarihe not düşmek için ifade ettim. 
Yoksa Batının bu özelliğini sadece mille-
timiz değil artık bütün dünya biliyor. Tam 
da bu yüzden milletimiz onlardan insani bir 
davranış sergilemelerini hiçbir zaman bek-
lemedi, beklemeyecek. 
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Silah lobilerinin, terör lobilerinin, faiz lobilerinin, 
uyuşturucu lobilerinin, kan ve gözyaşı lobilerinin 
bölgemizde başarılı olmasına izin vermeyece-
ğiz. Yeniden Büyük Türkiye’nin kurulmasına en-
gel çıkaranların planlarını bozacağız, insanlığın 
“Adil Bir Dünya” özlemini akamete uğratmak 
isteyenlere karşı küresel barışı ve adaleti hakim 
kılma yolunda var gücümüzle çalışacağız. Kü-
resel zenginlerin bekçiliğini yapan BM, IMF ve 
Dünya Bankası gibi kuruluşların çatı kuruluş işle-
vi gördüğü adaletsiz dünya düzeninin sürdürül-
mesine dur diyeceğiz. Müstemleke tipi kalkınma 
yerine lider ülke kalkınma modeliyle Türkiye’nin 
bölgesel lider ve küresel aktör olması için daha 
fazla gayret göstereceğiz.

Biz, misyonumuzun gereklerini yerine getirirken 
vizyonumuza ulaşmak için çaba gösterirken, 82 
model darbe anayasası hızımızı kesmeye, çıkar-
dığı krizlerle yolumuzu kapatmaya devam edi-
yor. Millet, kriz üretmekten başka bir işlevi olma-
yan militer 82 Anayasası’ndan kurtulmak istiyor. 
Millet, demokratik, sivil ve özgürlükçü yeni ana-
yasayı kendi iradesiyle yapmak ve yazmak isti-
yor. Millet, kendi kaleminden çıkacak yeni top-
lum sözleşmesinin, farklı kesimleri barış içinde 
tutacak, toplumsal güvenceler oluşturacak or-
tak bir metin olmasını istiyor. Çerçevesini temel 
hak ve özgürlüklerin çizdiği, ideolojik ön kabul 
ve yargılardan arındırılmış, geniş toplum kesim-
lerinin konsensüse vardığı, bireyin devlete karşı 
özgürlüklerinin korunduğu bir toplumsal söz-
leşmenin yürürlüğe girmesini istiyor. İstemekle 
kalmıyor, bunun için baskı üretiyor, çalışmalar 
yapıyor. Biz de hem kamu görevlilerine hem de 
millete gelecek güvencesi verecek bir anayasa 
için, kuruluşumuzdan bu yana gayret ve emek 
sarf ediyoruz. Öyle bir anayasa olmalı ki; Mori-

tanyalı yetimlerin, Somali’li yoksulların, Filistinli 
mazlumların hukukunu da koruyacak bir vizyon 
ortaya koysun. Misak-ı Milli’yi egemenlik sınır-
larımız olarak gören fakat insanlık sınırlarımızı 
bütün yeryüzü ve bütün insanlık olarak kabul 
eden bir anayasa ortaya çıksın. Öyle bir anaya-
sa yazalım ve yapalım ki, bu anayasa insanlığın 
huzur ve refahına katkı yapsın, barış ve adaletin 
tesisine yönelik fırsat ve imkanlar sunsun. Yeni 
Anayasa, kadim medeniyetimizin ihyası ve gele-
ceğimizin inşası için yol haritası oluştursun. Yeni 
Anayasa’yla öyle bir hükümet modeli oluşturul-
malı ki bu model, istikrarsızlık ihtimalini sona er-
dirsin, koalisyonlara izin vermesin, darbelere ve 
darbeci zihniyete kapıları kapatsın. Anayasayı 
yenilemek, Yeniden Büyük Türkiye için şart fa-
kat yeterli değil. Ara rejim dönemlerinin, cunta 
aklının, darbeci zihniyetin eseri antidemokra-
tik, özgürlük düşmanı ve yasakların mimarı tüm 
mevzuat hükümleri gözden geçirilerek değiş-
tirilmelidir. Bu, hem milletimiz hem de ülkemiz 
için en büyük kazanım olacaktır.

Memur-Sen ailesi olarak, yeni anayasanın ya-
pım ve yazım sürecine, devletle milletin büyük 
buluşmasına, ülkemizin bölgesiyle ve dünyayla 
kucaklaşmasına en büyük katkıyı yapmak isti-
yoruz. Bunu yaparken, çalışma hayatıyla ilgili 
sorumluluklarımızı asla ihmal etmiyoruz, etme-
yeceğiz. Kaldı ki, çalışma hayatında, kamu per-
sonel sistemine yönelik beklentileri karşılamak, 
kamu görevlilerinin mali, sosyal ve özlük hak-
larını arttırmak için Yeni Anayasa bize de yeni 
imkan ve fırsatlar sunacak. Bu noktada, Yeni 
Anayasa noktasındaki çabalarımızı da emeğin 
korunması, ekmeğin artması mücadelemizin ze-
mini olarak görüyoruz. Özgürlük yoksa emeği 
değerli hale getirmek, demokrasi yoksa ekmeği 
büyütmek ancak hayal olur.

Demokratik devleti, hukuk devletini, sosyal dev-
leti bihakkın inşa etmediğimiz sürece bütçeden 
hakkımız olanı almanın, haklarımızı artırmanın, 
insan onuruna uygun çalışma şartlarına sahip 
olmanın, insanca yaşamak için gereken maaş ve 
ücret düzeyine ulaşmanın mümkün olmadığını 

Öyle bir anayasa yazalım ve yapalım ki, 
bu anayasa insanlığın huzur ve refahına 
katkı yapsın, barış ve adaletin tesisine 
yönelik fırsat ve imkanlar sunsun. 
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biliyoruz. Darbe dönemlerinde toplu sözleşme 
masasını kurmak da hakkınız olanı alarak toplu 
sözleşmeye imza atmak da imkansızdır. 28 Şu-
batlarda, 12 Eylüllerde, 27 Mayıslarda toplu söz-
leşme imzalamak bir tarafa toplu sözleşme masa-
sına oturmak mümkün oldu mu? Biz bu yüzden, 
Yeni Anayasayı, özgürlük alanlarını genişleten si-
vil ve demokratik Anayasayı önemsiyoruz. Öncü 
ve paydaş olarak bu sürece destek veriyoruz. 
Türkiye Anayasa Patformu’nun öncüsü ve sözcü-
sü olarak sahaya çıkma irademizin, Yeni Anayasa 
yapılıp yazılıncaya kadar sahada kalma sözümü-
zün arkasında Yeniden Büyük Türkiye hedefimiz, 
emeğimize, ekmeğimize sahip çıkma, örgütlenme 
hakkını genişletme, grev ve siyaset hakkı yasakla-
rından kurtulma azim ve kararlılığımız da var.  

3. Dönem Toplu Sözleşme sürecinde toplu söz-
leşme masasını kazanımlarla açtık, direnerek 
başladığımız süreci zaferle, rekorlarla tamam-
ladık. 3. Dönem Toplu sözleşme kazanımlarıy-
la, çalışma hayatında yeni bir milat oluşturduk. 
Toplu Sözleşme’nin kapsamına, mali ve sosyal 
hakların sınırlarını aşarak özlük hakları ve çalış-
ma koşullarını toplu sözleşmenin kapsamını dahil 
ettik. Cuma namazını mesaiye göre değil, mesa-
iyi Cuma namazına göre ayarladık. Bir üniversi-
temizde, idare bir öğretim üyesine Cuma saatine 
ders koyuyor. Öğretim üyesi de, toplu sözleşme 
kazanımına yönelik yayınlanan Başbakanlık ge-
nelgesini gerekçe göstererek itiraz ediyor ve ida-
re düzeltmek zorunda kalıyor. Geçmiş dönemler-
de de,  hamile kadınlara, engelli personele gece 
nöbeti verilmesine, gece vardiyası yaptırılmasına 
son vermiş, engellilerin ayırım olmaksızın bütün 
kamu kuruluşlarının servislerinden yararlanma-

sını sağlamıştık. Bakıma muhtaç hastası ya da 
engelli aile bireyi olan kamu görevlilerine mesai 
başlangıç ve bitiş saatlerinde ayrıcalık sağlamış, 
izin hakkı elde etmişik. Memur-Sen olarak, kamu 
görevlilerine maddi kazanımların yanında insani 
ve vicdani kazanımlar üretmeye sürdüreceğiz.

3. Dönem Toplu Sözleşme’de, enflasyonun çok 
üzerinde zam almamızı hazmedemeyen rakip 
konfederasyonlar 2015 yılının enflasyon farkı-
nın ödenmeyeceği iftirasına dört elle sarıldılar. 
Yüzde 0.91 enflasyon farkının ödenmesi üzerine 
ise, yeni karalama ve iftira malzemeleri üret-
meye kalktılar. Onların işi çamur atmak, iftira 
üretmek, bizim işimiz kazanım üretmek. Biz 
ürettikçe tükeniyorlar, biz kazandıkça sahadan 
siliniyor ve küçülüyorlar. Güçlü kamu görevlisini, 
Büyük Türkiye’yi ortaya çıkaracak kamu perso-
nel sisteminin yenilenmesinde de aktif sorumlu-
luk alacağız. Kamu görevlilerinin iş güvencesini 
aşındırmayan, esnetmeyen, yok etmeyen bir 
kamu personel sistemi modelinin ortaya çıkma-
sına katkı yapacağız.  “Güçlü Memur Güçlü Tür-
kiye” felsefesine inanmış Memur-Sen ailesi var 
oldukça iş güvencesini kimse rafa kaldıramaz, 
buna asla izin vermeyeceğiz. Bu noktada, kamu 
görevlilerinin iş güvencesinin teminatı olmak 
duruşundan Memur-Sen olarak asla taviz ver-
meyeceğiz. Konfederasyon olarak,  güvenceli 
istihdamın kamunun olmazsa olmazı olduğunu 
söyleye geldik. 

Bugüne kadar 350 bine yakın 4/B’linin kadroya 
geçişini sağladık. 4/C’lilerin ve memur işi yapan 
üniversiteli işçilerin kadroya geçirilmesine yöne-
lik çalışma yapılması kararını toplu sözleşmeyle 
garanti altına aldık. Konuyla ilgili teknik çalış-
malar sürerken, çözümün bir an önce gerçek-
leşmesi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Baka-
nı Sayın Süleyman Soylu ve reform sürecinden 
sorumlu Başbakan Yardımcısı Sayın Lütfi Elvan 
ile görüşmeler yaptık. Bugüne kadar başlattığı-
mız hiçbir çalışmayı yarım bırakmadık, kadro-
ya geçiş sürecini de yarım bırakmayacağız. 4/B 
ve 4/C statüsündeki kamu görevlilerinin kadro 
beklentilerini de mutlaka gerçekleştireceğiz. 

Toplu Sözleşme kazanımlarıyla, çalışma 
hayatında yeni bir milat oluşturduk. Top-
lu sözleşmenin kapsamına, mali ve sosyal 
hakların sınırlarını aşarak özlük hakları ve 
çalışma koşullarını Toplu Sözleşme’nin 
kapsamını dahil ettik.
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Son Toplu Sözleşme gereğince, çalışma yapıl-
ması noktasında karara bağlanan konulardaki 
olumlu süreçler ve gelişmeler devam ediyor. Fi-
ili hizmet zammıyla ilgili komisyon kurdurduk, 
refakat izni noktasında olumlu gelişmeler kay-
dettik. Havacılık tazminatında, KİT’lerde ücret 
gruplarının üçe düşürülmesinde önemli mesafe 
kat ettik. Sivil memurların hukuki durumlarını ve 
çalışma şartlarını iyileştirme girişimlerimiz ise 
sürüyor. Tarım ve orman hizmet kolunda üze-
rinde çalışılması kararlaştırılan TARGEL sorunu, 
kamu görevlilerinin beklentilerini karşılayacak 
şekilde çözüldü. 28 Şubat mağdurlarının sorun-
larının büyük bir bölümü Konfederasyonumu-
zun girişimleriyle çözülmüştü. Şimdi de kalan 
küçük pürüzlerin tamamen çözüme kavuşturul-
ması için çalışma başlattık. Yasama organıyla 
işbirliği içinde bu pürüzleri de aşacağız. Kamu 
görevlilerinden ve siz teşkilatımızdan aldığımız 
güçle, sorunları çözmeye, yeni kazanımlar üret-
meye devam edeceğiz. 

Memur-Sen, küresel emperyalizmin kurduğu 
sömürü düzenini değiştirmek,  merkez öznesi 
insan, merkez değeri adalet olan dünya düzeni 
isteyenlerin kurduğu, bugünün dünden, yarının 
da bugünden daha iyi olmasının mücadelesini 
verenlerin konfederasyonudur. Bu sorumlulu-
ğumuzu daha güçlü yerine getirmek için üye 
olarak genişleme, nitelik olarak derinleşme sü-
recinin devam ettirilmesi gerekiyor. Bu noktada, 
teşkilatlarımız “Öncü Medeniyet, Güçlü Sendika, 
Büyük Türkiye Hedef 1 Milyon Üye” kampanya-
mızı yeni motivasyonlarla devam ettirmelidir. 

Mart ayının son günlerini ve Nisan ayını çok iyi 
değerlendirmeliyiz. Tüm fırsat ve imkanlarımızı 
üye kayıt kampanyamıza kullanmalıyız. Unut-
mayalım ki her üye, emperyalist sömürünün 
sona ermesi, mazlumlara sahip çıkılması,  darbe 
hukukunun yok edilmesi, milletin yeni anayasa 
yapması ve yazması için yeni bir adım olacaktır. 
“İnsana hizmet sathımız bütün dünyadır, adalet 
esaslı yeni dünya düzeni için sorumluluğumuz 
bütün insanlığadır.” Bu anlayışla, konfederasyo-
numuz ve bağlı sendikalarımız, öncelikli olarak 
kadim medeniyetimizin hinterlandında olan ül-
kelerin sendikalarıyla işbirliği protokolleri imza-
lıyor, ortak faaliyetler yürütüyorlar. Yurtdışındaki 
konfederasyon ve sendikaların ortak çalışma ve 
işbirliği davetleri, davetlerimize icabet etmeleri 
de bu özelliğimizin sınır dışından da fark edildi-
ğini gösteriyor. 

Cezayir’den, Moritanya’ya, Filistin’den, Sudan’a, 
Bosna’dan, Kosova’ya bir çok ülkedeki sendikal 
örgütlerle ilişki ve iletişim ağımızı artırıyoruz. 
Çünkü sadece ülkemize, bölgemize değil bütün 
dünyaya ve insanlığa dönük çözümler üretmeyi 
dert ediniyoruz. Bu anlamda, sorumluluğumuz 
her geçen gün daha da artıyor. Türkiye buluş-
mamız gösterdi ki, Genç Memur-Sen, Kadın 
Komisyonumuz, Engelliler Komisyonumuz ve 
Emekli Memur-Sen’imiz vites büyütmüş. Yap-
tıkları yılık programın kapsamındaki faaliyetler 
ve belirledikleri hedefler, rakip konfederasyon-
ların faaliyetlerinin ve hedeflerinin dahi üstünde. 
Böyle de olmalı. Çünkü biz sadece 1 Milyon Üye 
istemiyoruz, kendisini davasına adamış, insanlı-
ğa hizmet sunmaya odaklanmış kararlı, azimli, 
vefakar, fedakar 1 Milyon bünye hedefliyoruz.  

1 Milyona giden bu kutlu seferde; genel başkan-
larımızdan, genel yönetim kurulu üyelerimize 
il temsilcilerimizden, şube başkanlarımıza, ilçe 
temsilcilerimizden işyeri temsilcilerimize,  üye-
lerimizden, komisyonlarımıza kadar herkesin 
emeği, alınteri var. Bu dava için ter dökenlerden, 
çile çekenlerden, zamanında tohum ekenlerden 
Allah razı olsun. Yolunuz açık olsun.

Cezayir’den, Moritanya’ya, Filistin’den, 
Sudan’a, Bosna’dan, Kosova’ya birçok ül-
kedeki sendikal örgütlerle ilişki ve iletişim 
ağımızı artırıyoruz. Çünkü sadece ülke-
mize, bölgemize değil bütün dünyaya ve 
insanlığa dönük çözümler üretmeyi dert 
ediniyoruz. Bu anlamda, sorumluluğumuz 
her geçen gün daha da artıyor. Bu anlam-
da, sorumluluğumuz her geçen gün daha 
da artıyor. 
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Yalçın: Emperyal Oyunları Bozacağız, 
Terörü Yeneceğiz

Yalçın konuşmasını şu şekilde sürdürdü: “Ey sı-
cak denizlere inmeye heveslenen Rusya, Ey Ese-
di korumak için debelenen Putin,  sınırımızı ihlal 
ettiniz uçağınızı kaybettin, sinirlerimizi ihlal et-
meye devam ederseniz içerdeki, Suriye’deki te-
tikçi uşaklarını da kaybedeceksin. İsrail’in yakın 
koruması, insanlığa duyarsızlık markası, küresel 
şebekenin en büyük halkası ABD, PYD’ye şem-
siye olmaktan, Esed’i gizlice korumaktan, pet-
rol kaynaklarını insanlardan değerli bulmaktan 

ÜLKEMİZİN, MİLLETİMİZİN VE MAZLUMLARIN YANINDAYIZ

vazgeç.  Ya tarafını adam gibi seç sorumluluk 
al ya da Türkiye’nin insani müdahalelerine karşı 
çıkma, sessiz kal.  Bizim ülkemiz, bizim devle-
timiz bölgesindeki gelişmelere sessiz kalacak, 
Ortadoğu’nun parsellenmesine ses çıkarmaya-
cak müstemleke bir ülke değil. Biz, Suriye ko-
nusunda, Rusya’nın sataşmalarında, Amerikanın 
terör örgütlerine yönelen kaypaklıklarında, içi-
mizdeki işbirlikçi ihanet çırpınışlarında ülkemi-
zin, milletimizin yanında olacağız.”

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Konfederasyon Yöneti-
cileri, sendika genel başkanları, yönetim kurulu üyeleri, şube 
ve komisyon başkanları, il temsilcileriyle Memur-Sen Türkiye 
Buluşması’nda bir araya geldi.

Memur-Sen Büyük Türkiye Buluşması’nda binlerce kişiye hitaben yaptığı konuşmasında Memur-Sen 
Genel Başkanı Ali Yalçın, Ankara’da meydana gelen terör saldırısını kınayarak birlik ve beraberlik 
çağrısı yaptı. Yalçın, “Küresel emperyalizmin Ortadoğu’nun sınırlarını değiştirme, bölgenin haritasını 
yeniden çizme arayışına izin vermeyeceğiz. Emperyalizmin bu arayışta birlikte hareket ettiği terör 
örgütlerinin kanlı tuzaklarına gelmeyeceğiz. Birliğimizi hedef alan yeni Haçlı ittifakına karşı dik du-
racağız, birlik olacağız, yüreklerimizi birleştireceğiz, ortak akıl ile hareket edip kirli emellerini boşa 
çıkartacağız. Terörü yeneceğiz, küresel baronların yüz yıllık planlarını alaşağı edeceğiz. Ülkemizin, 
milletimizin Yeniden Büyük Türkiye şahlanışına öncülük edeceğiz. Suriye üzerinden ülkemize kurulan 
kumpası yerle bir edeceğiz” dedi.



12

Yalçın, “PKK ne yaparsa yapsın, KCK ne kadar kıv-
ranırsa kıvransın bu topraklarda kardeşlik devam 
edecek. HDP hangi yola başvurursa başvursun, ta-
rihi bir, inancı bir, hedefi bir, kalpte taşıdığı emane-
ti bir milleti bir birinden ayıramayacak. Türkçülerin 
ötekileştirme taktiğini, tek tipleştirme pratiğini 
çöp sepetine yollamıştık. Kürtçülerin öldürerek 
sindirme taktiğini, çukur siyasetini kardeşlik diye-
rek, vatandaşlıkta eşitlik diyerek, tarihin çöp sepe-
tine yollayacağız” dedi.

15 MAYIS’A KADAR 1 MİLYONA 
ULAŞACAĞIZ
Yalçın sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Bugün itibariy-
le, 900 binleri aşmış durumdayız, 15 Mayısa kadar 
1 Milyona ulaşacağız.  “1 Milyon üyeli Memur-Sen” 
etiketini sendikal tarihin sayfalarına altın harfler-
le yazmak için ter akıtan siz değerli liderlerimize 
yürekten teşekkür ediyorum.  Bizim için en büyük 
olmak; millete, ümmete, insanlığa hizmette önde 
olmaktır. Memur-Sen için en büyük olmak,  insana, 
emeğe, özgürlüğe dair çabalarda öncü olmaktır. 
Medeniyet değerlerini yerküreye yayma, insanlığa 
kazandırma yarışındayız. Bu yarış, Yeniden Büyük 
Türkiye’yi kurma yarışıdır. İnsanlık ailesine barış, 

MİLLETİ BİRBİRİNDEN 
AYIRAMAYACAKLAR

huzur, refah getirme yarışıdır. Ortadoğu’nun, me-
deniyet havzamızın, Müslüman coğrafyasının so-
runlarını çözme, ümmetin yüzünü güldürme ya-
rışındayız. Kapitalist müstağnilerin, emperyalist 
müstekbirlerin, adalet ve ahlak bilmez makye-
velistlerin dünya üzerindeki haczini kaldırıncaya 
kadar koşumuz devam edecek.  Yorulmayacağız,  
yoldan çıkmayacağız, yönümüzü şaşırmayacağız 
ve başaracağız.”

DİRENEREK BAŞLADIĞIMIZ 
TOPLU SÖZLEŞMEYİ 
KAZANARAK BİTİRDİK

Toplu Sözleşme süreci hakkında ise Yalçın, “Ka-
zanımlar serimize, alt yapısı iyi hazırlanmış, stra-
tejisi ortak akılla kararlaştırılmış toplu sözleşme 
görüşmelerinin ilk günü devam ettik. 213 tarihi 
kazanım ve “bugüne kadar ki en iyi toplu sözleş-
me” başarısıyla masadan elimiz dolu dolu kalk-
tık. Süreci zaferle, rekorlarla tamamladık. Top-
lumsal uzlaşı ve çalışma barışının önünü açarak, 
1 Kasım’da istikrarın yakalanmasında önemli bir 
katkı sunduk. Direnerek başladığımız toplu söz-
leşmeyi kazanarak bitirdik, şimdi anlatarak, an-
laşılmasını sağlayarak, rakiplerin aldatmalarını 
bertaraf ederek devam ediyoruz. Toplu sözleşme 
süreciyle, sendikal tarihe damgamızı vurduk, ça-
lışma hayatında yeni bir milat oluşturduk. Hizmet 
kolu görüşmelerinin değerini arttırdık. Bürokrasi-
nin toplu sözleşme hakkını kavramasını, sendika-
ların önemini anlamasını sağladık” değerlendir-
mesinde bulundu.

KAMU GÖREVLİLERİNİN 
İŞ GÜVENCESİNİN SİGORTASI 
MEMUR-SEN’DİR

İş güvencesinin, Memur-Sen’in kırmızıçizgisi ol-
duğunu vurgulayan Yalçın, sözlerini şu şekilde 
sürdürdü: “Statü hukukunun erozyona uğratıl-
masına asla izin vermeyiz. Bunun için ‘Güçlü Me-
mur Güçlü Türkiye Çalıştay’ yaparak, 657 Sayılı 
Devlete Memurları Kanunu’nda iş güvencesine 
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dokundurtmadan yapılacak değişikliklerin yol ha-
ritasını belirledik. ‘Güçlü Memur Güçlü Türkiye’ 
felsefesine inanmış Memur-Sen olarak, iş güven-
cesinin aşındırılmasına, esnetilmesine karşıyız.”

4/C GARABETİNİ BİTİRECEK 
İRADE DE BİZİZ 
“4/B’liler, 4/C’liler başta olmak üzere herkesi kad-
rolu yapmaya kararlıyız” diyen Yalçın, “Bugüne 
kadar 350 bine yakın 4/B’linin kadrolu olması-
nı sağladık. Şimdi sıra 4/C’li kardeşlerimizde. 4/C 
garabetini bitireceğiz, mevcut 4/B ve 4/C’lilere de 
kadrolu statüyü biz hediye edeceğiz” dedi.

MASADAN KALKANA 
MİLLET HESAP SORAR
Mevcut anayasanın toplumsal değerlerimize uy-
madığını, siyasal vizyonumuza ise dar geldiğini 
ifade eden Yalçın, “Büyüyen Türkiye’nin, gelişen 
Türkiye’nin, öze dönen Türkiye’nin ve milletin ihti-
yaçlarına cevap veremiyor. Artık, milletin mührünü 
ve imzasını taşıyan Yeni Anayasa için daha fazla 
beklememeliyiz. Biz milleti de devleti de bu iha-

netten kurtarmada öncü olacağız, olmak zorunda-
yız. Anayasada neler olsun, neler olmasın, hangi 
ilkeler, hangi değerler yer alsın, bunları milletimiz-
le tartışacağız. Milletimizin fikrini alacağız, mille-
timizin beklentilerini raporlarımıza, çalışmalarımıza 
yansıtacağız. Yeni Anayasa masasını millet kurdu. 
Bu masada mızıkçılık yapan, masadan kalkan mille-
tin soracağı hesaba hazır olsun” dedi. 

Genel Başkan Ali Yalçın’ın konuşmasının ardından, 
Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Planlama Daire Baş-
kanı Baki Öztürk, “Teşkilat Eğitimi ve Motivasyon”, 
Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa 
Bostancı ise “Sosyal Medya’nın Etkin Kullanılması” 
konulu birer sunum gerçekleştirdi. 
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23. Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Yapıldı

Memur-Sen 23. Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Toplantısı, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Memur-
Sen Yönetimi, Memur-Sen’e bağlı sendikaların genel başkanları ve Memur-Sen İl Temsilcileri’nin katılı-
mıyla gerçekleştirildi. Toplantıda Türkiye ve dünya gündemine dair birçok konuda istişareler gerçekleş-
tirildi.
 
Başkanlar Kurulu’nda konuşan Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, Memur-Sen olarak 1 Milyon sayısına 
gün saydıklarını belirterek, “1 Milyon sayısı hedefinin altında yatan temel gerçek, Türkiye’de sendikacılığı 
vesayetin ırgatlığına, darbecilerin uşaklığına endeksleyenlerin yanlış yolda oluşlarının, aymazlıklarının 
ve açmazlıklarının bu ülkeye neler kaybettirdiğinin farkında oluşumuzdur” dedi.
 
Türkiye’nin 1 Milyon üyeli bir Memur-Sen’e ihtiyacı olduğunu vurgulayan Yalçın, bu yolculukta herkesi 
görev almaya davet etti. Sorumlulukların farkında olarak hareket edilmesi gerektiğini ifade eden Yalçın, 
“Türkiye’nin korku tünelinden çıkma sürecinde en büyük katkıyı sunan, en dik duran kuruluş Memur-
Sen’dir. Bundan sonraki süreçte de bu duruşumuzu sürdüreceğiz. Bütün kamu görevlilerine kazandıran 
teşkilat, bütün kamu görevlilerini de kazanacaktır. Zirveden yeni ufuklara yürüme idealine yürek koyma-
ya devam edelim” şeklinde konuştu.
 
