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ERDEMLİ MÜCADELEYE 
956 BİN MEMUR-SEN’LİYLE 
DEVAM

Editörden

Mehmet Emin ESEN

Memur-Sen Genel 
Başkan Yardımcısı

Memur-Sen ve bağlı sendikalarımız olarak  rakipleri-
mize yine fark attık, bazı hizmet kollarında rakiple-
rimizi ikiye, üçe katlamayı başardık. Elhamdülillah.  
956 Bin Memur-Sen’liyle destansı, soylu ve erdemli  
mücadelede 21. Yılımızı kutladık.  Rakiplerimizle arayı 
açarak zirve yolculuğumuzu sürdürmede katkısı olan, 
emeği geçen konfederasyon başkanımıza, yönetim 
kurulu üyelerimize, sendikalarımızın genel merkez yö-
neticilerine, il başkanlıklarımıza, il, ilçe, kurum ve işye-
ri temsilcilerimize, şube başkanlarımız ve yönetimle-
rine, en önemlisi tüm üyelerimize teşekkür ediyorum. 
Kamu görevlilerine, çalışma hayatına, ülkemize, mille-
timize ve mazlumlara hayırlı olsun. Büyük Memur-Sen 
ailesi olarak, çalışma hayatının ve sendikal hareketin 
liderliğini, sivil toplum kuruluşlarının çatı kuruluşu 
olma hüviyetini sürdürmeye devam edeceğiz. 

Türkiye’nin en büyük konfederasyonu olarak , emeğin 
değerini korumak, ekmeğimizi çoğaltmak, hakça pay-
laşmak, birliğimizi ve kardeşliğimizi pekiştirmek için 
mücadele veriyoruz. Fitnenin, terörün, ve ötekileştir-
menin karşısında duruyor, medeniyet, iman, ihlas, kar-
deşlik, özgürlük, vicdan diyen herkesle yüreklerimizi 
birleştirip, daha güçlü bir Türkiye için yol alıyoruz. Si-
vil iradeyi yok saymak için kurulan tezgâhlara, hazır-
lanan kumpaslara izin vermiyoruz. Bu toprakların her 
ferdinin, tarihimizin her döneminde olduğu gibi hem 
huzurunun sağlanmasında hem de korunmasında bir 
nefer olarak sorumluluk alıyoruz. Saygın bir iş, insan 

onuruna yaraşır bir hayat için hep birlikte sağlam bir 
duruş sergiliyoruz. Özgürlükçü, katılımcı, sivil ve de-
mokratik bir anayasa için sorumluluk alıyor, reformları 
destekliyor, normalleşme sürecine hep birlikte destek 
veriyor, katkı sağlıyoruz. Memur-Sen, Türkiye’nin en 
büyük emek örgütüdür. Emeğin değerli olmasının ve 
ekmeğin artmasının ön şartının, özgür, sivil ve de-
mokratik bir siyasal sistem olduğunun bilincindeyiz. 

Darbelerin izlerini silmenin en iyi yöntemi özgürlükçü, 
katılımcı, sivil ve demokratik bir anayasadır. Milleti, 
insan onurunu, hukukun üstünlüğünü, temel hak ve 
özgürlükleri esas alan yeni bir anayasa yazılmadan, 
geçmişle hesaplaşamayız. Korku tünellerinden çıka-
maz, karanlık planlardan ve kayıt dışı siyaset arayış-
larından kurtulamayız. Tarihin önemli kırılma nokta-
larından birisinden geçmekte olduğumuz bu süreçte, 
adalet,özgürlük, refah ekseninde yeni bir dünyanın 
ve insani değerler üzerinde yükselen Türkiye’nin yeni 
inşasını yeni anayasa ile yapalım diyoruz. Unutulma-
malıdır ki; özgür ve insana yakışır bir hayatın garanti 
altına alınabilmesinin zorunlu ön koşulu sivil ve de-
mokratik yeni Anayasa’dır. Millet de, millet egemen-
liğine dayanan demokratik anayasayı yapabilecek 
olgunluktadır. 1982 Anayasasının getirdiği “totaliter” 
bir devlet yapılanmasını değiştirecek irade millettedir. 

Türkiye’nin darbelerle geleceğinin çalınması, krizlerle 
boğuşması, küresel yapının at oynatma alanı haline 
gelmesini, milletin yeniden vesayet altına alınmasını 
istemeyen herkes Yeni Anayasa sürecine destek ver-
melidir. Hepimiz devletin bağımsızlığından, milletin 
egemenliğinden ve sivil siyasetten yana olmalıyız. 
Karar alıcı merci millet olmadan rahat edemeyeceğiz.

Büyük Memur-Sen ailesi olarak, emeğin 
değerini korumak, ekmeğimizi çoğalt-
mak, hakça paylaşmak, birliğimizi ve kar-
deşliğimizi pekiştirmek için mücadele 
veriyoruz. Fitnenin, terörün, ve ötekileş-
tirmenin karşısında duruyor, medeniyet, 
iman, ihlas, kardeşlik, özgürlük, vicdan 
diyen herkesle yüreklerimizi birleştirip, 
daha güçlü bir Türkiye için yol alıyoruz.
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1 MİLYON 
GÖNÜL FATİHİ İLE 
VİZYONUMUZU 
BÜYÜTÜYORUZ

Kuruluşumuzun, adalet, hak ve özgürlük misyonuyla 
erdemli yolculuğa çıkışımızın, inanmışlığımızın 21. Yı-
lını, millete, kamu görevlilerine hizmet etmenin onu-
ruyla kutluyoruz. Memur-Sen’imiz bu 21 yılda tarihi 
kazanımlar listesinin altına imzasını atmış,  sessiz dev-
rimlerin altına mührünü vurmuş, Türkiye’nin umudu, 
milletin sesi, kamu görevlilerinin  sözcüsü olmuştur.

Memur-Sen’imiz, Fatih’in İstanbul’u fethettiği yaşa 
girmiş bulunuyor. Yani fetih yaşındayız. Çağ açan çağ 

kapatan anlayışın mirasçılarıyız. Büyük Memur-Sen 
ailesi olarak, kalbini ve gönlünü fethetmemiz gereken 
kamu görevlileri var. Dayanışma içinde olmamız ge-
reken dünya mağdurları ve  mazlumları var.  İşgalden 
kurtulmayı bekleyen insanlar, coğrafyalar var. Küre-
sel adaletin ve barışın sağlanması var. Evet,  Fatih’in 
İstanbul’u fethettiği yaşta olmanın tarihi ve büyük so-
rumluluğu var ve bu devasa görev önümüzde duruyor.

Bu sorumluluğu yerine getirecek yetkiyi kamu gö-
revlileri ve milletimiz her yıl daha da güçlendirerek 
Memur-Sen’lilerin alın terinin karşılığını teslim etmeye 
devam ediyor. 2015 yılında 836 bin 505 olan üye sayı-
mız bu yıl 119 bin 448 artarak  955 bin 989’a yükseldi. 
İnşallah 2016 yılının sonunda teşkilatlarımızın gayret-
leri,  kamu görevlilerinin teveccühü ile 1 Milyon üye 
sayısını aşarak  erdemli ve soylu mücadelemizi kararlı 
adımlarla güvenli yarınlara taşıyacağız. Bu yıl tarihi 
rekorlarımıza yenisini ekleyerek rakiplerimize fark at-
tık, zirvenin zirvesine yükseldik. 

Erdemliler hareketi olarak, Edirne’den Kars’a, 
Muğla’dan Hakkari’ye bütün Türkiye’yi baştan başa 
kuşattık. Sendikalarımız yetkili oldukları il sayılarını 
artırarak hemen hemen Türkiye’nin her ilinde yetkiyi 
yakaladılar. Çünkü biz, Türkiye’yiz. Çünkü biz, mille-
timizle aynı değerleri paylaşıyoruz. Çünkü biz kamu 
görevleriyle aynı dili konuşuyoruz. Türkiye’yi kuşatan, 
milletle kucaklaşan erdemliler hareketiyiz. İstikrar ve 
başarının adresiyiz. Elif gibi dimdik duruşun sembo-
lüyüz. 

Kamu görevlilerinin, milletin, ümmetin ve insanlığın 
umudu haline gelen bu devasa çatı kuruluşun ortaya 
çıkmasında emeği olan cefakar, vefakar ve kadirşinas 
kurucularımıza, konfederasyon yönetim kurulu üye-
lerine, sendikalarımızın yönetim kurulu üyelerine, il 
başkanlarımıza, sendikalarımızın şube başkan ve yö-
netimlerine, denetleme ve disiplin kurulu üyelerimi-
ze, ilçe temsilcilerimize, işyeri temsilcilerimize, Kadın 
Komisyonlarımıza, Engelli Komisyonlarımıza, Genç 
Memur-Sen’imize, Emekli Memur-Sen’imize, ilkeli ve 
onurlu duruşun sembolü üyelerimize, mesai mefhumu 
gözetmeyen personelimize,  Memur-Sen sevdalılarına 
şahsım ve  yönetim kurulum adına  en içten duygu-
larla şükranlarımı sunuyorum. Teşekkürler büyük Tür-
kiye. Teşekkürler aziz milletimiz. Teşekkürler Büyük 
Memur-Sen Ailesinin güzel üyeleri. 

Destansı kazanımlarımızın çokluğuna ve 
sayımızın büyüklüğüne bakıp yoldan çık-
madık, yolumuzu, yönümüzü ve bakışı-
mızı değiştirmedik. Davamızdan ve mef-
kuremizden ayrılmadık. Ne kadar çok şey 
yaptığımızı değil, ne kadar çok şey yap-
mamız gerektiğini esas aldık.  Bir görevi-
mizi tamamlar tamamlamaz yeni yollara 
koyulduk,  yeni ufuklara açıldık. Kamu 
görevlileri adına yeni görevler ve sorum-
luluklar üstlendik.

Başkandan

Ali YALÇIN

Memur-Sen 
Genel Başkanı
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Destansı kazanımlarımızın çokluğuna ve sayımızın bü-
yüklüğüne bakıp yoldan çıkmadık, yolumuzu, yönümü-
zü ve bakışımızı değiştirmedik. Davamızdan ve mef-
kuremizden ayrılmadık. Ne kadar çok şey yaptığımızı 
değil, ne kadar çok şey yapmamız gerektiğini esas al-
dık.  Bir görevimizi tamamlar tamamlamaz yeni yollara 
koyulduk,  yeni ufuklara açıldık. Kamu görevlileri adına 
yeni görevler ve sorumluluklar üstlendik.

Biz hem büyüdük hem olgunlaştık. Hem iç hem dış 
gündemin bu kadar hızlı değiştiği süreçte en büyük 
emek örgütüyseniz, takip etmekte zorlanıyorum deme 
hakkınız yoktur. Aksine takip edilmekte zorlanılan bir 
hızı, icraatı, kararlılığı ve tutarlılığı her hal ve şartta ko-
ruyan istikrara sahip olmak durumundasınız. Sadece 
değişime açık olmak yetmez, aynı zamanda değişme 
yön vermek durumundayız. 

Ufkumuz, kamu görevlileriyle, Türkiye’yle sınırlı değil. 
Bölgesel ve küresel sorunlarda da söz sahibi ve çö-
züm ortağı olmak istiyoruz.  Bugün bölgemizde  ve 
dünyada Yeniden Büyük Türkiye ve  Adil Bir Dünyanın 
doğum sancıları yaşanıyor. Küresel çeteler ile bölge-
sel ve  ulusal taşeronlarının kışkırttığı ırkçılık, terör ve 
mezhepçilik fitnesi kan ve gözyaşı politikalarına zemin 
oluşturuyor. Kardeş coğrafyamızı ve  kardeşliğimizi 
parçalıyorlar. Küresel fitne ve küresel adaletsizliğin, in-
sanlığın umumi barışına ve selametine dönüşmesi için 
“Müminler kardeştir” hakikatine sımsıkı sarılarak, kar-
deşlik hukukunu inşa ve ihya etmeliyiz.

Yaşanan bu doğum sancılarının sonunda kan ve göz-
yaşı değil barış ve huzurun ortaya çıkması için çok 
önemli, çok hayati bir sorumluluk alıyoruz. Bugüne ka-
dar insani yardım merkezli sürdürdüğümüz emek dip-
lomasimizi, sendikal diplomasiyi derinleştirerek, başta 
medeniyet dünyamızın konfederasyonları olmak üzere 
dünya emek örgütleriyle ikili işbirliği anlaşmaları ya-
parak  evrensel barışa, insani gelişime ve kalkınmaya 
katkı yapmak istiyoruz. 

İçeride büyüyoruz. Sınırların dışına doğru yürüyoruz. 
Emperyalistler tarafından cetvelle çizilmiş yapay sınır-
ları kaldırıyoruz. Gönül sınırlarımıza geri dönüyoruz. 
Bu kapsamda, uluslar arası konfederasyon ve sendi-
kalarla işbirliği ve dayanışmamızı artırdık.  Kenya, Fas, 
Sudan, Azerbaycan, Tunus, Mısır ve Moritanya başta 
olmak üzere  konfederasyon bazında 7 ülkeyle işbir-

liği anlaşması imzaladık.  Sadece  son birkaç ayda 
15 ülkede çeşitli programlara katıldık. Yine  Avrupa 
Sendikalar Konfederasyonu(ETUC), Uluslar arası 
Sendikalar Konfederasyonu (ITUC), Afrika Sendika-
lar Birliği(OATUU), Arap Sendikalar Birliği(ICATU) ile  
dayanışmaya dönük görüşmelerimiz sürüyor. 

Konfederasyonumuzun tanıtım kitapçığını Türk-
çe, İngilizce, Almanca, Arapça, Rusça, ve Fransız-
ca olmak üzere 6 dilde bastık. Facebook, Twitter 
hesaplarında(İngilizce ve Arapça) çok dilliliğe önem 
veriyoruz. Ümmet ve insanlığın kalbine girmenin, te-
mas etmenin yolu onların dilini bilmektir. Bu vesileyle 
tüm teşkilat mensuplarımızın “bir dil bir insan” anla-
yışıyla mutlaka bir yabancı dil öğrenmelerini istiyo-
ruz. Artık iki dil konuşan başkanlar, sendikacılar için 
çaba sarf etmeliyiz. Medeniyet değerlerimiz diyorsak 
Arapçayı Farçayı bilmeliyiz, bu dilleri yeni sendika-
cılara, gençlere öğretmeliyiz. Evrensel alana hakim 
olmak istiyorsak Almancayı, İngilizceyi, Rusçayı bilen 
arkadaşlarımız olmak zorunda. Anlatamazsanız, anla-
şılmazsınız, anlaşamazsınız. Anlatmak için dünyanın 
bütün dillerini öğrenebilirlik haznesine koymalıyız. 
Öte yandan sendikal alanda ortak bir dilimiz de ol-
malı.  

Hedeflerimiz ortaksa, hedefleri anlatırken kullandı-
ğımız cümleler ortaksa, sendikacılıkta kullandığımız  
kavramların ve anlamlarının ortak olması lazım. Bu 
yüzden Memur-Sen olarak, Ekonomi ve Çalışma Ha-
yatı  Terimler Sözlüğü hazırladık. Yakında teşkilatı-
mızla buluşturacağız. Kendi alanının vasatını bilme-
yen sendikacı, hakkı korumada vasatı oluşturamaz. 
Bizim vasatımız başkalarının zirvesinden yukarıda, 
üstünde olmak durumda.

Ülkemizin, bölgemizin ve dünyanın en temel soru-
nu haline gelen terör konusuna iki yönlü bakıyoruz. 

Toplu sözleşme tecrübemizi toplumsal 
sözleşme için de devreye sokacağız. Ya-
pım, yazım ve kabul süreçlerinde milletin 
özne olacağı demokratik, özgürlükçü ve 
sivil anayasanın hayata geçirilmesi için 
milletle birlikte olacağız, milli iradenin 
yanında saf tutacağız. Memur-Sen olarak, 
bu yeni anayasanın aynı zamanda mağ-
durların, mazlumların, ümmetin ve insan-
lığın kurtuluş, diriliş anayasası olacağına 
inanıyoruz. Toplumumuzda var olan bi-
linçle, milletimizin, ümmetin ve insanlığın 
değerleriyle mecz olmuş bir anayasanın 
ortaya çıkması ve yürürlüğe girmesi için 
yoğun bir çalışma dönemine giriyoruz.
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Terörle mücadeleye moral desteği veriyoruz. Terö-
re kaynak oluşturan zeminlerin kurutulması için özel 
çaba gösteriyoruz. Bunun için  gençliğe özel önem 
veriyoruz. Bu noktada, başta Ortadoğu olmak üzere 
dünyayı yeniden paylaşmak için kan döken, gözya-
şı akıtan, coğrafyaları böldükleri gibi toplumları da 
bölen emperyalistlere karşı mücadelemizi kararlılıkla 
sürdüreceğiz.

Toplu sözleşme tecrübemizi toplumsal sözleşme için 
de devreye sokacağız. Yapım, yazım ve kabul süreç-
lerinde milletin özne olacağı demokratik, özgürlükçü 
ve sivil anayasanın hayata geçirilmesi için milletle 
birlikte olacağız, milli iradenin yanında saf tutacağız. 
Memur-Sen olarak, bu yeni anayasanın aynı zaman-
da mağdurların, mazlumların, ümmetin ve insanlığın 
kurtuluş, diriliş anayasası olacağına inanıyoruz. Top-
lumumuzda var olan bilinçle, milletimizin, ümmetin 
ve insanlığın değerleriyle mecz olmuş bir anayasanın 
ortaya çıkması ve yürürlüğe girmesi için yoğun bir ça-
lışma dönemine giriyoruz.

Çalışma hayatı ve sendikal alanda da kararlı duruşu-
muzu ve güçlü kimliğimizi koruyoruz. İki konu bizim 
sendikal duruşumuzun kolonlarını oluşturuyor. Birisi,  
kırmızı çizgimiz olan iş güvencesidir ki bizim olmazsa 
olmazımızdır. Asla taviz vermeyeceğiz. İkincisi, kamu 
hizmetlerinin kadrolu kamu görevlileri eliyle görülme-
sidir. 

Güçlü memur, güçlü devlet, güçlü medeniyet vizyonu-
muz çerçevesinde bu iki temel yaklaşımımızı daha da 
güçlendirerek devam ettireceğiz. “Anayasa değişme-
li” sözümüzün parantezinde iş güvencesi değişemez 
hükmü vardır. Hükümet modeli tartışmalı beyanımızın 
dip notunda iş güvencemiz tartışılamaz duruşumuz 
da vardır. 

Türkiye’nin en büyük konfederasyonu olarak, güven-
celi istihdamın garantörüyüz. 4/B, 4/C, memur işi 
yapan üniversiteli işçiler başta olmak üzere tüm söz-
leşmelilerin kadroya geçişini temin edecek, güven-
cesiz istihdama son verecek, kırmızı çizgimiz olan iş 
güvencesini herkes için hayata geçirecek  “kadrolu is-
tihdam”  duruşumuzdan geri adım atmadık,  atmaya-
cağız. Memur-Sen olarak, emek sömürüsüne sıfır to-
lerans dedik, kararlılıkla bu anlayışımızı sürdüreceğiz. 