Toplantıda başkanlar tek tek söz alarak, fikirlerini beyan etti. Toplantıda ele alınan konular üzerinden yol 
haritası belirlendi.

Memur-Sen Büyük Türkiye buluşması kapsamında 23. Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Toplan-
tısı yapıldı.
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Memur-Sen 4/C’liler İçin 
Başbakan Yardımcısı İle Görüştü

Memur-Sen 
Genel Başkanı Ali Yalçın 

ve Memur-Sen Genel Başkan 
Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul, 

Başbakan Yardımcısı Lütfi Elvan ile 
bir araya geldi. Görüşmede 4/’lilerin 
kadroya geçirilmesi talebi Başbakan 

Yardımcısı Elvan’a iletildi.

Görüşmede Memur-Sen’in talepleri masaya yatırıl-
dı. Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, 4/C’liler başta 
olmak üzere, Toplu Sözleşme’de üzerende çalışıl-
ması gereken konular noktasında acil harekete ge-
çilmesi gerektiği vurgulandı.

Talepler noktasında adım atılması gerektiğini be-
lirten Yalçın, “Havacılık tazminatı ve KİT’lerdeki 
temel ücret gruplarıyla Yüksek Planlama Kuru-
lu’ndaki kararların bir an önce çıkarılması gereki-
yor.  4/C’lilerden mahkeme kararlarını kazananların, 
mahkeme kararları acilen uygulanmalıdır. Bunun 
için sizlerin desteğini bekliyoruz. 4/C’lilerin ve ka-
muda memur işi yapan işçilerin, taşeronlaşmanın 
son bulması için çıkarılacak yasada yer alması doğ-
ru bir adım olacaktır” diye konuştu.

Başbakan Yardımcısı Elvan ise, Memur-Sen’in dile 
getirdiği talepler noktasında bakanlıklar arası koor-
dinasyonun sağlanması için gayret sarf edeceğini, 

konuların çözümü noktasında yol alınması için ge-
rekli yerlerle görüşeceğini söyledi.
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Yalçın, Toplu Sözleşme’de İmza Altına Alınan 
Konular Hayata Geçirilmeli

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Konfederasyon Yöneticileri, sendika genel başkanla-
rı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bakan Yardımcısı Orhan Yegin ve Müsteşarı Ahmet 
Erdem ile yaptığı görüşmede, Toplu Sözleşme’de imza altına alınan konuların acilen hayata 
geçirilmesi gerektiğini belirterek, Memur-Sen’in taleplerini iletti. tim kurulu üyeleri, şube ve 
komisyon başkanları, il temsilcileriyle Memur-Sen Türkiye Buluşması’nda bir araya geldi.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bakan Yardımcısı Orhan 
Yegin ve Müsteşarı Ahmet Erdem ile bir araya geldi. Yalçın, yaptığı ikili görüşmelerde, üzerinde çalı-
şılacak konular şeklinde Toplu Sözleşmede imza altına alınan başlıklarla ilgili bazılarının uygulamaya 
geçtiğini, bir kısmının ise üzerinde çalışmaların yürütüldüğünü hatırlattı. Yalçın, bu çalışmaların hız-
landırılması gerektiğinin altını çizdi.

Yalçın, özelikle 4/C konusunda Toplu sözleşmede mutabakata varılan konular boyutuyla, Devlet Per-
sonel Başkanlığı’nın yaptığı çalışmaların sonuca ulaştırılmasını beklediklerini, bu konuda Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın inisiyatif alması gerektiğini söyledi.



17

Memur-Sen Konfederasyonu olarak Toplu Sözle-
şeme tekliflerimiz ile KPDK gündemine taşıdığı-
mız konulardan olan 657 Sayılı “Devlet Memurla-
rı Kanunu” kapsamında kullanılan doğum sonrası 
aylıksız izin süreleri artık kademe ve derece iler-
lemesinde değerlendirilecek. Düzenlemeye göre 
doğum yapan memurun doğum sonrası analık izin 
süresinin bitiminden, eşi doğum yapan memurun 
ise doğum tarihinden itibaren 24 aya kadar kulla-
nabildikleri aylıksız izin süreleri her yıl için bir ka-
deme ilerlemesinde, her üç yıl için bir derece yük-
selmesinde değerlendirilecek.

MAZERET İZİN SÜRELERİ 
ARTACAK

Memur-Sen’in ailenin yapısının korunmasına yöne-
lik tekliflerinden biri olan bir başka düzenlemey-
le doğum yapan kadın kamu görevlisinin mazeret 
izin süreleri artırılacak. Buna göre, doğum öncesi 
analık izin sürelerinin tamamını erken doğum ne-
deniyle kullanamayan kadın memura doğum tarihi 
ile iznin başlaması gereken tarih arasındaki süre 
doğum sonrası analık izin süresine ilave edilecek.

EVLAT EDİNEN MEMURA MÜJDE

Evlat edinen memura yeni haklar geliyor. Üç yaşını 
doldurmamış bir çocuğu evlat edinen memur 
(memur olmayan eşin evlat edinmesi dâhil) 
çocuğun teslim edildiği tarihten itibaren 8 hafta 
izin kullanılabilecek. Ayrıca bunlara istekleri üzeri-
ne 24 aya kadar aylıksız izin verilecek.

TALEBİMİZ HAYATA GEÇİYOR

Doğum yapan memur doğum sonrası analık 
izin süresi sonunda yarım gün çalışabilecek. Bu 
sayede Memur-Sen olarak gündeme taşıdığımız 
taleplerimizden biri daha hayata geçecek. Düzen-
lemeyle, doğum sonrası analık izin süresi so-
nunda kadın memur, isteği halinde çocuğun hay-
atta olması kaydıyla analık izni bitiminde başlamak 
üzere ayrıca süt izni verilmeksizin birinci doğumda 
iki ay, ikinci doğumda dört ay, sonraki doğumlarda 
ise altı ay süreyle günlük çalışma süresinin yarısı 
kadar çalışabilecek ve ücretini tam alacak. Çoğul 
doğumlarda ise bu sürelere birer ay ilave edilecek.
 
Kamu görevlileri doğum sonrası yarı zamanlı 
çalışma talebinde bulunabilecek. 657 sayılı Kanun’a 
eklenecek ek madde ile doğum yapan memurlar 
doğum sonrası analık izin sürelerinin, eşi doğum 
yapan memur babalık izin sürelerinin bitiminden 
itibaren çocuğun ilköğretime başladığı tarihe ka-
dar haftalık çalışma saatlerinin normal çalışma 
süresinin yarısı olarak düzenlenmesini talep ede-
bilecek. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundaki 
görüşmelere Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı 
Hacı Bayram Tonbul ve Memur-Sen Konfedera-
syonu Avukatı Ahmet Günenç katıldı.

KPDK Gündemine Taşınan Teklifler Plan ve 
Bütçe Komisyonu’nda Kabul Edildi

Gelir Vergisi Kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısının Plan ve 
Bütçe Komisyonu’nda kabul edilmesinin ardından gözler, TBMM Genel Kurulu’na çevrildi. Ta-
sarının aynı şekilde TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilmesi halinde, doğum öncesi ve sonrası 
analık izin süreleri dahil evlat edinmeye dair konulara ilişkin haklar ile eşi doğum yapan kamu 
görevlileri yeni haklar elde edecek.
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Yalçın: Çanakkale Ruhu İle Terörü Bitireceğiz

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, terörün 
ana muhalefetin yerine geçmeye çalıştığını 
belirterek, “Bu ülkede terör ana muhalefe-
tin yerine geçmeye çalışıyor. Çünkü ana mu-
halefet boşluğu ya da muhalefet partilerinin 
ürettiği boşluğu terör değerlendirmeye çalı-
şıyor” dedi.

Memur-Sen Konfederasyonu’na bağlı Eğitim-Bir-
Sen Trabzon 2 Nolu Şubesi tarafından düzenlenen 
“Çanakkale Geçilmez” konulu program geniş katı-
lımla yapıldı. Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) 
Osman Turan Kongre Merkezi’nde düzenlenen 
programda konuşan Memur-Sen ve Eğitim Bir-Sen 
Genel Başkanı Ali Yalçın, “Anadan yardan serden 
geçen millet için kopan parmağı hissetmeyen fa-
kat emperyal güçlerin bu ülkenin sınırlarını geç-
memesi için kendisinden geçen ve cennetle taçla-
nan bütün şehitlerimize Rabbim rahmet etsin. 101. 
yılında hepsini minnet ve şükranla anıyoruz. Rab-
bim mekanlarını cennet etsin” şeklinde konuştu.

KURULAN TUZAKLARI 
BOZAN TEŞKİLATIZ

Türkiye’ye karşı kurulan tuzakların her dönem kar-
şında dimdik duran bir Memur-Sen olduğunu hatır-

latan Yalçın, “Bir sendikadan çok öteyiz. Biz 
biliyoruz ki bu ülke korku tünelinde çıkmaz-
sa ensesinde soluyan diz çöktürmeye çalışan 
parazitler milletin sırtında sökülüp atılmazsa 
bizim alacağımız kazanımların hiçbir anlamı 
yok. Ekonomik anlamda yapılacak iyileştir-
melerin hiçbir anlamı yok. Çünkü hepsinin 
kaybedilmesinde bir düdük yeterlidir. Bu ül-
kede ekonominin bir süre toparlanamaması-
nın ve her defasında bütün kazanımların sıfır 
noktasına dönmesinin arkasında yatan temel 
neden bu ülkede ham demokrasinin tam de-
mokrasi olmayışı bu ülkede istikrarın bir tür-
lü yakalanamayışı ve ensemizde her zaman 
tehdit savuranların hükümdarlığının devam 

etmesinden kaynaklanıyor. Onun için Memur-Sen 
ve Eğitim Bir-Sen ailesi olarak biz konuda ülkenin 
önünün açılması için vesayetçilerin değil millet ve 
millet iradesinin yanında yer aldık. Kim ne zaman 
bir tuzak kurduysa biz onun karşısına dikildik. 17-
25 Aralık’ta millete küresel aktörlerin kurduğu tu-
zağın farkına vararak bu küresel bir operasyondur, 
Türkiye’ye operasyon çekiliyor. Bunun anlamı bu-
dur diyerek biz direniş gösterdiğimizde bize tep-
ki gösterenler daha sonra bize hakkı teslim etti-
ler. Gezi’de emek örgütleri sokağa indirilip onlar 
üzerinden toplum karıştırılmak istenilerek mahşeri 
cümbüşçüler alana çekilip Türkiye’de yeniden 28 
Şubat yaşanmaya çalışıldığında Soros’un projesi 
diktatörlükten demokrasiye modülleri adım adım 
uygulandığında o sokak hareketi tetiklendiğinde 
ve küresel oyun ortaya konulduğunda biz karşı 
çıktık” ifadelerini kullandı.

ÇANAKKALE RUHU 
YENİDEN GERÇEKLEŞECEK

Ülkenin altına dinamit koyan küresel emperyal 
güçlerin taşeronluğuna soyunan terör örgütlerinin 
bu ülkede başarılı olamayacaklarını dile getiren 
Yalçın, “Bu ülkede Çanakkale ruhu gerçekleşecek. 
Etnik ayrışmalar bitecek. Yeniden kucaklaşmalar 
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gerçekleşecek. Bu ülkenin altına dinamik koyan 
küresel emperyal güçlerin taşeronluğuna soyunan 
terör örgütleri bu ülkede başarılı olamayacak. Bu 
ülke kendisinden beklenen kalkınmayı gerçekleşti-
rerek mağdur ve mazlum coğrafyalarda yurtdışına 
çıktığımızda bizi gören gözyaşındaki ışıltıyla bizi 
kucaklayan bağrına basan ve ne zaman neredesiniz 
diyen insanların çağrısına cevap veren bir ülke hali-
ne gelecektir” şeklinde konuştu.

MECLİS DOKUNULMAZLIĞI 
KALDIRILMALI
Ülkenin altını oymaya çalışanların dokunulmazlığı-
nın olmaması gerektiğini ifade eden Yalçın, “Mec-
liste dokunulmazlıkların kaldırılması konusundaki 
ortaya konan iradeye sonuna kadar destek veriyo-
ruz. Kürsü dokunulmazlığı hariç. Bu ülkenin altını 
oymaya çalışanların dokunulmazlığı olmasın. Bu 
ülkenin kaynaklarını cebine aşırmaya çalışanların 
dokunulmazlığı olmasın. Bu ülkede millete, vatana, 
insana, medeniyete, mazlum coğrafyalara, Türkiye 
düşmanlarına hizmet üretenlerin kürsüde sözünü 
söyleme fikrini açıklama hürriyeti dokunulmazlığı 
her zaman olsun” dedi.

TERÖR ANA MUHALEFETİN 
YERİNE GEÇMEYE ÇALIŞIYOR

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü için İstanbul 
Valiliğine giderek Taksim’i istediklerini vurgulayan 
Yalçın, şöyle konuştu: “Bu ülkede terör ana muhale-

fetin yerine geçmeye çalışıyor. Çünkü ana muha-
lefet boşluğu ya da muhalefet partilerinin ürettiği 
boşluğu terör değerlendirmeye çalışıyor. Bu ülke 
bu açmazdan kurtulmalıdır. Siyaset bizim işimiz 
değil. Biz sendikayız. Ama siyasetin bıraktığı boş-
luklar ve ürettiği sorunlar bizi doğrudan etkiliyor. 
Emek ve Dayanışma Günü bu ülkede karışma 
gününe dönüşüyor. Çatışma gününe dönüşüyor. 
Taksim üzerinden üretilen gerginlikle ülkeye kor-
ku sarılıyor. Bütün millet tedirgin ediliyor. Ülkenin 
bütün kaynakları bir anlamda hırpalanmaya, heba 
edilmeye çalışılıyor. Memur-Sen olarak İstanbul 
Valiliğine başvurarak bu kez Taksim’i biz istiyoruz 
dedik. Adam gibi 1 Mayıs nasıl yapılır bunu da gör-
sünler istedik.”

YENİ DESTANLAR YAZMALIYIZ

Terörün bitirilmesiyle yeni destanların önünün açı-
lacağını belirten Yalçın, gençlerin küresel rekabe-
te göre kendilerini hazırlamaları gerektiğini söyle-
di. Yalçın,  “Türkiye, bilimde, ekonomide, kültürde, 
sanatta, edebiyatta, sporda kısacası her alanda 21. 
Yüzyılın destanlarını yazmalıdır. Zaman, teknolojik 
gelişimde, üretimde, istihdamda destanlar ortaya 
koyma zamanıdır. Yeni Aziz Sancar’lar olma, yetiş-
tirme zamanıdır” dedi.
 
Program Memur-Sen Trabzon İl Temsilcisi Mehmet 
Kara, Eğitim-Bir-Sen 2 Nolu Şube Başkanı Doç. Dr. 
Aykut Çanakçı, AK Parti Trabzon Milletvekili Ayşe 
Sula Köseoğlu, KTÜ Rektörü Süleyman Baykal da 
katıldı.
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Yalçın: Yeniden Büyük Türkiye’nin Kurulmasını 
Engelleyemeyecekler

Komisyonlar buluşmasında konuşan Ali Yalçın, 
“Tüm karanlık plan ve senaryolar; Türkiye’nin ortak 
tasavvurunu yıkmak, İdeallerinin önünü geçmek,  
Yeniden Büyük Türkiye’nin kurulmasını engelle-
mek, Adil Bir Dünyanın oluşumunda Türkiye’nin 
rol almasına taş koymak için yapılmaktadır. Terör 
saldırıları mazlumların ve mağdurların huzura ka-
vuşmasını istemeyen lobilerin eseridir” dedi.

EMPERYALİZMİN KANLI 
OYUNLARINA BOYUN 
EĞMEYECEĞİZ

“Türkiye’nin özünde ve çekirdeğinde büyük bir 
ulu çınarın özü vardır” diyen Yalçın, “Bu tohum-
dan maki çıkmaz, ot olmaz. Bu tohumdan yine 
büyük bir çınar olur,  çünkü bu çınarın tohumun-

Memur-Sen Türkiye Buluşması kapsamında Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Genç Memur-
Sen, Emekli Memur-Sen, Kadın ve Engelli Komisyonları yönetim kurulu üyeleri ve il temsilci-
leriyle bir araya geldi.

da imparatorluk geni vardır,  üç kıtayı yönetmiş bir 
irade ve küresel aktörlük DNA’sı gizlidir. Bu gene-
tik kodların gelişimini engellemek isteyen, Türkiye 
üzerinde hesabı olan yabancı güçler,  iç bünye-
mizdeki zaaflarımızdan da yararlanarak Türkiye’yi 
bölgesinde itibarsızlaştırmak, hezimete uğratmak 
istemektedirler. Yerli ve milli düşüncenin temsilci-
leri olarak, emperyalizmin kanlı oyunlarına boyun 
eğmeyeceğiz” şeklinde konuştu.

BİRLİKTELİĞİ SAĞLAYACAĞIZ

Türkiye’nin, yüzyılın en büyük devletlerinden olma 
potansiyeline sahip olduğunu vurgulayan Yalçın, 
“Türkiye’yi yeniden büyük dünya devleti kılacak 
temel dinamik 78 milyonun birlik ve beraberliğidir. 
Bu kardeşliği tesis edecek ise komisyonlarımızla 
birlikte Memur-Sen’dir. Türkiye’nin çatı kuruluşu 
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olarak, düşünce, hedef ve hayal birlikteliğini birlikte 
sağlayacağız. Türkiye için en büyük tehdit karam-
sarlık, moral çöküntü, yarınlara ilişkin güven kay-
bı, gelecek endişesidir. Gelecek kaygısını artırmak, 
umutsuzluğu pompalamak, toplumu karamsarlı-
ğa itmek isteyen lobiler var. Bu lobilere inat, sizler 
Türkiye’nin geleceğine yönelik umutları artıracaksı-
nız.  2 bin yıllık bir tarihsel geçmişe, büyük bir me-
deniyet birikimine, güçlü devlet geleneğine sahip 
bir milletiz. Türkiye’yi umutsuzluğun, karamsarlığın 
ülkesi yaptırmayacağız, yaptırmayacaksınız. Yeni-
den Büyük Türkiye’ye ve İslam’ın adaleti ve ahlakı 
ile donanmış Adil Bir Dünyayı hep birlikte kuruca-
ğız” dedi.

YALÇIN’DAN 
KOMİSYONLARA ÇAĞRI

Kadınlar, gençler, engelliler ve emeklilere büyük 
görevler düştüğünü ifade eden Yalçın, “ ‘Yeniden 
Büyük Türkiye’, ‘Güçlü Türkiye’ adı her ne olursa 
olsun hedeflediğimiz Türkiye’nin asli öznesi genç-
ler, engelliler, kadınlar ve emeklilerdir.  Türkiye’nin 
yeniden kuruluşunda sizler de olmalısınız. Bu yüz-
den yeni anayasa noktasında ‘siyasiler yapsın, biz 
uyalım, meclis yazsın biz uygulayalım’ pozisyonu 
almamalısınız.  Komisyonlar olarak, yeni anayasa-
nın yapım ve yazım sürecinde aktif sorumluluk al-
malısınız, alanı dinamik tutmalısınız. Bu sizler için 
tarihi bir görev ve sorumluluktur. Bu sorumluğu-

nuzu hakkıyla yerine getireceğinize olan inancı-
mız tamdır” diye konuştu.

MENZİLİMİZİ GENİŞLETELİM

Yalçın sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Dünyada ve 
Türkiye’de kayıp nesillerin ortaya çıkmaması, ya-
şatmak için yaşama duygusuna sahip nesillerin 
küresel dünyanın her yerinde söz sahibi olması 
için Anadolu’yu karış karış dolaşarak toplumun 
değişik kesimlerine ulaşmaya, tecrübe paylaşımı 
yapmaya devam edelim. Hatta sınır ötesi kadın, 
gençlik, engelli ve emekli örgütleriyle de işbirliği 
içine girerek, menzilimizi genişletelim.”

Toplantıda Memur-Sen Kadınlar Komisyonu Genel 
Başkanı Habibe Öçal, Engelliler Komisyonu Genel 
Başkanı Elvan Uğurlu, Emekli Memur-Sen Genel 
Başkanı Emin Şenver ve Genç Memur-Sen Genel 
Başkanı Eyüp Beyhan sırasıyla sunumlar gerçek-
leştirdi.
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Toplu Sözleşme Hükümlerinin Tamamının 
Hayata Geçirilmesi İçin Çalışmalar Sürüyor

3. Dönem Toplu Sözleşmelerinde 2016 yılı 
içerisinde gerçekleştirilmesi öngörülen hü-
kümler ile 2016 Ocak ayı sonuna kadar ger-
çekleştirilmesi gereken hükümler hakkında 
yapılan istişare toplantısında, bugüne kadar 
KPDK’da gündeme getirilen ve üzerinde de-
ğerlendirme yapılan konular hakkında da gö-
rüş alışverişinde bulunuldu.

Gelişen yeni durumlar, ekonomik parametre-
lerde ki değişimler ve görülür halen gelen so-
runlar neticesinde oluşan kamu görevlilerine 
yönelik talepler hakkında da bilgi alışverişin-
de bulunulan görüşmede; Yalçın, 3. Dönem 
Toplu Sözleşmelerine bağlı olarak; bazı işçi-

lerin kamu görevlisi ve geçici personelin 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 dere-
celeri, sivil memurların hukuki durumları ile işçilikte geçen sürelere ilişkin konularda yapılması gereken 
çalışmaların ivedi sonuçlandırılması gerektiğini ifade etti.

KİT’lerde görev yapan sözleşmeli personelin temel ücretleri, DHMİ personeline havacılık tazminatı gibi 
konularında Toplu Sözleşme kapsamında çalışma yapılmasına karar verilen konular olduğunu vurgula-
yan Yalçın, gerekli adımların atılması gerektiğini söyledi. Görüşmede 28 Şubat mağdurlarının kamuya 
dönük olarak mağduriyetlerini de gündeme getiren Yalçın, “İstifa eden, cezaen görevlerine son verilen 
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 üze-
re dini hassasiyetiyle göreve başlama imkanı olmayanların devlet memurluğuna alınması, daha sonra 
devlet memurluğuna başlayanların arada açıkta geçen sürelerinin kazanılmış hak aylığında ve emekli 
aylığında değerlendirilmesine yönelik bir düzenleme yapılmamış bu yönüyle 28 Şubat mağdurlarının 
kamuya dönük olarak mağduriyetleri giderilmemiştir. Bu çerçevede mağduriyetlerin giderilmesine yö-
nelik ivedi olarak çalışma yapılmalıdır” dedi.

Devlet Personel Başkanı Mehmet Ali Kumbuzoğlu ise, DHM personeline havacılık tazminatı ve KİT’lerde 
görev yapan sözleşmeli personele temel ücretleri verilmesi konusunda çalışmaların tamamlanarak, ba-
kanlara gönderildiğini vurguladı. Kumbuzoğlu, 4/C’lilerle ilgili çalışmaların ise DPB’lığında tamamlana-
rak, siyasi partilere gönderildiğini ve TBMM’de çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Devlet Personel Başkanı Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın’ı zi-
yaret etti. Ziyarette kamu görevlilerinin gündemdeki konuları hakkında istişare toplantısı da 
gerçekleştirildi. Toplantıda Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Esen de hazır 
bulundu.
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Yalçın: Erbakan Hocamızın Davasına 
Sahip Çıkıyoruz

Milli Görüş Lideri ve 54. Hükümet Başbakanı Mer-
hum Prof. Dr. Necmettin Erbakan vefatının 5. Yı-
lında Ankara MEB Şura Salonu’nda anıldı. Anma 
etkinliğine Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 
İslam dünyasının önde gelen ilim, fikir ve siyaset 
adamları, STK temsilcileri ve siyasiler katıldı. Yalçın, 
programda yaptığı konuşmaya merhum Necmettin 
Erbakan’ı anarak başladı.

ADİL DÜZEN VİZYONUNU 
YENİ NESİLLERE AKTARMALIYIZ
“Erbakan Hocamızın, teşhislerini, çözüm önerileri-
ni, icraatlarını ve prensiplerini hatırlamak, yaşamak 
ve yaymak, Yeniden Büyük Türkiye ve Adil Dünya 
vizyonunu genç nesillerle buluşturmak gayreti gös-

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, 54. Hükümet Başbakanı ve Milli Görüş Lideri Merhum Prof. 
Dr. Necmettin Erbakan anma programında konuştu. Yalçın, “Hocamız, hayata hep çözüm 
odaklı baktı. Müspet siyaset yapma ve siyaseti İslam’ın hizmetine sunma noktasında ekol 
oldu, okul oldu. Ümmetin, ehli tevhid olarak; farklı mezhep, meşrep, ırk, renk, cinsiyette de 
olsa hayırda, iyilikte yarışmaları ve dayanışma içinde olmaları gerektiğini sürekli gündemde 
tuttu” dedi.

terenlere teşekkür ediyorum” diyen Yalçın, “Sem-
pozyumu düzenleyenlere şahsım ve 1 milyona 
koşan Memur-Sen ailesi adına şükranlarımı sunu-
yorum. Büyük ilim, siyaset, devlet ve dava adamı 
kimliğiyle, hizmetleri ve başarılarıyla; ülkemizde 
çığır açan, ümmetin geleceğine yönelik projele-
riyle; İslam dünyasını etkileyen, Küresel emper-
yalizme ve sömürüye karşı dik duruşu ile cesaret 
aşılayan hocamızın, Silah, terör, faiz, uyuşturucu 
lobilerinin kan ve gözyaşı lobilerinin, Kökü dışa-
rıda karanlık ve kirli odakların işbirliği yaparak, 
tetikçi karargâh medyasının manipülasyonları, adı 
sivil beyni üniformalı çetelerin sokakları ısıtmaları 
ile millet iradesine kast ettikleri 28 Şubat’ın üze-
rinden 19 yıl geçti. Küresel sömürü ve emperyalist 
düzenin tezgahladığı Körfez savaşları sırasında 
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Müslümanların kanı akmasın, analar gözyaşı dök-
mesin diye; Bağdat, Tahran, Amman, Riyad ve Ka-
hire başta olmak üzere İslam ülkeleri başkentleri 
arasında mekik diplomasisi yapan, Küresel emper-
yalizmin 90’lı yıllarda bölgemize yerleştirdiği çekiç 
güç’e yüksek sesle ‘defol git’ diyen, ezen ve sö-
müren güc’e karşı insanı ve vicdanı merkeze koyan 
erdemli güc’ü inşa etmeye çalışan erbakan hoca-
mızın Sömürü düzenine dur demenin yolunun,  İs-
lam ülkelerinin ortak pazar oluşturmasından, ortak 
para birimini kullanmasından ve ortak savunma 
sistemine geçmesinden geçtiğini herkesin teyit et-
tiği bir zaman ve zemini yaşıyoruz” dedi.

D-8’İ SAHİPLENMELİYİZ
Erbakan’ın yaşamı boyunca adil bir dünya düzeni 
oluşturma gayretinde olduğunu dile getiren Yal-
çın, “D-8’in bu yaklaşımın ilk hamlesiydi. Bu Birlik; 
hem İslam Birliği’nin hem de Birleşmiş Milletlerin 
temelini oluşturacaktı. Çünkü hedef önce 60 ülke-
nin, sonra da 160 ülkenin üyeliği idi. Bu Yeni Dünya 
Düzeni’nin çekirdeğinin, tohumunun toprağa bıra-
kılmasıydı. Batı hayranı sözde aydınlar Hocamızın 
bu projesini hayalperestlik olarak gördüler. Ancak, 
hayranlık duydukları Avrupa Birliği’nin 6 ülke-
nin kurduğu Kömür ve Çelik Birliği ile başladığını, 
Roma Anlaşması ile devam edip, önce AET, sonra 
AT, sonra da Avrupa Birliği olduğunu bildikleri hal-
de. Türkiye’nin hem millet hem de devlet olarak, 
Hocamızın attığı bu mayanın tutması, ektiği bu to-
humun sürgün vermesi için olanca çabayı göster-
mesi gerekiyor. Bu çerçevede,  D-8’in bir an evvel 

kurumsallaşması için çalışmaları hızlandırmalıyız. 
Kapsamını ve üyelerini artırmalı, hedeflerini bü-
yütmeliyiz” diye konuştu.  

D-8’İN SİVİL AYAĞINI 
OLUŞTURMAYA HAZIRIZ
D-8’in bir an evvel kurumsallaşması için çalış-
malar hızlanması gerektiğinin altını çizen Yalçın, 
Memur-Sen’in D-8’in sivil ayağının kurumsallaş-
ması noktasında sorumluluk almaya, her zaman 
işbirliği yapmaya, öncü ve paydaş olmaya hazır 
olduğunu söyledi.

ROL MODELİMİZ ERBAKAN
Erbakan’ın bir rol model bir lider olduğunu be-
lirten Yalçın, “Hocamız, tabiri yerindeyse müspet 
siyaset yapma ve siyaseti İslam’ın hizmetine sun-
ma noktasında ekol olmuştur. Erbakan hocamız, 
bir füzenin bir milimlik sapmayla fırlatılması ha-
linde ay yerine başka bir gezegene düşeceğini 
vurgulayarak; Fikir ve inançlardaki küçük sapma, 
yozlaşma ve kirlenmenin ileride telafisi mümkün 
olmayan felaketlere yol açacağını, hak çizgisin-
den batıl çizgiye sürükleyeceği uyarısını sürekli 
yapıyordu. Aliya gençlere seslenirken, ‘Allah’a ye 
min ederiz ki köle olmayacağız’ diyordu. Hocamız 
da, ‘Bir ülkenin asıl gücü; tankı, topu, parası değil, 
imanlı evlatları, inançlı gençleridir’ diyordu. İman-
lı gençliği davanın motor gücü olarak görüyor ve 
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gençlere ‘En uzun yürüyüşler bile bir adımla baş-
lar’ diyerek sorumluluk yüklüyor ve onların dava-
larına çıkmaları için motive ediyordu” dedi.

İNSANLIĞI SÖMÜRÜDEN 
KURTARACAK NESİLLER 
YETİŞİYOR
Yalçın, “Genç Memur-Sen, MGV ve AGD ile baş-
layan yeni zirveleri zorlayan motivasyon sadece 
Türkiye’nin 81 ilinde değil dünyanın bir çok ülke-
sinde bin yıllık yürüyüşü başlatacak ilk adımlarını 
attı ve koşusuna devam ediyor. Biz de bu koşu-
ya dahiliz. Hocamızın, koyduğu bu hedef, üretti-
ği motivasyon, çizdiği vizyona esas alarak Genç 
Memur-Sen’i kurduk ve sürekli büyütüyoruz. 
Genç Memur-Sen’in AGD ile Hocası da, misyonu 
da, vizyonu da ortaktır. Hocamız; tüketen değildi, 

üretendi. Bu anlayışının gereği olarak, memurlar, 
işçiler, sanayiciler başta olmak üzere birçok mes-
leğin örgütlenmesine öncülük etti, fikir babalığı 
yaptı.  Hak-İş, Müsiad ve Memur-Sen bunların en 
bilinenleridir” şeklinde konuştu.

MEMURA EN FAZLA ZAM 
ERBAKAN DÖNEMİNDE 
VERİLDİ
Erbakan’ın Başbakan olduğu dönemde Memur 
emeklisi, işçi emeklisi, Bağ-Kur emeklisi, tarım si-
gortası emeklisi, bunların dul ve yetimlerine tüm 
emeklileri Cumhuriyet tarihinin en yüksek zam-
mını verdiğini hatırlatan Yalçın, “Hocamız; Ekmek 
ve emeğe ise özellikle değer verirdi. Memur ve 
işçilere enflasyonun çok çok üzerinde zam yaptı 
ve kamu görevlilerinin, işçilerin yüzünü güldür-
dü. Hocamızın, bu tarihi zammına nankörlükle 
cevap veren işçi konfederasyonu lideri görünüm-
lü çeteler, ‘Darbe Gerekiyorsa Destekleriz’ dedi-
ler ve sokağa çıktılar. Sivil Toplum Tanımına yeni 
bir yaklaşım getirerek; ‘Türkiye’nin en büyük si-
vil toplum kuruluşu TSK, sonrada sendikamızdır’ 
diyecek kadar ucubeleştiler, ve militer bir düşün-
ceyle millet iradesine karşı vesayetin yanında bir-
leştiler, birlikte hareket ettiler. Ben huzurlarınızda 
o gün millet iradesinin yanında duran ve iradesi-
ni vesayete teslim etmeyen Hak-İş’i kutluyorum. 
SAĞLIK-İŞ Başkanı Rahmetli Mustafa Başoğlu’nu, 
DOK-GEMİ-İŞ Başkanı Nazım Tur’u hayırla yad 
ediyorum” şeklinde konuştu. Programda protokol 
konuşmalarının ardından Necmettin Erbakan’ı an-
latan kısa film izletildi.
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Yardım TIR’ları Diyarbakır’a Ulaştı

Memur-Sen, Hak-İş, İHH ve Kızılay’ın, terör mağdurlarına yönelik başlattığı yardım kampan-
yası kapsamında Memur-Sen’e ait yardım TIR’ları Diyarbakır’a ulaştı. 

ACILARI PAYLAŞMAYA GELDİK 
Yalçın sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Bugün bu-
radayız. Çünkü bizler, dayanışma, paylaşma, 
yardımlaşma kültürünün insanlarıyız. Hemhal 
olmayı bilen, diğergamlığı yüklenen bir medeni-
yetin mensuplarıyız.  Bu anlayışla nerede sıkıntı 
ve mağduriyet varsa, nerede mahzun ve maz-
lum varsa Diyarbakır oraya aktı, Mardinli, Bin-
göllü, Şırnaklı Mardinli, Diyarbakırlı oraya koştu. 
Arakan’da gözyaşı vardı, Diyarbakır silmeye gitti. 
Filistin’de hüzün vardı Diyarbakırlı paylaşmaya 
gitti. Suriye’de vahşet vardı, Mardinli, Şırnaklı, Di-
yarbakırlı evini açtı. Samsun’da sel vardı, Diyar-
bakır, Mardin, Şırnak ekmeğini paylaştı. Van’da 

Sakarya’da, Bolu ve Dinar’da deprem canımızı 
yaktı, Diyarbakır’ın, Şırnak’ın, Siirt’in, Bingöl ve 
Bitlis’in yüce gönüllü insanları bağrımıza düşen 
ateşi söndürmeye koştu. Memur-Sen, ülkede ve 
dünyada nereye yardım için koşmuşsa ön saflar-
da Diyarbakır, Şırnak, Hakkari, Bingöl ve Bitlisli 
kardeşlerimiz, üyelerimiz, gönül erlerimiz var-
dı. Bugün de Diyarbakır’da, Mardin’de, Şırnak’ta 
hanelerine, bedenlerine yüreklerine, zihinlerine 
terör kurşunları sıkılan kardeşlerimiz, Şırnak’ta, 
Mardin’de, Cizre’de, Silopi’de evlerinden ayrılmak 
zorunda kalan kardeşlerimiz darda ve zorda. Biz 
de onlardan gördüğümüz gibi sıkıntılarını gider-
meye, onlardan öğrendiğimizi yapmaya ve acıla-
rını paylaşmaya geldik.”

Diyarbakır, Yeniyol’da TIR’ları karşılayan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, yaptığı basın açıklama-
sında, “Yolu kardeşlik, yönü eşitlik, sonu birlik ve beraberlik olan bir gelecek için hep birlikte mücadele 
etmeliyiz” dedi.
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“Sevgi, muhabbet ve 
kardeşlik, insan kalbinin 
taşıdığı en değerli yüktür” diyen Yalçın, “Biz kalp-
lerimizin bu daimi yükleriyle Diyarbakır’dayız. 
Biz, farklılıklarımızı zenginliğimiz olarak görüyo-
ruz. Bu yüzden, farklılıkları ortaklaşma gerekçesi 
ve birlik ve beraberliğimizi var etme, güçlendir-
me sermayesi olarak kabul ediyoruz. Dün olduğu 
gibi bugün de yarın da birlikte yaşamayı başar-
mak, bu birlikteliği hedef alanlarla, anlamayan-
larla yine birlikte mücadele etmek mecburiyetin-
deyiz.. Dertlerimize, sıkıntılarımıza birlikte çare 
aramak ve üretmek zorundayız. Sen’i, ben’i değil 
biz’i esas almalıyız. Cizre’de kar yağsa Ankara’da 
üşüyorum diyen, Nusaybin’deki kardeşinin aya-
ğına diken battığında yüreği kanayan kardeşliği 
devam ettirmeliyiz” şeklinde konuştu.

MEMUR-SEN
ÜYELERİNİN YÜREKLERİ 
SİZE HER ZAMAN AÇIK
Yalçın sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Biz bu ba-
kışla, hak ettiği bu gerçeklere rağmen haksızlık-
la karşı karşıya bırakılan kardeşlerimize, sıkıntı 
içerisinde bulunan kardeşlerimize yanınızdayız, 
sizinleyiz, birlikteyiz diyoruz. Bugün yaşanılan sı-
kıntıları gidermek için, kardeşlerimizin ihtiyaçla-
rını karşılamak için yükü gıda maddeleri olan 10 
TIR’la buradayız. Hediyeleşmede ve yardımlaş-
mada bu coğrafyanın insanlarıyla yarışmak, on-

lara yetişmek kolay de-
ğil. Peygamberler diyarı, 

Sahabeler istirahatgahı olmuş bu mekanları insa-
ni değerler mevzisi haline getiren siz değerli kar-
deşlerimizin, bu mütevazi desteğimizi kabul ede-
ceğini umuyoruz. Burada özellikle şunu belirtmek 
isterim. Memur-Sen sizin evinizdir. Sizin değerle-
rinizi yaşayacağınız yuvanızdır. Ankara’daki genel 
merkezimizin kapıları da Memur-Sen üyelerinin 
yürekleri de size her zaman açıktır. Çünkü bunu 
bize siz öğrettiğiniz. Bu idraki birlikte yaşayalım 
ve yaşatalım. Bu duygularla ev sahipliğiniz için 
minnetlerimi ifade ediyor, daha güzel, daha hu-
zurlu, daha mutlu bir Türkiye, Diyarbakır, Şırnak 
için el ele yürüyüşümüzde Allah’ın yar ve yardım-
cımız olmasını temenni ediyorum.” Memur-Sen 
Heyeti, terör mağduru aileleri de evlerinde ziya-
ret etti. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ile 
sohbet eden ailelere yardım kolileri teslim edildi. 

BİZ, FARKLILIKLARIMIZI 
ZENGİNLİĞİMİZ OLARAK 

GÖRÜYORUZ
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Memur-Sen, Cezayir’de Sendikalarla Buluştu

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve beraberindeki 
Memur-Sen heyeti, Cezayir seyahati kapsamında bir dizi 
ziyarette bulundu. Cezayir’in en büyük konfederasyon-
larından Cezayir İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nun 
(UGTA)60.yıl kuruluş yıldönümü etkinlikleri ve Afri-
ka Sendikalar Birliği Örgütü (OATUU) İcra Komitesi 
Toplantısına da katılan Yalçın, burada yaptığı ko-
nuşmada Memur-Sen’in çalışmalarından bahsetti.

İŞBİRLİĞİ ve TECRÜBE 
PAYLAŞIMINI ÖNEMSİYORUZ

Afrika Sendikalar Birliği Örgütü (OATUU) İcra 
Kurulu Toplantısı’nda konuşan Yalçın, Memur-
Sen’in, 900 bini aşan üye sayısıyla Türkiye’deki 
en büyük konfederasyon olduğunu belirterek, 11 
hizmet kolunun tamamında ve konfederasyon 
düzeyinde de yetkili olduklarını söyledi. 

Afrika Sendikalar Birliği Örgütü (OATUU) 
İcra Kurulu Toplantısı’nda konuşan Yalçın, 
Memur-Sen’in, 900 bini aşan üye sayısıyla 
Türkiye’deki en büyük konfederasyon oldu-
ğunu belirterek, 11 hizmet kolunun tamamın-
da ve konfederasyon düzeyinde de yetkili 
olduklarını söyledi.

Afrika’nın 50’den fazla ülkesindeki üye konfede-
rasyonlarını temsilen 90 civarında genel başkan 
ve genel sekreter ile çeşitli uluslararası sendikal 
örgütlerin temsilcilerinin katıldığı programda 
konuşan Yalçın, “Uluslararası düzlemde daha ak-
tif olmak istiyoruz. Bu toplantıda bulunmaktan 
büyük bir memnuniyet duyuyoruz. OATUU’yla 
işbirliği ve tecrübe paylaşımında bulunmayı 
önemsiyoruz. OATUU’yu Türkiye’de ağırlamak-
tan da memnuniyet duyacağımızı belirtmek is-
tiyoruz” ifadelerini kullandı.
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YALÇIN’DAN BÜYÜKELÇİ VE TİKA KOORDİNATÖRÜNE ZİYARET
Daha sonra Türkiye’nin Cezayir Büyükelçisi Mehmet Poroy ve TİKA Cezayir Koordinatörü Orhan 
Aydın’ı ziyaret eden Yalçın, burada Cezayir hakkında bilgi aldı. Yalçın, “Türkiye ve Memur-Sen maz-
lum coğrafyalara merhamet elini uzatıyor. Sizler burada önemli bir görev yürütüyorsunuz. Ülkemiz-
den sizelere kucak dolusu selam getirdik. Sizin de selamınızı ülkemize ileteceğiz” dedi.

Ziyarette Büyükelçi Poroy, Genel Başkan Yalçın’a “Cezayir’de Osmanlı İzleri” isimli kitabı hediye etti.

TİKA’nın Cezayir’de yaptığı çalışmaların da ele alındığı görüşmede Yalçın, özverili çalışmalarından 
ötürü TİKA’ya teşekkürlerini iletti.

MEMUR-SEN HEYETİ UGTA 60. YIL PROGRAMINA KATILDI
Heyet, Cezayir’in en büyük kon-
federasyonlarından UGTA’nın 60. 
kuruluş yıldönümü etkinliklerine 
katıldı. Çeşitli ülkelerden gelen 
sendika temsilcileriyle görüşen 
Memur-Sen heyeti, UGTA genel 
merkezini de ziyaret etti.

Ziyaretlerde Memur-Sen Genel 
Başkan Yardımcısı Mehmet Emin 
Esen ve Memur-Sen Dış İlişkiler 
Koordinatörü Osman Timurtaş 
da hazır bulundu.
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Memur-Sen’in 157’nci Yardım TIR’ı Yola Çıktı

Terör mağdurlarına ve Bayırbucak Türkmenlerine yönelik başlatılan yardım kampanyası kap-
samında Memur-Sen’e ait yardım TIR’larının sayısı 157 oldu.

Memur-Sen, Hak-İş, İHH ve Kızılay’ın başlattı-
ğı “Merhamet TIR’ları Yola Çıkacak, Hendekle-
ri Aşacak, Bayırbucak’a Ulaşacak” kampanyası 
kapsamında yardımlar hız kesmeden sürüyor. 
Memur-Sen’in “81 ilden 100 TIR yardım” hede-
fiyle gerçekleştirdiği yardımlarda TIR’larının 
sayısı toplamda 157’ye yükseldi. Memur-Sen’in 
kısa sürede bu sayıyı yakalamasını sevindirici 
bir gelişme olarak nitelendiren Memur-Sen Ge-
nel Başkanı Ali Yalçın, “Teşkilatımıza teşekkür 
ediyorum. Memur-Sen olarak iyilik hareketi ol-
duğumuzu bir kez daha ispatlamış olduk” dedi.

BİZ İYİLİK HAREKETİYİZ
Memur-Sen’in nerede bir mazlum varsa dil, din, 
renk, ırk ayrımı gözetmeksizin merhamet elini 
uzatan bir teşkilat olduğunu belirten Yalçın, “Te-
rör örgütünün zulmünden bıkan kardeşlerimiz, 
Sur’da, Nusaybin’de, Cizre’de, Silopi’de evlerin-

den ayrılmak zorunda kaldı. Kardeşlerimiz darda 
ve zorda. Memur-Sen ailesi olarak buna kayıtsız 
kalamazdık” dedi.

ÖZGÜR BİR SURİYE İÇİN 
DİRENECEĞİZ
Bugüne kadar katil Esed rejimin yaptığı zulümlere 
Rusya saldırılarının da eklendiğini Bayırbucak’ın 
kuşatma altına alındığını vurgulayan Yalçın, şun-
ları kaydetti: “Bayırbucak’a karadan, havadan ve 
denizden ağır saldırılar yapılmaktadır. Katil Esed 
ile birlikte Rusya, kardeşlerimizi hedef almakta-
dır. Bu duruma sessiz kalmak vicdansızlık, sorum-
suzluktur. Biz olayların başladığı günden bu yana 
ayaktayız. Beş yıldır yardımlarımızla bölgedeyiz. 
Beş yıldır tepkimizle alanlardayız. Oturmayaca-
ğız. Kardeşlerimiz özgürlüğüne kavuşana kadar, 
onların haklı taleplerini haykıracağız, özgür bir 
Suriye için direneceğiz.”



31

Memur-Sen, Hak-İş, İHH ve Kızılay’ın Terör mağ-
durları ve Bayırbucak Türkmenleri için başlattı-
ğı “Merhamet TIR’ları Yola Çıkacak, Hendekleri 
Aşacak, Bayırbucak’a Ulaşacak” kampanyasında 
81 İlden yardımlar yapılmaya devam ediyor. Kam-
panya kapsamında Memur-Sen’e ait 8 TIR dolusu 
yardım Samsun’dan yola çıktı. TIR’ları Memur-
Sen Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Esen, 
Memur-Sen İl Temsilcisi Necdet Güneysu, AK 
Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk, Samsun 
Canik Belediye Başkanı Osman Genç ve Memur-
Sen teşkilatı uğurladı. TIR’ların uğurlanması ön-
cesinde bir basın açıklaması yapan Mehmet Emin 
Esen, “Bugüne kadar 139 TIR dolusu yardımları-
mızı terör mağduru ve Bayırbucak’lı kardeşlerimi-
ze ulaştırdık. Bugün Samsun’dan 8 TIR’ımız daha 
yola çıkıyor. Öncelikle Samsun teşkilatımıza ve 
tüm hayırseverlere teşekkür ediyorum. Merhamet 
elçilerinden Allah razı olsun” dedi.

Esen, “İşgal sürüyor. Esed yanına Putin’i almış 
Bayırbucaklı kardeşliğimizi vuruyor, insafsızca 
katlediyor. Kimyasal gazlardan, varil bombaları-
na, dökme kurşunlardan, şebbihaların işkencele-
rine kadar insan haklarını, insan onurunu ayaklar 
altına alan uygulamalar devam ediyor. Yaralar 
büyüdü, acılar katlandı, Bayırbucaklı kardeş-
lerimiz bizi bekliyor. Memur-Sen olarak 5 yıldır 
yardımlarımızla bölgedeyiz. Bu süre içerisin-
de tepkimiz ile alanlardayız. 5 yıldır merhamet 
diplomasi ile sahadayız. Oturmayacağız. Bugün 
Samsun’dan merhamet TIR’larımızı yola çıkarı-
yoruz. Bayırbucaklı kardeşlerimize el uzatıyoruz. 
Bayırbucak Türkmenlerinin yanında, zalimlerin 
karşısındayız” diye konuştu.

Memur-Sen’in Bayırbucak’a Yardımları Sürüyor

Memur-Sen’e ait 
8 TIR dolusu yardım Samsun’dan yola çıktı. TIR’ları Memur-Sen Genel 
Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Esen, AK Parti İstanbul Milletvekili 

Metin Külünk, Memur-Sen İl Temsilcisi Necdet Güneysu, Samsun Canik 
Belediye Başkanı Osman Genç ve Memur-Sen teşkilatı uğurladı.

ZALİMLERİN 
KARŞISINDAYIZ



32

TERÖR VESAYETİNE FIRSAT 
VERMEYECEĞİZ
Güneydoğuda yaşanan gelişmeler hakkında da 
açıklamalarda bulunan Esen, “Öte yandan biz 
her türlü vesayetin karşısındayız. Derin devle-
tin vesayet arayışına da terör çukurlarıyla bölge 
halkını vesayet altına almaya çalışan taşeron ör-
gütün de karşısındayız. Dün derin devlet bölge 
halkına zulmediyordu, bugün terör örgütü ay-
nısını yapıyor. Bölge halkının hem malına hem 
canına kast ediyor. Milletin evine önüne çukur 
kazdılar, yollarına mayın döşediler, okullarını 
yaktılar, hastanelerini hedef aldılar, kepenkleri-
ni kapattırdılar, millet şuan evlerini terk etti, iş-
lerinden güçlerinden oldu. Ama yalnız değiller. 
Biz varız. Büyük Memur-Sen ailesi var. Biz hem 
emek hareketi hem de merhamet hareketiyiz. 
Yollara düşüyor, terör örgütünün açtığı yaraları
sarmak için sorumluluk alıyoruz” diye konuştu. 

MAZLUMUN DİLİNE, DİNİNE, 
IRK VE MEZHEBİNE BAKILMAZ
“Terör mağduru kardeşlerimizle yüreklerimi-
zi birleştirdik” diyen Esen, şu şekilde konuştu: 
“Sur, Nusaybin, Cizre de çukur terörü yüzünden 
mağdur olan kardeşlerimize yardım elimizi uzat-
tık. Yüklendik kardeşliğimizi, evlerine misafir ol-
duk. Ekmeğinden mahrum edilenlerin ekmeği-
ne, emek tezgâhından koparılanların emeğine 
garantör olmaya çalıştık. Mazlumun diline, dini-
ne, ırk ve mezhebine, kimliğine ve meşrebine hiç 
bakmadık. Biz, derde düşenin yakınında, darda 
kalanın yanında olduk. Hem sınırlarımız içerisin-
de hem sınırlarımızın dışında sıkıntıya düşmüş, 
felakete uğramış, zulüm görmüş, aç ve açıkta 
kalmış tüm insanlara ulaşma gayesi taşımaya 
devam edeceğiz. Nerede bir mazlum varsa el 
uzatacağız.” AK Parti İstanbul Milletvekili Metin 
Külünk, “Memur-Sen’in öncülüğünde bu 8 TIR’ı 
buradan göndererek büyük bir sembolün ken-
disini, aslında Yayla Dağı sınır kapısından Bayır-
bucak bölgesindeki kardeşlerimize göndererek 
onların farkında olduğumuzu, onlarla birlikte ol-
duğumuzu ifade ediyoruz” diye konuştu.

Memur-Sen’in mazlum coğrafyalara yardımları-
nın durmadan devam ettiğini belirten Memur-
Sen İl Başkanı Nejdet Güneysu, “Mazlumlara ve 
Bayırbucak’a ulaşıyoruz. ‘Bir çuval unun da senin 
olsun’ diyerek yola çıktığımız bu yolculukta ina-
nın üyelerimiz ve Samsunlu vatandaşlarımız bizi 
şaşırttı. Bu kadar büyük bir destek verdikleri için 
herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Canik Belediye Başkanı Osman Genç ise, yaptığı 
konuşmada Memur-Sen’e teşekkür etti.
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Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Memur-Sen 
Yönetimi, Memur-Sen’e bağlı sendikaların Genel 
Başkanları ve sivil toplum kuruluşlarının temsil-
cileri, Ankara’da gerçekleştirilen hain terör saldı-
rısını lanetlemek için bir araya geldi. Karayolları 
Genel Müdürlüğü önünden saldırının gerçekleş-
tiği alana yürüyen heyet, şehitler için karanfil bı-
raktıktan sonra saldırının yapıldığı alanda incele-
melerde bulundu.  

“TEK YÜREK OLMALIYIZ”

Basın mensuplarına yaptığı açıklamada, birlik ve 
beraberlik vurgusu yapan Yalçın, “Teröre lanet 
şehitlerimize rahmet diliyorum. Hain saldırılar 
milletimizi asla pes ettiremez. Güzel ülke-
miz, her alanda parlayan yıldız olacak.  Bunun 
gerçekleşmesinden korkanlar, bunu engelle-
mek isteyenler, geçmişte de oldu. Bugün de var. 
Yarında olacak. Bize düşen, birliğimizi korumaktır. 
Bize düşen, bizi yıkmak, bölmek durdurmak istey-
enlere karşı tek yürek olmaktır” şeklinde konuştu.

Şehitler İçin Karanfil Bırakıldı
Yalçın: Teröre Lanet Şehitlerimize Rahmet Diliyorum

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve STK Temsilcileri, Ankara’daki hain saldırıda şehit olan 
asker ve polislerimiz için saldırının gerçekleştiği alana karanfil bıraktı. Burada konuşan Yalçın, 
“Teröre lanet şehitlerimize rahmet diliyorum. Bize düşen, birliğimizi korumaktır. Bize düşen, 
bizi yıkmak, bölmek durdurmak isteyenlere karşı tek yürek olmaktır” dedi.

Eyleme Memur-Sen Genel Başkan Yardımcıları 
Günay Kaya, Mehmet Bayraktutar, Mehmet Emin 
Esen, Levent Uslu, Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan 
Vekili Latif Selvi, Bem-Bir-Sen Genel Başkanı 
Mürsel Turbay, Büro Memur-Sen Genel Başkanı 
Yusuf Yazgan, Bayındır Memur-Sen Genel 
Başkanı Soner Can Tufanoğlu, Birlik Haber-Sen 
Genel Başkanı Ömer Budak, Kültür Memur-Sen 
Genel Başkanı Mecit Erdoğan da katıldı.
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Yalçın, Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği’nde 
Konuştu

Yalçın, “Türkiye’nin eğitim tarihinde, milli irade ve vesayet arasında yaşanan bir çekişme var-
dır. Eğitim yıllarca ideolojik bir aygıt ve biçimleme aracı olarak kullanıldı. Modernleşmeye de-
ğil değerlerden uzaklaştırarak batıllılaşmaya hizmet etti. Bu bilinçli bir tercihti” diye konuştu.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Türkiye Dil 
ve Edebiyat Derneği tarafından organize edilen 
“Eğitim Meselemiz” başlıklı panelde konuştu. 
Programa Kültür Memur-Sen Genel Başkanı Me-
cit Erdoğan, Kütahya eski Milletvekili, Türkiye Dil 
ve Edebiyat Derneği Başkanı Abdullah Erdem 
Cantimur,  Kütahya eski Milletvekili, Türki-
ye Dil ve Edebiyat Derneği Yönetim Kurulu 
üyesi Alaattin Güven, Urfa eski Milletveki-
li ve Türkiye Yazarlar Birliği eski Başkanı 
Mehmet Atilla Maraş’ın yanı sıra çok sayıda 
eğitimci, yazar ve genç katıldı. 