Bu kapsamda,  modern kölelik olarak adlandırılan 
taşeron işçi uygulamasına tamamen son verilmesini, 
özel statülü sözleşmeli personel düzenlemesinden 
vazgeçilmesini, kurum ayırımı yapılmaksızın bütün 
taşeron işçilerin 4/A kadrosuna ya da 4/D statüsüne 
geçirilmesini sağlayacak yasal düzenlemelerde ısrarcı 
olacağız. 64. Hükümet bu noktada çalışma başlatmış-
tı, 65. Hükümetin de bu çalışmaları sosyal taraflarla 
birlikte devam ettirerek hayata geçirmesini bekliyo-
ruz. Yine toplu sözleşme çalışma konularında her an, 
her gün, her ay mini toplu sözleşmeler üretme çalış-
maları sürdürüyoruz. 29 çalışma konusuyla ilgili son 
noktaya gelmiş durumdayız. Çalışma ve Sosyal Gü-
venlik Bakanlığı ile birlikte  çözüm takvimi ve çözüm 
yollarını açıklayacağız.

Ramazan ayı eğitim ve terapi ayıdır. Eğitim ayı olan 
Ramazan’ı “en hayırlınız insanlara faydalı olanınızdır” 
sırrına uygun olarak değerlendirmek istedik. Bu kap-
samda,  konfederasyonumuz, sendikalarımız ve tüm 
teşkilatımız iftar programlarını iptal etti. İftar prog-
ramlarına ayrılacak kaynağı Suriyeli kardeşlerimizle 
paylaşmayı tercih ettik. Ramazan’da böylesine ulvi bir 
yardım seferberliği başlatan ve bu seferberliğe katı-
lan tüm kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Konfede-
rasyonumuzun ve sendikalarımızın Eğitim ve Sosyal 
İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılarından olu-
şan heyet, Kilis’te incelemelerde bulundu ve ortaya 
çözüm için uygulanabilir tekliflerin yer aldığı bir rapor 
çıktı.

Raporu Başbakan Sayın Binali Yıldırım’a sunduk Bilgi 
alışverişinde bulunduk. İnşallah bu tür çalışmalarımız 
sürecek. Bu  çalışmalar ışığında insani yardımlarımızı 
da yönlendirmeye başladık. Bu düşünce ve duygularla  
Büyük Memur-Sen Ailesi’nin, kamu görevlilerinin, mil-
letimizin ve ümmetin mübarek Ramazan Bayramı’nı 
şimdiden kutluyor, huzur, dirlik ve birlik diliyorum. Al-
lah yar ve yardımcınız olsun.

Memur-Sen olarak, emek sömürüsüne sıfır to-
lerans dedik, kararlılıkla bu anlayışımızı sürdü-
receğiz. Bu kapsamda,  modern kölelik olarak 
adlandırılan taşeron işçi uygulamasına tama-
men son verilmesini, kurum ayırımı yapılmak-
sızın bütün taşeron işçilerin 4/A kadrosuna ya 
da 4/D statüsüne geçirilmesini sağlayacak ya-
sal düzenlemelerde ısrarcı olacağız.
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu 
gereğince Kamu Görevlileri Sendikaları ile Konfederasyonların Üye Sayılarına İlişkin 2016 yılı Tebliğ Resmi 
Gazete’de yayımlandı. Yayımlanan tebliğe göre, Memur-Sen 956. 032 üye sayısıyla rakipleriyle arasındaki farkı 
katlayarak liderliğini açık ara sürdürdü. Böylece Memur-Sen’in örgütlü gücü Resmi Gazete ile de teyit edilmiş 
oldu.

9 Haziran 1995’te yerli düşüncenin beslediği güçlü ilkeler üzerine kurulan Memur-Sen’in, 21. kuruluş yılını kut-
luyoruz. 21 yıl önce “İnsanı ilgilendiren her şey bizi ilgilendirir” anlayışıyla erdemliler yolculuğuna başlayan 
Memur-Sen ailesi olarak, üyelerimizin, kamu görevlilerinin, milletin, ümmetin, mazlumların ve insanlığın sorun-
larına çözüm üretme ve onların umudu olma tavrımızı sürdürüyoruz.

Erdemli yolculuğu, soylu mücadeleyle güçlendiren, kararlı adımlarla güvenli yarınlara hızla koşan Memur-Sen 
olarak, üye sayısı rekorları kırmaya, kendi rekorlarımızı geliştirmeye devam ediyoruz. 

Sendikaların üye sayılarının tespit edildiği Mayıs 2016 tutanaklarına göre, 955 bin 989 üyeye ulaşan  güçlü 
Memur-Sen olarak, zirveden zirveye koşuyoruz. Temmuz 2015’teki üye sayılarına ilişkin tebliğde, 836 bin 505 
olan üye sayımızı 119 bin 484 artırarak başarılar tarihine yenilerini ekledik. Biz, yüzde 14.2 büyürken, diğer iki 
konfederasyonun üye sayıları toplamına fark attık.

Bu büyük eserin ve görkemli yapının kurulması da büyümesi de kolay olmadı. Bu başarı hikayesi kolay yazılma-
dı, rekorlar kendiliğinden gelmedi. Bu başarının arkasında toplu görüşme kazanımlarımız, toplu sözleşme za-

Soylu Mücadelede 21. Yıl
956 Bin Memur-Sen’liyle
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ferlerimiz var. Her maddesi alın terinin eseri olan kazanım destanlarımız var. Nicelikle güçlenen, nitelikle derin-
leşen teşkilatlarımızın yoğun gayretleri var. Terörle mücadelede dik duruşumuz, milletin yanında yer alışımız var.
Ortaya çıkan bu devasa sonuç ve rakam, aynı zamanda değerler sendikacılığımızın eseridir. Medeniyet ve kül-
tür değerlerimize sahip çıkmanın eseridir. Dünya sendikacılığı ile işbirliği ve dayanışma eksenli emek diploma-
simizin eseridir. Her türlü kötülüğe ve olumsuzluğa muhalif duruşumuzdan vazgeçmeden, kimseyi dışlamadan, 
ötekileştirmeden, düşmanlaştırmadan çözüm ortağı olmamızın eseridir. Yola çıkış ahdimizden dönmeyişimizin, 
yola ve yolculara hizmet edenlere vefadan vazgeçmeyişimizin eseridir.

Memur-Sen olarak, ‘gemi batarken bayrak direğini boyayan kaptan olma’ misyonunu hep reddettik. Aynı şe-
kilde demokrasi ağacının kökleri yanarken, dallarından meyve toplama derdinde olmadık. Türkiye’nin temel 
ve kök sorunlarını çözmeye odaklandık. Bu yolda, insan ve insan onuru, politikalarımızın mihenk taşı oldu. Bu 
anlayışla, başörtüsü yasağının tarih olmasına, katsayı adaletsizliğinin sonlandırılmasına, kesintisiz eğitimin bi-
tirilmesine, işlevsiz toplu danışmayı kaldırarak destansı zaferlere imza atmamızın yolunu açan toplu sözleşme 
düzeninin gelmesine katkı yaptık, öncülük ettik. Onlarca yasağın sonlandırıldığı, yine onlarca özgürlüğün ve 
hakkın getirildiği sessiz devrim süreçlerinde en önemli aktör olarak rol aldık.

Bu büyük rakam ve hedef,  bizlere daha büyük sorumluluklar yüklüyor. Bu tarihi zafer, sendikalarımızın üye-
leriyle her konuda ve zeminde daha fazla temas kurma,  sorularına cevap verme, sorunlarına çözüm üretme 
sorumluluklarını artırıyor. Daha da artan sorumluğumuzla; terörün bitmesi, terörün zemininin kurutulması nok-
tasında yürütülen mücadeleye ve tüm gayretlere katkı vereceğiz, destek olacağız. Gönül anayasamızdan aldı-
ğımız güçle başlattığımız  insani yardımları artırarak ve yerkürenin tamamına yayarak devam edeceğiz.

Emek diplomasimizi derinleştirerek, başta medeniyet dünyamızın konfederasyonları olmak üzere dünya emek 
örgütleriyle ikili işbirliği anlaşmaları imzalamaya, bu anlaşmaları hayata geçirmeye devam edeceğiz. Yapım, ya-
zım ve kabul süreçlerinde milletin özne olacağı demokratik, özgürlükçü  ve sivil anayasanın hayata geçirilmesi 
için milletle birlikte olacağız, milli iradenin yanında olacağız. Başta Ortadoğu olmak üzere dünyayı yeniden 
paylaşmak için kan döken, gözyaşı akıtan, coğrafyaları böldükleri gibi toplumları da bölen emperyalistlere 
karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz.

Ve inanıyoruz ki, yola çıkarken söz verenler gibi biz de sözümüze sadık kalacağız. Bu büyük gücü, güçlü 
Memur-Sen ailesini  sadece sendikal kulvara hapsetmeyeceğiz. Emeğin hakkını korumada, ekmeği büyütme-
de gösterdiğimiz başarıyı, mazluma sahip çıkmada, mağdura destek olmada, terörün kaynağını kurutmada, 
Türkiye’yi yeni anayasa ile buluşturmada, medeniyet değerlerimize dayalı adalet anlayışımızla adil bir dünyanın 
inşasına katkı sunma konusunda da yakalayacağız. Asli ve ulvi görevlerimiz gereği, her zaman öncü olacağız, 
önde olacağız ve başaracağız.

Sendika Adı Sendika Adı2015
Üye Sayısı

2015
Üye Sayısı

2016
Üye Sayısı

2016
Üye Sayısı

Eğitim-Bir-Sen

Diyanet-Sen

Büro Memur-Sen

Bem-Bir-Sen

Toç-Bir-Sen

Enerji Bir-Sen

Bayındır Memur-Sen

Birlik Haber-Sen

Ulaştırma Memur-Sen

Kültür Memur-Sen

Toplam 836.505

340.365
211.648

71.185
54.908

36.625
62.024

16.153
14.837
14.576

9.228
4.956

956.032

402.171
233.711

77.553
69.954

41.542
65.893

17.131
16.958
15.976

9.923
5.220

Sağlık-Sen
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Memur-Sen’den Başbakan Yıldırım’a 
Hayırlı Olsun Ziyareti

Memur-Sen Yönetimi, Başbakan Binali Yıldırım’a hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi. Ziyarette 
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 4/B, 4/C’liler, vekil ebe, hemşire ve imamlar, memur işi yapan 
üniversiteli işçiler başta olmak üzere tüm sözleşmelilerin kadroya alınmasını istedi.

Memur-Sen Heyeti Başbakan Binali Yıldırım’ı maka-
mında ziyaret etti. Ziyarete Memur-Sen yönetimi ile 
bağlı sendika ve komisyon başkanları katıldı.

3. Dönem Toplu Sözleşmede imza altına alınan ve 
üzerinde çalışma başlatılan konuların derhal sonuç-
lanmasını da talep eden Yalçın, Taşeron işçiler için 
başlatılan çalışmadan dolayı memnuniyetini dile ge-
tirdi.

Taşeron işçiler konusunda Yalçın, “Bu işçi kardeşle-
rimize özel statülü kamu personeli statüsü veriliyor. 
Biz bu çalışmayı olumlu buluyoruz. Ancak, özel sta-
tülü kamu personeli pozisyonu yerine 4/A ya da 4/D 
olmalı diyoruz. Yani ya işçi ya da memur kadrosu ve-
rilmeli, 4/E diye yeni bir kadro oluşturulmamalı diye 
düşünüyoruz” dedi.

Görüşmede, geçtiğimiz ay Memur-Sen heyeti ta-
rafından Kilis’e yapılan ziyaret de gündeme geldi. 
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Memur-Sen he-
yeti tarafından Kilis başlıklı geniş kapsamlı bir rapor 
hazırlayacaklarını vurguladı. Başbakan Binali Yıldırım, 

raporu beklediklerini bu konuda çok hassas ve duyarlı 
olduklarını ifade etti.

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın’ın gündeme getirdi-
ği talepleri ilgili bakanlıklarla istişare edileceğini be-
lirten Başbakan Yıldırım, Memur-Sen’e teşekkür etti, 
21. Yılını kutladı. 
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Memur-Sen Dünya’ya Açıldı

İLO TOPLANTILARI

MATERYAL PAYLAŞIMI YAPILIYOR

Memur-Sen uluslararası alanda etkinliğini artırmak amacıyla Dünya’ya açıldı. Yurtdışı faaliyetlerine 
hız veren Memur-Sen, bu kapsamda diğer ülkelerde bulunan emek örgütleriyle ikili işbirliği anlaşma-
ları imzalıyor.

Memur-Sen Konfederasyonu diğer 
ülkelerde bulunan konfederasyon 
ve sendikalarla ikili ilişkilerini güç-
lendiriyor. Bu kapsamda Filistin, 
Azerbaycan, Kosova, Mısır, Kenya, 
Ürdün, Tunus, Polonya, Bahreyn, 
Kuveyt, Cezayir, Lübnan, Arna-

vutluk, Sudan, Moritanya, Fas’ta 
bulunan emek örgütleriyle irtiba-
ta geçen Memur-Sen, ikili işbirliği 
anlaşmaları yapıyor. Memur-Sen 
bu çerçevede, diğer ülkelerde bu-
lunan emek örgütleriyle, çalışma 
hayatı ve sendikal faaliyetler ko-

nusunda karşılıklı bilgi ve dene-
yimlerin paylaşılmasını hedefliyor. 
Emek örgütleriyle yapılan işbirliği 
anlaşmalarının, konfederasyonlar, 
devletler ve halklar arasında güçlü 
ilişkiler kurulmasına hizmet etmesi 
bekleniyor. 

Düzenli olarak Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (İLO) 
toplantılarına katılan Memur-Sen, diğer ülkelerin 
emek örgütleri temsilcileriyle çalışanların sorunlarını 
masaya yatırıyor, istişarelerde bulunarak sorunların 
çözümüne yönelik öneriler sunuyor. 

Memur-Sen tanıtım kitabı 6 dilde bastırarak uluslararası 
kurumlarla ve konfederasyonlarla paylaşıldı. Dünyada 
toplam 400 konfederasyona belli periyotlarla Arapça 
ve İngilizce bültenler gönderiliyor. Öte yandan belirli 
aralıklarla diğer ülkelere ziyaretler yapılması, yurtdışın-
daki emek örgütleri temsilcilerinin de Türkiye’de misa-
fir edilmesiyle ilişkilerin daha ileri boyutlara taşınması 
hedefleniyor.

Uluslararası alanda hem Türkiye’nin hem de mazlumla-
rın sesi olmayı hedefleyen Memur-Sen, yeni çalışmalara 

da imza atmayı sürdürüyor. Bu kapsamda; web sitesi-
ni Arapça ve İngilizce olarak yayına başlatan Memur-
Sen, daha geniş kitlelere ulaşmayı hedefliyor.
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Sorunların Zamana Yayılmaması İçin 
Çalışmalar Hızlanacak

Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) Toplantısı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda yapıldı. Top-
lantıya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu, Kamu Görevlileri Sendikaları Heyet Başkanı ve 
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Memur-Sen’e bağlı 11 hizmet kolunda yetkili sendikaların genel başkanları 
ve diğer konfederasyon temsilcileri katıldı.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, masaya 29 mad-
de de Memur-Sen’in tekliflerini sundu. Taşeronların 
kadroya alınmasının sevindirici bir gelişme olduğunu 
vurgulayan Yalçın, “Bu konuda bazı çekincelerimiz 
var. İstihdam ediliş biçimleri ile ilgili biz 4/A ve 4/D 
statüsünde değerlendirilmesinden yana tarafız. 4/B 
ve 4/C aradan çıksın istiyoruz. Burada yeni bir statü-
den bahsediliyor. Ancak çalışanların memnun olduğu 
bir şeyden bizim mutlu olmamamız söz konusu ola-
maz. Çekincelerimizi de bir kenarda tutuyoruz” dedi.

3. Toplu Sözleşme’de imza altına alınan 4/C konusun-
da ise Yalçın, “Bu kapsamdan önce 4/C’nin netice-
ye bağlanması gerekirdi. Çünkü 64. Hükümet Eylem 
Planı’ndan önce 3. Dönem Toplu sözleşme hükümleri 
var. 4/C konusu öncelenmeliydi ama bu konuda halen 
bir cümlenin kurulmamış olması bizi son derece üz-
müştür. Bu konuda mutlaka somut adım bekliyoruz” 
diye konuştu.

4/B VE 4/C’YE KADRO İSTİYORUZ

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın 2016 Yılı 
Kamu Personel Danışma Kurulu ilk toplantı-
sında Memur-Sen’in tekliflerini açıkladı.
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Yalçın, “Toplu Sözleşme hükümlerinin uygulanmaması halinde alanlarda, 4/C için yürüyüş yapmak gibi bir 
seçeneğin gündemimize gelmesini istemiyoruz. Böyle bir gündem oluştuğu takdirde imzamızın gereği olarak, 
alana çıkmak noktasında üzerimize düşeni yaparız” şeklinde konuştu.

TOPLU SÖZLEŞME HÜKÜMLERİ UYGULANMALIDIR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu 
ise, masanın başat konusu olan 4/C, kamuda çalışan 
ve memur işi yapan işçilerle ilgili konuları Maliye Ba-
kanı ile görüştüğünü, her yönüyle detaylı bir şekilde 
üzerinde çalışacağını vurgulayarak, “Devlet Personel 
Başkanlığı’nda kamu kurumları birlikte pazartesiden 
itibaren bir çalışma yürütülecek. Bu konuda sorumluk 
Bakan Yardımcısı Orhan Yeğin’de olacak. Diğer aksa-
yan yönlerle birlikte yeni gelişen konumlar dahil olmak 
üzere Devlet Personel Başkanlığı’nda bir masa oluştu-
rulacak. Tüm konular burada formel bir toplantı yerine 
kapsamlı toplantılarla ele alınacak. Ve beklentiler kar-
şılanacaktır” dedi.

BAKAN SOYLU: BEKLENTİLER 
KARŞILANACAK
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Toplu Sözleşmedeki Çalışma Konuları 
Kazanıma Dönüşüyor 

Yalçın, “Bu toplantı bu anlamda önemli bir adımdır. 3. 
Dönem Toplu Sözleşme trafiğinde çok önemli, kaza-
nımlar elde ettik ve kamu görevlilerin birçok beklen-
tisini, sorunu çözen, tekliflerimizin kazanıma dönüş-
türen bir Toplu Sözleşme imzaladık. Sorunları çözen, 
kazanım dolu bir toplu sözleşmeyi geride bıraktık. 
Fakat masada üzerinde çalışılması gereken konular, 
o gün itibariyle olgunlaştırılamayan, kurumların mu-
tabakatının arandığı, bir kısımda da siyasi iradenin, 
sürece ilişkin kendi istişare mekanizmasını yürütmesi 
gerektiği, konular vardı. Konuya ilişkin bir çalışma da 
başlatıldı. Dolayısıyla toplu sözleşme sonrası çalışıl-
ması gereken konular arasında olan TAR-GEL sorunu, 
çözülerek önemli bir mesafe alındı. Bu takvimle ilgili 
4/C ve 4/B’lilerin kadro beklentisini ve bizim kadro 
talebimizin karşılık bulmasını bekliyoruz” dedi.