EĞİTİM TARİHİNDEKİ 
YERİMİZ MİLLİ İRADEDEN 
YANADIR
Konuşmasında Osmanlı Devleti’nden 
başlamak üzere Türkiye’nin eğitim siste-
mini bölüm bölüm işleyen Yalçın, ilk dö-

nemi pozitivizm yoluyla değer-
lerden uzaklaşma, ikinci dönemi 
batıya yönelme, üçüncü dönemi 2. 
Abdulhamid’le öze dönme çalış-
maları, dördüncü dönemi ırkçılık ve 
batıcılığa yöneliş, beşinci dönemi 
ise vesayetten arındırma ve yeni 
arayış dönemi olarak nitelendirdi.

TEK PARTİ 
DÖNEMİNDE TOPLUM 
FORMATLANDI
Konuşmasında tek parti döneminin 
anti-demokratik uygulamalarına da 
değinen Yalçın, alfabe değişikliği ile 

milletin formatlandığını vurgulayarak, 
“Tek parti döneminde yeni bir toplum inşa edil-
mek istendi. Okuma yazma bilenler ertesi gün ca-
hil olarak uyandı. Bu dönemde toplum topyekûn 
dönüştürülmek istendi ve bunu da muallimlerle 
yaptılar. 
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Bu dönemde eğitimde yapılan değişiklikler sıradan ve tesadüfî değildir. Örneğin, bu dönemde baş-
layan ve hala devam eden bütün ders kitaplarında  kadın resimlerinin başı açık olması tesadüfî de-
ğil. Bilinçaltına rol model dayatmasıdır. Çocukların dedeleri sakallı iken dedelerin sakalsız ve şapkalı 
resmedilmesi, anneleri başörtülü iken batı tipi kadın resimlerinin olması bilinçsizce yapılmış bir şey 
değildir. Bilinçli olarak toplum formatlandı ve kendi kültür, inanç ve değerlerine yabancılaştırıldı.” 
şeklinde konuştu.

EĞİTİM İÇİN 
BİRÇOK ADIM ATTIK

Büyük sıkıntıların yaşandığı 28 
Şubat sürecinden sonra yeniden 
milli iradenin söz sahibi olduğunu 
dile getiren Yalçın, Memur-Sen ve 
Eğitim-Bir-Sen’in Türkiye’de eği-
timdeki vesayet uygulamalarının, 
bariyer ve barikatların ortadan 
kaldırılmasında çok önemli katkısı 
oldu.  18 ve 19. Şura’lardaki teklif-
lerimiz ve alınan kararlar yeniden öze dönüşe yol açtı. And’ın kaldırılması dâhil az önce ifade ettiğimiz 
bütün dayatmaların birer birer ortadan kaldırılmasının altında gayretlerimiz ve rehberliğimiz var. Bun-
lara ilaveten kamusal alan yalanının bitirilmesindeki toplumsal tepkinin organize edilmesi ve siyasi 
iradenin zorlanması noktasındaki 12 Milyon 300 bin imza ve sivil itaatsizliğimiz kamuoyunun yoğun 
desteği ile gerçekleşti ve neticeye ulaştı” dedi.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye Anayasa 
Platformu Programı’nda Konuştu

Türkiye Anayasa Platformu tarafından düzenlenen “Yeni Anayasa İçin Hep Birlikte” temalı 
programa katılarak bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Millet, kendi meselesi olan 
Yeni Anayasa talebine, kendisini temsil eden sivil toplum kuruluşları aracılığıyla sahip çıkıyor. 
Ondan dolayı teşekkür ediyorum. Demokrasiye inanan herkesin, milletin talebine saygılı ol-
ması gerekir. Her kim ki millete sırtını döner, millete rağmen yol yürümeye kalkarsa, akıbeti 
hüsran olur” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye 
Anayasa Platformu tarafından ATO Congresium’da 
düzenlenen “Yeni Anayasa İçin Hep Birlikte” temalı 
programda 16 sivil toplum kuruluşu üyelerine hitap 
etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Anayasa Plat-
formu çatısı altında bir araya gelen 16 sivil toplum 
kuruluşu; Anadolu Platformu, ASKON, Birlik Vakfı, 
Cihannüma Derneği, Ensar Vakfı, Hak-İş, HUDER, 
İHH, İlim Yayma Cemiyeti, İnsan ve Medeniyet Ha-
reketi, Memur-Sen, MÜSİAD, ÖNDER, Türkiye Gö-
nüllü Teşekküller Vakfı, TÜMSİAD ve TÜRGEV’in 
yöneticileriyle, üyeleriyle, gönüllüleriyle her türlü 
şükranı, her türlü teşekkürü ve takdiri hak ettikleri-
ni ifade etti. Türkiye Anayasa Platformu’nun “Yeni 
Anayasa İçin Hep Birlikte” çağrısının, şu ana kadar 

yaklaşık 300 sivil toplum kuruluşu tarafından des-
teklendiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu 
sayının kısa süre içinde, çok daha yüksek rakamla-
ra ulaşacağına inandığını; bunun ise ülke genelin-
de milletin birliğine bir çağrı olduğuna inandığını 
kaydetti.

ÖNÜMÜZDE NE BENTLER 
NE DE DAĞLAR DURABİLİR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu meselenin, herhangi 
bir kurumun veya herhangi bir şahsın değil, biza-
tihi milletin meselesi olduğunu dile getirdi. Yeni 
anayasa konusuna, milletin değerlerini yaşatma 
noktasında hassasiyet sahibi sivil toplum kuruluş-
larının öncülük etmesinin, rastgele bir durum, bir 
tesadüf olmadığının altını çizen Cumhurbaşkanı 
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Erdoğan, “Millet, kendi meselesi olan yeni anayasa 
talebine, kendisini temsil eden sivil toplum kuru-
luşları aracılığıyla sahip çıkıyor. Ondan dolayı te-
şekkür ediyorum. Demokrasiye inanan herkesin, 
milletin talebine saygılı olması gerekir. Her kim ki 
millete sırtını döner, millete rağmen yol yürümeye 
kalkarsa, akıbeti hüsran olur. Bakınız merhum Akif, 
İstiklal Marşımızda milletin gücünü nasıl ifade edi-
yor: ‘Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım. 
Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım’ Millet 
kükrediği zaman, onun önünde ne bentler durabi-
lir, ne de dağlar durabilir” dedi.

MİLLÎ VE YERLİ OLAN 
HER ŞEYE VARIM
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni anayasa meselesi-
nin de, milletin böyle güçlü bir talebi haline dönüş-
tüğüne dikkat çekti. Bu toplantının, artık meselenin 
göz ardı edilemeyecek, ertelenemeyecek, ötelene-
meyecek, baştan savılamayacak bir seviyeye ulaş-
tığını gösterdiğinin altını çizen Cumhurbaşkanı Er-
doğan, konuşmasına şöyle devam etti: “Milletimiz, 
sivil toplum kuruluşları aracılığıyla artık konuya el 
koymuştur. Bu tür toplantılarla, çalıştaylarla, ara-
ma konferanslarıyla tüm kesimleri içine alan, tüm 
kesimlerin ihtiyaçlarını ve beklentilerini yansıtan 
yeni anayasa süreci hızla olgunlaşacaktır. Yeni ana-
yasa çalışmalarına emeği geçen ve geçecek olan 

herkese şimdiden şükranlarımı sunuyorum. Çünkü 
bu mesele millîdir, bu mesele yerlidir. Millî olan her 
meselede, yerli olan her meselede ‘Cumhurbaşka-
nı’ olarak ben de varım bunu açıkça söylüyorum. 
Bu güne kadar kurulan anayasaların hepsi ithal-
dir. Yerli değildir ve ithal ürünlerle yönetildik. İt-
hal mantıklar bize hâkim oldu. Şimdi biz yerliye ve 
millîye dönmeliyiz.”

MEVCUT ANAYASA 
DARBE RUHU TAŞIYOR

“Yeni anayasadan rahatsız olanlar mevcut ana-
yasadan memnun demektir” diye konuşan Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti: 
“Halbuki mevcut anayasa yıllar içinde yapılan tüm 
tadilatlara rağmen hâlâ 1960 ve 1980 darbelerinin 
ruhunu taşıyan millete karşı güvensizliğin eseri 
bir metindir. Eskilerin güzel bir sözü var, ‘tatbiki 
mümkün olmayanın ıslahı da mümkün olmaz’ diye. 
Mevcut Anayasa da sürekli değiştirilmesine rağ-
men ıslahı mümkün olmayan bir metin durumun-
dadır. Esasen mevcut Anayasanın kurduğu siyasi 
ve idari düzen, işte 13 yıl bu ülkeyi yöneten parti-
nin ve kadronun çok işine gelir.” Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, yeni anayasa meselesinin en başından 
beri, Başbakanlığının ilk dönemlerinden itibaren 
bu kadro tarafından gündeme getirildiğini, güçlü 
bir şekilde de talep edildiğini sözlerine ekledi.
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HER PLATFORMDA 
YENİ ANAYASA TARTIŞILIYOR

İşe asıl sahip çıkması gereken muhalefetin ise tam 
tersi bir tutum içinde olduğunu gördüklerini ifade 
eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bilindiği gibi 2011 
seçimlerinin ardından bu konuda ciddi bir adım 
attık. Meclis’te yüzde 60’lık çoğunluğu oluşturu-
yor olmamıza rağmen, grubu bulunan her partinin 
eşit katılımıyla bir komisyon oluşturulmasını temin 
ettik. Amacımız, mümkün olan en geniş katılımlı 
anayasa metninin ortaya çıkmasını sağlamaktı. Fa-
kat diğer partiler anayasa metni oluşturmak için 
değil adeta anayasa metni oluşmasını engellemek 
gayesiyle hareket ettikleri için bu komisyonun 
çalışmaları akamete uğradı. Peki, bu durum mil-
letimizi yeni anayasa talebinden vazgeçirdi mi? 
Hayır. İşte seçimler yapıldı. 7 Haziran, 1 Kasım, 
Cumhurbaşkanlığı seçimleri, yeni anayasayı ko-
nuştuğumuz zaman meydanlar kükrüyordu. Niye? 
Çünkü mevcut Anayasa veya anayasalar bu vücu-
da dar geliyordu dar, artık bunu kaldırmıyor. İşte 
bugün burada olduğu gibi milletimizi temsil eden 
her platformda yeni anayasa meselesi konuşulu-
yor, tartışılıyor, gündemde tutuluyor. Artık burada 
yapılması gereken yeni anayasa çağrılarına kulak 
tıkayan, oyalayıcı, topu taca atıcı tavırlar yerine, 
samimi bir şekilde tekliflerin ortaya konulmasıdır” 
diye konuştu.

Yeni anayasa ne kadar geniş temsil 
kabiliyetine sahip bir yapı tarafından 
inşa edilirse, uygulamasının da o 
derece güçlü, o derece gerçekçi ola-
cağının altını çizen Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, bunun için gerek Meclis’te 
temsil edilen diğer partilerin, gerek-
se farklı görüşlere, düşüncelere sa-
hip kesimlerin sesi olan sivil toplum 
kuruluşlarının yeni anayasa sürecine 
dâhil olmalarını özellikle bekledikle-
rini kaydetti.

“Bârika-i hakikat müsademe-i efkar-
dan doğar diye biliyorsunuz bir söz 
var; yani hakikatin ışığı, gerçeğin ışı-
ğı farklı fikirlerin çarpışmasıyla orta-

ya çıkar” diye konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
konuşmasına şöyle devam etti: “Şimdi sizler bunu 
yapıyorsunuz, yani çoğunlukçu değil çoğulcu bir 
anlayışla yeni anayasanın hazırlanmasını arzu edi-
yoruz. Anayasa metinleri bir toplum sözleşmesidir, 
öyle de olmalıdır. Oysa bizdeki anayasa metinleri 
dayatmadır, darbe direktifleri olarak hazırlanmıştır. 
Burada bulunan herkes 1960’dan itibaren darbe-
cilerin hazırladıkları anayasalarla hayatlarını geçir-
diler, hayatımızı geçirdik. Gelin darbecilerin değil 
bizatihi bu milletin, onun temsilcilerinin yaptığı bir 
anayasayı bizden sonraki nesillere armağan ede-
lim. Bu yeni anayasa ruhuyla, diliyle, yöntemiyle 
milletimizin birikimini, kültürünü, tarihini, özlem-
lerini yansıtan bir metin olmalıdır. Bu anayasaya 
baktığımız zaman millet kendini görmelidir, gele-
neklerini görmelidir, tarihini görmelidir.”

2011’DEKİ YÖNTEMİN 
SONUÇ VERMEDİĞİNİ GÖRDÜK

Hukukta usulün, bilimde yöntemin en az esas ka-
dar, içerik kadar önemli olduğuna vurgu yaparak, 
yeni anayasanın yapımındaki usulün çok iyi belir-
lenmesi gerektiğine dikkat çeken Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, “2011’deki yöntemin sonuç vermediğini 
gördük. O kadar ilginç ki, dört parti üçer temsilci 
veriyorsun ve daha sonra 47 madde üzerinde mu-
tabakat sağlanıyor ve çıkıyor Ana Muhalefetin başı 
diyor ki; işte gelin bunları hiç olmazsa Meclis’ten 
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geçirelim. Ve arkadaşlarıma diyorum gidin görü-
şün, hadi bunu hemen halledelim. Gidiyorlar, dört 
partinin de buna onay vermesi lazım. Dört parti 
temsilcisinin burada işte onayları var, bak buraları 
paraf ettiler, yok genel başkanlar da bu işe onay 
vermesi lazım. İnanmak, dürüst olmak, bu başka 
bir şey; çok önemli. Aradan tekrar başlanıyor, 60 
maddeye geliniyor, bu defa ben söylüyorum ar-
kadaşlarıma; yahu gidin bir daha dolaşın, eğer bu 
işe evet diyeceklerse evet desinler şu 60 maddeyi 
çıkartalım, ondan sonra yola yine devam edelim. 
Aynı cevap, diğer partilerin de buna evet demesi 
lazım. İşte 60 madde de dört parti temsilcilerinin 
onayı var, bu temsilciler burada kim adına var? O 
partiler adına var ve buna da onay verdiklerini pa-
raflayarak söylüyorlar. Yok, genel başkanların buna 
evet demesi lazım. Ve yine yapılmıyor, şu anda 60 
madde bu şekliyle duruyor. 

Kimin dürüst olduğunu, kimin akşam başka, sabah 
başka olduğunu öğrenmek bakımından aslında bu 
60 maddelik o çalışma çok önemli bir ispattır” ifa-
delerini kullandı. Sivil toplum kuruluşlarının aracı-
lığıyla milletin tüm kesimlerini de içine alacak bir 
anayasa yazım sürecinin yürütülmesi gerektiğini 
dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçkinci de-
ğil kapsayıcı bir anayasa metnini ancak bu şekilde 
ortaya çıkabileceğinin altını çizdi.

TÜRKİYE MODELİ ANAYASA 
HAZIRLAMALIYIZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Hani zaman zaman di-
yorum ya Türk tipi başkanlık, bunu diyorduk ya, 
işte bu konuda da Türkiye modeli anayasayı hazır-
lama başarısını ortaya koyabilmeliyiz. Ya bu millet 
içinden bir anayasa yazabilecek, yapabilecek kad-
ro bugüne kadar hazırlayamadı mı?” dedi. Bir sivil 
toplum kuruluşu üyesinin “Millet hazır” ifadelerini 
kullanması üzerine ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
konuşmasını şöyle sürdürdü: “Millet hazır da, ben 
elitim diye geçinenler, siyasetçiler buna tam ha-
zır değil; sıkıntı burada, sıkıntı burada. Yoksa mil-
let hazır, millet zaten meydanlarda hep kükrüyor, 
bunu bekliyor. Bize göre milleti merkeze alan, in-
sanı yaşat ki devlet yaşasın ilkesiyle ifade ettiğimiz 
kadim yönetim geleneğimize yaslanan bir anayasa 
Türk tipi anayasadır.” Yeni anayasa çalışmalarında 
üzerinde en çok tartışılacak hususlardan birinin, 
hiç şüphesiz güçler ayrılığı konusu olacağını vur-
gulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Esasen yasama 
organı olan Meclis’imiz gazi bir meclistir, kurucu bir 
meclistir. Yasama organı olan meclisin asli alanına 
yoğunlaşmasını bir defa sağlamalıyız. Dolayısıyla 
bu hususta çok fazla bir sıkıntı yaşayacağımızı san-
mıyorum. Hukukun üstünlüğü konusunda da hiç 
birimizin itirazı olamaz. Ha kanunların üstünlüğü 
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derseniz orada itirazlar olur, onu söyleyeyim, ama 
hukukun üstünlüğünde kimsenin itirazı olamaz. 

Yargı organlarıyla yasama ve yürütme arasında es-
kiden beri süre gelen sıkıntıların temelinde mevcut 
anayasanın, güçlerin uyumunu değil, çatışmasını 
esas alan anlayışı vardır. Yeni anayasanın ruhu ça-
tışma yerine uyum ve denge, birbirilerini yıpratma 
yerine birbirlerini destekleme mantığıyla oluştu-
rulduğunda bu sıkıntı kendiliğinden ortadan kalka-
caktır” dedi.

BAŞKANLIK SİSTEMİ TAYYİP 
ERDOĞAN’IN KİŞİSEL MESELESİ 
DEĞİLDİR

Yürütme meselesinin yeni anayasa çalışmalarının 
düğüm noktasını teşkil edeceğine dikkat çeken 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, parlamenter sistemin 
Türkiye’de miadını doldurduğunu söyledi. Yeni 
Türkiye’nin inşası sürecinde yeni anayasaya ve 
onunla birlikte hayata geçirilecek başkanlık siste-
mine ihtiyaç olduğunu düşündüklerine vurgu ya-
pan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Öncelikle şu yanlışı, 
sevgili kardeşlerim, ekranları başında bizleri izleyen 
sevgili milletime özellikle sesleniyorum; şu yanlışı 
peşinen düzeltmek istiyorum: Başkanlık sistemi 
Tayyip Erdoğan’ın kişisel meselesi değildir, bunu 
böyle bilelim. Bu sistemi Cumhurbaşkanlığımda da 
konuştum, Başbakanlığımda da konuştum, İstan-
bul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğum zaman 

da konuştum, buna yeni başlamadım; 
biz dersimizi iyi çalışıyoruz. Benim bu 
konuyu gündeme getirmem Türkiye’nin 
hedeflerine ulaşabilmesi için böyle bir 
yönetim sistemine sahip olması gerekti-
ğine olan samimi inancımdan kaynakla-
nıyor. Konu şahıs değil, ülkenin geleceği 
meselesidir. Şayet Türkiye’nin geleceği 
için başkanlık sistemi doğru bir tercih 
olacaksa, hiçbir komplekse, hiçbir ön-
yargıya kapılmadan bunun tartışılması 
ve hayata geçirilmesi gerekir” diye ko-
nuştu.

BAŞKANLIK SİSTEMİ 
ÜNİVERSİTELERDE TARTIŞILIR 
NOKTAYA GELDİ

Türkiye’de başkanlık sistemi tartışmalarının yeni 
olmadığının altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
93 yıla yaklaşan Cumhuriyetin her döneminde bu 
meselenin konuşulduğunu, tartışıldığını, çeşitli 
yönleriyle ele alındığına dikkat çekti.

“Darbe anayasalarının gölgesinde geçen son 56 
yılımızda da bu tartışma hiç eksik olmamıştır” 
diye konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Turgut 
Özal başta olmak üzere hepsini de rahmetle an-
dığımız siyasi liderlerimizin hemen tamamı, Süley-
man Demirel, merhum Erbakan, merhum Türkeş, 
hepsi, başkanlık sistemi konusunda olumlu görüş 
bildirmişlerdir. Şimdi onların arkasından gelenler 
tamamen onlara ters uygulama veya ifade beya-
nında bulunuyorlar. Bugün Türkiye tarihinde ilk 
defa olağanüstü bir dönemin dayatması olarak de-
ğil, milletin kendi tercihi, kendi talebi olarak yeni 
anayasasını ve yönetim biçimi olarak da başkanlık 
sistemini tartışabilmektir; bu bizim için en büyük 
avantajdır. Sadece bu iklim bile ülkemiz için başlı 
başına bir kazançtır. Yapmamız gereken nedir? Bir; 
halkımızın yeni anayasa veya başkanlık sistemiyle 
ilgili daha da bilgilendirilmesi. İki; televizyonlarda, 
gazetelerde bunun anlatımı ve bu konuda mille-
timizin bir an önce, bilgilendirilmesi büyük önem 
arz ediyor. İşte STK’lar bu adımı atmış durumdalar. 
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Bununla kalmayacak, üniversitelerimizin başta hu-
kuk fakülteleri olmak üzere, uluslararası ilişkilerde 
vesaire, ekonomi, iktisat fakültelerinde bunlar ar-
tık tartışılır noktaya geldi ve oralarda da paneller, 
sempozyumlar başlıyor, başlayacak” ifadelerini 
kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başkanlık sistemi konu-
sundaki bir diğer önemli avantajın ise 10 Ağustos 
2014 tarihi itibarıyla cumhurbaşkanının doğrudan 
millet tarafından seçilmeye başlandığını, bu adı-
mın atıldığını ve bu işin yürüdüğünü belirtti.

SİYASİ İSTİKRARSIZLIKLARIN 
BEDELİNİ EKONOMİK VE SOS-
YAL KRİZLERLE ÖDEDİK
1994 ve 2001 krizlerinin, dünyada sorun yaşanma-
dığı, her yerde işlerin yolunda gittiği dönemlerde 
Türkiye’nin kendi iç dinamikleri sebebiyle ortaya 
çıkan krizler olduğunu anımsatan Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, buna karşılık 2008 yılında dünyada baş-
layan finansal kriz gelişmiş ülkeler dâhil pek çok 
devleti hâlâ etkisi altında tuttuğunu kaydetti. Aynı 
krizin Türkiye’yi ise kendi değimiyle teğet geçti-
ğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Niçin 
biliyor musunuz? Çünkü Türkiye istikrar ve güven 
ortamının hâkim olduğu bir ülkeydi. Eğer güçlü 
bir tek parti hükûmetine sahip olmasaydık küresel 
finans krizinin bizi nasıl bir duruma düşüreceğini 
düşünmek dahi istemiyorum” dedi.

Türkiye’nin geçmişten beri maruz kaldığı siya-
si istikrarsızlıkların bedelini ekonomik ve sosyal 
krizlere maruz kalarak ödediğine dikkat çeken 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yine Türkiye 2002 yılı 
Kasım ayından bugüne kadar şu geçen 13 yılda 
Cumhuriyet döneminin daha önceki 79 yılına 
denk, hatta pek çok alanda onları katbekat aşan 
hizmetlere kavuşmuştur. Bu başarının gerisinde-
ki en önemli unsurların başında istikrar ve güven 
ortamının kesintisiz şekilde sürdürülmesi geliyor. 
Ve burada kadronun çok büyük önem arz ettiğini 
de söylemem lazım. Eğer mevzuat amcayla bu işi 
yürütmeye kalksaydık biz yanmıştık, onu kendi-
mize uydurduğumuz için bu işi başardık. Onu bizi 
bağlayıcılığına evet demediğimiz için bu işi ba-
şardık. Acaba bu bana ne getirir veya beni nereye 
götürür diye düşündüğümüz için bu işi başardık” 
ifadelerini kullandı.

7 HAZİRAN VE 
1 KASIM SEÇİMLERİ
“7 Haziran ile 1 Kasım seçimleri arasında bu konu-
da bedelini hâlâ ödediğimiz bir tereddüt yaşandı 
mı? Yaşandı” diye konuşan Cumhurbaşkanı Er-
doğan, “Her taraf kan gölüne döndü mü? Döndü. 
Niye? İşte açık ortada, hemen şöyle bir koalisyon 
zemini ortaya çıktı, bunu fırsat bilen yamyamlar 
ülkemizi kan gölüne döndürdü. Başkanlık sistemi 
sağladığı mutlak istikrar ortamı ile Türkiye’yi bu 
tür sıkıntılardan, risklere koruyabilme özelliğine 
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sahiptir, onun sigorta sistemleri çok daha güçlü-
dür. Milletin seçtiği başkanın görev süresi boyunca 
ne hükûmet krizi, ne seçim, ne de benzeri ani bir 
makas değişikliği söz konusu olmayacağı için orta 
ve uzun vadeli programların kararlılıkla uygulaması 
kolaylaşacaktır. Tamamen başkanın sorumluluğun-
da işleyecek yürütmenin, özellikle bu yürütmenin 
yükünden kurtulacak yasama ve yargı organları da 
kendi görevlerini çok daha titizlikle yerine getirme 
imkânına kavuşacaklardır” dedi.

“DEVLET İÇİNDE DEVLET 
KURMAYA ÇALIŞANLARIN 
BAŞLARINA DÜNYAYI YIKARIZ”

Yeni anayasa ve başkanlık sistemi tartışmalarının 
birtakım kesimler tarafından kasıtlı olarak üniter 
yapıyla, ülke bütünlüğüyle, millî birlikle, ilişkili hale 
getirilmeye çalışıldığına dikkat çeken Cumhur-
başkanı Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti: 
“Halbuki biz ne diyoruz? Tek millet diyoruz; hangi 
kökenden ve meşrepten olursa olsun -şu anda 79 
milyona nüfusumuz hamdolsun yaklaştı- tek mil-
let. Ardından ne diyoruz? Tek bayrak; rengini şe-
hidimizin kanından alan bayrağımızda başka bir 
bayrak asla bu semalarda dalgalanamaz diyoruz. 
Üçüncüsü ne diyoruz? Tek vatan; 780 bin kilomet-
rekare vatan toprağı üzerinde herhangi bir operas-
yona, herhangi bir ameliyata asla göz yumamayız 
diyoruz. Dördüncü ne diyoruz? Tek devlet; adı ve 
söylemi ne olursa olsun hiçbir devlet, paralel dev-
let veya paralel yapı, bunlara izin vermeyiz, vere-

meyiz. Nasıl sözde cemaat adı altında devlet için-
de bir paralel yapı oluşturmak isteyenlere dünyayı 
dar ediyorsak, özerklik adı altında, özyönetim adı 
altında devlet içinde devlet kurmaya çalışanların 
da dünyayı başlarına yıkarız; bunun böyle bilinme-
si lazım. Biz bu şekilde tek millet, tek bayrak, tek 
vatan, tek devlet derken, meseleyi bölünme, par-
çalanma edebiyatıyla ele alanlar, açık söylüyorum, 
kesinlikle art niyetlidir, hatta bölücünün başta gi-
denidir; bunu böyle biliniz.”

“BU MEMLEKET 
SAHİPSİZ DEĞİL”

Bu topraklarda millî ve yerli olan ne varsa, kim var-
sa, hepsinin de başımızın üzerinde yeri olduğunu 
ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Aynı şekil-
de ülkemizin ve milletimizin karşısında kim varsa, 
ne varsa onunla mücadele etmek de bizim namus 
borcumuzdur, bunun böyle bilinmesini istiyorum. 
Çünkü bu memleket sahipsiz değil, bu devlet dik-
kat edin, altını çiziyorum köksüz değil. Bu millet 
balık hafızalı değil. Emanetçisi olduğumuz değer-
lerin kıymetini çok iyi biliyoruz. Arif Nihat Asya 
ne diyor? “Şehitler tepesi boş değil, toprağını 
kahramanlar bekliyor. Ve bir bayrak dalgalanmak 
için rüzgâr bekliyor. Destanı öksüz, sükûtu derin 
meçhul askerin. Türbesi yakışmış bu kutlu tepeye. 
Yattığı toprak belli, tuttuğu bayrak belli, kim demiş 
meçhul asker diye.” Bizim ecdadımızın yattığı top-
rak belli, tuttuğumuz bayrak belli. Allah’ın izniyle 
dalgalanmak için bekleyen bayrağımızı rüzgârsız 
bırakmayacağız. 
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Şehitlerimizin, gazilerimizin fedakârlıklarının hak-
kını verecek, ülkemizi 2023 hedeflerine ulaştıra-
cak, 2053 ve 2071 vizyonumuzu hayata geçirece-
ğiz” dedi.

“MEVCUT ANAYASA 
DARBE SÖZLEŞMESİDİR”

Mevcut Anayasa’nın darbe sözleşmesi olduğunu 
söyleyen Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ise, “Mille-
tin kendisini hür hissettiği demokratik bir ortamda 
milletin temsilcileriyle millet adına normal bir 
dönemde yapılacak yeni bir anayasaya ihti-
yacı vardır. 1982 Anayasası, Danışma Meclisi 
tarafından yapılmıştır. Danışma Meclisinin bü-
tün üyeleri, Milli Güvenlik Kurulu tarafından 
seçildiği halde 177 Anayasa maddesinin 125’i, 
16 geçici maddenin de 12’si Milli Güvenlik 
Konseyi tarafından bizzat bir kez daha değiş-
tirilmiştir. Akredite Anayasa Komisyonu üye-
leri genel kurul üyelerinin yaptıkları yetme-
miş onlara güvenmeyenler doğrudan kendi 
elleriyle Anayasayı yapmayı tercih etmişler-
dir. O nedenle mevcut Anayasa bir toplumsal 
sözleşme değil esasında bir darbe sözleşme-
sidir” diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan 

konuşmasında Türkiye Anayasa Platformu’na, plat-
formu oluşturan ve destek veren tüm sivil toplum 
kuruluşlarına şükranlarını sunduğunu ifade etti.

Yeni anayasa için ortak değeri insan onuru, or-
tak hedefi güçlü ve büyük Türkiye olan herkese 
yaptıkları çağrıya milyonların karşılık vereceğine 
inandığını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan 
konuşmasını şu sözlerle tamamladı: “Bundan hiç 
şüpheniz olmasın. Sevginiz, dostluğunuz, ahde ve-
fanız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum, 
Allah yar ve yardımcınız olsun, sağlıcakla kalın.”
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Türkiye Anayasa Platformu’ndan, 
‘Yeni Anayasa’ Manifestosu

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, “Millet, kendisini gerçekten ve yeniden ‘egemen’ kılacak 
siyasi ve hukuki manifesto hükmündeki Yeni Anayasa konusunda artık sahaya çıkmıştır. Bu 
anayasa yürürlüğe girinceye kadar da sahada kalacaktır” dedi.

Türkiye Anayasa Platformu tarafından organize 
edilen “Yeni Anayasa İçin Hep Birlikte” programı 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılı-
mıyla ATO Congresium’da gerçekleştirildi. Prog-
rama, Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü 
Numan Kurtulmuş, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soy-
lu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Fatma Güldemet Sarı, 
İçişleri Bakanı Efkan Ala, Milli Eğitim Bakanı Nabi 
Avcı, Memur-Sen Onursal Başkanı ve TBMM Mec-
lis İdare Amiri Ahmet Gündoğdu, Milletvekilleri, 
“Türkiye Anayasa Platformu” Yürütme Kurulu’nda 
yer alan Memur-Sen, Anadolu Platformu, ASKON, 
Birlik Vakfı, Cihannüma, Ensar Vakfı, HAK-İŞ, HU-
DER, İHH, İlim Yayma Cemiyeti, İnsan ve Medeni-
yet Hareketi, MÜSİAD, ÖNDER, TGTV, TÜMSİAD, 
TÜRGEV ve platforma destek veren 300’ü aşkın 
STK’nın temsilcileri katıldı. Platform adına konuş-
mayı Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın yaptı. 

Yalçın, Türkiye Anayasa Platformu’nun “Yeni 
Anayasa”nın yapılış ve yazılış sürecinde millet adı-

na ses vermek, fikir üretmek amacıyla kurulduğunu 
vurguladı. Yalçın, “Bizler, Türkiye’nin çalışma haya-
tının, fikir dünyasının, sermaye kesiminin, sanat, 
kültür ve spor camialarının temsilcileri, gençleri, 
kadınları, yaşlıları, emeklileri, engellileri olarak ül-
kemizin yakın dönemdeki en önemli hedefinin Yeni 
Anayasa yapmak olduğuna inanıyoruz. Bu inançla, 
Yeni Anayasa konusunda duyarlılığı artırmak, bi-
rikimimizi ortaklaştırmak, sivil akla dayalı görüş, 
öneri ve kaynak oluşturmak için Türkiye Anayasa 
Platformunu kurduk” dedi.

YENİ ANAYASA, “DEVLET 
BİLDİRİSİ” DEĞİL “MİLLET 
BİLDİRGESİ” OLMALI

Platformun, yüzlerce sivil toplum kuruluşundan 
oluştuğunu hatırlatan Yalçın, Türkiye Anayasa Plat-
formu olarak;  Yeni Anayasa sürecine öncülük yap-
mak istediklerini ifade etti. Yeni Anayasa’nın “devlet 
bildirisi” değil “millet bildirgesi” olması gerektiğine 
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inandıklarını belirten Yalçın, “Sivil akılla, özgürlük 
kalemiyle ve demokrasi mürekkebiyle yazılmış yeni 
bir anayasanın bu ülkedeki her bireyin hakkı oldu-
ğuna inanıyoruz. Neden Yeni Anayasa istiyoruz, 
sürecin asli öznesi millet olsun diyoruz? Çünkü 82 
Anayasası, derin devletin millet iradesini kamulaş-
tırma belgesidir. 82 Anayasanın ruhunda vesayet, 
derin devlete esaret vardır. Millet de millet iradesi 
de yoktur. Mevcut anayasa, bu yönüyle milletin ya 
da temsilcilerinin değil, cuntacıların ve atadıklarının 
eseridir. Bu anayasanın otuz yılı aşkın süredir varlı-
ğını sürdürüyor olması, hepimiz için herkes için bir 
demokrasi ayıbıdır. Türkiye Anayasa Platformu’nun 
üyesi kuruluşlar olarak bizler, geçtiğimiz dönemde 
Yeni Anayasa üzerine sayısız çalışma yaptık. Hatırla-
nacağı üzere Mecliste Anayasa Uzlaşma Komisyonu 
kuruldu. Bütün siyasi partiler bu Anayasa’yı değiş-
tirerek yeni bir Anayasa hediye etmeyi millete vaad 
ettiler. Sonuç, söylenmedik söz, yapılmadık eleştiri, 
getirilmeyen öneri, geliştirilmeyen yöntem kalmadı 
fakat bir arpa boyu yol da alınmadı” diye konuştu.

BÜYÜK TÜRKİYE 
İÇİN HIZLA YOL ALMALIYIZ

“Siyasi partiler uzlaşıyı sağlayamadı ama 2010 Ana-
yasa Referandumu’nda millet ‘Yetmez ama Evet’ 
diyerek uzlaşmayı sağladı” diyen Yalçın, “Bugün, 
Türkiye Anayasa Platformu olarak, mevcut anayasa 
için milletin otuz yıldır söylediğini daha gür bir ses-
le söylüyoruz ‘Artık Yeter’. 1992’de gerçekleştirdiği 
Anayasa Kurultayı’yla milletin darbe anayasasına 
tepkisini yüksek sesle dile getiren, ferman Anaya-
sasını kapsamlı şekilde masaya yatıran sivil toplum 
kuruluşlarımızdan biri Hak-İş’tir. Türkiye Anayasa 
Platformu’nun diğer üyeleri de 82 Anayasasına yö-
nelik itiraz ve isyanlarını, Yeni Anayasa’ya dair tek-
liflerini farklı şekilde dile getirdiler. Yeni Anayasa 
yapım sürecini başlatmanın, Yeniden Büyük Türkiye 
sürecinde hızla yol almanın derdindeyiz. ‘Biz uzlaşa-
mayız’ öğrenilmiş çaresizliğinden kurtulmak için bu 
defa ‘Hep Birlikte’ diyoruz. Yeniyi konuşurken kırmı-
zıçizgiler, ideolojik refleksler, ilkeler üzerinden ‘Ha-
yır, olmaz’  cevabı üretmek yerine ‘ortak değerler’, 
‘evrensel ilkeler’, ‘temel hak ve özgürlükler’, ‘insan 
ve onuru’ üzerinden ‘Evet, olabilir’ uzlaşması, yakın-
laşması hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

MİLLETİ YOK SAYAN 
ANAYASAYLA ‘SOSYAL DEVLET’ 
İNŞA EDİLEMEZ

Yalçın konuşmasını şu şekilde sürdürdü: “1960 dar-
besini yapanlar bir yılda, 1980 darbesini yapanlar iki 
yılda vesayeti demokrasiyle makyajlayan, kendile-
rini de kollayan bir anayasa yaptılar. Darbeciler iki 
yılda Anayasa yaptı, biz otuz yıldır istediğimiz hal-
de Yeni Anayasa yapamıyoruz. Oysa onlar irademizi 
bir günde çaldılar. Kardeş kanı dökülmeyecek afi-
şiyle insanlığımızı, haklarımızı, onurumuzu, emeği-
mizi, ekmeğimizi elimizden aldılar. Milleti yok sayan 
anayasayla ‘sosyal devlet’ inşa etmeye çalışmak, 
Netenyahu’yu, Esed’i, Sisi’yi insan hakları aktivisti 
yapmaya çalışmaktan farksızdır. Güçlü Türkiye’yi 
bu Anayasayla kurabileceğimize, herhalde kimse 
ihtimal vermiyor. ‘Neden Yeni Anayasa’ kadar ‘Nasıl 
Bir Anayasa’ sorusuna verilecek cevapta önemlidir. 
Türkiye Anayasa Platformu’nu tam da bu amaçla 
kurduk. Bu anlayışla bir araya geldik.” 

YENİ ANAYASA’YI 
MİLLET YAPACAK

Yeni Anayasa’nın, Türkiye Anayasa Platformu saye-
sinde millet tarafından yazılacağını vurgulayan Yal-
çın, “Hem millet, hem de milletin emrine giren dev-
let, önüne konulan barikatların, hızını kesmek için 
kazılan çukurların farkındadır. Barikatları yıkmak, 
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çukurları kapatmak için iradesini ortaya koymaktan 
çekinmeyen millet, artık yeni dönemin hâkim öz-
nesi olduğunu vurguluyor. Biz de Türkiye Anayasa 
Platformu olarak; “Millet, Yeni Anayasa istiyor”  ta-
lebinin seslendiricisi olmak yerine “Yeni Anayasayı 
millet yapıyor”  sürecinin başlatıcısı olmaya odak-
landık.  “Yeni Anayasa İçin Hep Birlikte” çağrımızı 
bunun için yapıyoruz. Biz, vesayet mimarlarına da 
darbe mühendislerine de iltifat etmeyen, 28 Şu-
batın apoletli paşalarına da, Gezi’nin, 6-8 Ekim’in, 
17-25 Aralık’ın işbirlikçi maşalarına da itibar göster-
meyen sivil toplum kuruluşlarıyız. Türkiye Anayasa 
Platformu’nun, kuruluşundan kısa süre sonra üç 
yüzü aşan paydaş sayısına ulaşmasını sağlayan da 
budur” ifadelerini kullandı. 

BUGÜN MİLLET SAHAYA 
İNMİŞTİR
“Millet, kendisini gerçekten ve yeniden ‘egemen’ kı-
lacak siyasi ve hukuki manifesto hükmündeki Yeni 
Anayasa konusunda artık sahaya çıkmıştır” diyen 
Yalçın, şu şekilde konuştu: “Bu anayasa yürürlüğe 
girinceye kadar da sahada kalacaktır. Devleti oluş-
turan erklerin kapışma zemini, birbirine yönelik 
gövde gösterisi yetkisi olarak görülen sorunlu ve 
sorumsuz kuvvetler ayrılığı tasarımından kurtulma-
lıyız. Yasama siyasi denetim, yargı hukuki denetim, 
yürütme de insan onurunu esas alan icraat üretim 
erki olarak düzenlenmelidir. Bu noktada, yürütme 
erkinin şekli kurgusuna yönelik hükümet modeli tar-
tışması yapmaktan, Yeni Anayasa sürecinde hükü-

met modeli önerisi geliştirmekten de kaçınmama-
lıyız. Parlamenter sistemi masaya yatırmaktan, Yarı 
Başkanlık Sistemini konuşmaktan, Başkanlık sistemi 
uygun olur mu? Sorusunu sormaktan da korkma-
malıyız.  114 tur seçim yapmasına rağmen C.Başkanı 
seçemeyen TBMM’ni hala unutmuş değiliz. 11.Cum-
hurbaşkanı seçim sürecini engellemek için Anayasa 
Mahkemesi eliyle üretilen 367 garabeti, hafızaları-
mızda duruyor. Cumhurbaşkanının halk tarafından 
seçilmesine tepki gösterenleri, bunu risk olarak 
görenleri hatırlayın. Sonuç,12. Cumhurbaşkanımız 
doğrudan halk tarafından seçilen ilk Cumhurbaş-
kanı oldu ve hiçbir sorun yaşanmadı. Yeni Anayasa 
sürecinde Hükümet sistemi tartışmalarını bu tarih-
sel çerçeveyi gözeterek yapmak gerekir. Başkanlık 
Sistemi gündeme geldiğinde vaveyla koparanlar; 
Milletin demokrasi kültürü noktasında geldiği se-
viyeyi gözden kaçırmaktır. Unutulmaması gereken, 
milletin ne vesayetin yeniden tesisine, ne kendi ira-
desiyle seçtiği siyasi iradeye darbe yapılmasına ne 
de kendi oylarıyla göreve getirdiği yürütme erkinin 
tek adam olmasına ve otoriterleşmesine izin verme-
yeceğidir.”

YENİ ANAYASA İLE SORUNLAR 
ÇÖZÜME KAVUŞMALI

“Yeni Anayasa, yapım süreci, yazım evresi, halkoyu-
na sunma noktasında hem şeklî hem de maddî açı-
dan ‘meşruiyeti yüksek bir Anayasa’ olmalıdır” dedi 
ve ekledi:  “Anayasada başlangıç bölümü olması 
yönünde bir karara varılırsa bu bölüm,  ‘isan onuru’, 
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‘temel hak ve özgürlükler’, ‘hesap veren devlet’, ‘he-
sap soran birey/toplum’ gibi Yeni Anayasa’ya özgür-
lükçü kimlik verecek bir içerikle kaleme alınmalıdır. 
Yeni Anayasa, insan haklarını teminat altına almaya 
odaklanmalı, yasakları, sınırlamaları devleti koruma 
aracı olarak kullanmamalıdır. Yeni Anayasa hukukun 
üstünlüğü ve kuvvetler ayrılığı prensibi bağlamında 
evrensel, kendi kültür ve medeniyet coğrafyamıza 
dayanarak yerli ve milli bir kimliği sahip olmalıdır. 
‘Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı’ tanımlamasıyla,  
herkesin kendisi kalabilme, olabilme hakkını ko-
rumalı, hiç kimsenin öteki ilan edilemeyeceği bir 
garantör hüküm içermelidir. Egemenlik mührünün 
millette olduğunu haykırmalı, Meclis dışında hiçbir 
organı Millet adına egemenlik kullanıcısı yapmama-
lıdır. Anayasal kurumlar kataloğu oluşturmamalı, 
devleti ‘İnsanı yaşat ki; devlet yaşasın’ anlayışıyla 
tasarlamalıdır. Yargının hem tarafsız hem de bağım-
sız olmasını aynı değerde görmeli, yargı sistemini 
tekleştirmelidir. Yürütme erkini, hızlı karar alabilen, 
doğrudan halk tarafından belirlenebilen, yasama 
tarafından doğrudan ve etkili şekilde denetlenebi-
len yönetim organizasyonu olarak şekillendirme-
lidir. Yeni Anayasa, sorunları çözecek demokratik, 
sivil ve ortak aklın egemen olmasına zemin oluştur-
malıdır. İnsanların inancının gereklerini yaşamasını 
kolaylaştırmayı devlete temel bir sorumluluk olarak 
yüklemeli, inancını öğrenme, öğretme, yaşama ve 
yayma noktasında vatandaşlarına zemin oluştur-
mayı demokratik hukuk devleti olmanın gereği ha-
line getirmelidir.”

YENİ ANAYASA’YLA YENİ 
TÜRKİYE’NİN DE YOLUNU 
AÇACAĞIZ

Yeni Anayasa’nın eşitliği süreç, adaleti sonuç değe-
ri olarak tasarlaması gerektiğini ifade eden Yalçın, 
Yeni Anayasa’nın adil devletin inşasını amaçlama-
sı gerektiğini vurguladı. Yalçın, sözlerini şu şekil-
de sürdürdü: “Bunlar, ‘Nasıl Bir Anayasa’ sorusuna 
yönelik ön değerlendirmelerimiz. Türkiye Anayasa 
Platformu olarak Yeni Anayasa’ya ilişkin talep ve 
tekliflerimizi, yapım sürecinde daha net ve somut 
olarak ifade edeceğiz. Raporlarla, çalıştay, sempoz-
yum, panel, konferans ve kongrelerle genel nitelikli 
değerlendirmelerin ötesinde daha somut, metne, 

hükme dönüştürülebilir kaynaklar üreteceğiz. Bu 
salondaki heyecanı bütün Türkiye’ye yansıtmak için 
sahada olacağız. Biz, inanıyoruz ki; bu sefer Yeni 
Anayasa yapmayı başaracağız. Biz, inanıyoruz ki; 
Yeni Anayasa ile birlikte Yeni Türkiye’nin de yolunu 
açacağız. Biz, inanıyoruz ki; darbe Anayasasından 
tamamen kurtulacağız. Çünkü millet, ‘Artık Yeter’ 
diyor ve Yeni Anayasa istiyor. Çünkü Millet, Yeni 
Anayasa’yı ben yapacağım, hep birlikte yazacağız 
diyor. Biz, bu yüzden ‘Yeni Anayasa için Hep Birlik-
te’ dedik. Biz, biliyor ve inanıyoruz ki;  Milletimizle 
birlikte ‘Yeni Anayasa’ yapacağız ve ‘Yeniden Büyük 
Türkiye’  hedefiyle inşa ettiğimiz ‘Güçlü ve Büyük 
Türkiye’de daima huzur, refah ve kardeşlik içinde 
hep birlikte yaşayacağız.”

YENİ ANAYASA İÇİN 
HEP BİRLİKTE

Yalçın konuşmasını, “Bin yıllık desende bir ve be-
raberiz’ iradesi ve “İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın’ 
anlayışıyla Yeni Anayasa’nın yapılması için kurulan 
Türkiye Anayasa Platformu’nun “Yeni Anayasa için 
Hep Birlikte’  programımıza teşrif eden saygıdeğer 
Cumhurbaşkanımıza ve siz değerli konuklara şük-
ranlarımı sunuyor, Yeni Anayasa sürecinin bütün 
aşamalarında Allah’ın yar ve yardımcımız olmasını 
temenni ediyorum” sözleriyle noktaladı.
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Uslu’dan Şehit Ailesine Ziyaret

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Levent Uslu, Mardin’in Nusaybin İlçesi’nde terör örgütü 
PKK’lı teröristler tarafından zırhlı polis aracına yapılan roketatarlı saldırıda şehit olan Özel 
Harekat polisi 26 yaşındaki Mustafa Çetin’in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Konya’nın İlgin İlçesi Yukarı Çiğil Mahallesi’nde 
ikamet eden Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dai-
re Başkanlığı’nda memur olan ve Bem-Bir-Sen 
üyesi acılı baba Süleyman Çetin’e sabır dileyen 
Levent Uslu, “Mustafa’mız, ülkemizin birliği ve 
dirliğini sağlamak için verdiği mücadelede şehit 
oldu. Aziz şehidimize Allah’tan rahmet diliyo-
rum. Halkın güvenliği, ülkenin huzuru ve esenliği 
için şehit olan tüm şehitlerimizi bu millet hiç bir 
zaman unutmayacak” dedi.

TEK YÜREK OLMALIYIZ

“Türkiye’mizin birliğine, huzuruna ve bütünlüğü-
ne karşı yapılan terör saldırılarını kınıyor ve la-
netliyoruz” diyen Uslu, “ Türkiye’nin, vatandaş-
larını savunma görevini ve insanlık ailesine karşı 
sorumluluğunu yerine getirerek ortaya koyduğu 

teröre karşı kararlı mücadeleyi destekliyoruz. Mil-
letimiz, kendi varlığına yönelen her tehdidi, birliği 
ve beraberliğini kalkan yaparak bertaraf etmeyi 
bilmiştir, bugün de üzerine düşeni yapacaktır. 
Hiçbir milliyet ve köken ayırt etmeyen terör ey-
lemlerine verilecek en güzel yanıt, milletimizin 
tek yürek olmasıdır” şeklinde konuştu. Taziye zi-
yaretlerine Bem-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı 
Medeni Sevinç de eşlik etti.
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Yalçın: Söylem Değil, 
Eylem Sendikacılığı Yapıyoruz

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, herkesin özgürce, kardeşçe ve insan 
onuruna yaraşır bir hayat sürmesinin mücadelesini verdiklerini ifade ederek, “Bunu sadece 
kendi ülkemiz için değil, tüm dünya insanları için talep ediyor ve bunun mücadelesini veriyo-
ruz. Söylem değil, eylem sendikacılığı yapıyoruz” dedi.

Şube yönetimleri, ilçe temsilcileri, temsilci vekil-
leri, kadın komisyonları ve 15 ülkenin eğitim sen-
dikalarından 36 yöneticinin katılımıyla Antalya’da 
gerçekleştirilen Memur-Sen’e bağlı Eğitim-Bir-
Sen 10. Türkiye Buluşması’nın açılışında konuşan 
Yalçın, sözlerine, “Bugün bizim için anlamlı bir 
gündür. Kuruluşumuzun 24. yılı, yani çeyrek asır-
lık ‘Erdemliler Hareketi’nin doğum yıldönümü. 
Bugün, 24 yıl önce sayıca küçük ama cesareti ve 
yüreği büyük, inanmış ve adanmış insanların yola 
çıktığı gündür. Eğitim-Bir-Sen’in büyümesinin, 
zirveden yeni ufuklara kararlı adımlarla yürüme-
sinin liderleri, erdemli sendikal hareketin öncü-
leri, insanlığın zulme, sömürüye karşı direnişinin 
adanmışları; Malezya, Bangladeş, Bosna-Hersek, 
Kosova, Karadağ, Sudan, Arnavutluk, Hırvatistan, 
Makedonya, Sırbistan (Sancak), Fas, Moritanya, 
Senegal, Cezayir, Filistin ve Suriye’den aramıza 

katılan, dünyada emeği değerli kılma mücadele-
sinin bayraktarlığını yapan eğitim sendikalarının 
çok değerli başkan ve yöneticileri, Türkiye’nin 
en büyük sendikası, emek, hak, adalet ve özgür-
lük mücadelesinin teminatı Eğitim-Bir-Sen’in 10. 
Türkiye Buluşması’na hoş geldiniz, sefalar getir-
diniz. Hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyo-
rum” diyerek başladı.

ÜYEYE, ÜLKEYE VE İNSANLIĞA 
DAİR KAZANIMLAR 
ÜRETİYORUZ

Türkiye’de emek mücadelesine dair değerli ka-
zanımlar üreten güçlü bir sendika olduklarını, 
üyeye, ülkeye, insana ve insanlığa dair kazanım-
lar ürettiklerini, örgütlülüğü güce, gücü ise ka-
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zanıma dönüştürdüklerini vurgulayan Ali Yalçın, 
“Ülkemizin demokratikleşmesi, özgürlük alanları-
nın genişlemesi, vesayetin tasfiyesi, sosyal adale-
tin tesisi için ter akıtıyoruz. 400 bin üyeye yaklaş-
mamızın ve 500 bine yürümemizin altındaki temel 
gerçek bu. Türkiye’nin en hızlı büyüyen, en fazla 
üye kaydeden, kendisiyle yarışan ve yeni rekor-
lar kıran en büyük sendikasıyız. ‘Bize üye olmaz 
mısınız’ sorusuyla üye kaydettiğimiz günlerden, 

‘Sendikanıza üye olabilir miyim’ sorusuna ‘Evet’ 
cevabı verdiğimiz günlere gelişimizin nedeni bu. 
Bu yüzden, takdir ve tercih ediliyoruz. Cesareti, 
yüreği ve mücadelesiyle takdir ve tercih edilme-
mizin mimarlarına, teşkilatımızın liderlerine selam 
olsun. Çalışmalarımızla ülkenin birleştiren gücü 
oluyor; hiç kimsenin diline, dinine, rengine, şekli-
ne, mezhebine, meşrebine bakmıyor; gözyaşı ve 
alın terinin renginin aynı olduğu gerçeğinden ha-
reketle ‘Türkümüz dünyayı kardeş bilendir/ Gökleri 
insanın ortak tarlası’ diyoruz. Bu haykırışın dünya-
nın bütününde ses getirmesini, sonuç üretmesini 
istiyorsak; kendimizi, değerlerimizi ıskalamadan 
güncellemeli ve güç kazanmaya devam etmeliyiz. 
Sendika olarak, kendimizi, kişisel hedeflerini küre-
sel vizyon için kenara koyanların, büyüdükçe teva-
zuyu kuşananların, hakikat davasına bütün hasbili-
ğiyle, harbiliğiyle adananların ortak mevzisi olarak 
görüyoruz. Sendikal alana, sendikal harekete öne-

rilerimizle, eleştirilerimizle ve kazanımlarımızla 
damga vurmaya devam ediyoruz” diye konuştu.

KAZANIMLARIMIZLA 
GÖNÜLLERİ FETHETTİK

Yalçın, “Örgütlenmede sendikacılığın hakkını ve-
rirken, toplu sözleşmede teşkilatla birlikte tarih 
yazdıklarını, alınamaz denilen nöbet ücretini ala-
rak yılların angaryasına son verdiklerini, hafta sonu 
kurslarında görev yapan memur ve hizmetlilere 
yönelik kazanımlarla gönülleri fethettiklerini, aka-
demik personelin geliştirme ödeneğinin devamını 
sağladıklarını, YURTKUR personelinin fazla çalış-
ma ücretlerinin kapsamını genişlettiklerini, mikta-
rını artırdıklarını, genel toplu sözleşmede ilk yıl için 
yüzde 6+5, ikinci yıl için yüzde 3+4 zam, emekli 
maaşına ilave 100 TL, emekli ikramiyesine ilave 3 
bin 760 TL zam alarak tarihi rekorlara imza attık-
larını kaydeden Yalçın, “Eğitim çalışanları için 44, 
toplamda ise 213 kazanımla yeni bir kazanımlar ka-
taloğu oluşturduk. Cuma namazını mesaiye değil, 
mesaiyi Cuma namazına ayarladık. Konuşulamaz 
denilen bu konuyu kazanıma dönüştürdük. 4/C’li 
kardeşlerimizin ek ödeme kazanımının yanında 
geçici personel garabetinden kurtulması, 4/B’liler 
için kadro düzenlemesi yapılması, kadro-derece 
sınırlamasının kaldırıl-ması, yıpranma payı (fiili 
hizmet zammı süresi), işçilikte geçen sürelerin ka-
zanılmış hak aylığında değerlendirilmesi ve daha 
birçok konuyu toplu sözleşmeyle çalışılacak konu-
lar arasına dahil ettik” ifadelerini kullandı.