ÇÖZÜM İÇİN İRADE BEKLİYORUZ 
ÇAĞRIMIZ KARŞILIK BULDU

Devlet Personel Başkanlığı’nda, Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bakan Yardımcısı 
Orhan Yegin’in koordinesinde gerçekleştiri-
len 3. Dönem Toplu Sözleşmelerindeki üzerin-
de çalışma konularının karara bağlanması ve 
kazanıma dönüşmesine ilişkin toplantıda her 
konu başlığının yer aldığı takvim belirlendi. 

3. Dönem Toplu Sözleşme Hükümlerinden üzerinde 
çalışılacak konuların karara bağlanması için Devlet 
Personel Başkanlığı’nda toplantı yapıldı. Toplantıya 
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Çalışma ve Sos-
yal Güvenlik Bakanlığı Bakan Yardımcısı Orhan Yegin, 
Devlet Personel Başkanı Mehmet Ali Kumbuzoğlu ve 
diğer iki konfederasyon temsilcisi katıldı. 

3. Dönem Toplu sözleşmede yer alan çalışma ko-
nularının kazanıma dönüşmesi noktasında sürecin 
hızlanması ve sonucun bir an önce gerçekleşmesi 
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın’ın Mart ayında 
gerçekleşen KPDK’da ısrarlı ve kararlı tutumu sonu-
cunda geneli ve hizmet kollarına ilişkin konularla dair, 
ilgili bakanlık, kurum ve kuruluş yetkilileri ile yetkili 
Konfederasyon olarak Memur-Sen ve yetkili Sendika 
temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilecek toplantı-
ların çalışama takvimi oluşturuldu. 

Son KPDK toplantısında sorunların çözümüne yöne-
lik karar alındığını hatırlatan Yalçın, üzerinde çalışma 
yapılacak konuların kazanıma bağlanması için kamu 
idaresinin, yetkili konfederasyon ve sendika temsilci-
lerinin katılımıyla oluşturulacak toplantıların takvime 
bağlanmasının KPDK’da ortaya konan iradenin hayata 
geçirilmesi anlamına geldiğini söyledi.
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Kazanımlar İçin Son Hamleler

3. Dönem Toplu Sözleşme hükümlerinden üzerinde çalışılacak konuların karara bağlanması ve kaza-
nıma dönüşmesi için belirlenen takvime göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda değerlendir-
me toplantısı yapıldı.

Toplantı sonunda yaptığı açıklamada Memur-Sen 
Genel Başkanı Yalçın, “3. Dönem Toplu Sözleşme’nin 
kazanıma dönüşmesi için ortak çalışma takvimine 
bağlanan konularla ilgili olarak yürütülen çalışmalara 
Memur-Sen olarak katılım sağladık ve en üst düzey-
de katkı verdik. Çünkü birlikte çalıştığımız 29 konu 
kadroyu, izin haklarını, kadro ve derece yükseltilme-
sini, yıpranma tazminatını, sivil memurların statü ve 
demokratik haklarını ilgilendiriyor. Kamu görevlileri-
nin büyük bölümün gözü ve kulağı bizlerde. Bir aylık 
çalışma takvimi sonunda her konu başlığında gelinen 
nokta geneli itibariyle sevendirici. Bazı konularda Ma-
liye Bakanlığı’nın ya da herhangi bir bakanlığın çe-
kincesi, olumsuz bakışı ya da tereddüt içeren 
görüşlerinin olması bu konuların olumsuz 
sonuçlanması gibi bir çerçeveyle değer-
lendirilmemelidir” diye konuştu.

Yalçın, “Memur-Sen’in kazanım üretme 
noktasında  herkeste büyük beklenti 
oluşturduğunun bilincindeyiz. Çünkü 
toplu sözleşmelerde ürettiğimiz kaza-
nımlar kamu görevlilerinin bizden bek-
lentilerini artırıyor. Bize ve sendikalarımıza 
haklarını koruma ve artırma yetkisini dev-
reden kamu görevlilerini yeni kazanımlarla mutlu 
etmenin peşindeyiz ve bunu başaracağız” dedi. Top-
lantıda yapılan değerlendirme ve bilgilendirme çerçe-
vesinde 3. Dönem Toplu Sözleşmede üzerinde çalışma 
yapılması kararı verilen konulardan bazıları üzerinde 
kamu işvereninin tam anlamıyla olumlu bir yaklaşım 
sergilediği bu çerçevede; KİT’lerde görev yapan söz-
leşmeli personelin temel ücretleri gruplarının yeniden 
düzenlenmesi, DHMİ personeline ilave Havacılık Taz-
minatının ödenmesine ilişkin YPK kararının kısa süre 
içerisinde yayınlanabileceği belirtilirken belediyeler-
de ve üniversitelerde ek gösterge mağduriyeti yaşa-
yan personelin ek göstergelerinin (yararlanacakların 
kapsamı genişletilerek) yükseltilmesi, karayolları ge-
nel müdürlüğü personelinin Seyyar Görev Tazminatı 
konusunda beklentilerinin karşılanmasının kayıt altı-
na alınmasına ilişkin olumlu sonuçlanan çalışmaların 
yürürlüğe girmesi için gerekli süreçlerin işletilmesi 
konusunda karara varıldı. Diğer taraftan fiili hizmet 
süresi zammı (yıpranma tazminatı) konusunda SGK 

bünyesinde tamamlanan çalışmanın en kısa sürede 
akademik incelemesinin de tamamlanarak beklenti-
lerin karşılanması için gerekli adımların atılması ko-
nusunda mutabık kalındı. Toplantıda, refakat izninin 
kullanılmasına yönelik sorunların giderilmesi nokta-
sında konunun idari olmasından dolayı DPB ve Çalış-
ma Bakanlığı’nca yapılacak düzenlemeyle kısa sürede 
çözüme kavuşacağı, Türk Silahlı Kuvvetlerinde ve Em-
niyet Genel Müdürlüğü’ndeki Sivil memurların hukuki 
durumlarının ve demokratik haklarının kamu persone-
linin geneliyle uyumlu hale getirilmesi, işçilikte geçen 
sürelerin kazanılmış hak aylığında değerlendirilmesi 
konusunda çalışmaların bir an önce sonuçlandırılması 

ilişkin veri toplama ve bu verilere dayalı hazırlık 
çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Ayrıca toplantıda, Kamu görevlilerinin 
ulaşabilecekleri en üst kadro ve dere-
celere ulaşabilmelerinin sağlanması 
noktasında çalışmaların tamamlandığı, 
Rotasyona ilişkin çekincelerin, DPB’ye 

ulaşan yönetmelik çalışmalarının da dik-
kate alınacağı ve inceleneceği, denetleme 

memurları kadrolarında görev yapan perso-
nelden veri hazırlama ve kontrol işletmeni kad-

rolarına atanmaları hususundaki çalışmalarda sona 
gelindiği, Yüksek Kurum Uzmanlığı kadrolarına atama 
işlemlerinin hayata geçilmesi için bütün çalışmaların 
tamamlandığı, 5553 sayılı yasada öngörülen Yüksek 
Planlama Kurulu Kararına ilişkin olarak çalışmaların 
devam ettiği, TÜİK’te çalışan Geçici Personelin emek-
li oluncaya kadar çalışabilmeleri konusunda olumlu 
bakıldığı belirtildi. 4/C’li personel ve üniversiteli iş-
çiler konularında mutlak olumlu ya da kesin olum-
suz  değerlendirilmesini yapmayı gerektirecek bir 
sonuç henüz gerçekleşmemiş olup gerek 4/C’li per-
sonelin sözleşmeli statüye gerekse memur işi yapan 
işçilerin kitlerde sözleşmeli diğer kurumlarda kadrolu 
statüye geçmesine ilişkin olumlu yaklaşımın ağırlık-
ta olduğu değerlendirilmesi paylaşıldı. Bu çerçevede  
Memur-Sen olarak 4/C’li personeli ve üniversiteli iş-
çiler özelinde kadrosuz istihdam edilen bütün kamu 
görevlilerinin kadroya geçmesine ilişkin mücadelemiz 
kararlılıkla ve ısrarla devam edeceğini vurguluyoruz.
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Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdür Yardımcısı Abdurrahman Çetin’i 
Memur-Sen Genel Merkezi’nde kabul etti. Görüşmede Yalçın, Türkiye Diyanet Vakfı tarafından İslam dünyasının 
dört bir köşesinde bağışçılar yoluyla Kur’an-ı Kerim hediye edilmesi amacıyla başlatılan “Hediyem Kur’an Ol-
sun” Projesi’ni desteklediklerini açıkladı.

Projenin çok önemli bir ihtiyacı gidereceğine inandık-
larının altını çizen Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, 
“Memur-Sen olarak ulusal ve uluslararası olmak üzere 
birçok yardım organizasyonun paydaşı olduk. İhtiyaç 
olan her noktaya, bir şekilde ulaşmaya ve yardım gö-

türmeye çalıştık. Kazakistanlı çocuklara 10 bin adet 
Elif-Ba ulaştırdık. Dolayısıyla ‘Hediyem Kur’an Olsun’ 
projesini de çok değerli ve önemli görüyoruz. Bu pro-
je için desteklerimizi esirgemeyerek elimizden geleni 
yapacağız” şeklinde konuştu.

Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdür Yardımcısı Abdur-
rahman Çetin, Son zamanlarda yoğun bir Kur’an-ı Ke-
rim talebi aldıklarını, bu çerçevede ‘Hediyem Kur’an 
Olsun’ projesini başlattıklarını vurgulayarak, pro-
jeyle Kur’an-ı Kerim’e ihtiyaç olan her yere Kur’an-ı 
Kerim’i ulaştırmayı hedeflediklerinin altını çizdi. 1 Adet 
Kur’an’ın kargo dahil yurt içi ve yurt dışı bağış ücre-
tinin 12 TL olarak belirlendiğini söyleyen Çetin, şuana 
kadar 380 bin Kur’an hediye edildiğini, bu rakamın 
artmasını beklediklerini söyledi.

“Hediyem Kur’an Olsun” Projesi ile Herkesin rahatlık-
la okuyabileceği Resmi Osmani Hattı üzerine basılan 
mealli Kur’an-ı Kerim nüshası, Balkanlar ve Orta Asya 
Ülkeleri başta olmak üzere Latin Amerika, Kafkaslar, 
Güney Asya ve Ortadoğu’daki ülkelere gelen talepler 
üzerine ulaştırılacak. Yurt içinde ise İmam Hatip Lise-
leri, ilahiyat fakülteleri, öğrenci yurtları, hastaneler, 
ceza evleri, il ve ilçe kütüphanelerinin talepleri doğ-
rultusunda mealli Kur’an-ı Kerimler ulaştırılması he-
defleniyor.

ÇOK DEĞERLİ BİR PROJE

380 BİN KUR’AN HEDİYE EDİLDİ

Memur-Sen’den ‘Hediyem Kur’an Olsun’ 
Projesine Destek

Bağışçılar yoluyla Kur’an-ı Kerim hediye edilmesini amaçlayan “Hediyem 
Kur’an Olsun” Projesine Memur-Sen’den tam destek geldi.  
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Memur-Sen’den Üyelere 
Grup Ferdi Kaza Sigortası Hizmeti

Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen), üyelerine yönelik sosyal projelere imza atmaya devam edi-
yor. Memur-Sen ve S.S. Doğa Sigorta Kooperatifi, Etüt İnteraktif Sigorta Aracılık Hizmetleri arasında yapılan 
anlaşmaya göre Memur-Sen Konfederasyonu’na bağlı 11 sendikanın üyelerinin tamamı Grup Ferdi Kaza Sigor-
tası hizmetinden yararlanacak. Protokole imzayı Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve S.S. Doğa Sigorta 
Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı attı.

Grup Ferdi Kaza Sigorta Poliçesi Primleri sendikalar 
tarafından karşılanacak olup, üyeler herhangi bir üc-
ret ödemeyecek.

Protokole imza atan Memur-Sen Genel Başkanı Ali 
Yalçın, Memur-Sen’in üyelerine avantaj sağlayacak 
olan anlaşmanın önemine dikkat çekerek, “Yaptığı-
mız anlaşmaya göre üyelerimiz büyük avantajlar elde 
edecek. Projenin şimdiden üyelerimize hayırlı olması-
nı diliyorum” diye konuştu.

Sigortalının, poliçe şartları kapsamındaki bir kaza 
neticesinde ve poliçe süresi içerisinde vefat etme-
si durumunda, sigorta tazminatı poliçede adı geçen 
lehtara ya da sigortalının yasal mirasçılarına ödene-
cektir. Kaza sonucu vefat tazminatı 15 bin TL olarak 
belirlendi.

Sigortalının poliçe süresi içinde ve poliçe şartları neti-
cesinde sürekli sakat kalması durumunda, Ferdi Kaza 
Sigortası Genel Şartlarında yer alan listedeki oranlar 
dahilinde tıbbi tedaviden ve sürekli sakatlık halinin 
tespitinden sonra sürekli sakatlık tazminatı sigorta-
lıya ödenecektir. Kaza sonucu sürekli sakatlık tazmi-
natı olarak 15 bin TL ödenmesi konusunda anlaşmaya 
varıldı.

Memur-Sen üyelerinin yararlanacağı poliçenin teminat tutarları ve kapsamı şu şekilde:

VEFAT TEMİNATISÜREKLİ SAKATLIK TEMİNATI

FERDİ KAZA SİGORTA PRİMLERİ 
SENDİKADAN

ÜYELERİMİZE HAYIRLI OLSUN

Memur-Sen ve S.S. 
Doğa Sigorta Kooperatifi, Etüt 

İnteraktif Sigorta Aracılık Hizmetleri 
arasında, Memur-Sen üyelerine indirim ve 
özel avantajlar sunan protokol imzalandı. 

Buna göre, Memur-Sen Konfederasyonuna 
bağlı 11 sendikanın üyelerinin tamamı 

Grup Ferdi Kaza Sigortası hizme-
tinden yararlanacak.
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Yalçın’dan Başbakan Yıldırım’a Çağrı: 
İlk İcraat 4-C’ye Kadro Olsun

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın’dan, Başbakan Binali Yıldırım’a çağrı: “İlk icraatınız 4/C’ye kadro 
olsun istiyoruz. 4/B’lilerden kadro bekleyenler var. Üniversiteli işçilerden memur işi yapanlar me-
mur kadrosuna alınsın istiyoruz. Vekil ebe, hemşire ve imamlar başta olmak üzere kamu güvencesi 
bekleyenler var. Taşeronlarla ilgili çerçeve genişletilsin istiyoruz. Onun için Sayın Binali Yıldırım’ın ilk 
icraatı 4/C’ye kadro olsun diyoruz.”

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Bursa’da bulunan 
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Memur-Sen Bur-
sa İl Divan Toplantısı’nda teşkilata hitap etti. Toplan-
tıya Memur-Sen Bursa İl Temsilcisi Numan Şeker, İl 
Yönetimi, Memur-Sen’ bağlı sendikaların İl başkanları 
ve İlçe başkanları katıldı. Ayrıca Yalçın ve Memur-Sen 
heyeti 150 konutun yapıldığı alanda örnek dairenin 
açılışını gerçekleştirdi. 

Etkinliklerde konuşan Yalçın, Türkiye’nin önemli sü-
reçlerden geçtiğini, ülkenin terör sarmalı içine çe-
kilmek istendiğini ifade etti. Teröre destek verenlere 
tepki gösteren Yalçın, Türkiye’nin birliğine, bütünlü-
ğüne karşı yapılan hain saldırıları lanetledi, terör sal-
dırılarında şehit olan güvenlik görevlilerine Allah’tan 
Rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılara da acil şifalar 
temennisinde bulundu.

Yalçın, Başbakan Binali Yıldırım’a çağrıda bulunarak 
beklentileri ise şu şekilde sıraladı: “Toplu sözleşme 
hükmü gereği 4/C’lilerle ilgili gerekli çalışmalar yapıl-
dı, mali fotoğraf çekildi, sadece siyasi iradenin gerekli 
adımı atması kaldı. İlk icraatınız 4/C’ye kadro olsun 
istiyoruz. 4/B’liler olup kadro bekleyenler var. Üniver-
siteli işçilerden memur işi yapanlar memur kadrosuna 
alınsın istiyoruz. Vekil ebe, hemşire ve imamlar başta 
olmak üzere kamu güvencesi bekleyenler var. Taşe-
ronlarla ilgili çerçeve genişletilsin istiyoruz. Onun için 
Sayın Binali Yıldırım’ın ilk icraatı 4/C’ye kadro olsun 
diyoruz” şeklinde konuştu.

Yalçın, Türkiye’nin mazlumların umudu olduğunu be-
lirterek, istikrara da vurgu yaptı. İstikrarı yakalamış 
ülkenin bütün mazlum coğrafyalara kucak açacağını 
dile getirdi.
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Yalçın: Terör Kamudan Güç Devşirememeli

Memur-Sen Genel Başkanı Yal-
çın, “Kamu güvenliği, güven-
li insanların devletle milletle, 
medeniyetle problemi olmayan 
kamu görevlilerinin sorumlu-
luk makamlarında bulunmasıy-
la sağlanır. Terörün kamudan 
güç devşirmemesi için gerekli 
önemler ivedilikle alınmalıdır” 
dedi.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Bartın’da yapılan Memur-Sen İl Divan Toplantısı’nda teşkilatla bir araya 
geldi. Burada yaptığı konuşmada Yalçın, terör olaylarına ve paralel devlet yapılanmasına ilişkin önemli açıkla-
malarda bulundu.

Yalçın, Paralel devlet yapılanmasının Türkiye’nin içine sokulmuş küresel bir şebeke olduğunu vurgulayarak, 
“Devlete paralel hat çekenler dostmodern darbeyle, kendinde güç vehm edenler, bu ülkeyi CIA, MOSSAD’a 
ipoteklemeye çalışanlar, stratejik hedef olarak bütün kamuda üç noktaya yöneldiler. İnsan kaynakları, mali işler 
ve bilişim alanını ele geçirmeye yeltendiler. Ele geçirdikleri yerleri ise tahkim ettiler. Siyaset zemini olama-
yan ama vesayet zemini kuran paralel ihanet çetesi, siyasetin kararlı durması, omurgalı sivil toplumun zehirli 
dalgayı kırması ile güç kaybetti, ama hedefinden ve niyetinden hiçbir şey kaybetmedi. İz silerek yeni patika 
yollar bularak, kripto yöntemlere sarılarak yeni bir ihanet için en zayıf anın hayaliyle yaşıyorlar. Şeytanın aklına 
gelmeyecek yöntemlerle şeytan papucu ters giydirenler hedef birlikteliği yaparak şeytanla aynı yola girmiş 
durumdalar. Türkiye, terörle imtihan edilen küresel Emperyelizm’in yeni haçlı birlikleri terörle diz çöktürülmeye 
çalışılan bir ülke” dedi.

Kamu güvenliğine ilişkin konuşan Yalçın, “Kamu gü-
venliği, güvenli insanların devletle milletle, medeniyet-
le problemi olmayan kamu görevlilerinin sorumluluk 
makamlarında bulunmasıyla sağlanır. Onun için terö-
rün kamudan güç devşirmemesi için gerekli önemler 
ivedilikle alınmalıdır. Üniversitelere özel bir mercek tu-
tulmalıdır. Hücre yapılanmalarının olduğu yerler, genç 
beyinlerin zihinlerinin çelindiği, dağa adam devşirildiği 
zeminler yok edilmelidir. 1128 akademisyen! teröre karşı 
operasyonlarda dalga kırmaya çalışanların gösterdikle-
ri cesaretten ve millete karşı yaptıkları fütursuzluktan 
ders almalıdır. Milletin geleceğine kasteden yapılar bu 
şekilde bertaraf edilir” şeklinde konuştu.

“Terör örgütlerini değil devleti kınayanlar, güya hü-
manist tavırlarla manipülasyon yapanlar 15 ton bom-
bayla PKK’nın o köyde ne işi vardı? Diye sormadılar” 
diye konuşan Yalçın, sözlerini şu şekilde sürdürdü: 
“16 sivil katledildi, bir tane cümle kurmadılar. Sanatçı, 
aydın kisvesiyle terörün PR için rol alanlar bir anda 
ortadan kayboldular. Terör cenazesinde arzı endam 
eden siyasiler, dokunulmazlık zırhı kalkınca arzın bir 
tarafında gizlenecek yer arayışına girdiler. Dokunu-
lacak adamın partisine, etnisitesine, rengine şekline 
bakılmasın. Kürsü dokunulmazlığı hariç dokunulmaz-
lık olmasın çağrısında bulunduk. Aynı kanaatteyiz. 
Kamudan teröre güç devşirenlere de dokunulsun.”

VESAYETİN YENİ MAŞASI PARALEL YAPI

KAMU MAKAMLARI ART NİYETLİ 
KULLANILAMAZ

TERÖRÜ DEĞİL 
DEVLETİ KINIYORLAR
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Yalçın: Fransa’daki Emekçi Kardeşlerimiz İçin
Endişeliyiz

FRANSA’DAKİ EMEK MÜCADELESİNE DESTEK

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Memur-Sen Konfederasyonu’na bağlı Eğitim-Bir-Sen Yalova Şubesi yeni 
hizmet binası açılışını gerçekleştirdi. Yalçın daha sonra Memur-Sen İl Temsilciliği tarafından organize edilen 
“Küresel Operasyonlara Karşı Sivil Toplum Kuruluşlarının ve Sendikaların Rolü” konferansına katıldı.

Programlarda yaptığı konuşma-
sında Yalçın, Fransa’da yaşanan 
gelişmelere dikkat çekti. Fransa’da 
200 binden fazla emekçinin so-
kaklarda eylem yaptığını, polisin 
müdahalesinin ise çok sert oldu-
ğunu belirten Yalçın, “Dünyanın 
her tarafında emek mücadelesi, 
ekmek mücadelesi aziz kabul edi-
lir. Gözyaşı ve alın teri dahil ol-
duğu için mazlumun mağdurun 
dini sorulmaz. Dolayısıyla onların 

emeğinin karşılığını alması bizim 
dinimizde ‘alnının teri kurumadan 
hakkını verin’ diye öğütlenir. Şu an 
dünyanın çeşitli yerlerinde sıkıntı-
lar yaşanıyor. Fransa’da emekçiler, 
alın teriyle çalışanlar, şu an hak-
larının gasp edilmesi dolayısıy-
la ciddi sıkıntılarla boğuşuyorlar. 
Fransa’daki emekçi kardeşlerimiz 
için endişeliyiz. Onun için Fransa, 
oradaki emekçilerin hakkını ver-
meli, Türkiye’de yaşanan Gezi olay-

larına selam çakarak, caka satarak 
Türkiye’ye hava atarak alabileceği 
mesafe yok. Kendi ülkesindeki in-
sanların hakkını gasp etme yerine, 
onları gün aşırı çalışmaya zorlama, 
sermayenin kapitalizmin esiri olma 
yerine oradaki emekçilerin hakkını 
vermeli. Oradaki emekçileri sokak-
tan geri çekecek adımları bir an 
önce atmalı. Biz Memur-Sen ailesi 
olarak oradaki emekçi kardeşleri-
miz için endişeliyiz” dedi.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Fransa’da 200 binden fazla emek-
çinin sokaklarda eylem yaptığını, polisin müdahalesinin ise çok sert ol-
duğunu belirterek, “Biz Memur-Sen ailesi olarak oradaki emekçi kar-
deşlerimiz için endişeliyiz” dedi.
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ITUC VE ETUC’A ÇAĞRI

NORMALLEŞME İÇİN SORUMLULUK ALIYORUZ

“Başta ITUC ve ETUC olmak üzere, uluslararası emek örgütlerini Fransa’da ki emekçi dostlarımızın yanında yer 
almasını bekliyoruz” diyen Yalçın, “Batı ülkeleri dışında en ufak bir gelişme karşısında harekete geçen, tepki-
siz kalmayan ITUC ve ETUC’un söz konusu Paris olunca sessiz kalmasını manidar buluyoruz. Bir çağrımızda 
Fransa’ya.. Fransa hükümetini haklarını arayan emekçilere uyguladığı şiddetten vazgeçmesi ve talepleri dikka-
te alması çağrısında bulunuyorum” şeklinde konuştu.

Büyük Memur-Sen ailesinin ülkede birlik, beraberlik 
ve kardeşliğin teminatı bir teşkilat olduğunu ifade 
eden Yalçın, 1 milyona yaklaşan üye sayısıyla, Memur-
Sen’in demokratik zeminin güçlenmesi için mücadele 
ettiklerini belirtti.

Normalleşme için sorumluluk aldıklarının altını çizen 
Yalçın, “Memur-Sen ülkedeki demokrasinin türbü-
lanstan çıkması, ham demokrasinin tam demokrasi 
olması, temel hak ve hürriyetler konusunda herhangi 
bir kısıtlama olmaması ve ülkede geçmişten bugüne 
gelen bariyerlerin, barikatların birikmiş olan tortuların 

ortadan kaldırılması, bu ülkenin yaşanabilir bir ülke 
olmasını sağlama noktasında şimdiye kadar üzerine 
düşeni yerine getirmiş bir teşkilattır. Bundan sonra da 
aynı gayret ve azimle bu yolculuk devam edecektir” 
dedi.
 
Yalova Eğitim-Bir-Sen Şubesinin açılışı yoğun katı-
lımla gerçekleşti. Yalçın ve beraberindeki heyet, yeni 
hizmet binasında incelemelerde bulundu. Programda 
Memur-Sen Yalova İl Temsilcisi Uğur Hakan Tan da bir 
selamlama konuşması gerçekleştirdi. Etkinliklere siya-
siler, bürokratlar ve çok sayıda davetli katıldı.
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Yalçın: Sendikal Anlayışımızı 
Tüm Dünya’ya Yayacağız

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Erzurum’a giden 
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Erzurum Memur-
Sen Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Toplantısı’na ka-
tıldı. Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü Çok Amaçlı Eğitim 
Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda teşkilata hitap 
eden Yalçın, konuşmasına şehitleri anarak başladı. Ta-
şeron örgütler kullanılarak Türkiye’nin yeni bir terör 
dalgası içine çekildiğini ifade eden Yalçın, “İçinden 
geçtiğimiz bu kritik süreçte, vesayete hizmet eden te-
rör olaylarına karşı milletçe verilecek en güzel cevap, 
yekvücut olduğumuzu göstermektir” diye konuştu.

Memur-Sen’in Türkiye’nin en zor dönemlerinde milli 
iradenin yanında durarak ciddi bir tavır ortaya koydu-
ğunu belirten Yalçın, “Geçmişte ülkemizin, bir takım 
yapılar tarafından kuşatılmasının sebebi, Memur-Sen 
gibi sivil toplum kuruluşlarının olmamasıydı. Şimdi 
Memur-Sen var. Yeri ve zamanı geldiğinde ülkeye ku-

rulan tuzakları bertaraf eden, tüm kamu görevlilerinin 
hakkını, hukukunu savunan büyük Memur-Sen ailesi-
yiz. Biz, sendikacılığı iyilikleri önermenin, kötülükleri 
önlemenin izdüşümü olarak kodladık. Bu duruşumuz-
dan asla taviz vermeyiz” şeklinde konuştu.

Erzurum Memur-Sen Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Toplantısı’nda konuşan Memur-Sen Genel Baş-
kanı Ali Yalçın, “1 milyon; yeni başlangıçlara, yeni kazanımlara, yeni ufuklara, yeni umutlara, kararlı 
adımlarla güvenli yarınlara, ‘Yeniden Büyük Türkiye’ye ve ‘Adil Bir Dünya’ya hizmet etsin, vesile olsun 
istiyoruz. Bu anlayışla kireçle boyanmış sınırların dışına çıkacak, evrensel alanda bu sendikal hareketi 
taçlandıracak ve bu bereketi bütün dünyaya yayacağız” dedi.

DURUŞUMUZDAN ASLA TAVİZ VERMEYİZ
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“Memur-Sen’in en büyük özelliği, 1 milyona yakın üye sayısıyla Türkiye’nin en büyük Sivil Toplum Kuruluşu ol-
masıdır” diyen Yalçın, “1 milyon sayısı sadece bir heves değil. Bugün 1 Milyona yürüyen, on bir hizmet kolunun 
tamamında yetkili olan, toplu sözleşmede, kurum idari kurallarında, Kamu Personeli Danışma Kurullarında 
beklentileri masaya taşıyan, beklentinin kazanıma dönüşmesi için ter akıtan akademik hizmet sendikacılığı, 
hakkı elde etmeye dönük direnç sendikacılığı Memur-Sen patentli sendikacılıktır. Memur-Sen, sadece kamu 
görevlileri sendikacılığı noktasında değil, genel itibariyle Türkiye’nin en önemli kazanımıdır. 1 milyon; yeni baş-
langıçlara, yeni kazanımlara, yeni ufuklara, yeni umutlara, kararlı adımlarla güvenli yarınlara, Yeniden Büyük 
Türkiye’ye ve ‘Adil Bir Dünya’ya hizmet etsin, vesile olsun istiyoruz. Türkiye’nin ve dünya mazlumların buna 
ihtiyacı var. Kireçle boyanmış sınırlar, bizim gönül dünyamızı yansıtmıyor. Bu sınırların dışına çıkacak, evrensel 
alanda bu sendikal hareketi taçlandıracak ve bu bereketi bütün dünyaya yayacağız” ifadelerini kullandı.

Memur-Sen’i Pakistan, Saray Bosna, Orta Afrika, Ara-
kan, Bangladeş, Doğu Türkistan, Filistin ve Suriye’nin 
yakından ilgilendirdiğini dile getiren Yalçın, “Mazlum-
ların her zaman yanında olmak zorundayız. Diğer ta-
raftan Diyarbakır’da çukurların ürettiği mağdurlara 
elimizi uzattık, topladığımız yardımlarla onların yanın-
da olduk. Beyaz Kürtlerin ve terörün yaptığı Kürt teh-
cirinin önüne geçtik. Terörle kol kola girenlerin karşın-
da olduk, bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. 
İçinden geçtiğimiz bu kritik süreçte, vesayete hizmet 
eden terör olaylarına karşı milletçe verilecek en güzel 
cevap, yekvücut olduğumuzu göstermektir” dedi.

Memur-Sen Erzurum İl Temsilcisi Abdullah Duman ise 
konuşmasında, “14 bin üyemiz ve 11 sendikamız var, 

kadınlar bizlerin gizli kahramanları, sendikamıza bağlı 
olarak Emekli Memur-Sen, Genç Memur-Sen oluştur-
duk. Bunları yaparken Memur-Sen’in 900 bine yakın 
olan üye sayısını yeni katılımcılarla 1 milyona çıkarma-
yı hedefliyoruz” dedi.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve beraberin-
deki heyet, Erzurum’da çeşitli ziyaretlerde bulundu. 
Memur-Sen heyeti, Vali Dr. Ahmet Altıparmak’ı, Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’i, İl Milli 
Eğitim Müdürü Yüksel Arslan’ı, Erzurum Su ve Kana-
lizasyon İşletmesi Genel Müdür V. Elimdar Aydemir’i, 
Erzurum Halk Sağlığı Müdürü Dr. Mahmut Uçar’ı ve 
Yakutiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Zinnur Şimşek’i zi-
yaret etti.

TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK KONFEDERASYONU MEMUR-SEN

TERÖRE KARŞI YEKVÜCUT OLMALIYIZ
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Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi’nin 
(ESAM) organize ettiği ve Memur-Sen’in paydaş ol-
duğu “25.Uluslararası Müslüman Topluluklar Birliği 
Kongresi” 50’den fazla ülkeden yaklaşık 150 ilim ve 
fikir insanı, siyasi parti lideri, STK başkanı ve yöne-
ticilerinin katılımıyla İstanbul’da başladı. Kongreye 
katılan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, burada 
yaptığı konuşmada önemli açıklamalarda bulundu. 

İslam coğrafyasının en büyük problemlerinin başında 
ırkçılık, mezhepçilik ve terör fitnesinin geldiğini vurgu-
layan Yalçın, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Bu sorun-
ları aşmak için ümmet bilincini ve şuurunu geliştirmek, 
kardeşlik hukukunu ihya etmeliyiz. Öte yandan bu üç 
fitnenin yayılmasına destek veren emperyalist akımla-
ra karşı da ortak hareket edilmelidir. İslam dünyasının 
tüm sorunlarını kollektif bir şuurla birlikte çözebiliriz. 

Başta İslam dünyası olmak üzere tüm dünyada barış 
düzenini kurabiliriz. Bunun için ümmetin uyanışa, diri-
lişe ihtiyacı var. Kendine gelmesi, potansiyelini fark et-
mesi gerekiyor. Bu kongreler seti bu uyanışın, dirilişin, 
ümmetin dağınıklığının giderilmesinin öncü çalışma-
larıdır. Bu kongreler, yönetme tecrübemizin artırıldığı, 
istişare zeminlerimizin güçlendirildiği ortak mekanlar-
dır.”

İslam dünyasının büyük bir nüfusa sahip olmasına rağ-
men halen emperyalizmin ürettiği sorunlarla boğuştu-
ğunu hatırlatan Yalçın, İslam coğrafyasının refaha er-
mesi için izlenmesi gereken yolun, İslam Birliği’nden 
geçtiğini vurguladı. Eksik olan alanların acilen kapatıl-
ması gerektiğini belirten Yalçın, “İslam ülkeleri olarak, 
orta teknoloji tuzağını aşıp yüksek ve ileri teknoloji-
ye geçmeliyiz. İslam ülkelerinin AR-GE birimleri or-
tak çalışmalıdır. Ekonomik kapasitemizi artırmak için 

Rahmetli Erbakan Hocamın büyük hedeflerinden biri 
olan, İslam Ülkeleri Ortak Pazarı kurulmalı, ortak para 
birimi oluşturulmalıdır. Katma değeri yüksek ve ileri 
teknoloji gerektiren ürünleri birlikte üretmeli, dünya 
piyasalarına birlikte sürmeliyiz. İslam ülkeleri arasın-
daki gümrükleri tamamen kaldırmalıyız. Mal, sermaye 
ve emek dolaşımını tamamen serbest bırakmalıyız” 
şeklinde konuştu. 

Yalçın: İslam Ülkeleri Ortak Pazarı’nı Kurmalıyız

25. Uluslararası Müslüman Topluluklar Birliği 
Kongresi’nde konuşan Memur-Sen Genel Baş-
kanı Yalçın, “İslam ülkeleri olarak, Orta tek-
noloji tuzağını aşıp yüksek ve ileri teknolojiye 
geçmeliyiz. İslam ülkelerinin AR-GE birimleri 
ortak çalışmalıdır. Ekonomik kapasitemizi ar-
tırmak için Rahmetli Erbakan Hocamın büyük 
hedeflerinden olan, İslam Ülkeleri Ortak Pazarı 
kurulmalı, ortak para birimi oluşturulmalıdır. 
İslam ülkeleri arasındaki gümrükleri tamamen 
kaldırmalıyız. Mal, sermaye ve emek dolaşımını 
tamamen serbest bırakmalıyız” dedi.

IRKÇILIK, MEZHEPÇİLİK VE TERÖR FİTNESİ SON BULMALI

İSLAM ÜLKELERİ ORTAK PAZARI KURULMALI
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Memur-Sen Konfederasyonu gençlik teşkilatı Genç 
Memur-Sen ve Tokat İli ve İlçeleri İmam Hatipliler 
Derneği’nin (ATİDER) organize ettiği “Kariyer Günleri” 
kapsamında, Tokat’ta eğitim gören İmam Hatip Lisesi 
son sınıf öğrencileri  Ankara’ya geldi.

DSİ Konferans salonunda gençler istişare toplantısı 
gerçekleştirdi. Toplantıda öğrencilerle bir araya gelen 
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın burada yaptığı 
konuşmada önemli açıklamalarda bulundu.

Askeri okullara giriş engeline vurgu yapan Yalçın, “Eği-
tim hakkı engellenemez, Anayasa ve yasalarda sizin 
imam hatipler olarak askeri okullara gitmenizi engel-
leyecek hiçbir yasal düzenleme yok. Bu yasal değil, 
sizin bütün okullara gidebilmeniz için yolunuzun açık 

olması lazım. Hala ötekileştirme devam ediyor. Biz ötekileştirmelerin son bulması için mücadele ediyoruz. 
Haksızlıkların, hukuksuzlukların, illegal yasakların ve  barikatların ortadan kaldırılması için gayret sarf ediyoruz. 
Memur-Sen’in, İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin askeri okullara girmesinin önündeki engelleri kaldırmak için de 
mücadelesi sürüyor” şeklinde konuştu. Yalçın, 28 Şubat darbe sürecinde yaşanan sıkıntılara karşı, Memur-Sen’in 
vermiş olduğu mücadeleye de dikkat çekerek, “Katsayı zulmü, üniversitelerdeki başörtüsü yasağı, Kuran-ı Ke-
rim Kurslarına getirilen kısıtlamalar o dönemin uygulamalarıydı. Bunların tamamının kaldırılmasında birinci 
derecede aktif olan, inisiyatif alan, Türkiye gündemini domine eden ve sonuca ulaştıran teşkilat Memur-Sen 
ailesidir” ifadelerini kullandı. Tokat İli ve İlçeleri İmam Hatipliler Derneği (ATİDER) Başkanı Av. Mehmet Demir 
de hazır bulunduğu programda Yaçın’a, öğrenciler tarafından plaket takdim edildi.

Yalçın: İHL’lilerin Askeri Okullara Girmesinin 
Önü Açılmalı

İHL öğrencileriyle yapılan toplantıda konuşan Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, “Memur-Sen olarak, 
birçok barikatı kaldırdık. Şimdi İmam Hatiplilerin Askeri Okullara girmesinin önünü açmak için müca-
dele ediyoruz” dedi.
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Memur-Sen Ankara İl Temsilciliği tarafından organize 
edilen, “Hz. Muhammed (sav) 1445. Yaşında” prog-
ramı yoğun katılımla M.E.B Şura salonunda yapıldı. 
Programa Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, An-
kara Milli Eğitim Müdürü Erol Bozkurt, Birlik Haber-
Sen Genel Başkanı Ömer Budak, Memur-Sen Ankara 
İl Temsilcisi Mustafa Kır, üyeler ve çok sayıda davetli 
katıldı. Programda Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yal-
çın, salonu dolduran misafirlere hitap etti.