Masaya nasıl hazırlanmak gerektiğini de, masadan 
ne zaman kalkmak gerektiğini de cümle âleme gös-
terdiklerini belirten Yalçın, “Biliyorsunuz hesapları 
tutmadı ama hasetleri de sönmedi. Masada ders 
almayanlar masabaşı yalanlarla akılları sıra ders 
vermeye kalktılar. Enflasyon farkı yalanları tutmadı 
ve yine çakıldılar. Herkese kazandıran sendika ola-
rak herkesi kazanmaya devam ediyoruz. Bizi tah-
kir etmeye çalışanlara inat, üyelerimiz kadar üye 
olmayanlar da kendi üyeleri de bizi takdir ediyor. 
‘Biz büyüdük ve temizlendi dünya’ diyerek hay-
kırabilmek ve sömürü düzenine son vermek için 
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Memur-Sen olarak, ‘Öncü Medeniyet, Güçlü Sendi-
ka, Büyük Türkiye, Hedef 1 Milyon Üye’ dedik. Bu 
he-defte en büyük sorumluluk bu salondakilere, 
bizlere düşüyor. Biliyorum ki, bu teşkilat sahaya 
çıktığında ‘bugünlük bu kadar yeter’ diyerek işini 
hiç yarına bırakmadı. Çünkü bu teşkilat, inananla-
ra, insana değer verenlere, adalet için yola çıkan-
lara neler yapıldığını hiç unutmadı” dedi.

KÜRESEL VİCDAN HAREKETİNİ 
BİRLİKTE TESİS ETMELİYİZ

İstiklal Şairi Mehmet Akif’in, “Değil mi cephemizin 
sinesinde iman bir/ Sevinme bir, acı bir, gaye aynı, 
vicdan bir/ Değil mi ortada bir sine çarpıyor, yıl-
maz/ Cihan yıkılsa emin ol bu cephe sarsılmaz!” 
dizelerinin, Kudüs Şairi Mehmet Akif’in kurduğu 
Eğitim-Bir-Sen’in durumunu ve duruşunu özetle-
diğini belirten Yalçın, “Konu insansa, gideceğimiz 
yön; konu vicdansa, duracağımız yer; hedef, in-
sanı merkeze alan bir dünya düzeni oluşturmak-
sa, cephemiz bir olmalıdır. Mücadelemiz, emeğin 
sömürülmesini engellemekse, yılmadan, yıkılma-
dan, sarsılmadan birlikte yol almalıyız. Saygın iş, 
insan onuruna yaraşır ücret mücadelesini, kireçle 
boyanmış beyaz taşların içerisindeki bir müca-
dele olarak göremeyiz. Emeğin örgütlü gücünü 
ulusal zeminlerle sınırlı tutarsak, küresel sömürü-
nün karşısında direnemeyiz. Ekonomiden tekno-
lojiye, siyasetten diplomasiye, her alanda küresel 
güç odaklarının ve egemenlerin hâkim olduğu bir 
dünyada yaşıyoruz. Sermayenin küresel olarak 
örgütlendiği, devletler ve uluslararası kuruluşlar 
üzerinde baskı kurduğu bir zaman dilimindeyiz. 
Kazanma hırsının, en büyük olma arzusunun, 
yakıcı-yıkıcı rekabet kurgusunun küresel tehdit 
oluşturduğu bir dünyadayız. Emperyal devletler 
ve büyük sermaye grupları; en büyük olmak, en 
zengin olmak, en güçlü olmak hırsıyla hareket 
ediyorlar. Yakıyor, yıkıyor, yok ediyor ve sömürü-
yorlar. İyi olmak, insan olmak, insan kalmak niyet 
ve hedefini yüklenenler, bu zulme ve sömürüye 
seyirci olmaya zorlanıyor. Kadınların, çocukların, 
yaşlıların, gençlerin öldürülmesinin normalleştiği 
bir dünya dayatılıyor bize. İnsanların hayatını kay-

betmesini, paranın değer kaybetmesinden daha 
önemsiz görenlerin güç dengelerini belirlediği bir 
dünyaya mahkûm olmak istemiyoruz. New York 
borsasında şirket hisselerinin değerinin düşmesi, 
mazlumların cansız bedenlerinin yere düşmesin-
den daha fazla gündem oluyor. Küresel şirketlerin 
yıllık kâr-zarar açıklamaları, insan haklarına, insan 
onuruna yönelik ihlal raporlarından daha çok ilgi 
çekiyor. FED’in faiz kararları, uluslararası mecrada, 
BM’nin yaptırım kararlarından daha fazla ilgiyle ta-
kip ediliyor” şeklinde konuştu.

Yalçın, “Dünya, Suriye’de Esed zulmünden kaçan 
insanları, insanî sorun olarak değil, ekonomik veri, 
mali yük olarak gören, küresel ekonomik aklın iş-
gali altında. Biz ne böyle bir dünyayı hak ediyor 
ne de çocuklarımıza böyle bir dünyayı miras olarak 
bırakmak istiyoruz. Bizim, adaletle teması daha 
yakın, merhametle etkileşimi daha derin bir dünya 
umudumuz ve hedefimiz var. Filistin’de, Arakan’da, 
Doğu Türkistan’da, Mısır’da ve Suriye’de yaşa-
nanları, insani açıdan değerlendiren ortak bir aklı 
hayata geçirmeliyiz. Zulme, sömürüye maruz bı-
rakılanları yalnız bırakmayacak küresel vicdan ha-
reketini birlikte tesis etmeliyiz. Sadece mazlumlara 
yardım eden değil, zalimlere, emperyalist ve kapi-
talist birliklere tepki veren ortak bir direniş zemini 
üretmeliyiz” sözeriyle konuşmasını tamamladı. 

Genel Başkan Ali Yalçın’ın ardından, yabancı ül-
kelerin eğitim sendikaları temsilcileri de birer se-
lamlama konuşması yaptı.



52

Kadınlar Komisyonu İstişare Toplantısı Yapıldı

Memur-Sen Kadınlar Komis-
yonu Büyük Türkiye Buluşma-
sı kadınların yoğun ilgisiyle 
gerçekleştirildi. İş hayatında 
kadının yeri, mobbing ve ka-
dına şiddet konularının ele 
alındığı buluşmada, çözüm 
önerileri ve konuya ilişkin ey-
lem planı masaya yatırıldı.

Programın açılış konuşmasını 
yapan Memur-Sen Kadınlar 
Komisyonu Genel Başkanı Ha-
bibe Öçal, “Medeniyetimizin 
ışığında yürüyor, haklarımıza 
ve geleceğimize sahip çıkıyo-
ruz” dedi.

DURUŞUMUZDAN, 
ASLA TAVİZ VERMEYECEĞİZ

Kadınların her alanda olduğu gibi sendikal alanda da aktif görevler üstlenmesi gerektiğini belirten 
Öçal, “Memur-Sen ailesi olarak, sorunlarımızın çözümünü ve ihtiyaçlarımızı kendi medeniyet değer-
lerimizde, köklerimizde ve inancımızın referanslarında aramalıyız. Ararken yorulacağız, zorlanacağız. 
Bizler vakti geldiğinde ve hak edildiğinde emaneti almaktan kaçmayan, emaneti ehline sunmaktan 
huzur duyan, üretmeye devam eden bir sendikal anlayışın içinde yer alıyoruz. Bu duruşumuzdan, asla 
taviz vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.
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Genç Memur-Sen’liler Buluştu

Memur-Sen Konfederasyonu Gençlik Teşkilatı Genç Memur-Sen Büyük Türkiye Buluşması 
gençlerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Gençlerin sorunları ve taleplerinin masaya ya-
tırıldığı buluşmada konuşan Genç Memur-Sen Genel Başkanı Eyüp Beyhan, “Yol aşmak için 
biz varız. Yol yoksa yol yapmak için varız. Sınırlarımızı biz çizer, dayatılanın değil, gerçeğin 
peşine düşeriz” dedi.

Hedeflerinin düşünen, sorgulayan ve algıla-
yan bir gençlik olduğunu söyleyen Beyhan, 
“Bizler bu anlayışla çıktığımız bu yolda bü-
yük bir mesafe katettik. Genç Memur-Sen 
Teşkilatı olarak farkındalık oluşturmak adı-
na birçok organizasyona imza attık. Genç-
lerimizle kucaklaştık, onların tarihi bilinci 
kuşanmalarını, tarihi öğrenerek gelecekle-
rini inşa etmelerinin önünü açtık. Bu yol-
da ben de buradayım ve varım diyen genç 
kardeşlerimizi kutluyorum. Bundan sonra-
da bu düşüncelerle yol almaya, medeniyet 
değerlerimizi kuşanarak gelecek nesillere 
eserler bırakmaya devam edeceğiz. Top-
lantımıza katılan herkese saygılarımı sunu-
yor, teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Programda Eğitimci-Yazar Hıdır Yıldırım da ‘Memur-Sen Tarihi ve Kültürü” temalı bir sunum gerçek-
leştirdi. Yıldırım, “Ben Genç Memur-Sen’in futüvvet sahibi olduğunu düşünmekteyim” dedi.
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AK Parti Gençlik Kolları’ndan Memur-Sen ve 
Genç Memur-Sen’e Ziyaret

Memur-Sen Konfederasyonu Gençlik Teşkilatı Genç Memur-Sen Genel Başkanı Eyüp Beyhan ve yöne-
timi, AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Melih Ecertaş’ı ve yönetimini ağırladı. Memur-Sen Genel 
Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantıya katılan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, gençlerle istişa-
relerde bulundu.

YENİ ANAYASA’DA GENÇLER AKTİF ROL ALMALI

Yeniden Büyük Türkiye’nin inşasında en önemli görevin gençlere düştüğünü vurgulayan Yalçın, “Yeni 
inşa sürecinde sizler de olmalısınız. Normalleşme sürecinde aktif rol almalısınız. Bu yüzden yeni ana-
yasa noktasında ‘siyasiler yapsın, biz uyalım, meclis yazsın biz uygulayalım’ pozisyonu almamalısınız. 
Yeni anayasanın yapım ve yazım sürecinde aktif sorumluluk almalısınız, alanı dinamik tutmalısınız. Bu 
sizler için tarihi bir görev ve sorumluluktur” dedi.

GENÇLERİN HER ALANDA YANINDAYIZ

Yalçın, “Gençlerin sorumluluk almasını, gençlerimizin daha erken yaşlarda sivil toplum örgütlenme-
sine katılımını önemsiyoruz. Yeni bir ruhla, yeni bir heyecanla, yeni bir aşkla, yeni bir yapılanmayla 
ve yenilenme bilinciyle hareket ederek, ‘ilim, irfan ve hikmet yolunda çağın soylu gençliğini’ ve genç-
lik liderlerini yetiştirmek adına, gençliği daha güçlü kılmak için her türlü desteğe hazırız” ifadelerini 
kullandı. Toplantıya Genç Memur-Sen Genel Başkan Vekili Anıl Akdoğan, Genel Başkan Yardımcıları 
Burak Çalışkan, Oğuz Bozdemir, Taner Düzgören, Osman Gürer, Dış ilişkiler Komisyonu Başkanı Murat 
Çalışkan, Halkla İlişkiler Komisyon Başkanı Muhammed Çiftçi, AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkan 
Yardımcıları Mustafa Özbey, Osman Söyler, Selman Özboyacı ve Vahit Atalan da katıldı.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Genç Memur-Sen ve AK Parti 
Gençlik Kolları’nın gerçekleştirdiği istişare toplantısına katıldı.
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Uğurlu: Engellilerin Önündeki 
Engeller Kaldırılmalıdır

Memur-Sen Engelliler Komisyonu Büyük Türkiye Buluşması gerçekleştirildi. Buluşmanın açılış 
konuşmasını yapan Memur-Sen Engelliler Komisyonu Genel Başkanı Elvan Uğurlu, ülkemizde 
yaşayan engellilerin, engelli olmalarından değil, önlerine konulan engellerden ötürü sıkıntı-
lar çektiklerini vurguladı.

Uğurlu, “Yıllardır devlet yöneticilerinin 
yeterince görevlerini yerine getirmeme-
sinden ötürü bizler horlandık, dışlandık 
ve engellendik. Şimdi engelleri tek tek or-
tadan kaldırmalıyız. Aslında düşünülme-
si gereken asıl konu, engellilik bir engel 
midir? Yoksa sorun bize konulan engeller 
midir?” diye konuştu.

HER ALANDA
ENGELLER VAR

Engellilerin, sağlık, iletişim ve ulaşım ala-
nında birçok sıkıntı ile mücadele ettiğini 
belirten Uğurlu, “Kamuda çalışan engelli-
ler iş bularak yaşamını sürdürüyor olsa da 
şuanda birçok sıkıntı yaşanıyor. Camilerin 
mimari yapıları engellilere uygun olmadı-
ğı için ibadetlerimizi yaparken sıkıntılar 

yaşıyoruz. Camilerde en büyük sıkıntıyı ise işitme engelliler yaşıyor. Diğer engelli grupları için bir ta-
kım düzenlemeler yapılırken, işitme engelliler için her hangi bir adım atılmamıştır. Bunu yetkililerden 
bir kez daha talep ediyoruz” dedi.
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Emekli Memur-Sen İstişare Toplantısı 
Gerçekleştirildi

Memur-Sen’e bağlı Emekli Memur-Sen, Büyük Türkiye Buluşması’nda emeklilerin sorunlarını 
masaya yatırdı. Emekli Memur-Sen Genel Başkanı Emin Şenver, emeklilerin yaşadığı sorunla-
ra ilişkin bir sunum gerçekleştirdi.

Emekliliğin kaçınılmaz bir süreç olduğunu söy-
leyen Şenver, “Çalışan emekli sayısı 5 milyondur. 
Devlet emeklilere çalışmadan hayatlarını idame 
ettirebilecekleri bir ücret verirse, bu işsizliğe kar-
şı atılmış en büyük adım olacaktır. Emeklilik kaçı-
nılmaz bir süreçtir, bu süreç daha kaliteli olabilir” 
dedi.

ŞENVER, EMEKLİLERİN 
BEKLENTİLERİNİ AÇIKLADI

Sunumda emeklilerin taleplerini de açıklayan 
Şenver, emeklilerin tamamına banka promosyo-

nu verilmesini, eşi çalışmayan emeklilere eş parası verilmesini, tahsil hayatına devam eden ve çocuğu 
olan emeklilere çocuk yardımı yapılmasını ve emeklilerin sendika kurma hakkının yasal hale getiril-
mesini istediklerini vurguladı.

Şenver sözlerini şu şekilde sonlandırdı: “Ömrü olana emeklilik ve peşinden yaşlılık kaçınılmaz bir 
süreçtir; ancak bu süreç sağlıklı ve kaliteli olabilir ve Sosyal Güvenlik sistemi üzerindeki yaşlı nüfusa 
bağlı ekonomik ve toplumsal yük azaltılabilir. Bu dönem sırasında hayat kalitesinin artırılması ve sağ-
lıklı yaşlanma ile ilgili stratejilerin geliştirilmesi, toplumsal sağlığın artırılmasında önemli bir yoldur.”
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Memur-Sen Kadınlar Komisyonu’ndan 
Dünya Kamuoyuna Çağrı

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir araya gelen Memur-Sen Kadınlar Komisyonu, ulus-
lararası kamuoyuna; Suriye, Mısır, Filistin, Myanmar, Irak, Bosna Hersek ve Doğu Türkistan’da 
kadınlara yönelik zalimane uygulamaların son bulması için birlikte hareket etme çağrısında 
bulundu. 

İNSANLIK SUÇUNA 
DUR DEME VAKTİ

Kadına yönelik şiddet tüm dünyada insanlık suçu 
olarak kabul edildiğinin altını çizen Öçal, “Şidde-
tin önlenmesi için öncelikle eğitim programımızı 
yeniden yapılandırmalı; bireysel olarak üstümüze 
düşenin yapılması ile beraber sosyal sorumluluk 
bilinci içinde hareket etmeli ve kurumsal anlam-
da da önleyici tüm tedbirleri almalıyız. Bu bizim 
görevimizdir” ifadelerini kullandı.

Memur-Sen Kadınlar Komisyonu Yönetimi yaptığı açıklamada, önemli konulara dikkate çekti. Memur-
Sen Kadınlar Komisyonu Genel Başkanı Habibe Öçal, “Emperyalistler ve diktatörler eliyle kadınların 
özgürlükleri kafes altına alınmıştır. En temel insan hakkı yaşam hakkıdır. Ancak Ortadoğu’da savaş ba-
ronlarının sistematik yok etme operasyonları altında kadınların yaşam hakkı elinden alınmıştır. Birço-
ğu ise dul kalmış, çocukları katledilmiş, kendi öz yurtlarından sürgün edilmişlerdir. Bu tüm dünyanın 
ayıbıdır. Şimdi bu ayıptan kurtulmak için hep birlikte harekete geçme vaktidir. Bu zulmün son bulması 
için birlikte direnmeli, birlikte yol almalı, iyiliğin yer yüzünde hakim kılınması için birlikte mücadele 
etmeliyiz. Şiddetsiz bir dünya ancak kadın eli ile doğacaktır. Gelin el ele verip, yürekleri birleştirip, 
daha adil bir dünya inşa etmek için sorumluluk alalım” şeklinde konuştu. 

Ülkemiz de mülteci-ilticacı kavramları ile adlan-
dırdığımız çok sayıda sığınmacı olduğunu vurgu-
layan Öçal, “Bu kardeşlerimize sahip çıkmalı mu-
hacir kadın olma kavramı konusunda farkındalık 
oluşturmalıyız. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde 
şiddetten, savaştan, ayrımcılıktan, ikinci sınıf kabul 
edilmekten kurtulmuş, medeniyet değerlerimizi 
içselleştirmiş güzel günler bekliyoruz” dedi.

FARKINDALIK 
OLUŞTURMALIYIZ
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Kudüs ve Filistin Destekleme Birliği: 
İyi ki Türkiye Var

Memur-Sen’in çalışmalarını yakından takip et-
tiklerini belirten Saeed, “Türkiye ve  Memur-Sen, 
İslam coğrafyasında yaşanan gelişmelere sessiz 
kalmıyor. Eylem ve söylemleriyle yanımızda olu-
yor. Bu hassasiyet için sizlere teşekkür ediyorum. 
İyi ki Memur-Sen, iyi ki Türkiye var” dedi.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ise, Filistin 
ve Kudüs’ün her zaman gündemlerinde olduğunu 
belirterek, bu konuda yapılan çalışmalar hakkında 
heyete bilgi verdi. Genç Memur-Sen’in “Gençlik 
İlk Kıblesini Tanıyor” ve “Memur-Sen gençliğin-
den Gazze’li çocuklara ziyaret” adlı programların 
da Filistin davasına yönelik olduğunu vurgulayan 
Yalçın, bu tür programlarla Filistin ve Kudüs da-
vasını diri tuttuklarını belirtti.

Kudüs Şairi Mehmet Akif İnan’ın kurduğu konfe-
derasyonun mensupları olarak, Filistinliler’in her 
zaman yanında olduklarını vurgulayan Yalçın, 
“Kurucu genel başkanımız Mehmet Akif İnan’ın 
mirasçıları olarak, medeniyet coğrafyamız içinde 
tarihi ve manevi boyutuyla özel bir önem taşı-

yan Filistin’e her zaman öncelik veriyoruz” dedi.
Memur-Sen olarak dünyanın neresinde olursa ol-
sun, haksızlığa ve zulme uğrayan herkesin yanın-
da olduklarını hatırlatan Yalçın, kendilerine miras 
kalan ve temsil ettikleri değerlerin bunu gerek-
tirdiğini kaydetti.  Kudüs ve Filistin konusunda 
diğer STK’lar ile yapılacak her türlü işbirliğine de 
hazır olduklarını dile getiren Yalçın, heyete ziya-
retlerinden ötürü teşekkür etti.

Ziyarette Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı 
Mehmet Emin Esen ve Memur-Sen Dış İlişkiler 
Koordinatörü Osman Timurtaş da hazır bulundu.
Ziyarette Yalçın, heyete tablo takdim etti.

Kudüs ve Filistin Destekleme Birliği Genel Sekreteri Muneer 
Saeed ve beraberindeki heyet, Memur-Sen Genel Merkezi’ni 

ziyaret etti.
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Yalçın: Kudüs Bizim Ortak Davamız

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Memur-Sen 
Genel Merkezi’ni ziyaret eden Uluslararası Kudüs ve 
Filistin Sendikalar Destek Birliği Başkanı Moham-
mad Al-Attar, Filistin, Cezeyir, Fas, Ürdün, Irak ve 
Moritan’ya temsilcilerinin bulunduğu heyet ile bir 
araya geldi. Görüşmede Kudüs ve Mescid-i Aksa’nın 
özgürlüğüne kavuşması için yapılacak çalışmalar ve 
yol haritası belirlendi.

KUDÜS ORTAK DAVAMIZ

Yapılan ziyaret için heyete teşekkür eden Yalçın, 
“Kudüs ve Mescid-i Aksa bizim çıkış noktamızdır. 
Çünkü Kurucu Genel Başkanımız Mehmet Akif İnan 
Kudüs şairidir. Bu davanın, yön belirleyicisi Mehmet 
Akif İnan’dır. Kudüs bizim ortak davamızdır. Kurmuş 
olduğunuz birliğe destek olmaktan ve güç birliği 
yapmaktan son derece mutlu oluruz” dedi.

FİLİSTİN HALKININ
YANINDAYIZ

Mescid-i Aksa’nın altının oyulmasını engelle-
mek için acil çalışmalara ihtiyaç olduğunu da if-
ade eden Yalçın, “Uluslararası alanda bunu dillen-
dirmek, mücadelesini vermek için gerekli icraatları 
yapmalıyız. Siyonizm’in karşısında hep birlikte 

durmalıyız. Memur-Sen olarak, mazlum Filistin 
halkının yanındayız. Filistin devletinin inşasında 
sorumluluk almaya hazırız. Filistin halkının haklı 
davasını Asya, Avrupa, Afrika, Amerika başta olmak 
üzere tüm dünya kamuoyuna taşıyacağız. Mescid-i 
Aksa, Kudüs ve Filistin özgürlüğüne kavuşana kadar 
mücadelemiz sürecek” şeklinde konuştu.

ÖZGÜR KUDÜS İÇİN 
BİRLİK OLALIM

“Özgür Kudüs” için Memur-Sen’in desteğine ihti-
yaç duyduklarını söyleyen Mohammad Al-Attar, 
Memur-Sen’in güçlü birikiminden faydalanmak iste-
diklerini vurgulayarak, “Türkiye bizim ilk ülkemizdir. 
Dünyada çizdiği güçlü duruş bizi fazlasıyla mutlu 
etmektedir. Memur-Sen bizim paydaşımızdır. Ortak 
hareket etmeli, güç birliği yapmalıyız” diye konuştu.

Görüşmede Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı 
Mehmet Emin Esen, Emekli Memur-Sen Genel 
Başkanı Emin Şenver, Memur-Sen Dış İlişkiler Koor-
dinatörü Osman Timurtaş, Uluslararası Kudüs ve 
Filistin Sendikalar Destek Birliği Başkan Yardımcısı 
Nazar Najam, Genel Sekreter Yardımcısı Moham-
mad Ahmed Saleck, Genel Sekreterlik Üyeleri Moin 
N. Naim, Nour Edine El Hadi ve Salah Mahmud hazır 
bulundu.

Uluslararası Kudüs ve Filistin Sendikalar Destek Birliği Heyeti, 
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın’ı ziyaret etti.
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Zade’ye Memur-Sen’in çalışmaları hakkında bilgi veren Yalçın, “Sendika olarak 11 hizmet kolunun tama-
mında yetkiliyiz. Memur-Sen olarak, 81 ilde teşkilatımız mevcut. 1 milyona yakın üyemizle Türkiye’nin en 
büyük sivil toplum kuruluşuyuz. Dil, din ve ırk gözetmeksizin, dünya mazlumlarına el uzatıyor, sadece 
ücret sendikacılığı değil, de-
ğerler sendikacılığı da yapı-
yoruz” diye konuştu.

Zade ise Memur-Sen’e yapı-
lan çalışmalardan ötürü te-
şekkür etti.

Ziyarette Memur-Sen Genel 
Başkan Yardımcısı Mehmet 
Emin Esen, Emekli Memur-
Sen Genel Başkanı Emin 
Şenver ve Memur-Sen Dış 
İlişkiler Koordinatörü Osman 
Timurtaş da hazır bulundu.

İran Büyükelçi Müsteşarı Zade’den 
Memur-Sen’e Ziyaret

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, İran Büyükelçi Müsteşarı 
Mohammed Cebrail Zade’yi makamında kabul etti.
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Sudan Heyeti Memur-Sen’de

Sudan İşçi Sendikaları Konfederasyonu Başkanı Yusuf 
Abdülkerim, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın’ı ziya-
ret ederek Memur-Sen’in çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Temaslarda bulunmak üzere Türkiye’ye gelen Su-
dan İşçi Sendikaları Konfederasyonu Başkanı Yusuf 
Abdülkerim ile Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Baş-
kan Yardımcısı Ömer Ahmed Abasha, Memur-Sen 
Genel Başkanı Ali Yalçın’ı makamında ziyaret etti.
 
Memur-Sen’i ziyaret etmekten duyduğu memnuni-
yeti dile getiren Yusuf Abdülkerim, Türkiye’deki sivil 
toplum ve sendikacılığı önemsediklerini, bu kap-
samda Memur-Sen’in tecrübelerinden faydalanmak 
istediklerini söyledi. Memur-Sen’de bulunmaktan 
dolayı memnun olduklarını belirten Abdülkerim, 
“Uluslar arası dayanışma için buradayız. Önümüzde 
bir fırsatımız var bu fırsatı iyi değerlendirmeli ve iş-
birliğimizi kuvvetlendirmeliyiz” diye konuştu.

Toplumun birlik, beraberlik ve yardımlaşmasında 
STK’lara görev düştüğünü belirten Yalçın ise, de-
mokratikleşme ve ekonominin gelişmesinde de 
sendikaların etkisine dikkat çekti. Memur-Sen’in 
emek, iyilik ve erdemliler hareketi olduğunu ifade 
eden Yalçın, hedeflerinin gelir adaletinin yaygınlaş-
masını sağlamak ve demokrasinin güçlenmesine 
katkı vermek olduğunu vurguladı.