Yalçın, “Kendisinden önceki bütün peygamberlerde 
olduğu gibi, Hatem-ül Enbiya Hazret-i Muhammed 
(SAV) de ‘Risalet’ denen kutsal elçilik görevi için bizzat 
Cenab-ı Hakk tarafından yetiştirilmiş ve hazırlanmıştır. 
O’nun, elçiliğinin, eserlerinin ve etkinliğinin etrafında 
efsane ve hayallerle örülmüş, uydurmalarla gerçeğin-
den kopartılmış mitoloji yoktur. Çünkü O, Kur’an di-
liyle ‘Allah’ın ve meleklerinin selam ve salât eylediği’ 
zattır. Başka insanların hiçbir övgüsü bu gerçeğin ya-
nında anlam ifade etmez. Evet, bir insanlık önderinin, 

tevazu ve merhamet abidesinin, adalet iradesinin ve 
hepsinden öte Kadir-i Mutlak olan Allah’ın Habibi’nin 
ümmetiyiz. Güzel Ahlakı tamamlamak üzere gönde-
rilen Peygamberin seveni olmak, sadece güzel ahlakı 
icrayı değil, güzel ahlakı bütün insanlık ve dünya üze-
rinde inşaya ter akıtmayı da gerektirir” diye konuştu.

Yalçın: Dünya Müslümanların 
Vahdetine Muhtaç

Kutlu Doğum Haftası vesilesiyle düzenlenen “Hz. Muhammed (sav) 1445. Yaşında” programında ko-
nuşan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, “Dünya Müslümanların vahdetine muhtaç. Müslümanlar 
vahdeti yani birlikte hareket edebilmeyi başarabilirlerse sadece İslam dünyası değil bütün bir dünya 
kurtulacak” dedi.
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ÜMMET AYAĞA KALKINCA İŞGALLER BİTER

Ümmetin kurtuluş reçetesini, “Vahdet”, “İttifak” ve “İt-
tihad” şeklinde açıklayan Yalçın, “Ümmet ayağa kal-
karsa işgaller biter. Geleceğimizi çalmak için Nesilleri 
ifsad etmenin gayretindeler. Bunun yolu da gençlerin 
ifsadından geçiyor. Aile kurumunu hedef alıyorlar. İs-
tiyorlar ki gençler evlenmesin, haz denizinin kirli dal-
galarına kapılıp gitsinler. İşte görüyorsunuz, LGBT’yi 
bazı sendikalar ve dernekler eliyle liselere ortaokul-
lara sokmaya çalışıyorlar. Gençleri uyuşturucu ba-
tağına düşürüyorlar. Biliyorsunuz, Hz. Peygamberin 
Ashabının yaş ortalaması 20-21 idi. Bunlar arasında 
valiler, ordu komutanları, elçiler var. Mesela Attâb b. 
Esîd Mekke’ye vali olarak atandığında 20 yaşınday-
dı. Mekke’de evini Müslümanlara açtığında Erkam B. 
Ebi’l-Erkam 17-18 yaşındaydı. Üsame B. Zeyd İslam 
ordularına komutan olarak atandığında 18 yaşınday-
dı. Değerli Gençler, İslam dünyasının ifsadı ve işgali 

karşısında ümmeti umudu sizlersiniz. O yaraları sizler 
saracaksınız. Ne ile! Bilgi ile İnanç ile Eylem ile! Bunun 
için İlim, İrfan ve Hikmet Yolunda Şuur’lu gençlik ge-
rekiyor. Genç Memur-Sen’i bu yüzden önemsiyoruz” 
dedi.

Memur-Sen Ankara İl Temsilcisi Mustafa Kır ise yaptığı 
konuşmada, “İslam sadece asrısaadet dönemi ile sınır-
lı bir din değildir. O çağlar öncesine dayanan, çağlar 
ötesini kucaklayan kıyamete kadar insanlığın maddi, 
manevi sosyal hukuki tüm ihtiyaçlarına cevap verecek 
bir devlet sistemi ve bir hayat nizamıdır. İnsanlık Hz 
Muhammed’in sunduğu kurtuluş reçetesine uymadığı 
için mutsuz ve huzursuzdur. Kurtuluş İslam’da, huzur 
ve mutluluk ise Hz. Muhammed’e tabi olmaktadır” ifa-
delerini kullandı.

KIR: HUZUR İSLAM’DADIR
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ADALETSİZLİKLERE SON VERELİM

BİR OLMALIYIZ

Yalçın: Yeni ve Adaletli Bir Dünyanın 
Öznesi Olmalıyız

Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu (UDEF) 
tarafından organize edilen ve Genç Memur-Sen’in 
paydaş olduğu 9.Uluslararası Öğrenci Buluşması 
Ankara’da gerçekleştirildi. Memur-Sen Genel Başka-
nı Ali Yalçın’ın açılışını gerçekleştirdiği programa Ak 
Parti Milletvekili Ravza Kavakçı, Bem-Bir-Sen Genel 
Başkanı Mürsel Turbay, Diyanet-Sen Genel Başkan 
Yardımcısı Mehmet Yaman, Genç Memur-Sen Genel 
Başkanı Eyüp Beyhan, Asma Köprü UÖD Başkanı Ha-
nefi Sinan, Ankara Büyük Şehir Belediyesi Genel Sek-
reteri Asım Balcı ve Moritanya Büyükelçilik Müsteşarı 
Dehbi Dehbi’nin yanı sıra çok sayıda misafir öğrenci 
ve yurtdışı temsilcisi de katıldı.

Programda konuşan Yalçın, küresel sistemin adaletsizliklerine değinerek,”New York borsasında, şirket hisse 
değerlerinin düşmesi, mazlumların toprağı düşmesinden daha fazla gündem oluyor. Küresel şirketlerin, kar/
zarar açıklamaları, insan hakları raporundan, daha fazla takip ediliyor. FED’in faiz kararları, BM’nin yaptırım ka-
rarlarından daha çok ilgi çekiyor. Ölen insanların sayısının fazlalığı, savaşlar ve katliamlar, insani bir sorun değil, 
ekonomik bir veri olarak değerlendiriliyor. Buna bir son vermeliyiz. Kirli küresel sistemin parçası değil, yeni bir 
dünyanın öznesi olabilmeliyiz “ diye konuştu.

Yalçın sözlerini şu şekilde sonlandırdı: “Konu insansa, yolumuz bir olmalı, konu vicdansa, duracağımız yer 
tek olmalı. Sömürüye ve emperyalizme birlikte karşı durmalı, yılmadan, yıkılmadan, sarsılmadan direnmeliyiz. 
Emperyalistler en büyük, en zengin, en güçlü olma hırsıyla hareket ediyor. Biz de bir olmalı, beraber olmalı, 
İttihad-ı İslamı mümkün kılmak için ortak hareket etmeliyiz.” 

Programın sonunda Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Genç Memur-Sen’in ve farklı ülkelerden öğrencilerin 
stantlarını ziyaret ederek, öğrencilerle bir süre sohbet etti. Programda Ganalı öğrenci Mehmed Muhammed 
Musa da, Necip Fazıl Kısakürek’in Zindandan Mehmed’e Mektup Şiirini okudu.

UDEF tarafından organize edilen 9.Uluslararası 
Öğrenci Buluşması’nda konuşan Memur-Sen Ge-
nel Başkanı Ali Yalçın, “Adaletli bir dünyayı yeni-
den inşa edecek olan gençlerimizdir. Gençliğimi-
ze ve geleceğimize güveniyoruz. Hep birlikte kirli 
küresel sistemin parçası değil, yeni ve adaletli bir 
dünyanın öznesi olmamız gerekiyor” dedi.
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‘Kutlu Doğum Etkinlikleri’ kapsamında, Memur-Sen 
Ankara İl Temsilciliği tarafından gerçekleştirilen “Hz. 
Muhammed (sav) 1445. Yaşında” programı M.E.B Şura 
Salonu’nda binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşti. 
Programda Genç Memur-Sen üyeleri Azerbaycan’da 
Sivil Toplumun Gelişmesine Yardım Derneği’nin ‘İş-
gale Dur De’ adı altında internet ortamda başlattığı 
imza kampanyasına destek amacıyla stand açtı, imza 
topladı. Standı ziyaret eden Memur-Sen Genel Başka-
nı Ali Yalçın, gençleri gösterdikleri duyarlıktan dolayı 
kutladı.

AKPM’nin 2085 sayılı kararı üzerine başlattığı imza 
kampanyasına taraflı tarafsız herkesin destek verme-

sini isteyen Yalçın, “Ermenistan’ın işgal ettiği Azerbay-
can topraklarının ve bölgedeki insani felaketin önlen-
mesi için başlatılan kampanyaya imza atmak, attırmak 
hepimizin görevidir” dedi.

Herkesin işgalin farkında olduğunu ifade eden Yalçın, 
“Ermenistan’ın işgal ettiği Azerbaycan topraklarının 
kurtarılması ve zulme son vermek için tüm kamuoyu-
nuwww.isgaledurde.com sitesini ziyaret edip, oyunu 
kullanmaya davet ediyorum” şeklinde konuştu.

‘Kutlu Doğum Etkinlikleri’ kapsamında gerçekleştiri-
len programda imza kampanyasına destek anonsları  
da yapıldı.

Memur-Sen Ankara İl Temsilciliği tarafından organize edilen, Kutlu Doğum programında Ankara Genç 
Memur-Sen üyeleri, Azerbaycan’da Sivil Toplumun Gelişmesine Yardım Derneği’nin ‘İşgale Dur De’ 
adı altında internet ortamda başlattığı imza kampanyasına destek amacıyla stand açtı, imza topladı.

Yalçın’dan Azerbaycan İçin Açılan 
İmza Kampanyasına Destek
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EMEĞİN KAHRAMANLARI MARAŞ’TA
“GÜÇLÜ MEMUR, BÜYÜK TÜRKİYE VE ADİL BİR DÜNYA İÇİN”

Türkiye’nin en büyük emek hareketi olan Memur-Sen, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü “Güçlü 
Memur, Büyük Türkiye ve Adil bir Dünya için Emeğin Kahramanları Maraş’ta” temasıyla Kahramanma-
raş Müftülük  Meydanı’nda kutladı.

On binlerce kişinin katıldığı 1 Mayıs kutlamalarında halaylar çekildi, mehteran marşları ile alan coştu, 4 dilde 
yayınlanan bildiriyle ensar-muhacir kardeşliği, emek, dayanışma ve birlik mesajları verildi, talepler dile geti-
rildi. Arapça ve Kürtçe bildirileri Suriyeli muhacirler okurken, Türkçe bildiriyi Azerbaycan vatandaşı Sariyya 
Tagiyeva okudu.
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EMEĞİN KAHRAMANLARI MARAŞ’TA
“GÜÇLÜ MEMUR, BÜYÜK TÜRKİYE VE ADİL BİR DÜNYA İÇİN”

Meydanda atkılarla yapılan şov ise mitinge damgasını vurdu. Memur-Sen üyeleri tarafından açılan üzerinde 
“Hak”, “Adalet”, “Emek”, “Kardeşlik”, “Huzur”, “Alınteri”, “Özgürlük”, “Dayanışma”, “Eşitlik”,  “Birlik”, “Say-
gın İş” ve “Merhamet” yazılı kırmızı-beyaz atkılarla kamu görevlileri görsel şov yaptı. Memur-Sen tarafından 
Twitter’da açılan “#EmeğinKahramanları” hashtagi TT listesini salladı.

On binlerce kişinin katıldığı 1 Mayıs kutlamalarında halaylar çekildi, mehteran marşları ile alan coştu, 4 dilde 
yayınlanan bildiriyle ensar-muhacir kardeşliği, emek, dayanışma ve birlik mesajları verildi, talepler dile geti-
rildi. Arapça ve Kürtçe bildirileri Suriyeli muhacirler okurken, Türkçe bildiriyi Azerbaycan vatandaşı Sariyya 
Tagiyeva okudu.
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MARAŞ’TAN YÜKSELEN SES: KAHROLSUN EMPERYALİZM

1 MİLYON MEHMET AKİF’LE 
ZİRVEDEN YENİ UFUKLARA 
YÜRÜYORUZ

Okunan bildirilerin ardından Memur-Sen Genel Baş-
kanı Ali Yalçın, kürsüye çıktı. Coşkulu alana hitap eden 
Yalçın, “Bugün buradan emperyalizme, emperyalist-
lere meydan okuyoruz.  Terör örgütleri ve efendileri 
şunu bilin ki; Çağlardan çağlara, kuşaklardan kuşak-
lara süregelen kardeşliğimizle baş edemeyeceksiniz, 
yenileceksiniz, yok olacaksınız. Kapitalistler, tetikçiler, 
devlete paralel hat çekenler, hesap verecek, bedel 
ödeyeceksiniz. Sömürgeciler, kan emiciler, işgalciler, 
darbeciler, hep birlikte tarihin çöp sepetine gidecek-
siniz. Sesimize, sözümüze, güç katan; Emeği ile var 

olanlar, Memurlar, İşçiler, Emekliler, Emniyet Mensup-
ları. Anadolu’mun gençleri, kadınları, esnafları, mem-
leketimin çiftçisi, işsizi, yoksulu, ülkemin sanatçıları, 
sporcuları, gazetecileri, Güçlü Memur, Büyük Türkiye, 
Adil Dünya diye haykırdığımız 1 Mayısa, Müftülük mey-
danımıza hoş geldiniz” şeklinde konuştu.

Sözleri sıklıkla sloganlarla kesilen Yalçın, “Hep birlikte; 
Dünyayı, kartellerin, vahşilerin, zalimlerin, zorba yö-
netimlerin, sömürenlerin keyfine terk etmeyeceğiz” 
dedi.

Yalçın, Memur-Sen’in, çağın erdemliler hareketi ol-
duğunu, Memur-Sen’in, duruşuyla kamu görevlilerini 
koruyan kalesi olduğunu söyledi.  Yalçın sözlerini şu 
şekilde sürdürdü: “Memur-Sen, sendikacılıkta zirvedir. 
Memur-Sen, milletle beraberdir. Millet iradesini koru-
ma derdindedir. Bu soylu mücadelede; 1 Milyon Meh-
met Akif’le, 1 Milyon Aliya’yla, 1 Milyon Nene Hatun’la, 
1 Milyon Mıllış Nuri’yle zirveden yeni ufuklara yürüyo-
ruz.”
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KÜRESEL ÇETELER MİLLETİN DEMİR YUMRUĞUNU YİYECEK

1 MİLYAR 700 BİNLİK İSLAM ALEMİNİ TEK KILMALIYIZ

“Bizi özümüzden, kökümüzden koparmak isteyenler var” diyen Yalçın, “Kirli, kanlı ve sinsi saldırılarla Türkiye’yi 
hedef alanlar var. Canımızı yakmanın, Anadolu’yu bölmenin, peşinde olanlar var. Soruyorum; Fırsat verecek 
miyiz? Göz yumacak mıyız? Seyirci kalacak mıyız? Elbette hayır, tabi ki hayır… Anaları evlatsız, çocukları yetim 
bırakanlara,  milleti gözyaşına boğanlara, çukur terörüyle vahşet saçanlara hak ettikleri cevabı vereceğiz. Bun-
dan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Emeğimizi değersizleştirenlerin, ekmeğimizi gasp edenlerin kurduğu çarkı 
biz yerle bir ettik. Dinimize, inancımıza, başörtüye hakaret edenlerin, İmam-Hatipliye, meslek liseliye, milletin 
seçtiği başörtülü vekile Zulüm edenlerin hakkından biz geldik. Bugün benzer amaçları gerçekleştirmeye yel-
tenenler, tarihe üstelik yakın tarihe bir göz atsınlar. Bu milletin, şefkat tokadı tarihçesini bir daha okusunlar.  
Silahlarını teslim etmeyenler, Küresel şebekelerin tetikçiliği için sıraya girenler, Millete ihanet edenler; Kandilde-
kiler, okyanus ötesindekiler,  Suriye’deki iç savaştan beslenenler, Milletin demir yumruğunu yiyeceksiniz” dedi.

Konuşmasında terör örgütlerini de kınayan Yalçın, önemli mesajlar verdi. Yalçın, “Söz konusu olan Türkiye ise 
hiçbir kurum, hiçbir dernek, hiçbir parti, hiçbir cemaat kendi hesaplarını öne çıkaramaz. Çünkü Türkiye kaza-
nırsa, mazlumlar kurtulacak. Türkiye kalkınırsa, insanlık kazanacak, adil bir dünya düzeni yeniden kurulacak. 
İnsanlık adaletle buluşacak, dünya barışla, huzur iklimiyle kucaklaşacak. Milletin geleceğine çukur kazan bö-
lücüler de, devletin genetiğini ele geçirmeye çalışan paralel şebekeler de, bu ülkenin bu milletin yarınlarında 
olmayacak. Bizim medeniyetimizde DAEŞ’inyeri olamaz, olmayacak. Bizim idrak zeminimizde Boko Haram ola-
maz, olmayacak. Kardeşlik coğrafyasında, Anadolu’nun birlik mayasında PKK olamaz, olmayacak. PYD olmadı 
olamayacak. Bu toprakların kahramanlarının eliyle tarihten silinecekler. Biz hep buradaydık ve hep burada 
olacağız. Ümmetin ayağına dolanan, medeniyet coğrafyamızı zehirli sarmaşık gibi saran üç büyük fitne ateşini 
de el birliğiyle söndürmeliyiz. Mezhep fanatizmine düşmeden Mezhepçilik fitnesini bitirmeliyiz. Milli olmaktan 
vazgeçmeden Irkçılık fitnesini bitirmeliyiz. Ötekileştirme hatasına düşmeden terör fitnesini bitirmeliyiz. Birlik 
meşalesini hep birlikte yakmalı, 1 milyar 700 bin İslam alemini tek kılmalıyız” diye konuştu.
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KUTU’L AMARE ZAFERİNDEKİ O RUHU KUŞANALIM
Onbinlere “Ümmetin Dirilişinin, İnsanlığın Zulme Di-
renişinin Öncüleri, bu şahlanışı, bu dirilişi hem başlat-
mak hem başarmak zorundayız” diye seslenen Yal-
çın, şöyle konuştu: “Çünkü, Somali’de çocuklar, su ve 
ekmek bekliyor. Suriyeli yetimlere uzanacak el biziz. 
Filistinli mazlumları Siyonist işgalden kurtaracak güç 
biziz. El ele vereceğiz, güçlerimizi, gönüllerimizi bir-
leştireceğiz. Kutu’l Amare Zaferindeki O Ruhu Kuşa-
nırsak; Kardeşlerimiz Esed’in zulmünden kurtulacak. 
Putin’in ölüm uçaklarına Suriye semaları kapanacak. 
Siyonizmin hizmetçisi Mısır’ın darbecisi Sisi, Esmala-
rı katledemeyecek. Ermenistan’ın Karabağ’daki işga-

li bitecek. Kendisini demokrasi beşiği sanan Batı’nın 
Suriyeli mazlumlara körlüğü, Filistin’in feryatlarına 
sağırlığı, kendisini vurmayan teröre duyarsızlığı son 
bulacak. Bunları başarırsak çok şeyi değiştiririz. Hazır 
mısın başarmaya? Kardeşlik coğrafyasını ayağa kal-
dırmaya var mısınız? Adaletin hakim olduğu yeni bir 
dünya kurmaya var mısınız? İnsanlığı vahşet baronla-
rından kurtarmaya var mısınız? Bu kararlı duruşunuz, 
sizlerden yükselen bu ses; Mazlum milletleri sömüren-
lerin, yok oluşunu müjdeliyor. Vahşet hazzıyla cinnet 
geçirenlerin, zulmederek kendinden geçenlerin yıkılı-
şını haykırıyor.”
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Suriye, Irak, Bangladeş, diğer tarafta Mısır, Kırım, Lib-
ya ve Çeçenistan. Savaşlar, baskılar, katliamlar, dar-
beler, sürgünler, zindanlar, açlık ve terör.”

BİZİM ÇÖZÜMÜMÜZÜN MERKEZİ İNSAN, ADRESİ İSLAM’DIR

UTAN BATI, UTAN BM, 
UTAN AB
Konuşmasında BM ve AB’yi de kınayan 
Yalçın, ‘Kapitalistlerin, emperyalistlerin 
utanmasını bekleyemeyiz, sömürü ba-
ronlarının, silah tüccarlarının insanlaşma-
sını umarak zaman kaybedemeyiz. Her 5 
saniyede bir çocuğun, yılda 18 milyon in-
sanın beslenemediği için ölmesi ayıbına 
seyirci kalamayız. Emperyalizmin ‘Bana 
zenginlik, sana sefillik’ diyen vicdansızlı-
ğını bitirmeliyiz. Dünyanın en zengin üç 
kişisinin serveti, 48 fakir ülkenin toplam 
servetinden fazla. Bir tarafta sürekli ka-
zananlar, diğer tarafta açlıktan midesi ka-
zınanlar. Bu nasıl bir adalet? An itibariyle 
dünyadaki en zengin yüzde 1’lik kesimin 
toplam serveti, geri kalan yüzde 99’luk 
bölümün yani yaklaşık 7 milyar insanın 
birikiminden daha fazla. Lüks arabala-
rıyla su gibi benzin tüketmeyi marifet 
sayanlar ile temiz, bir bardak su içmeye 
hasret kalanlar aynı dünyada yaşıyor. Bu tabloların ressamları belli. Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası, IMF ve 
daha nicesi. Bunlar kapitalist arsızların yardakçısı, Emperyalist hırsızların erketesi. Sömürüyü sadece seyredi-
yorlar. Sonra da “iyilik meleği” rolüyle sahaya çıkıyorlar. BM istatistik tutuyor, ölü sayıyor. Dünya Bankası ve 
IMF,aç kalanların değil, aç bırakanların risklerini hesaplıyor. Sömürüye dair yeni haritalar çiziliyor. Arsızlar ve 
hırsızlar şebekesi, dünyanın farklı coğrafyalarında cirit atıyor. Utan Batı, Utan BM, Utan AB” dedi.

Yalçın sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Biz, dünyayı sö-
mürü gezegenine dönüştüren, küresel hırsızları zengin-
leştiren emperyalist taksimi bozmanın, nimet ve külfet 
taksimini adaletle yaptırmanın seferindeyiz. Milletle 
birlikte, insanlık için bu seferi sürdüreceğiz. Biz, çözü-
mü kendi değerlerimizde arıyoruz. Bizim çözüm orta-
ğımız millet ve ümmet, çözümde yol haritamız kadim 
medeniyettir. Bizim çözümümüzün merkezi insan, ad-
resi İslam’dır. Bazılarının kıblesi Batı, Kandil, Moskova 
ya da Pensilvanya olabilir. Bizim ki, Kabe’dir. Ayağa kal-
kan bu milleti, hiçbir güç engelleyemez! Emperyalizmi 
ve kapitalizmi besleyen üç şey var: Faiz, İsraf ve Hak-
sız kazanç. Bu üç şeye esaslı itirazı sadece İslam ya-
pıyor. Batılı sistemler Müslümanların ayağa kalkmasını 
bu yüzden engelliyorlar. O nedenle Müslüman ağırlıklı 
coğrafyaların enerjisini savaşlarla yok etmeye çalışı-
yorlar. İşte Orta Afrika Cumhuriyeti, İşte Arakan, İşte 
Patani, Doğu Türkistan, Afganistan, Bir tarafta Filistin, 
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FATİH’İN, SULTAN SELAHADDİN’İN TORUNLARI 
DÜNYADAN ZULMÜ SÖKÜP ATMALIYIZ

YENİ ANAYASAYI YAZANA KADAR SAHADAN AYRILMAYACAĞIZ

Batının küresel vesayet sisteminin baş 
aktörünün NATO olduğunu vurgulayan 
Yalçın, NATO’yu şu şekilde eleştirdi: “Su-
riye’deki tavrına bakın. Esed’le savaşmak 
yerine DAEŞ bahanesiyle PYD’ye alan 
açıyor. Bir tek Suriyelinin hayatını kurtar-
mış değil. O halde; “Ne işiniz var orada” 
Bir yanda tek başına üç milyon Suriyeliye 
kucak açan Türkiye. Diğer yanda tek bir 
Suriyeli almamak için kıvranıp duran Batı. 
Fatih’in, Sultan Selahaddin’in torunları 
olarak, sadece medeniyet havzamızdan 
değil, bütün dünyadan zulmü ve vahşeti 
söküp atmalıyız. Bunun için, Eğilmeme-
li, Elif gibi dimdik durmalıyız. Zalimlerin 
kanlı senaryolarını yırtıp atmalıyız.”

“Bütün bunları başarmak için; Yeniden Büyük Türkiye’yi kurmalıyız” diyen Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yal-
çın, “Yeni Türkiye’nin yol haritasını birlikte yazmalıyız. Türkiye Anayasa Platformunu bu amaçla kurduk. Milleti 
forsalaştıran, devleti kutsallaştıran, vesayeti derinleştiren cuntacıların ferman anayasasından kurtulmak için var 
gücümüzle çalışacağız. İnsan onurunu dokunulmaz, bireyi özgür, devleti demokratik kılan yeni bir anayasayı 
hep birlikte yapacağız. Biz bunun için çalışırken vesayet rejiminin bekçileri, tetikçileri vesayete suni teneffüs 
yapma derdindeler. Sahayı onlara bırakmayacağız. Yeni Anayasayı yazana kadar sahadan ayrılmayacağız. İstik-
rarımızı bozmaya çalışanlara fırsat vermeyeceğiz. Yeni, yerli ve milli nitelikte, evrensel ilkelere, insani değerlere 
dayalı toplumsal sözleşmeyi birlikte yazacağız. Toplu sözleşmede tarih yazan Memur-Sen’in birikimini, toplum-
sal sözleşmenin yazım sürecinde seferber edeceğiz” şeklinde konuştu.
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ONLARIN MASADAN ELİ BOŞ DÖNDÜĞÜNÜ İFŞA, 
TOPLU SÖZLEŞME MASASINDAN İSTEDİĞİNİ ALAN SENDİKACILIĞI 
İCRA ETTİK

MÜFTÜLÜK MEYDANINDAN TALEPLER YÜKSELDİ

Toplu Sözleşme sürecini ise Yalçın şu şekilde değer-
lendirdi: “1 Milyona koşan Büyük Memur-Sen ailesinin 
neferleri, Memur-Sen ayağa kalkarken, Toplu Söz-
leşme masasına çakılıp kalan sendikacılar, Memur-
Sen büyüdükçe ufalan sendikalar,  Merak ediyorlar. 
Memur-Sen bu dönem hangi kazanımları elde edecek. 

Haklılar, 1 Mayıs meydanlarından dile getirdiğimiz ta-
lepleri, toplu sözleşme masasına taşıdığımız teklifleri 
kazanıma dönüştürdüğümüzün farkındalar. Onların 
masadan eli boş döndüğünü ifşa, toplu sözleşme ma-
sasından istediğini alan sendikacılığı icra ettik. Buna 
devam edeceğiz.”

Yalçın, Memur-Sen olarak taleplerini şu şekilde sırala-
dı: “Kahramanmaraş’ın Müftülük meydanından gelin 
hep birlikte taleplerimizi haykıralım; Biz, emeğe, alın 
terine değer verilmesini, Ekmeğimizin artmasını, Say-
gın iş ve saygın emek konusunda ülkemizin dünya li-
ginde zirveye çıkmasını istiyoruz. Biz, insan onuruna 
yaraşır çalışma şartları talep ediyoruz. İş güvencesi 
kırmızıçizgimiz diyoruz, güvencesiz çalışmaya son ve-
rilmesini, İşsizliğin bitirilmesini, ekonomik büyümeden 
pay verilmesini istiyoruz. Taşeron işçiliğe son verilsin, 
güvencesiz istihdam hatasına düşülmesin istiyoruz. Bu 
kardeşlerimiz mutlaka güvenceli ve kadrolu olsun. 4/B 
ve 4/C’li bütün sözleşmeli personelin kadroya geç-
mesini istiyoruz. Üniversite mezunu işçilerin kadroya 
geçirilmesini istiyoruz. Vekil ebe ve hemşirelerin, vekil 
imamların, ek ders ücretiyle görev yapanların, usta öğ-
reticilerin de kadrolu olmasını istiyoruz. Öğretmenden 
hemşireye, doktordan imama, iş ve meslek danışma-
nından sosyal çalışmacıya kamuda personel açığının 
kapatılmasını istiyoruz. Örgütlenmenin önündeki tüm 
engellerin kaldırılmasını, Emeklilerimize ve Emniyet 

güçlerimize Sendika Hakkı verilmesini istiyoruz. Kamu 
görevlilerine yönelik bütün kılık-kıyafet dayatmalarının 
son bulmasını, Kamu görevlilerine siyaset hakkı, grev 
hakkı verilmesini, Ek ödemelerin tamamının emekli 
maaşına ve ikramiyesine yansıtılmasını, İşçi kardeşle-
rimizin kıdem tazminatlarına dokunulmasın istiyoruz. 
Bütün kamu görevlilerinin ek göstergeden yararlan-
masını ve ek göstergelerin artırılmasını talep ediyoruz. 
Kadına ve kamu görevlilerine yönelik şiddetin sona 
erdirilmesini, Cinsel istismar suçlarına en ağır cezala-
rın verilmesini istiyoruz. Kamu görevlilerinin işçilikte 
geçirdikleri sürelerin tamamının hizmetten sayılması-
nı istiyoruz. Yıpranma payı konusunda verilen sözlerin 
tutulmasını istiyoruz. Biz, bu ülkenin kamu görevlileri 
- işçileri - emeklileri, kadınları - asgari ücretlileri - en-
gellileri ve bütün vatandaşları için hakkımız olanı isti-
yoruz, haklarımızı istiyoruz. Toplu sözleşme görüşme-
lerinde üzerinde çalışılmasına karar verilen konularla 
ilgili takvimin hızla işletilmesini ve bu konuların kazanı-
ma dönüştürülmesini hedefliyoruz. Memur-Sen olarak 
kazanmaya, kazanım üretmeye devam edeceğiz.”
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Yalçın, UMED İftarında Gazetecilerle Biraraya Geldi

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Uluslararası Medya Enformasyon (UMED) Derneği tarafından 
düzenlenen iftar programına katıldı. Programda konuşan Yalçın, “Gazetecilik adil olmayı, çıkar çev-
relerinden ve illegal yapılardan bağımsız hareket etmeyi gerektirir. Bunu ilke olarak benimseyen her-
kese teşekkür ediyorum” dedi. Programda gazetecilerin sorularını cevaplandıran Yalçın, Ramazan 
ayı boyunca yapılması planlanan iftar programlarının tamamını iptal ederek, yoksul ailelere, terör 
mağdurlarına ve Suriyeli muhacirlere gıda ve giyim yardımı gerçekleştirildiğini açıkladı.

Uluslararası Medya Enformasyon (UMED) tarafından organize edilen iftar programı PTT Genel Müdürlüğü Av-
rasya Lokalinde genç iletişimcileri ve gazetecilerin katılımıyla yapıldı. Programda konuşan Memur-Sen Genel 
Başkanı Ali Yalçın önemli açıklamalarda bulundu. 

Programda, genç iletişimciler ve gazetecilerle bir araya gelen Yalçın, “Haber alma özgürlüğünün sağlanma-
sı, haberlerin gerçek, doğru, tarafsız bir şekilde verilmesi ve toplumların din, dil, renk ayrımı yapılmadan ele 
alınması, korunması gereken kesimleri -engelli, çocuk, kadın- korunduğu bir dünya için çaba sarf eden genç 
arkadaşlarımı yürekten kutluyorum. Gazetecilik adil olmayı, çıkar çevrelerinden ve illegal yapılardan bağımsız 
hareket etmeyi gerektirir. Bunu ilke olarak benimseyen herkese teşekkür ediyorum. Gazetecinin görevi algı 
operasyonu yapmak değildir. Küresel şebekelerin sözcüsü olmak hiç değildir. Gazetecinin en temel görevi hak, 
adalet, dürüstlük ve özgürlüğü esas alarak toplumu bilgilendirmektir” şeklinde konuştu.
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Programda gazetecilerin de 
sorularını yanıtlayan Yalçın, 
Memur-Sen’in, Ramazan ayı bo-
yunca yapılması planlanan iftar 
programlarının tamamını iptal 
ederek, yoksul ailelere, terör 
mağdurlarına ve Suriyeli mu-
hacirlere gıda ve giyim yardımı 
gerçekleştirdiğini açıkladı. Kilis, 
Diyarbakır ve Yüksekova’ya ilk 
yardımlarını ulaştırdıklarını, te-
rör mağduru ailelerle bir araya 
geldiklerini vurgulayan Yalçın, 
81 ilde bulunan teşkilatları vası-
tasıyla belirlenecek yoksul aile-
lere, terör mağdurlarına ve Su-
riyeli muhacirlere gıda, giyim ve acil ihtiyaçların yer aldığı yardım kolilerinin dağıtımlarının süreceğini belirtti. 
Yalçın, “Memur-Sen olarak, başlattığımız yardım kampanyası ile ülkenin geçtiği zor süreci biraz olsun hafiflet-
meyi ve kardeşlik bağlarını güçlendirmeyi hedefliyoruz” dedi.

İftar programına katılan Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü (BYEGM) Genel Müdür Yardımcısı İs-
mail Mansur Özdemir ise programda genç iletişimci adayları ve gazetecilerle birlikte iftar yapmadan duyduğu 
memnuniyeti dile getirdi. Türkiye’nin en eski ve köklü kurumlarından olan BYEGM’in, basın tarihimizin en yakın 
tanıklarından biri olduğunu vurgulayan Özdemir, Dünya genelinde doğru bir Türkiye algısının oluşturulması 
hedefiyle çalışmalar yürüttüklerini ifade etti. Güçlü bir medya güçlü bir Türkiye için mücadele ettiklerinin altını 
çizen Özdemir, bu kapsamda projeler üreten genç arkadaşların önünü açmanın ülkeye büyük hizmet olduğu-
nun altını çizdi.

UMED Başkanı Aslan Değirmenci ise, dernek çatısı altında açtıkları medya okulunun ilk mezunlarını verdiğini, 
sertifika programının haftaya Salı günü Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş’un katılımıyla gerçekleştirecek-
lerini belirtti.

Açtıkları okul çerçevesinde birçok iletişimci adayı gençlere istihdam sağladıklarını ifade eden Değirmenci, Ga-
zetecilik mesleğinin özel amaçlara ve çıkarlara alet edilmesini engellemek, meslek ilkelerine uyulmasını gözet-
mek ve mesleğin onurunu korumak için de çalışmalara imza attıklarını ifade etti. Programa katılan Memur-Sen 
Genel Başkanı Ali Yalçın ve BYEGM Genel Müdür Yardımcısı İsmail Mansur Özdemir’e teşekkür eden Değirmen-
ci, “Biz genç arkadaşlarımızla medeniyet mücadelesi veriyoruz. Bu mücadelemizi medeniyet buluşmasını sağ-
layana kadar sürdüreceğiz. Bu yolculuğumuzda bize destek sunan herkese sonsuz teşekkürler ediyorum” dedi.
Programa Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Esen de katıldı.

81 İLDE YARDIM 
SEFERBERLİĞİ

GÜÇLÜ MEDYA GÜÇLÜ TÜRKİYE
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Memur-Sen’den, Ramazanda İftar Değil İnfak

Memur-Sen Konfederasyonu Ramazan ayında bütün iftar programlarını iptal etti. Bugüne kadar din, dil, ırk, 
renk ayrımı gözetmeksizin nerede bir mazlum varsa yardım ve şefkat elini uzatan Memur Sendikaları Konfe-
derasyonu (Memur-Sen), Türkiye’de yaşanan zor günleri ve mağduriyetleri de göz önünde bulundurarak Ra-
mazan ayı boyunca Türkiye genelinde yardım seferberliği başlattı. Memur-Sen, “Ramazanda İftar Değil İnfak” 
sloganıyla Mardin, Diyarbakır, Gaziantep, Hakkari, Şırnak ve Kilis’te 13 bin 200 yardım kolisini yoksul ailelere, 
terör mağdurlarına ve Suriyeli muhacirlere dağıttı.

Memur-Sen’in  başlattığı kampanya kapsamında ilk 
olarak Mardin’e giden Memur-Sen Genel Başkan Yar-
dımcıları Günay Kaya, Mehmet Bayraktutar, Hacı Bay-
ram Tonbul, Mehmet Emin Esen, Bayındır-Memur-Sen 
Genel Başkanı Soner Can Tufanoğlu, Genç Memur-Sen 
Genel Başkanı Eyüp Beyhan, Birlik Haber-Sen Genel 
Başkan Yardımcısı Muzaffer Boskurt ve Deniz Feneri 
Derneği Genel Müdürü Ali Karayılan, çeşitli ziyaretlerde 
de bulundu. Memur-Sen heyeti terör mağduru ailelere 
1 TIR’lık gıda yardımı dağıttı. Heyet, ailelerin sorunlarını 
dinledi, acılarını paylaştı.

Memur-Sen heyeti, PKK’lı teröristlerce bomba yüklü 
araçla emniyet müdürlüğüne düzenlenen saldırı do-

layısıyla, Mardin’in Midyat ilçesinde yetkililere geçmiş 
olsun ziyareti de gerçekleştirdi. Heyet sırasıyla Mardin 
Valisi Mustafa Yaman’ı, Midyat Kaymakamı Oğuzhan 
Bingöl’ü, Midyat İlçe Emniyet Müdürü Temel Salman’ı, 
Midyat Belediye Başkanı Şehmus Nasıroğlu’nu ziyaret 
etti. Daha sonra heyet, Mardin Kardeşlik ve Dayanışma 
ile Mardin-Suriye Yardımlaşma Platformlarını da ziyaret 
ederek yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Daha sonra Diyarbakır’a geçen Memur-Sen heyeti  te-
rör mağduru aileleri, hanelerinde ziyaret ederek, du-
rumları hakkında bilgi aldı. Heyet burada da 1 TIR’lık 
gıda yardımını ailelere ulaştırdı.