Ziyarette Memur-Sen Genel Başkan Vekili Metin 
Memiş, Genel Başkan Yardımcıları Mehmet Bay-
raktutar, Mehmet Emin Esen, Bem-Bir-Sen Genel 
Başkanı Mürsel Turbay, Emekli Memur-Sen Genel 
Başkanı Emin Şenver ve Genç Memur-Sen Genel 
Başkanı Eyüp Beyhan da hazır bulundu.
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Yalçın, Bakan Ala İle Görüştü

Bakanlıkta gerçekleşen görüşmede, Bakan Efkan 
Ala’ya hayırlı olsun dileklerini ileten Memur-Sen Ge-
nel Başkanı Ali Yalçın, “Son günlerde yaşanan olay-
lardan ötürü derin üzüntü içerisindeyiz. Türkiye’de 
kaos ve huzursuzluk ortamı oluşturulmak isteniyor. 
Birliğimize ve kardeşliğimize sahip çıkarak, buna 
asla izin vermeyeceğiz” dedi.

Bakan Ala ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile 
getirerek, Memur-Sen heyetine, özverili çalışmala-
rından ötürü teşekkür etti.

Ziyarette, Büro Memur-Sen Genel Başkan Vekili 
Hadi Erdoğmuş, Bem-Bir-Sen Genel Başkan Yar-
dımcısı Medeni Sevinç ve Büro Memur-Sen Genel 
Başkan Yardımcısı Vecdi Yanbaz hazır bulundu.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve beraberindeki heyet, 
İçişleri Bakanı Efkan Ala’ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
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Memur-Sen Heyeti, 
Bakan Yıldırım’la Bir Araya Geldi

Yalçın, bakanlıktaki kamu görev-
lilerinin sorun ve taleplerinden 
bahsederek sorunların çözüme 
kavuşturulması gerektiğini dile 
getirdi.

Bakan Yıldırım ise ziyaretten 
duyduğu memnuniyeti dile geti-
rerek, Memur-Sen’in çalışmaları-
nı yakından takip ettiğini bildirdi.

Bakanlıkta gerçekleşen ziyarette, 
Bayındır Memur-Sen Genel Baş-
kanı Soner Can Tufanoğlu, Birlik 
Haber-Sen Genel Başkanı Ömer 
Budak, Ulaştırma Memur-Sen 
Genel Başkanı Can Cankesen ve 
sendikaların genel başkan yar-
dımcıları da hazır bulundu.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve beraberindeki heyet, Ulaştırma, 
Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım’ı makamında ziyaret etti.
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Memur-Sen’den Diyarbakır Valiliği ve 
Emniyetine Taziye Ziyareti

Diyarbakır Valisi Hüseyin Aksoy’u makamında zi-
yaret eden Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın 
ve Memur-Sen heyeti son günlerde meydana ge-
len terör olaylarında hayatını kaybeden güven-
lik görevlileri ve sivil halk için taziye ziyaretinde 
bulundu. Ziyarette Yalçın, “Türkiye’mizin birliği-
ne, huzuruna ve bütünlüğüne karşı yapılan terör 
saldırılarını kınıyor ve lanetliyoruz. Bu saldırılarda 
hayatını kaybeden vatandaşları-
mıza Allah’tan rahmet, sizlere, 
ailelerine ve milletimize başsağ-
lığı, yaralılara da acil şifalar di-
liyoruz. Teröristlerin bu insanlık 
dışı saldırıdaki amacı, Türkiye’de 
kaos ve huzursuzluk ortamı 
oluşturmaktır. Buna birliğimize 
ve kardeşliğimize sahip çıkarak, 
izin vermeyeceğiz” dedi.

Diyarbakır Valisi Hüseyin Aksoy 
ise ziyaretten duyduğu mem-
nuniyeti dile getirdi. Diyarba-

kır İl Emniyet Müdürü Adnan 
Taşdan’ı ziyaret eden Ali Yal-
çın, taziyelerini bildirdi. Yal-
çın, “Büyük Memur-Sen ailesi 
olarak terörü hangi adresten 
gelirse gelsin, reddediyor ve 
kınıyoruz. Her türlü insanî ve 
ahlaki değerleri hiçe sayarak; 
polis, asker, kadın ve çocuk 
ayrımı gözetmeksizin, masum 
insanların canlarına acımasızca 
kasteden terör örgütlerini la-
netliyoruz. Şehit olan güvenlik 
görevlilerimize ve şer odakları-
nın hain saldırıları sonucunda 
hayatlarını kaybeden vatan-
daşlarımıza Cenab-ı Mevla’dan 

rahmet, ailelerine başsağlığı ve yaralılara acil şifa-
lar diliyorum” diye konuştu.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürü Adnan Taşdan, ül-
keyi bölmek, parçalamak isteyenlerin, ülkenin hu-
zuruna kastedenlerin hesap vereceğini söyledi. 
Taşdan, ziyaretten dolayı Memur-Sen Genel Baş-
kanı Ali Yalçın’a da teşekkür etti. 

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın Diyarbakır Valiliği ve 
Emniyet Müdürlüğü’nü ziyaret ederek taziyelerini iletti.
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Yalçın, Kamalak ve Erbakan’a 
Taziye Dileklerini İletti

İlk olarak Saadet Partisi genel merkezine gelen Yalçın, Kamalak ile bir süre görüşerek taziye dileklerini 
iletti. Daha sonra Erbakan Vakfı’nı ziyaret eden Yalçın, burada da Fatih Erbakan’la bir araya geldi.

Ziyaretlerde Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Esen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Sekreteri 
Cengiz Zor da hazır bulundu.

Öte yandan Yalçın, Adak’ın ailesine başsağlığı ziyaretinde bulunarak taziyelerini iletti.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, geçtiğimiz gün vefat eden Devlet Eski Bakanlarından 
Fehim Adak için, Saadet Partisi Genel Başkanı Mustafa Kamalak ve Erbakan Vakfı Genel Baş-
kanı Fatih Erbakan’a taziye ziyaretlerinde bulundu.
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Başbakan Başdanışmanı Doğan’dan 
Memur-Sen’e Ziyaret

Doğan, Memur-Sen’in emeğin, 
ekmeğin, hakkın ve kardeşliğin 
mücadelesini verdiğini belirte-
rek, bu mücadeleyi önemsedik-
lerini ifade etti.

Öte yandan İlim Yayma Cemi-
yeti Kayseri Şube Başkanı Oğuz 
Memiş de, Memur-Sen Genel 
Başkanı Yalçın’ı ziyaret ederek, 
Memur-Sen’in yaptığı çalışma-
lar için teşekkürlerini iletti.

Yalçın ise, ziyaretten duyduğu 
memnuniyeti dile getirerek, 
Doğan ve Memiş’e teşekkürle-
rini iletti.

Ziyarette Memur-Sen Genel 
Başkan Yardımcısı Levent Uslu 
da hazır bulundu.

Başbakan Başdanışmanı Ahmet Doğan, Memur-Sen Genel 
Başkanı Ali Yalçın’ı ziyaret etti.
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Yamalı’dan, Memur-Sen’e Ziyaret

Memur-Sen’in çalışmalarını yakından takip ettiğini vurgulayan Yamalı, Memur-Sen’in, Yeni Türkiye’nin in-
şasında üstlendiği rolün büyük olduğunu belirtti.

Yalçın ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Yamalı’ya teşekkürlerini iletti.

Ziyarette Memur-Sen Genel Başkan Yardımcıları Mehmet Emin Esen ve Hacı Bayram Tonbul da hazır bu-
lundu.

AK Parti Ankara İl Başkanı Nedim Yamalı ve beraberindeki 
heyet, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın’ı ziyaret etti.
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Ziyaretlerde konuşan Yalçın, “Memur-Sen olarak, kamu çalışanlarının hakkını koruyor, onlar için yeni ka-
zanımlar elde ediyoruz” dedi.

SGK Başkanı Bağlı, ziyaretten duy-
duğu memnuniyeti dile getirerek, 
Memur-Sen’i yakından takip ettikle-
rini belirtti. 

Yalçın’a ziyaretten ötürü teşekkür 
eden SGK Yönetim Kurulu üyesi ve 
Eğitim-Bir-Sen eski Genel Başkan 
Vekili Ahmet Özer ise, “Memur-
Sen’in içinden gelmiş birisi olarak, 
Yeniden Büyük Türkiye yolundaki 
çalışmaları çok değerli görüyorum. 
Çalışmalarınızı canı gönülden des-
tekliyorum” şeklinde konuştu.

Ziyarette, Memur-Sen Genel Başkan 
Yardımcısı Mehmet Emin Esen’de 
hazır bulundu.

Memur-Sen’den Özer ve Bağlı’ya Ziyaret

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, SGK Başkanı Mehmet Selim 
Bağlı ile SGK yönetim kurulu üyesi, Eğitim-Bir-Sen eski Genel Başkan 

Vekili Ahmet Özer’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
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Topçu’dan Memur-Sen’e Ziyaret

Memur-Sen Genel Merkezi’nde gerçekleşen görüşmede Topçu, Memur-Sen’in çalışmalarını yakından takip 
ettiklerini belirterek, daha müreffeh, istikrarlı ve huzurlu bir Türkiye için Memur-Sen’e büyük görevler düş-
tüğünü kaydetti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Memur-Sen’in çalışma-
ları hakkında heyete bilgiler verdi. Gündemde ilişkin konular üzerine de değerlendirmelerde bulunan Yal-
çın, ekonominin büyümesi, refah düzeyinin yükselmesi, özgürlüklerin genişlemesi için yeni bir Anayasa’ya 
ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu ve beraberindeki 
heyet, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın’ı ziyaret etti.
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Memur-Sen’den, Turbay’a Taziye Ziyareti

Memur-Sen’e bağlı Bem-Bir-Sen Genel Başkanı Mürsel Turbay’ın 82 yaşındaki kayınvalidesi Zahide Uraz 
geçtiğimiz gün hakkın rahmetine kavuştu. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Genel Başkan Yardımcıları 
Günay Kaya, Mehmet Bayraktutar,  Bem-Bir-Sen Genel Başkanı Mürsel Turbay’ı ziyaret ederek, başsağlığı 
dileklerini ilettiler.

Ziyarette Bem-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcıları Gürkan Alper, Recayi Karslı ve Bem-Bir-Sen Ankara 3 
Nolu Şube Başkanı Hanefi Sinan hazır bulundu.

Memur-Sen heyeti, Bem-Bir-Sen Genel 
Başkanı Mürsel Turbay’a taziye ziyare-

tinde bulundu.
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Kısa Film Yarışmasında Dereceye Girenlere 
Ödülleri Verildi

Eğitim-Bir-Sen ‘Örgütlenme’ temalı kısa film yarış-
ması ödül töreni, Başbakan Yardımcısı Numan Kur-
tulmuş, Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Onursal Baş-
kanı, AK Parti Ankara Milletvekili Ahmet Gündoğdu, 
Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, uluslararası 
eğitim sendikalarının temsilcileri, Eğitim-Bir-Sen 
Şube yönetimleri, ilçe temsilcileri ve çok sayıda da-
vetlinin katılımıyla gerçekleştirildi.

KURTULMUŞ: EMEĞİ GEÇENLERE 
ŞÜKRANLARIMI SUNUYORUM

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, son derece 
zor şartlarda rahmetli Mehmet Akif İnan’ın öncülü-
ğünde kurulan Eğitim-Bir-Sen, bugün Türkiye’nin en 
önemli sendikalarından biri olmuştur. Emeği geçen-
lere şükranlarımı sunuyor, vefat edenlere Allah’tan 
rahmet diliyorum” dedi.  

YALÇIN: SADECE ÜCRET 
SENDİKACILIĞI YAPMIYORUZ

Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali 
Yalçın, sadece ücret sendikacılığı yapmadıklarını, 
sosyal ve kültürel faaliyetlerde de büyük hizmetlere 
imza attıklarını vurgulayarak, şöyle konuştu: “Sendi-
kacılığı akademik hizmet sendikacılık diye yeniden 
adlandırdık. Kazanımlarımız ülkenin kültürel, sosyal 
alanına katkı sağlamaktadır. Çok çeşitli alanlarda 

büyük hizmetlere imza atıyoruz. Bu ikinci kısa film 
yarışmamız. Bundan sonraki hedefimiz yarışmayı 
uluslararası alana taşımayı düşünüyoruz. Teşkilatı-
mızın mutfağında çalışan bütün kardeşlerimize ayrı 
ayrı teşekkür ediyoruz.” Programda, AK Parti Anka-
ra Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Ahmet Gündoğ-
du, Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Jüri Baş-
kanı Derviş Zaim birer selamlama konuşması yaptı. 

ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU

Konuşmalardan sonra, dereceye girenlere ödülleri 
verildi. Yüzü aşkın filmin katıldığı yarışmada birin-
ciliği ‘On’ filmiyle kazanan Mutlu Kurnalı’ya ödülünü 
ve plaketini Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş; 
ikinciliği ‘Hayat Bu’ filmiyle kazanan Elif Yüksel’e 
ödülünü ve plaketini Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen 
Genel Başkanı Ali Yalçın; üçüncülüğü ‘Perşembe’ 
filmiyle kazanan Mert Öner ve Seçkin Gündüz’e 
ödülünü ve plaketini Eğitim-Bir-Sen Onursal Başka-
nı, AK Parti Ankara Milletvekili Ahmet Gündoğdu; 
‘Tırtılın Yolu’ filmiyle jüri özel ödülüne layık görü-
len Ayşe Nur Topal’a ödülünü ve plaketini Yönet-
men Derviş Zaim; ‘Lisan’ filmiyle mansiyona layık 
görülen Nurullah Özdemir’e ödülünü ve plaketini 
Malezya Eğitim Enternasyonal Asya-Pasifik Böl-
gesi Başkoordinatörü Shashi Bala Singh; ‘Toprak’ 
filmiyle mansiyona layık görülen Mehmet Topbaş’a 
ödülünü ve plaketini Hak-İş Genel Başkanı Mahmut 
Arslan takdim etti.
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Sağlık-Sen, Teşkilat Eğitim Toplantıları 
Devam Ediyor

Toplantılarda konuşan Memur-Sen Genel 
Başkan Vekili ve Sağlık-Sen Genel Başka-
nı Metin Memiş Memur-Sen ve Sağlık-Sen 
teşkilatının taşıdığı ruhun, Türkiye’nin güçlü 
geleceğini temsil ettiğini söyledi.

MEMUR-SEN, MEDENİYET 
SENDİKACILIĞI İÇİN YOLA ÇIKTI

Memur-Sen’in 20 yıl önce değerler sendikacılığı, 
medeniyet sendikacılığı iddiasıyla yola çıktığını 
ifade eden Metin Memiş, Merhum Mehmet Akif 
İnan ve yol arkadaşlarının, hak ve adalet temelli 
dönüşüme öncülük etmesi için Memur Sen’i kurdu-
ğunu ifade etti. Memiş, “Bizler bugün, Türkiye’nin 
en büyük sivil toplum örgütü olmanın hakkını ve-
rebilmek için, daha büyük sorumluluklar yüklen-
miş olarak, yolumuza devam ediyoruz” şeklinde 
konuştu.

ONURLU BİR MESLEĞE SAHİBİZ

Kısa bir süre önce, Nusaybin ve Cizre’nin yanı sıra 
Mardin’e bir ziyaret gerçekleştirerek, sağlık çalı-
şanlarını ziyaret ettiğini de hatırlatan Genel Başkan 
Memiş, bu ziyaret sonrası nasıl onurlu bir mesleğe 
sahip olduklarını bir kez daha görmenin mutlulu-
ğunu yaşadığını kaydetti. Hiçbir kamu hizmetinin 
verilemediği şartlarda sağlık çalışanlarının görev-
leri başında olduğunu söyleyen Memiş, çocuk, yaş-
lı demeden ölüm kusan, öldürdükleri insanın sayı-
sını bilmeyen canilere karşılık, can kurtarmak için 
canını ortaya koyan sağlık çalışanlarının bir destan 
yazdığını ifade etti.

HEDEFLERİMİZE ULAŞMAK VE 
TALEPLERİMİZİ HAYATA GEÇİRMEK 
İÇİN ÇALIŞACAĞIZ

Önümüzdeki dönemde daha adil bir döner ser-
maye sistemi için mücadele edeceklerini söyleyen 
Memiş, “Uzun süredir mücadelesini verdiğimiz ek 
ödemelerin emekliliğe yansıması talebinin mut-
laka hayata geçirilecektir. Öte yandan vekil ebe 
hemşireler, kamu dışı aile sağlığı çalışanlarının 
yanı sıra 4/B ve 4/C’lilerin kadroya alınmasının her 
platformda takipçisi olacağız. Kamu görevlilerinin 
haklarını korumaya devam edeceğiz” dedi.

Eğitim toplantılarında Genel Başkan Yardımcısı 
Mustafa Örnek ve Hukuk Müşaviri Özlem Titrek 
‘Mevzuat ve toplu sözleşme kazanımları’, SASAM 
İşgücü Politikaları ve Sendikal Haklar Direktörü 
Doç. Dr. Mehmet Merve Özaydın ‘Değer Sendi-
kacılığı’, Öğretim Görevlisi Dr. Mustafa Bostancı 
‘Sosyal Medya’ ve Eğitim Uzmanı Rahim Aladağ 
da, ‘Temsilci Etkileşim Becerileri’ konulu sunum 
gerçekleştirdi.

Sağlık-Sen, ülke genelinde bütün 
şube yönetim kurulları ile tem-
silcilerine yönelik Teşkilat Eğitim 
Toplantıları düzenledi. 
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Hayalleri Gerçeğe Çeviren Sendika: 
Diyanet-Sen

İlahiyat önlisans mezunlarına  
sınavsız lisans tamamlama hak-
kı  tanınması konusunda uzun 
süredir çalışan Diyanet-Sen, 
çalışmalarının karşılığını aldı. 
YÖK ile ikinci kez  sınavsız lisans 
tamamlama  konusunu görü-
şen Diyanet-Sen Genel Başkanı 
Mehmet Bayraktutar, konuyla il-
gili kanun teklifinin hazır olduğu 
müjdesini verdi. 

İlahiyat önlisans programını bi-
tiren Diyanet İşleri Başkanlığı 
çalışanlarına sınavsız lisans ta-
mamlama hakkı tanınması ko-
nusunu bilimsel yönden değer-
lendiren Diyanet-Sen konuyla 
ilgili akademisyenlerden oluşan 
bir heyete daha önce  rapor ha-
zırlatarak YÖK’e  sunmuştu.  Bu 
raporu  dikkate alan YÖK Baş-
kanı Prof. Dr. M.A. Yekta Saraç 
konuyla ilgili gerekli çalışmanın 

yapılması konusunda talimat 
vereceğini söylemişti. Konuy-
la ilgili süreci yakından takip 
eden Diyanet-Sen Genel Baş-
kanı Mehmet Bayraktutar,  YÖK 
Başkanı Prof. Dr. M.A. Yekta Sa-
raç ile ikinci kez görüşmesinde 
İlahiyat önlisans mezunlarına 
sınavsız lisans tamamlama ko-
nusunda kanun teklifi hazırlan-
dığı müjdesini aldı. YÖK Başka-
nı Prof. Dr  Saraç önümüzdeki 
günlerde TBMM’ye sunulacak 
torba yasa teklifine yetiştiril-
mek üzere İlahiyat önlisans me-
zunlarının sınavsız olarak lisans 
tamamlaması konusunda yasal 
düzenlemelerin  hazırlandığını 
söyledi.  

Usul ve esasları YÖK tarafından 
belirlenecek lisans tamamlama 
programı  ile  İlahiyat önlisans 
mezunları, öncelik kurum çalı-

şanları olmak üzere bu haktan 
yararlana bilecek. İlahiyat önli-
sans mezunların lisans tamam-
lama programı ile ilgili açıkla-
malarda bulunan Diyanet-Sen 
Genel Başkanı Mehmet Bayrak-
tutar, “Hummalı bir çalışmanın 
meyvelerini alıyoruz. Bu güne 
kadar her alanda İlahiyat önli-
sans mezunlarının sınavsız li-
sans tamamlaya bilmeleri için 
gerekli çalışmayı yapacağımızın 
ve bunu kazanıma çevireceği-
mizin sözünü verdik. Sınavsız 
lisans tamamlamayı hayal gibi 
görenler,  binlerce önlisans me-
zunu kurum çalışanının yararla-
nacağı bu başarıyı umarım tak-
dir ederler. Sendikacılıkta üye 
çıkarlarını öncelik olarak gören 
Diyanet-Sen ötekileştirmeden, 
ayrıştırmadan herkesin yararla-
nacağı başarılara imza atmaya 
devam edecektir” dedi. 

İlahiyat Önlisans  Mezunlarına Sınavsız Lisans 
Tamamlama Hakkı İçin Kanun Teklifi Hazır.
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Bem-Bir-Sen Genel Başkanı Mürsel Turbay ile 
Genel Başkan Yardımcıları Levent Uslu, Medeni 
Sevinç ve Gürkan Alper’in ev sahipliğinde yapı-
lan toplantıya Bem-Bir-Sen Şube-İl Başkanları 
katıldı. Amasya İl Başkanımız Sadi Güven tarafın-
dan okunan Kur’an-ı Kerim Tilavetiyle başlayan 
toplantıda, Ankara’da meydana gelen saldırıda 
hayatını kaybedenlere dualar edildi. Programda 
sendikanın 15 Mayıs üye tespitleri öncesi hedefi 
ortaya koyulurken, toplu sözleşme kazanımları 
değerlendirildi ve fikri alış verişinde bulunuldu.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Genel Baş-
kan Mürsel Turbay, Ankara’da yapılan saldırıda 
hayatını kaybedenleri rahmetle anarken, terör 
saldırısını kınayarak, birlik ve beraberlik çağrısı 
yaptı. “Ülkemiz, ortaya koyulan oyunlarla parça-
lanmak, istikrarsızlaştırılmak ve bir kaos ülkesi 
haline getirilmek istenmektedir” diyen Turbay, 
“Hepimiz sorumluluğumuzun farkına varıp ülke-
mize sahip çıkmalıyız. Birlik ve beraberliğimize 
karşı yapılan saldırılara karşı en güzel cevapyine 
güçlü birliktelikten geçmektedir. Ülke olarak dış 
güçlerin oyununa karşı dik durarak, birlikte hare-
ket ederek başarıya ulaşacağız” şeklinde konuş-
tu. Sendikanın uluslararası çalışmaları hakkında 
bilgiler veren Genel Başkan Turbay, Bem-Bir-

Sen’in mağdur ve mazlumlara yaptığı yardımları 
da anlattı. Sendikal anlamda Bem-Bir-Sen’in çok 
iyi bir durumda yer aldığını belirten Genel Baş-
kan Mürsel Turbay, “Memur sendikaları arasında 
en çok kazanımla Toplu sözleşmede bir numara 
olduk. Teşkilat olarak iyi niyetle çalışmaya devam 
ederek daha da güçleneceğiz ve kazanımlarımı-
zı arttıracağız. Yaptığımız çalışmaları Allah adına 
yaparsak zafer elbette bizim olacaktır” dedi.

Genel Merkez Yöneticilerimizin yaptığı konuşma-
ların ardından şube ve İl Başkanlarımız taleplerini, 
kurumlarda yaşanan sorunları, üyelerin isteklerini 
genel merkez yöneticilerine iletti. Bem-Bir-Sen 
Başkanlar Kurulu Toplantısı çekilen aile fotoğrafı 
ile sona erdi.

Bem-Bir-Sen Başkanlar Kurulu Toplantısı, Antalya’da düzen-
lenen Memur-Sen 4. Büyük Türkiye Buluşması’nda yapıldı.

Bem-Bir-Sen 
Başkanlar Kururlu Toplantısı Yapıldı
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Sivil Memurların Hukuki Durumuyla İlgili 
DPB’de Toplantı

Sivil memurların hukuki durumu hakkında Devlet 
Personel Başkanlığı’nda (DPB) toplantı düzenlen-
di. Büro Memur-Sen, toplantıda sivil memurların 
hukuki durumları ve haklarının iyileştirilmesi ge-
rektiğini vurguladı. 

Büro Memur-Sen’in genel yetkili sendika olarak 
katıldığı 3’üncü dönem toplu sözleşmede karara 
varılan Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı 
Kuvvetleri (TSK) ve Emniyet Genel Müdürlüğü’nde-
ki (EGM) sivil memurların hukuki durumu hakkında 
çalışma yapılmasıyla ilgili DPB’de toplantı düzen-
lendi. 

Büro Memur-Sen, toplantıda sivil memurların huku-
ki durumları ve haklarının iyileştirilmesi gerektiğini 
vurguladı. Büro Memur-Sen AR-GE Kurulu Üyesi 
Murat Sertdemir, sivil memurların hukuki sorunla-
rına neden olan mevzuat hükümleriyle ilgili detaylı 
sunum yaptı. Murat Sertdemir yaptığı sunumlarda:

MSB ve TSK’da görevli sivil memurlar için;

* 1632 Sayılı Askeri Ceza Kanunu’nun 3. Maddesin-
deki “ASKERİ ŞAHIS”, 

* 1602 Sayılı Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin 20. 
Maddesindeki “ASKER KİŞİ”,
  
* 926 Sayılı Askeri Ceza Kanunu’nun 3. Maddesinde-
ki “ASKERİ ŞAHIS”, 

* 211 Sayılı İç Hizmetleri Kanunu’nun 
115. Maddesinde Sivil Memurların 
“AST” olarak ifade edilen kısmı,

* 211 Sayılı İç Hizmetleri Kanunu’nun 
116. Maddesinde sivil memurların as-
keri personelin tabi oldukları a mad-
desinde değerlendirilen müracaat ve 
şikayet usullerinin,

* 477 Sayılı Disiplin Mahkemeleri 
Kanunu’nun 38/A Maddesinde asker 
kişilere verilen cezaların sivil memurla-

ra da verilebilmesiyle yine sivil memurlara “ASKER 
KİŞİ” sıfatı yükleyen ibarelerin,  

* 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 232 ve 
233’üncü maddelerinin kaldırılması,

EGM’de görevli sivil memurlar için;

* EGM’de görevli polis mesleği dışındaki sivil me-
murlar disiplin hukuku bakımından 3201 sayılı Emni-
yet Teşkilatları Kanunu yerine sadece 657 sayılı DMK 
hükümlerine tabi olmalarına yönelik düzenleme ya-
pılması sağlanması,

* Sivil memurların görev tanımları yapılması,

* Sivil memurların yapılacak bir düzenleme ile ata-
nabileceği yönetici kadrolarının ihdas edilmesi,

konularının hayata geçirilmesi gerektiğini belirtti.
Yapılan sunumların ardından söz alan MSB yetkilisi, 
“Halihazırda sivil memurların hukuksal durumlarıyla 
ilgili herhangi bir değişiklik yapılmasına ihtiyaç duy-
muyoruz. Mevcut durumun devamı kurumsal görü-
şümüzdür” dedi.

MSB yetkilisinin konuşmasının ardından söz alan 
Büro Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Mengü-
taycı, sendika olarak üç hususun önemsediklerini, 
bunların onur, refah ve özgürlük olduğunu kaydetti. 
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Toç Bir-Sen, Tar-Gel’de Tarih Yazdı

Toç Bir-Sen’in yaklaşık on bin 
mühendis ve veteriner hekim 
için yıllardır verdiği mücade-
le büyük bir zaferle sonuçlan-
dı. 