Memur-Sen, Ramazan ayı boyunca yapılması planlanan iftar programlarının tamamını iptal ederek, 
yoksul ailelere, terör mağdurlarına ve Suriyeli muhacirlere 13 bin 200 koli gıda ve giyim yardımı yaptı.

MARDİN

DİYARBAKIR
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Memur-Sen Konfederasyonu Ramazan ayında bütün 
iftar programlarını iptal etti. Bugüne kadar din, dil, ırk, 
renk ayrımı gözetmeksizin nerede bir mazlum varsa 
yardım ve şefkat elini uzatan Memur Sendikaları Kon-
federasyonu (Memur-Sen), Türkiye’de yaşanan zor 
günleri ve mağduriyetleri de göz önünde bulundurarak 
Ramazan ayı boyunca Türkiye genelinde yardım sefer-
berliği başlattı. Memur-Sen, “Ramazanda İftar Değil İn-
fak” sloganıyla Mardin, Diyarbakır, Gaziantep, Hakkari, 
Şırnak ve Kilis’te 13 bin 200 yardım kolisini yoksul aile-
lere, terör mağdurlarına ve Suriyeli muhacirlere dağıttı.

Bölge halkının günlük yaşamını etkileyen her türlü fak-
törün ortandan kaldırılması gerektiğini belirten Memur-
Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul ise 
şu şekilde konuştu: “Çocuklar rahatlıkla okula gitmeli, 
hastalar doktorsuz kalmamalı, fabrikalar açık kalmalı-
dır. Vatandaşların eğitim hakkını, sağlık hakkını, ulaşım 
hakkını hepsinden önemlisi yaşam hakkını yok sayan, 
riske sokan görüntüler sona ermeli, silahlar gömülmeli, 
terör bu topraklara bir daha gelmemek üzere tamamen 
ortadan kaldırılmalıdır.”

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Bay-
raktutar, “Memur-Sen, ülkede ve dünyada nereye 
yardım için koşmuşsa ön saflarda Diyarbakır, Şır-
nak, Hakkâri, Bingöl ve Bitlisli kardeşlerimiz, üyele-
rimiz, gönül erlerimiz vardı. Bugün de Diyarbakır’da, 
Mardin’de, Şırnak’ta hanelerine, bedenlerine yürek-
lerine, zihinlerine terör kurşunları sıkılan, evlerinden 
ayrılmak zorunda kalan kardeşlerimiz darda ve zorda. 
Biz de onlardan gördüğümüz gibi sıkıntılarını gider-
meye, onlardan öğrendiğimizi yapmaya ve acılarını 
paylaşmaya geldik” diye konuştu.

KAYA: NEREDE MAZLUM VARSA 
BİZ ORADAYIZ

TONBUL: TERÖR, BU TOPRAK-
LARDAN SİLİNMELİDİR

BAYRAKTUTAR: ACILARI 
PAYLAŞMAYA GELDİK
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Türkiye’nin dört bir tarafına, dünyanın dört bir tarafından sığınmış olan mağdur insanlara yardım etmek ama-
cıyla başlatılan kampanya kapsamında, Gaziantep’teki Suriyeli, Filistinli, İlbeyli Türkmenlerine, Afrin Kürtlerine 
ve terör mağduru vatandaşlara, bin kolilik gıda yardımı yapıldı. Bu amaçla Gaziantep’e giden Memur-Sen Genel 
Başkan Yardımcısı Levent Uslu ve beraberindeki heyet bir camide dağıtım gerçekleştirdi. İftar da ise yetimlerle 
bir araya gelen Uslu, yetimlere bayramlık giyim hediyesi dağıttı.

Memur-Sen olarak bu sene iftar yerine, yardıma muhtaç ailelere gıda kolisi vermeye karar verdiklerini dile geti-
ren Uslu, “Geçen hafta Kilis’teki yardımlarımızı dağıttık. Dün Mardin’deydik, Midyat’ta çünkü Nusaybinli vatan-
daşlarımızın çoğu buraya göç etmiş. Van da Yüksekova da bugün de Diyarbakır ve Gaziantep’teyiz. Gaziantepli 
ihtiyaç sahiplerine terörden mağdur olan kardeşlerimize Suriyeli, Filistinli kardeşlerimize yardım ulaştırmak için 
bugün buradayız. Memur-Sen ailesi olarak her zaman mazlumların yanında zalimlerin karşında duracağız” diye 
konuştu.

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin 
Esen ise, Çukur siyasetinin birçok insanı mağdur etti-
ğinin altını çizerek, “Sığınacak bir ev, karınlarını doyu-
racak bir dilim ekmeğe muhtaç kalmış terör mağduru 
bu kardeşlerimizi unutmadığımızı ve onların yanında 
olduğumuzu göstermek için bugün Memur-Sen ailesi 
olarak buradayız” dedi.

ESEN: KARDEŞLERİMİZİ ASLA 
UNUTMADIK

GAZİANTEP

MAZLUMLARIN HER ZAMAN YANINDAYIZ
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Memur-Sen’ bağlı Eğitim Bir-Sen yönetimi ise Ramazan ayının bereketini paylaşmak, kardeşlik iftarında mağ-
dur ailelerle kucaklaşmak ve bir nebzede olsa yaraları sarmak için Hakkari ve Şırnak’taydı. Heyet, yardım koli-
lerini hanelere dağıttı, vatandaşların sorunlarını dinledi.
 
 Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Vekili Latif Selvi; “Ramazan boyunca mağduriyetin yaşandığı, insanımızın sıkıntı 
çektiği her bölgeye guruplar halinde arkadaşlarımızla ziyaret yapıyor, yardımlar götürüyoruz. Keşke bu sıkıntı-
lar, bu acılar hiç olmasaydı. Yalnızca mutlu günlerimizde birlikte olabilseydik. Ama yaşananlar netice itibari ile 
yaşanmıştır. Acıları sarmak hepimizin görevi kardeşliğimizi zedeleyen her şeyi ortadan kaldırmak ve kardeşliği 
ayak tutmakta hepimizin en önemli görevi bizde o görevi ifa etmek için bugün buradayız. Kardeşlik ve insanca 
yaşamak hepimiz için geçerli ve onu da inşallah hepimiz el birliğiyle yeniden tesis edeceğiz” dedi.

HAKKARİ VE ŞIRNAK
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Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve beraberindeki Memur-Sen Heyeti, Kilis’i ziyaret ederek burada temas-
larda bulundu. İlk olarak Kilis Öncüpınar Konteynır Kent’te Suriyeli mültecilerle bir araya gelen heyet, konteynır 
kent yerleşimcileriyle görüştü. Yetim ve sığınmacılara kumanya dağıtan heyet, daha sonra roket düşmesi so-
nucu yaralanan vatandaşları Kilis Devlet Hastanesi’nde ziyaret etti. Heyet, daha sonra İHH Lojistik Merkezi’ne 
gelerek, Kilis sınırında yaşanan gelişmelere ilişkin, İHH temsilcilerinden bilgi aldı. Programda son olarak, yaralı 
ve şehit aileleriyle iftarda bir araya gelinerek, Kilis ziyaretleri tamamlandı.

Roket düşmesi sonucunda şehit olanların ve yaralıların aileleriyle iftarda bir araya gelen Memur-Sen Genel 
Başkanı Yalçın, burada bir konuşma yaptı. Kilis’in bedel ödeyen bir şehir olduğunu vurgulayan Yalçın, Kilis’in, 
insanlığı gaflet uykusundan uyandıran ve gerçekliğe döndüren bir anlama sahip olduğunu belirtti. Konuşma-
sında, saldırılarda hayatını kaybedenlere rahmet dileyen Yalçın, bu tür saldırıların tekrarlanmamasını için gere-
ken önlemlerin ivedilikle alınmasını istedi.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve beraberindeki heyet Kilis’e roket düşmesi sonucunda haya-
tını kaybeden vatandaşlarımızın aileleriyle iftarda bir araya geldi. Memur-Sen heyeti ayrıca, yetim 
ve sığınmacılara kumanya dağıtımı gerçekleştirdi. Ardından Kilis Devlet hastanesini ziyaret eden 
heyet, Kilis Öncüpınar Konteynır Kent’te mültecilerle de bir araya geldi.

ŞEHİT AİLELERİ İLE İFTAR

Memur-Sen’den 
Kilis’e Kardeşlik ve Merhamet Eli
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Yalçın, Kilis’te yaşanan hadisenin kendilerini yakından 
ilgilendirdiğini ifade ederek, “Pakistan’daki sel felake-
ti, Filipinler’deki, Nepal’deki doğal afetler, depremler, 
Orta Afrika’daki trajedi, Somali’deki açlık, Suriye’de-
ki iç savaş ve Gazze bizi ilgilendiriyorsa, Kilis de bizi 
en az onlar kadar ilgilendiriyor. Çünkü Kilis bu ülke-
nin önemli illerinden birisi, dünyada insanlık onurunu 
kurtaran bir şehir, kendi nüfusundan daha fazla kar-
deşini bağrına basan, ekmeğini bölen, bereketi ortaya 
çıkaran bir şehirdir. Böyle bir şehir sadece bizi değil, 
bütün insanlığı ilgilendiriyor. Bütün insanlığa mesaj 
veriyor. Bu mesajı bütün dünyanın anlaması ve algıla-
ması gerekiyor” diye konuştu.

Kilis’e geçtiğimiz haftalarda Memur-Sen olarak ziya-
rette bulunduklarını hatırlatan Yalçın,  Memur-Sen Ge-
nel Başkan Yardımcısı Levent Uslu’nun başkanlığında 15 kişilik heyetle Kilis’e geldiklerini ifade etti.  Yalçın 
sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Heyetimiz iki gün burada inceleme yaptı. İncelemelerin ardından çok kapsamlı 
bir rapor hazırlandı. O raporu buraya gelmeden iki gün önce sayın başbakanımıza bizzat Çankaya Köşkü’nde 
takdim ettim. Kilis’in yaşadığı sıkıntıyı, Kilis’e yaşatılan sıkıntıyı anlatmaya çalıştık. Ben sayın başbakanın duyar-
lı davranmasından detayını almak için sorular sormasından ne yapılabilir, konusunda tutarlı davranmasından 
dolayı öncelikle teşekkür ediyorum. Bunun Kilis’e yansımasının olacağını, gereken çalışmaların da yapılacağını 
düşünüyorum.”

“Kilis’e, ramazan ayının bereketini hep birlikte yaşamak için geldik” diyen Yalçın, “Bizim işimiz sadece Kilis’e 
gelmek, muhataplarına aktarmak olamazdı. Memur-Sen ailesi olarak, Suriye’de yaşanan iç savaşlara,vekâletler 
savaşlarına, emperyal güçlerin Suriye’de ortaya koydukları trajedilere duyarsız kalmayan bir teşkilatız. Bayır-
bucak hadisesi ortaya çıktığında hemen Hak-İş’le bir araya gelerek yardım kuruluşlarıyla birlikte start veren, 2 
ay içerisinde bölgeye 160 TIR gıda yardımını ulaştıran bir teşkilatız. Kilis’e gelirken 1 TIR Ramazan kumanya-
sını beraberimizde getirdik ve beş yüzünü Kilis halkına, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza, kalan beş yüzünü ise 
Suriye’den gelen kardeşlerimize ulaştırdık” diye konuştu.

Daha sonra kürsüye gelen Memur-Sen İl Temsilcisi Bekir Şen ise şöyle konuştu: “Suriye iç savaşının en yoğun 
hissedildiği bir kent olan Kilis’te, insanlığın onur mücadelesini vermekle yükümlüyüz. Kilisliler olarak bu mü-
cadelemize destek istiyoruz, bölgemizde güvenliği sağlamak istiyoruz.”

İftar programında roketli saldırı sonucu annesini kaybeden Veysel Evran da bir konuşma yaparak, üzüntülerini 
dile getirdi. Programın sonunda Yalçın, şehit ve yaralı ailelerin çocuklarına oyuncak dağıttı.

YALÇIN: KİLİS BÜTÜN DÜNYAYA 
MESAJ VERİYOR

BAŞBAKAN KİLİS KONUSUNDA 
DUYARLI DAVRANDI

TRAJEDİLERE DUYARSIZ KALMAYAN BİR TEŞKİLATIZ

ŞEN: İNSANLIĞIN ONUR MÜCADELESİNİ VERİYORUZ
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Kilis programı, Memur-Sen Genel Başkanı Ali 
Yalçın’ın, bölge sendika temsilcileriyle yaptığı 
istişareyle başladı. Daha sonra heyet sırasıyla 
bir takım temaslarda bulundu.

Heyet, Öncüpınar konteynır kentini ziyaret 
ederek, burada yaşayan Suriyelilerle bir ara-
ya geldi. Konteynır kentlerin sosyal, sağlık ve 
eğitim merkezlerini de ziyaret eden heyet, 
kent idarecilerinden detaylı bilgi aldı.

Daha sonra beş yüz koli yerli halka beş yüz 
koli de Suriyelilere ramazan kumanyası da-
ğıtan heyet, bölgede yaşanan olaylara ilişkin 
halkla istişarelerde bulundu.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve bera-
berindeki heyet, Kilis’e atılan roketlerde yara-
lanan yoğun bakımdaki Türkan Kurtboğan’ın 
ailesini de ziyaret ederek, geçmiş olsun te-
mennilerini iletti.

Son olarak Kilis İHH Temsilcisinden, sınırda 
yaşanan gelişmelere ilişkin brifing alan, Yalçın, İHH’nın çalışmalarını takdir ettiklerini bildirerek, yardım konu-
sunda paydaş olmaktan memnuniyet duyduklarını belirtti.

Ziyaretlerde Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın’a, Memur-Sen Genel Başkan Yardımcıları Mehmet Emin Esen 
ve Levent Uslu ile Memur-Sen Kilis İl Temsilcisi Bekir Şen, Memur-Sen Kilis İl Temsilcisi Vekili Mahmut Keskin-
dere eşlik etti.

MEMUR-SEN’DEN BÖLGEDE TEMASLAR
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Memur-Sen Heyeti, 
Kilis’te Temaslarda Bulundu

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Levent Uslu ve Memur-Sen heyeti, Kilis ziyareti kapsamında, siyasi parti 
ve STK temsilcileri, bölge halkı ve esnafla biraya gelerek bölgede yaşanan gelişmeler hakkında istişarelerde 
bulundu.

STK temsilcilerinin biraya geldiği istişare toplantı-
sında konuşan Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı 
Levent Uslu, Türkiye’nin canını acıtmak için Kilis’in 
hedefe konduğunu söyleyerek, “Terör örgütleri DAEŞ, 
PKK ve PYD, bu milletin kanını emen emperyalistlerin 
taşeron örgütleridir. Bir merkez, Kilis’i, hedef olarak 
koydu ama Türkiye ve Ümmet-i Muhammed diz çök-
mez. İngiliz ve Fransızlar bu topraklara gömüldü, bu 
topraklardan kaçarak gittiler. Bu topraklar Kamil Po-
lat Bey, Müslüman Bey, İslam Bey’i çıkardığı gibi yine 
kahramanlarını, vatanseverlerini çıkarır bu emperya-
listleri ve onların uşakları olan terör örgütlerini bu 
topraklardan kovar” şeklinde konuştu.

USLU: ÜMMET DİZ ÇÖKMEZ

Memur-Sen heyeti, Kilis’te siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve bölge halkıyla bir araya 
gelerek yaşanan son olaylara ilişkin fikir alışverişinde bulundu. İHH’nın bölgede yürüttüğü faaliyetler 
hakkında da bilgi alan heyet, daha sonra Öncüpınar ve Elbeyli konteynır kentlerini ziyaret etti.



50

“Kilis, Türkiye’nin can damarıdır. Memur-Sen olarak, 
Kilis’i yalnız bırakmayacağız” diyen Levent Uslu, dünya 
sussa da susmayacaklarını belirtti. Uslu, “Bugün bura-
da, emeklimizle, kadın komisyonumuzla, Genç Memur-
Sen’imizle, eğitimcimizle, sağlıkçımızla, tarımcımızla, 
ulaştırmacımızla, habercimizle ve bürocumuzla sizler-
leyiz. Kilis’i yalnız bırakmayız. Muhacirlere ensar olan 
kardeşlerimizin yanında olmaya, yaralarını sarmaya 
devam edeceğiz” dedi.

Sadece kazanım değil, dava, değerler ve ahlak sendi-
kacılığı da yaptıklarını vurgulayan Uslu, bunun mede-
niyetlerinin bir gereği olduğunu sözlerine ekleyerek, 
“Nerede bir sıkıntı olsa, Türkiye Cumhuriyeti ve mil-
leti, oraya yardım elini uzatır. Bütün mazlumlara ku-
cağını açar. Bizim mensubu olduğumuz medeniyet, 
bunu gerektirir. Bizim inancımıza göre, paylaştıkça 
azalmaz, aksine çoğalır. Bizim, vakıf gibi ana-baba-
larımız vardır. Bununla gurur duyarız” diye konuştu.

KİLİS TÜRKİYE’NİN CANDAMARIDIR
KİLİS’İ YALNIZ BIRAKMAYACAĞIZ

VAKIF GİBİ ANA-BABALARIMIZ 
VARDIR
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Dünyanın, Kilis’e atılan roketlere sağır ve kör kaldığını ifade eden Uslu, “Türkiye Cumhuriyeti ve milletimiz yaşa-
nan bu olaylarda büyüklüğünü göstermiştir. İnşallah dünyanın yapamadığını Türkiye yapacaktır” diye konuştu.

Uslu, Memur-Sen’e bağlı bileşenlerin bir milyon üyesi ile Kilis’in sesini dünyaya duyurmak amacıyla kente geldi-
ğini hatırlatarak, Kilis’te yaşayan vatandaşların dertlerini yerinde teşhis edeceklerini ve bunları bir rapor halin-
de yetkili mercilere ulaştıracaklarını da sözlerine ekledi. Uslu, bombaların düştüğü yerleri de ziyaret ettiklerini 
belirterek, gereken notları aldıklarını kaydetti.

Programda sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de söz alarak, bölgede yaşanan problemlere ilişkin konuşma-
lar gerçekleştirdi. Heyet, Öncüpınar ve Elbeyli konteynır kentlerini ziyaret ederek, burada yaşayan Suriyelilerle 
bir araya geldi. Konteynır kentlerin sosyal, sağlık ve eğitim merkezlerini de ziyaret eden heyet, kent idarecile-
rinden detaylı bilgi aldı. Daha sonra İHH Kilis Temsilciliğini ziyaret eden Memur-Sen heyeti, İHH’nın bölgedeki 
faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Lojistik faaliyetlerinin yürütüldüğü fabrikayı gezen heyet, İHH’yı çalışmalarından 
ötürü tebrik etti. 