Genel Yetkili Sendika Toç Bir-
Sen’in Üçüncü Dönem Toplu 
Sözleşme görüşmelerinde ba-
ğıtladığı “TAR-GEL Projesi’nin 
Yeniden Değerlendirilmesi’’
maddesi gereği Toç Bir-Sen 
Teknik Heyeti ile Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik 
başta olmak üzere Bakanlık Tek-
nik Heyeti arasında süren yoğun 
müzakereler, görüşmeler ve de-
ğerlendirme toplantıları sonucu 
TAR-GEL Projesi’nin tamamen 
bitirilmesine ve tüm personelin 
özlük ve sosyal haklarının eşit-
lenmesine karar verildi. TAR-
GEL Projesi’nin Sonlandırılma-
sına ilişkin imza; Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik 
ile Memur-Sen Genel Başkan 
Yardımcısı ve Toç Bir-Sen Genel 
Başkanı Günay Kaya tarafından 
düzenlenen protokol töreni ile 
atıldı.

“TAR-GEL MÜCADELEMİZİ, 
MUHTEŞEM BİR SONUÇLA 
TAÇLANDIRDIK”

Toç Bir-Sen Genel Başkanı Gü-
nay Kaya toplantıda yaptığı 
konuşmasında bugünü “tarihi 
bir gün” olarak nitelendirerek, 
“Büyük Toç Bir-Sen ailesi ola-
rak, 2004 Köymer sürecinden 
beri üstlenmiş olduğumuz ve 
bu güne değin kararlılıkla sür-
dürdüğümüz insan merkezli, 
onurlu sendikal mücadelemizde 

büyük bir sendikal zafer daha 
kazanmanın haklı gururunu ve 
mutluluğunu yaşıyoruz. Gurur 
duyduğumuz teşkilatımız ön-
cülüğünde ve on binlerce Toç 
Bir-Sen mensubundan aldığımız 
güçle, soğuğa-sıcağa, kara-kışa, 
yağmura-çamura aldırmadan, 
gece gündüz demeden yürüttü-
ğümüz TAR-GEL mücadelemizi, 
muhteşem bir sonuçla taçlan-
dırmış bulunmaktayız” dedi.

“EŞİTLİĞİ SAĞLAYIP, 
KÖYDE İSTİHDAMI 
BİTİRDİK”

Genel Başkan Kaya kronikle-
şen TAR-GEL meselesine neş-
ter vurulduğunu ve tüm tarım 
sektörü için yeni bir miladın 
başladığını belirterek sözlerini 
şöyle sürdürdü: “Varılan muta-
bakat metni gereği TAR-GEL 
Projesi’ne dair, personeller ara-
sında ayrımcılık oluşturan tüm 
mevzuatın yürürlükten kaldırı-
larak Bakanlığın tüm taşra teş-
kilatı personeli, çalışma, tayin, 
özlük ve sosyal haklar açısından 
eşitlenmiş olup; köy, mahalle ve 

belde merkezi gibi Bakanlık bi-
rimlerinin olmadığı yerlerde is-
tihdam edilen TAR-GEL Projesi 
çalışanları bağlı oldukları İl ve 
İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Müdürlüklerine atanacaktır.”

GÖNÜL İNSANI, SAYGIN 
DEVLET VE MİLLET 
ADAMINA TEŞEKKÜR

Kaya sözlerini, “Tecrübesi ve bi-
rikimiyle, saygın devlet ve mil-
let adamlığıyla, sorunları tespit 
edip pratik çözümler geliştir-
mesiyle bilinen Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakanı Sayın Faruk 
Çelik Beyefendi’ye ve çalışma 
komisyonunun kıymetli üyele-
rine; 10 bin TAR-GEL’li, 41 bini 
aşkın üyemiz ve teşkilatımız 
adına şükranlarımızı sunuyor, 
bu muhteşem zaferimizin Toç 
Bir Sen’imize, 10 000 civarında-
ki mühendis ve veteriner hekim 
mesai arkadaşımıza, Bakanlı-
ğımıza, top yekûn tarım sektö-
rümüze, aziz milletimize hayırlı 
olmasını temenni ediyoruz” di-
yerek sonlandırdı.
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Ar-Ge Kanunu İstihdamı Artıracak

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı ve 
Enerji Bir-Sen Genel Başkanı Hacı Bayram 
Tonbul, Ar-Ge Kanunun girişimciye sağladığı 
kolaylıkların, istihdamı artıracağını söyledi.

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı ve Enerji 
Bir-Sen Genel Başkanı Hacı Bayram Tonbul, Bilim, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırla-
nan ve geçtiğimiz günlerde de Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanarak 
yürürlüğe giren Ar-Ge Kanununun girişimciye 
başta finansman olmak üzere birçok kolaylık sun-
duğunu,  kurulacak ihtisas geliştirme bölgeleri ile 
istihdamın artacağını söyledi.

GİRİŞİMCİYE FİNANSMAN 
KOLAYLIĞI SAĞLIYOR

Kanunun girişimciye finansman kolaylığı sağ-
ladığını ifade eden Tonbul, “Bu kanun, teknoloji 
alanında orijinal bir fikri olan ancak bunu hayata 
geçirecek yeteri kadar finansmana sahip olmayan 
girişimcilerin finansmana erişimini kolaylaştıra-
cak. Bu da teknolojik çalışmaların artmasını sağ-
layacaktır” dedi.

İSTİHDAMIN ÖNÜNÜ 
AÇACAK

Girişimciye sağlanan kolaylıkları sıra-
layan Tonbul, bu  kolaylıkların istih-
damın önünü de açacağını söyledi. 
Tonbul, “Kanun kapsamında, girişim-
cilere tahsis edilen desteklerin belirli 
bir bölümü Gelir ve Kurumlar Vergisi 
matrahının tespitinde indirim konusu 
yapılabilecek.  Rekabet öncesi işbir-
liklerine proje bedelinin yüzde 50’sine 
kadar olan kısmı geri ödemesiz olarak 
desteklenebilecek.  Tasarım faaliyetle-
rinde bulunanların aldıkları destekler, 

özel fon hesabı uygulamasından yararlanabilecek. 
Ar-Ge projesi kapsamında yurt dışından yapıla-
cak alımlar, Gümrük Vergisi, her türlü fon, Damga 
Vergisi ve harçtan müstesna tutulacak.  Ar-Ge ve 
tasarım imkan ve kapasiteleri kısıtlı olan özellikle 
küçük ve orta ölçekli işletmeler, sözleşme çerçe-
vesinde siparişe dayalı olarak Ar-Ge veya tasarım 
merkezlerinde gerçekleştirilen Ar-Ge ve tasarım 
harcamalarının belirli bir kısmını beyanname üze-
rinden indirim konusu yapabilecek. Ar-Ge ve ta-
sarım personelinin merkezde yürüttüğü projelerle 
doğrudan ilgili olmak şartıyla, merkez dışındaki 
bu faaliyetlere ilişkin ücretleri ile yüksek lisans ve 
doktorada geçirilen sürelerin Gelir Vergisi stopa-
jı teşviki kapsamında değerlendirilmesine yönelik 
Bakanlar Kuruluna yetki veriliyor. Tasarım perso-
nelinin görevleri ile ilgili ücretleri üzerinden he-
saplanan sigorta primi işveren hissesinin yarısının 
bütçeden karşılanmasına imkan sağlanıyor. Tasa-
rım merkezlerinde çalışan tasarım personelini kap-
samına alan kanunla, çalışan personelin niteliğini 
artırmak amacıyla doktora, yüksek lisans ve lisans 
mezunları için farklı oranlarda gelir vergisi istisnası 
getirilecek. Bütün bu kolaylıklar, girişimciyi hare-
kete geçirerek, istihdamın önünü açacak” dedi.
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Bayındır Memur-Sen Mamak ve Pursaklar Tapu 
Müdürlüğü Çalışanlarıyla Bir Araya Geldi

Bayındır Memur-Sen Genel Başkanı Soner 
Can Tufanoğlu, Genel Başkan Vekili Ayhan Al-
dagül, Genel Başkan Yardımcıları Ömer Türk, 
Mustafa Büyük, Gökhan Şimşek ve Bayın-
dır Memur-Sen 2 Nolu Şube Sekreteri Taner 
Düzgören, Mamak ve Pursaklar Tapu Müdür-
lüklerinde görev yapan Tapu Müdür, Müdür 
Yardımcıları ve İş Yeri Temsilcileri ile çalışan-
larımızın sorunlarını istişare etmek üzere bir 
araya geldi.

Sorunların, önerilerin ve çözümlerin konuşulduğu 
toplantıda Genel Başkan Tufanoğlu, çalışanlarımı-
zın taleplerini not alarak her platformda kendile-
rine destek vermeye devam edeceklerini söyledi. 
Sorunların ve çözüm önerilerinin en kısa sürede 
gerekli mercilerle paylaşılacağını ifade eden Tu-
fanoğlu,   3. Dönem Toplu Sözleşme masasında 
hizmet kolumuza bağlı çalışanlarımızın birçok so-
rununa merhem olacak kazanımlar elde edildiğini 
vurguladı. 

“BU KAZANIMLAR BAYINDIR 
MEMUR-SEN’İN, ÖRGÜTLÜLÜĞÜNÜN 
VE KARARLILIĞININ ESERİ”

Elde edilen büyük kazanımların Bayındır Memur-
Sen’in, örgütlülüğünün ve kararlılığının eseri ol-
duğunu sözlerine ekleyen Tufanoğlu, “Toplu 
Sözleşme’nin ilk gününe “hizmet kolunun önemi-
nin artması” kazanımıyla yol almaya başlamıştık. 
Bu toplu sözleşme; içeriğinde en fazla kazanım 

yer alan hizmet kolu toplu sözleşmelerinin im-
zalandığı toplu sözleşme süreci olmuştur” dedi.
Tapu Müdürlükleri’nde çalışan memurlarımızın 
fazla mesai ve iş yoğunluğu sorunlarının ve çözüm 
önerilerinin görüşüldüğü toplantıda konuşan Tufa-
noğlu, 3. Dönem Toplu Sözleşme Kazanımlarından 
bahsetti. Tapu Müdürlüğü çalışanlarımızın fazla 
mesai ücret sorununu çözüme kavuşturduk. Tapu 
çalışanlarımızın Medeni Kanunun 1007. Maddesine 
süre sınırlaması getirdik. Kadastro Çalışanlarımı-
zın Kadastro Tazminat Kazanımını devam ettirdik. 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’ne Döner Ser-
maye Bütçesinde karşılanmak üzere personel alı-
mının yolunu açtık. Fiili Hizmet Süresi zammı için 
çalışmalar başlattık.

“KAMU GÖREVLİLERİMİZİN SORUN VE 
TALEPLERİNİ TOPLU SÖZLEŞME 
MASASINA TAŞIDIK”

Hizmet kolumuza bağlı çalışanlarımızın sorunları-
nı çözüme kavuşturmak için Bayındır Memur-Sen 
olarak büyük bir özveriyle çalıştıklarını ifade eden 
Tufanoğlu, “Toplu sözleşmede 213 kazanıma imza 
atarak büyük bir başarı elde ettik. Bu başarı Ba-
yındır Memur-Sen’in, Memur-Sen’in başarısıdır. 
Sendika olarak 20 bin üye, Memur-Sen olarak bir 
milyon üye hedefimiz var. İnşallah bu hedeflerimizi 
gerçekleştirerek daha güçlenecek, kamu görevlile-
rimizin sorunlarını çözmede gücümüze güç kata-
cağız” diye konuştu.
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Budak: Kadın, Şifanın, Şefkatin Ve 
Fedakarlığın Timsalidir

Birlik Haber-Sen Genel Başkanı Ömer Bu-
dak, “Birlik Haber-Sen ve Memur-Sen ailesi-
nin gözünde Kadın, ahlak ve irfan medeniye-
timizin bel kemiğidir. Kadın ailenin mihenk 
taşıdır. Kadın hayatın bereketi ve hakikati-
dir. Kadın; şifanın, şefkatin ve fedakarlığın 
timsalidir” dedi.

Kadınlar Komisyonumuz tarafından PTT A.Ş. Ge-
nel Müdürlüğü lokalinde düzenlenen 8 Mart Ka-
dınlar Günü programına Genel Başkanımız Ömer 
Budak, Genel Başkan Vekilimiz Gürbüz İnaltekin, 
Genel Başkan Yardımcılarımız Mevlüt Burgaç, Cü-
neyt Özban ve Muzaffer Boskurt, Kadınlar Komis-
yonu Başkanımız Sadegül Alver Demir, TRT Şube 
Kurucular Üyesi Yasin Gülinay, Ankara 17 No’lu 
Şube Başkanımız Evren Akpınar ve Şube Başkan 
Vekili Cengiz Cantemur,  Şube Yönetim Kurulu 
Üyesi Erhan Dağ, Ankara 4 Nu’lu Şube Yönetim 
Kurulu Üyesi Olcay Büyükdere ve çok sayıda Bir-
lik Haber-Sen üyesi kadın katıldı.

Programda konuşan Genel Başkanımız Ömer Bu-
dak, ülkemizde son dönemde yaşanan terör sal-
dırılarını kınadı. Milletimizin bu zorlukları aşacağı-
nı belirten Budak, ‘’Bu millet kadınıyla erkeğiyle; 
genciyle yaşlısıyla her daim tek bilek olmuş, her 
türlü tehdide karşı, birlik ve beraberlik içinde ba-
ğımsızlık mücadelesi vermiştir’’ diye konuştu.

8 Mart Dünya Kadınlar gününün kadınların, özel-
likle de EMEKÇİ KADINLARIN seslerini yükselte-
cekleri, emeğinin onuruyla duruş gösterecekleri 
bir gün olduğunu belirten Budak, emeğin vicdanı 
olan kadınların, bu onurlu gününü yürekten kutla-
dığını belirterek şunları söyledi: 

“Bu anlamlı günde, Sendikamızın bu günlere gel-
mesi için mücadele veren, emeği geçen kadınları-
mıza teşekkür ediyor, ahirete göçenlere Allah’tan 
rahmet diliyorum. Birlik Haber-Sen olarak; emek-
çi kadınlarımızın, geleceğin erdemli sendikal in-
şasında önemli katkıları olacağına inanıyoruz. 
O’nun için buradayız, onun için hep birlikteyiz.”

Kadınlar gününün tarihsel geçmişine dikkat çe-
ken Genel Başkan Ömer Budak, “Kendi iklimimi-
zin bilgelerinden büyük Velî Hz. Mevlâna, dünya-
sında “kadın”a özel bir konum verir. Kadın “Önce 
İnsan”dır. İnsan gerçeğinin, erkek ve kadında 
tecelli eden hakikati, Hz. Mevlâna’da çok derin 
anlamlara bürünür. Mevlâna: “O 3 güzel sevgi-
li, kalpleri cezbeden bir pınarın nurudur. Kadın 
hakk’ın nurudur…” diyor” şeklinde konuştu.

Programın açılış konuşmasını yapan Birlik Haber-
Sen Kadınlar Komisyonu Başkanı Sadegül Alver 
Demir ise bütün kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar 
Gününü kutladı. Kadınların dünya genelinde, ve 
ülkemizdeki yaşadığı sıkıntılara değinen Demir,  
kadınların dünyanın her yerinde aynı sıkıntılarla 
karşılaştığını belirterek, kadının toplum içindeki 
önemine vurgu yaptı. 

Bir kadının anne, eş, bacı ve bir evlat olduğuna 
dikkat çeken Sadegül Alver Demir, bir kadının bu 
vasıflarına rağmen işte, sokakta ve her yerde sı-
kıntı yaşadığını belirti. Kadının elinin değdiği dün-
yaya huzur geleceğini belirten Demir, savaşların, 
kavgaların ve yıkımların en büyük mağdurunun 
yine kadın olduğunu söyledi.  
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Toplantının açılışında konuşan Ulaştırma Memur-
Sen Genel Başkanı Can Cankesen, “Bugün, Sendi-
kamız 6. Büyük Başkanlar Kurulu Toplantısını ya-
pıyoruz. Bugün, sendikamızın bütün mensuplarının 
kendilerini kontrol edeceği önemli bir gündeyiz. 
Bugün, önümüzdeki dönemin yol haritasının çizile-
ceği anlamlı bir gündeyiz” dedi.
 

Cankesen sözlerine şu şekilde devam etti: “Demok-
rasi tarihimiz göz önüne alındığında, sendikal ta-
rih açısından uzun ve misyon yüklü 12 yıllık emek 
ve alın teri mücadelesini geride bırakan Ulaştırma 
Memur-Sen, bu başkanlar kurulu toplantımızdan 
da yeni bir enerjiyle, güç ve eylem birliği içerisinde 
çıkacağına inanıyorum. İki gün süresince ele ala-
caklarımız, tartışacaklarımız ve karar verecekleri-
mizle sendikamızın önümüzdeki 2 yılın vizyonunu 
oluşturacağız.”

TOPLU SÖZLEŞMEDE DİKLENMEDİK 
ANCAK DİK DURDUK
 
“Bilindiği gibi kamu görevlilerinin mali ve özlük 
hakları toplu sözleşme ile belirlenmektedir” diyen 
Cankesen, “2013 yılında olduğu gibi bu yıl da top-

lu sözleşme görüşmelerine hizmet kolumuzdaki 
yaklaşık 30 bin memuru temsilen bizler katıldık. 
Ulaştırma Memur-Sen olarak bu yıl yapılan toplu 
sözleşme görüşmeleri öncesinde ülke genelin-
deki şubelerimizde irtibata geçerek hizmet ko-
lumuzdaki memurların taleplerini topladık. Bize 
gelen talepleri önemli önemsiz diye ayrıştırma-
dan not ettik. Bu şekilde taleplerin belirlenme-
sinde teşkilatlarımızın sesine kulak verdik. Toplu 
sözleşmeye taşıyacağımız tekliflerimizi belirle-
dik. Toplu sözleşmeye toplam 55 teklifle katıldık. 
Yürüttüğümüz başarılı çalışmalarla toplam 25 
kazanıma imza attık” şeklinde konuştu.

SAĞDUYULU OLUP TUZAKLARI 
BOZACAĞIZ

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ise, yaptığı 
konuşmada, “Büyük Memur-Sen ailesi olarak bir 
kez daha milletimizi sağduyuya davet ediyoruz. 
Darbe girişimleriyle amaçlarına ulaşamayanlar 
bu sefer terör kartını devreye soktular. İçeriden 
ve dışarıdan lojistik destek alan başta PKK olmak 
üzere terör örgütleri ülkemizin istikrarını bozmak 
için yoğun saldırılarda bulunuyorlar” ifadelerini 
kullandı.

Ulaştırma Memur-Sen 6. Büyük Türkiye Buluşması 
yoğun katılımla Antalya’da gerçekleştirildi.

Ulaştırma Memur-Sen 
6. Büyük Türkiye Buluşması Gerçekleştirildi
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Erdoğan: Hak, Emek, Barış ve Kardeşlik 
İçin Çaba Sarf Ediyoruz

Kültür Memur-Sen Yönetim Kurulu ve İl Temsilcile-
rinin katıldığı Başkanlar Kurulunda konuşan Kültür 
Memur-Sen Genel Başkanı Mecit Erdoğan, “Hak, 
emek, barış ve kardeşlik için çaba sarf ediyoruz. 
Temel hak ve özgürlüklerle insanlık onurunu koru-
mak için mücadele ediyoruz” dedi.

SORUNLARIN PARÇASI DEĞİL 
ÇÖZÜMÜN PAYDAŞI OLMA 
YOLUNU SEÇTİK

Kültür Memur-Sen’le birlikte değerler mücade-
lesi vurgusunun ön plana çıkarıldığını ifade eden 
Erdoğan, “Sendikamız yapıcı ve inşacı kimliğiyle 
sorunların parçası değil çözümün paydaşı olma 
yolunu seçmiş, birlikte yaşama kültürünü her 
zaman canlı tutmuş, ayrıştırıcı değil birleştiri-
ci tutum içinde olmuş, ötekileştirmeden herkesi 
kucaklama politikası benimsemiş ve verdiği bu 
mücadele sayesinde aynı zamanda özlük ve öz-
gürlük mücadelesinin en önemli merkezlerinden 
biri hâline gelmiştir” şeklinde konuştu.

DEĞERLERİMİZİN TERÖRİSTLER 
TARAFINDAN YOK EDİLMESİNE 
GÖZ YUMMAYACAĞIZ

Geçen ay Diyarbakır’da İnsanlık mirasının tescil-
li yapılarından Dört ayaklı minare, Paşa hamamı 
ve Kurşunlu Camii’yi ve Şırnak’ta Kültür Merkezi 
içinde bulunan İl Halk Kütüphanesi’ni hedef alan 
terör örgütünü bir kez daha lanetleyen Erdoğan, 

sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Mabetler ve tari-
hi yapılar dokunulmazdır. Terör örgütü, her biri 
kardeşliğimizin sembolü olan tarihi dokuyu oluş-
turan eserleri hedef alarak kardeşliğe olan kinini 
kusmakta; kardeşlik duygularımızı, hoşgörü anla-
yışımızı güçlendirdiğimiz ve yenilendiğimiz yer-
leri yakıp, yıkmaya devam ederek huzurumuza 
kastetmektir. Terör örgütünün milletimizin geç-
mişiyle olan bağlarını yok etme girişimleri, köksüz 
bir toplum meydana getirme çabaları amacına 
ulaşamayacaktır. Türk ve Kürtlerin ortak kaderle-
rinin, sembollerinin hedef alınmasına seyirci ka-
lamayız. Değerlerimizin teröristler tarafından yok 
edilmesine göz yumamayız, yummayacağız’’

KÜLTÜR VE SANAT ÇALIŞANLARINI 
MUTLU EDEN BİR TOPLU SÖZLEŞME 
İMZALADIK

Erdoğan, “Sendika olarak zor bir hizmet kolun-
da faaliyet gösteriyoruz. Sanat kurumlarının özel 
durumlarından dolayı bazı birimlerde geçmişten 
gelen farklı yapılanmaların, ideolojik kadrolaşma-
ların da varlığı çok zor şartlarda sendikal çalış-
malar yürütmemize neden olmaktadır. Ancak bu 
olumsuzluklara rağmen, teşkilatımızla birlikte ge-
rek toplu sözleşme öncesinde yaptığımız yoğun 
çalışmalar, gerekse toplu sözleşme sürecinde or-
taya koyduğumuz kararlı mücadelemiz sonucun-
da 3. Dönem toplu sözleşme masasında kültür ve 
sanat hizmet kolu çalışanları adına çok önemli ka-
zanım elde ettik” dedi.
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Türkiye; 
Milleti ve Devletiyle 
Terörü de Terör 
Örgütlerini de Bitirecektir

MEMUR-SEN 

81 İLDE        
TERÖRÜ 

Memur-Sen Ankara’da yaşanan terör saldı-
rısını 81 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen 
basın açıklamalarıyla kınadı. 

Yapılan açıklamada, “13 Mart Pazar günü akşam 
saatlerinde Ankara/ Kızılay’da meydana gelen 
terör saldırısını şiddetle kınıyor, gerçekleştiren-
leri lanetliyoruz. Yüce ALLAH’tan, menfur saldı-
rıda hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara acil 
şifalar, ailelerine, yakınlarına, milletimize sabır ve 
metanet diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun” 
denildi.

Bu saldırının failleri, insanlıktan çıkmış ve insan-
lıktan nasipsizdir” ifadelerine yer verilen ortak 
açıklamada, “Bu vicdan yoksunu katiller,  eylem-
leriyle doğrudan insanı, insan onurunu ve insan-
lığı hedef alıyorlar. Bu cani saldırı, Türkiye’ye, 
Türkiye’nin bütünlüğüne, huzur ve güvenliğine 
yapılmış bir saldırıdır. Bu hunharca saldırı, milli 
iradeyi akamete uğratma hayali kuranların, milli 
birliği bozmaya kalkışanların saldırısıdır. Bu sal-
dırı, birlikte yaşama irademize, dayanışma kültü-
rümüze, hep birlikte oluşturduğumuz kardeşlik 
iklimine yapılmış bir saldırıdır. Bu saldırı, demok-
rasimizin gelişmesini, demokratik standartları-
mızın yükselmesini, sivil siyaset alanının geniş-
lemesini engellemeye çalışanların kirli işbirliği 
hamlesidir. Bu saldırı, hukukun üstünlüğünden, 
hakların zenginleşmesinden, güvenlik-özgürlük 
dengesinin özgürlük lehine şekillenmesinden ra-
hatsızlığın dışa vurumudur” denildi.

LANETLEDİ
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MİLLET, 
KİRLİ OYUNLARI
FERASETİYLE 
BOZACAK

Yapılan yazılı açıklama şu şekilde devam etti: “İn-
sani bütün değerleri hiçe sayan terör saldırısı;  yö-
netimi ve hükumeti zaafa uğratmaya, bütün siyasi 
partileri etkisiz kılmaya ve sivil siyaset alanını da-
raltmaya yönelik kalleşçe bir eylemdir. Bu saldırı, 
küresel krizlere, bölgesel gerilimlere 
rağmen ekonomik büyümesini 
sürdüren, sosyal kalkınması-
nı devam ettiren Türkiye’yi 
içe hapsetme tezgahının 
yeni bir versiyonudur.  Bu 
saldırı, küresel emper-
yalizm karşısında diz 
çökmeyen, bölgesinin 
sorunlarına sırt dönme-
yen, insanlık için yeni 
umut kapıları üreten 
Türkiye’nin geleceğine yö-
nelik bir saldırıdır.
Memur-Sen ailesi olarak; insan 
onurunu korumaya, Türkiye’nin 
bütünlüğüne sahip çıkmaya, milletin 
ve iradesinin yanında yer almaya, birlikte 
yaşama kültürümüz ve kardeşlik iklimini güçlen-
dirmeye, sivil siyasetin etki alanını daha da ge-
nişletmeye, hukukun üstünlüğünün hakim olduğu 
siyasal düzen içerisinde demokratik standartları 
yükseltmeye, Türkiye’nin aydınlık gelecek yolcu-
luğuna katkı sunmaya ve milletimizin huzur, refah 
ve barış içerisinde yaşamasında sorumluluğumu-
zu sürdüreceğiz”

TERÖR ÖRGÜTLERİNİN 
SON ÇIRPINIŞLARI, 
YOK OLUŞ FERYATLARI

“Terörün, terör örgütlerinin ve bu eylemlerin az-
mettiricilerinin, Yeniden Büyük Türkiye yolculu-
ğumuzu engellemesine, Türkiye’nin yönünü ve 
yolunu değiştirmesine izin vermeyeceğiz” vurgu-
su yapılanan açıklamada, “Son dönemde yoğun-

laştırılmak istenen terör saldırılarını da 
terör örgütlerinin son çırpınışları 

ve yok oluş feryatları olarak 
görüyoruz. Bu çerçevede, 

terörü günlük hayatın par-
çası haline getirme çaba-
larına karşı, milletimizin 
tek yürek halinde terörü 
ve terör örgütlerini ye-
neceğine, bitireceğine 
olan inancımız tamdır.  

Milletimiz, devletle işbir-
liği içerisinde terörle mü-

cadeleyi, özgürlük-güvenlik 
dengesini koruyarak kararlı 

bir şekilde sürdürecektir. Bu mü-
cadelede, milletimiz, siyasi partiler, 

devlet kurumları ile sivil toplum örgütle-
ri teröre ve terör gruplarına karşı ortak akılla ve 
güçlü bir iradeyle birlikte hareket etmelidir, ede-
cektir. Bu inançla, Ankara / Kızılay’daki hain terör 
eyleminde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza 
bir kez daha ALLAH’tan rahmet, ailelerine, yakın-
larına ve milletimize sabır ve başsağlığı, yaralılara 
acil şifalar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.
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