Heyet son olarak sırasıyla AK Parti, MHP, CHP ve Saadet Partisi Kilis İl Başkanlıkları’nı da ziyaret ederek, Kilis’e 
ilişkin istişarelerde bulundu.

DÜNYA KİLİS’İ GÖRMÜYOR



52

Geçtiğimiz ay Kilis’e giden Memur-Sen heyeti çok kapsamlı bir “Kilis Raporu” hazırladı. Hazırlanan raporu 
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Başbakan Binali Yıldırım’ı ziyaret ederek takdim etti. Raporu teslim alan 
Başbakan Yıldırım, duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
 

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Le-
vent Uslu başkanlığında oluşturulan heyet 
geçen ay Kilis’e gitmişti. Kilis’te siyasi par-
ti ve sivil toplum örgütleri temsilcileriyle 
görüşen heyet, mağdur olan vatandaşları-
mızla bir araya gelmiş, sorunlarını yerinde 
dinlemişti. Heyet esnaf ziyaretleri gerçek-
leştirmiş, Konteyner Kentlerde inceleme-
lerde bulunmuştu. Kilis incelemelerinin 
ardından heyet sorun ve çözüm önerilerini 
raporlaştırmıştı.  Memur-Sen Genel Başka-
nı Ali Yalçın ise, “Kilis Raporu” nu Başba-
kan Binali Yıldırım’a sundu.

Memur-Sen’den 
Başbakan Yıldırım’a Kilis Raporu

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Memur-Sen heyeti tarafından hazırlanan “Kilis Raporu”nu Baş-
bakan Binali Yıldırım’a sundu.
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Memur-Sen Genel Merkezi’nde gerçekleşen ziyarette, Memur-Sen’in ikili işbirliği anlaşması yaptığı Suriye Eği-
timciler Sendikası yöneticileri, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ile bir süre sohbet etti. Uluslararası düz-
lemde sivil toplum kuruluşlarının irtibatını artırmak ve koordineli bir çalışma sistemi geliştirmek için istişareler 
de gerçekleştirildi.
 
Yalçın, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, heyete teşekkürlerini iletti. Yalçın, işbirliği anlaşma-
larının önemine vurgu yaparak, yapılan anlaşmaların hem sendikalar hem de ülkeler arasında köprü görevi 
üstlendiğini söyledi.
 
Heyette Suriye Geçici Hükümeti Eğitim ve Öğretim Eski Bakanı Prof. Dr. Muhyddin Benâne, Suriye Eğitimciler 
Sendikası Genel Sekreteri Hasan Tayfur, Suriye Eğitimciler Sendikası Mersin Temsilcisi Mustafa Falaha, Adıya-
man Uluslararası İlmi Kongresi Jüri Üyesi Amir en-Nemr bulundu.
 
Ziyarette Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul da hazır bulundu.

Suriye Eğitimciler Sendikası Heyeti 
Memur-Sen’de 

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Suriye Eğitimciler Sendikası Heyeti’ni kabul etti. Ziyarette 
ikili işbirliğini geliştirmek amacıyla istişareler yapıldı.
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İnsanın adele ya da bacak gücüyle değil, ru-
huyla ve psikolojik yapısıyla diğer varlıklar-
dan üstün olduğunu belirten Kaya, “Allah’ın 
insanoğluna bahşettiği her uzuv çok değerli-
dir. Ancak asıl ve ulvi değer, kişilerdeki şahsi-
yettir, anlayış ve basirettir” diye konuştu.

Konuşmasına sahabe devrinden örneklerle 
devam eden Kaya, “Peygamber Efendimizin 
döneminde de engelli sahabeler vardı. Ab-
dullah b. Mektum, ‘Ya Rasulullah, ben görme 
engelliyim, camiiye gelmesem olur mu?’ de-
mişti. Ancak Peygamberimiz, ‘Bilal’in ezanı-
nı duyuyorsan geleceksin’ yanıtını vermişti. 
Yani Peygamber Efendimiz, engelli kardeş-
lerimizin sosyal hayattan kopmasına, kendi 

içlerine kapanmasına izin vermemiştir. Bu manada engelli kardeşlerimize pozitif ayrımcılığı ilk yapan insan 
da Peygamberimiz’dir. Muaz b. Cebel örneğinde olduğu gibi. Rasulullah, ortapedik engelli sahabemiz Cebel’i, 
Yemen’e vali olarak tayin etmişti. Burada, Sünnet-i Seniyyeden ve Ahlak-ı Kuraniyeden almamız gereken büyük 
dersler vardır” ifadelerini kullandı.

Memur-Sen Engelliler Komis-
yonu tarafından organize edi-
len “Çalışma Hayatında Engel-
liler ve Yeni Anayasa Çalıştayı” 
Ankara’da başladı. Programa, 

Memur-Sen Genel Başkan Yardım-
cıları Günay Kaya ve Hacı Bayram Ton-

bul, Büro Memur-Sen Genel Başkan Vekili 
Hadi Erdoğmuş, Ulaştırma Memur-Sen Genel 

Başkanı Can Cankesen, Kültür Memur-Sen Genel 
Başkanı Mecit Erdoğan, Memur-Sen Engelliler Ko-

misyonu Genel Başkanı Elvan Uğurlu, Engelliler Komis-
yonu Yönetimi, üyeler ve çok sayıda davetli katıldı.  

KAYA: ASIL DEĞER ŞAHSİYETTE VE ANLAYIŞTADIR

‘Çalışma Hayatında Engelliler ve 
Yeni Anayasa Çalıştayı’ Başladı

Memur-Sen Engelliler Komis-
yonu’nun “Çalışma Hayatında 
Engelliler ve Yeni Anayasa Ça-
lıştayı” Ankara’da yapıldı. Ça-
lıştayda engellilerin sorunları 
konuşuldu.
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Peygamber Efendimiz dönemindeki engelli sahabe-
lere ilişkin uygulamaların baz alınarak düzenlemele-
rin yapılması gerektiğini ifade eden Memur-Sen Ge-
nel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul ise, “Bizim 
değerlerimizle yüzde yüz örtüşen bir anayasanın ya-
pılmasını istiyoruz” şeklinde konuştu.

Türkiye’nin engelliler konusunda birçok aşama kay-
dettiğini vurgulayan Tonbul, hayatı kolaylaştırmak 
amacıyla yapılan her türlü iyileştirmenin gerekli ol-
duğunu belirtti. Tonbul sözlerini şu şekilde sürdür-
dü: “Engelli olmak suç değil bir kaderdir. Bize düşen 
bunu her an bizim de başımıza gelebilecek bir du-
rummuş gibi görmek ve hayatı herkes için yaşanabilir 
kılmaktır. Bu konudaki farkındalığı geliştirmek bizim 
önemli bir görevimizdir.”

Eğitim, sağlık, istihdam, erişilebilirlik ve ulaşılabilirlik 
alanlarında engellilerin birçok sorunla karşılaştığını 
belirten Memur-Sen Engelliler Komisyonu Genel Baş-
kanı Elvan Uğurlu, buna ilişkin düzenlemelerin bu za-
mana dek yapılmadığını vurguladı. Uğurlu, sözlerini 
şu şekilde sürdürdü: “Her düzenleme eli ayağı tutan, 
gözleri gören, işitip konuşabilen, ortalama 1.70 boy-
larında 80 kilo ağırlığında olan bireyler için yapılmış. 
Biz engellilerin yanı sıra kısa boylular da kilo sorunu 
olanlar da bu ayrımcılığa uğramışlardır. Bu sorunlar 
aşılmalı, hayat herkese ve herkes için kolaylaştırılma-
lıdır.”

Uğurlu, aynı sorunların çalışma hayatında, kamu ku-
rum ve kuruluşlarında da sürdüğünü belirterek KPSS 
atamalarında yaşanan sıkıntılara değindi. Uğurlu, 
“Ekonomik özgürlüğünü kazanmak her birey gibi en-
gellinin de anayasal hakkıdır. Şu anda kamuda 43 bin 
151 çalışan engelimiz bulunmaktadır. 21 bin 40 kadro 
için de atama beklenmektedir. Bu atamaların ivedilikle 
yapılması en büyük isteğimizdir” ifadelerini kullandı.

“Toplu sözleşme maddelerinin bazıları için pozitif ay-
rımcılık yapılmalıdır” diyen Uğurlu, bu konuya ilişkin 
masaya bazı maddeler götürdüklerini söyledi.  Uğurlu 
bu maddeleri şu şekilde sıraladı: “2 yılda bir derece 
verilmesi. Emekli ikramiyesinde artı puan. Emekli ma-
aşında artı puan. Engelli hizmetlilerin memuriyete ge-
çirilmesi. 10 yıl çalışan engellilerin derece kademesine  
bakılmaksızın yeşil pasaport verilmesi. Hac ve umre 
ziyaretlerinde refakatçileri ile  birlikte yüzde 50 indi-
rim. Araçlarda KDV muafiyeti.”

TONBUL: DEĞERLERİMİZLE ÖRTÜŞEN BİR ANAYASA İSTİYORUZ

KAMUDA “ENGELLİ” ATAMALARI 
İVEDİLİKLE YAPILMALI

ENGELLİ MEMUR-SEN 
TALEPLERİNİ İLETTİ

UĞURLU: HAYAT HERKES İÇİN 
KOLAYLAŞTIRILMALI
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Memur-Sen Konfederasyonu genç-
lik teşkilatı Genç Memur-Sen, ‘Kut-
lu Doğum Etkinlikleri’ kapsamında, 
Mus’ab Bin Umeyr’i konu alan bir 
tiyatro gösterisi düzenledi. M.E.B 
Şura Salonu’nda düzenlenen ti-
yatroya, Memur-Sen Genel Baş-

kan Yardımcıları Mehmet Bayrak-
tutar, Mehmet Emin Esen, Birlik 
Haber-Sen Genel Başkanı Ömer 
Budak, Memur-Sen Kadınlar Ko-
misyonu Genel Başkanı Habibe 
Öçal, Memur-Sen Ankara İl Başkanı 
Mustafa Kır, Eğiitm-Bir-Sen Genel 

Başkan Yardımcısı Atilla Olçum ve 
Genç Memur-Sen Genel Başkanı 
Eyüp Beyhan’ın yanı sıra çok sayı-
da Genç Memur-Sen üyesi öğren-
ci, STK’ların gençlik teşkilatları, ilk, 
orta ve yüksek öğretim öğrencileri 
katıldı.

İslam’ın  anlaşılmasında ve yayılmasında  genç sa-
habilerin  büyük rolü olduğunu söyleyen Bayraktu-
tar, genç sahabilerin Peygamberin çağrısına tam bir 
iman ve aşkla koştuklarını belirterek, “Onların genç-
lik  enerjilerini tam bir teslimiyetle İslam’a adamaları 
güzel dinimizin kısa zamanda yayılmasına büyük kat-
kı sağlamıştır” diye konuştu. “Toplumların umut ışığı 
gençliktir” diyen Bayraktutar, “Gençlik, istismar edi-

lirse söner, doğru  yönlendirilmezse hayatı yaşanmaz 
hale getirir.  Gençlik bir toplum için en büyük güçtür. 
Bu gücün doğru insanların elinde nasıl iyiye, güzele, 
doğruya, ıslaha dönüştüğünü saadet asrında görüyo-
ruz.Şirke karşı, batıl ilahlara karşı, düzenin yanlışlarına 
karşı, maneviyatsızlığa, haksızlığa, beşeri düzenle-
re karşı korkusuzca hak davayı sahiplenen, yücelten 
gençler olmuştur” diye konuştu.

TOPLUMUN EN BÜYÜK GÜCÜ GENÇLİKTİR

Gençlerden ‘Mus’ab Bin Umeyr’ 
Tiyatro Gösterisine Yoğun İlgi

Genç Memur-Sen’in organize ettiği ‘Musab Bin Umeyr’ konulu tiyatro gösterisinde konuşan Memur-
Sen Genel Başkan Yardımcısı Bayraktutar, “Toplumun sahip olduğu en büyük güç gençliktir. Gençlik 
doğru yönlendirilirse Mus’ab Bin Umeyr gibi öncü şahsiyetler yetişir. Mus’ab Bin Umeyr, ilmin, adale-
tin ve teslimiyetin adıdır. Bu tiyatro gösterisinin onu daha iyi anlayabilmemize vesile olmasını temen-
ni ediyorum” dedi.
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Bayraktutar konuşmasını şu şekilde sürdürdü: “İslam’a 
gönül vermiş ve bu uğurda her türlü sıkıntıya göğüs 
germiş kıymetli genç kardeşlerim, Elinizde bu gençlik 
iksiri varken, her yere koşup yetişme imkanınız varken, 
İslam ile kendinizi donatmaya çalışın.Malumunuz bir  
toplumun ömrünü sürdürebilmesi, kendi varlıklarının 
mücadelesini verebilmesi ve idealinde kurmuş olduğu 
bir dünyayı gerçekleştirebilmesi için bazı dinamiklere 
ihtiyacı vardır. Bu ihtiyaçlar temin edilmeden hayat ve 
gelecek adına bir düzenlemeye girişilemez. Bu nokta-
da elzem olan dinamiklerden en önemlisi şüphesiz ki 
gençliktir. Toplumların gençliğe sahip çıkmadan cemi-
yetini ayakta tutması düşünülemez. Hz Ali’nin dediği 
gibi ‘Gençleri anlayamamış iseniz dünyada işiniz bit-
miş demektir.”

Konuşmasında İslam kültürünün sanat anlayışına da değinen Bayraktutar, “İslâm kültüründe insanın tabiatın-
dan gelen fıtrî sanat duyguları yanında bu faaliyetlerin meşrulaştırılması ve teşvikinde en önemli saik Allah’ın 
“cemâl” (güzel) sıfatı olmuştur. Kur’ân’da belirtildiği üzere en büyük sanatkâr Allah’tır. Allah, kâinatı ve kâinatın 
küçük örneği kabul edilen insanı, üstün yeteneklerle donatarak “en güzel biçimde” (ahsen-i takvim) yarat-
mıştır. Asıl amacı Allah’ın sıfatları ile sıfatlanmak olan insan da bu sanat faaliyetlerine katılmalıdır ki, kemâle 
erebilsin, iyi insan, iyi Müslüman olabilsin” şeklinde konuştu.

Müslümanın kendisini ve çevresini güzelleştirmekle sorumlu tutulduğunu hatırlatan Bayraktutar, “Allah güzel-
dir, güzeli sever” hadisinin bu hususta Müslüman’a yol gösterdiğini vurguladı.

Genç Memur-Sen Genel Başkanı Eyüp Beyhan ise, 
“Adalet, ilim ve irfan eri, Peygamber efendimizin genç 
öğrencisi Mus’ab Bin Umeyr’in bugünün gençliği-
ne örnek ve ilham kaynağı olacağı düşüncesindeyiz. 
Bu tiyatronun, medeniyet yolcuğumuza ışık tutacak 
olanMus’ab Bin Umeyr’in hayatını ve yaşantısını anla-
mamız için bir vesile olacağına inanıyorum” dedi.

Genç Memur-Sen’in irfan mektebi olduğunu sözlerine 
ekleyen Beyhan, “İrfan ehlinin özelliği basiret sahibi 
olmalarıdır” diyerek, “Bizim irfan mektebimizin ya-
renleri ‘kökü mazi gözü ati’ olanlardır. Ömer Seyfettin, 
‘Bu millet âlim değildir ama ariftir. Bu irfanı sayesinde 
pek çok şeyi okumuşlardan daha iyi sezer, fark eder 
ve bilir’ der. İşte biz bu necip milletin, kadim tarihimi-
zin bugünkü varisleriyiz. Genç Memur-Sen tüm teş-
kilatlarıyla bu hakikat yolculuğuna devam edecektir” 
ifadelerini kullandı.

KENDİNİZİ İSLAMLA DONATIN

SANATSIZ MEDENİYET, HATTA SANATSIZ İNSANLIK DÜŞÜNÜLEMEZ

BEYHAN: HAKİKAT YOLCULUĞUMUZ SÜRECEK
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Memur-Sen Kadın Komisyonu Başkanı Habibe Öcal, 
8 Mayıs Anneler Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, 
Başta İslam coğrafyası olmak üzere dünyanın birçok 
yerinde kadınların emperyalist ve küresel güçler ta-
rafından kucaklarındaki yavrularıyla kan denizlerinde 
boğulduğunu, anneliklerinin kabusa çevrildiğini, ev-
lerinin başlarına yıkıldığını, çocuklarıyla beraber varil 
bombalarıyla vücutlarının parçalandığını ve yaşam 
haklarının ellerinden alındığını söyledi.

Fedakarlık ve sevginin, merhamet ve şefkatin timsali 
olan annelerin küresel zulüm altında inlerken, sessiz 
kalmanın zulme ortak olmak anlamına geldiğini ifade 
eden Öcal, haksızlık ve katliamlara karşı sessiz kalan-
ları kınadı.

“Emperyalizm tarafından mağdur edilen annelerimize 
sahip çıkmak, onların yanında durmak İslamî ve insanî 

kimliğimizin bize yüklemiş olduğu tarihî bir sorumlu-
luktur” diyen Öcal, “Unutmayalım ki annelerin gözyaşı 
bizim gözyaşımızdır. Tüm erdemli insanları, kadınlara 
ve çocuklara yönelik ihlallerin ve zulmün durdurulma-
sı için birlik olmaya, annelerin gözyaşlarını dindirmek 
için mücadele etmeye ve zulme karşı ses vermeye da-
vet ediyoruz” dedi.

Şehit ve terör mağduru anneler için ise “Hayatını ço-
cuklarına vakfeden kıymetli annelerimizin yaşadığı 
acı, ortak acımızdır. Şehit annelerinin hakkı ödene-
mez. Çünkü onlar en kıymetli varlıklarını bu ülke için 
hediye ettiler.  Şehit anneleriyle yürekleri birleştirmek 
bu milletin, bu ülkenin en asil ve şerefli görevi olmaya 
devam edecektir. Aynı şekilde terör örgütlerinin mağ-
dur ettiği annelerimizin acılarını paylaşmak, onlara 
merhamet elimizi ulaştırmak da insani ve vicdani so-
rumluluklarımızdandır” şeklinde konuştu.

Öcal: Annelerin Gözyaşı Bizim Gözyaşımızdır

Memur-Sen Kadın Komisyonu Başkanı Habibe Öçal, 8 Mayıs Anneler Günü nedeniyle yazılı açıklama 
yayımladı. Öçal mesajında “Unutmayalım ki annelerin gözyaşı bizim gözyaşımızdır. Tüm erdemli 
insanları, insanlığı kadınlara ve çocuklara yönelik ihlallerin ve zulmün durdurulması için birlik ol-
maya, annelerin gözyaşlarını dindirmek için mücadele etmeye ve zulme karşı ses vermeye davet 
ediyorum” dedi.



59

3. Dönem Toplu Sözleşme Hükümlerinden üzerinde 
çalışılacak konuların karara bağlanması için Devlet 
Personel Başkanlığı’nda çalışmalar sürüyor. Belirle-
nen takvime göre çalışmalar devam ederken, Memur-
Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve beraberindeki heyet 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu 
ile Maliye Bakanlığı Müsteşarı Seyit Ahmet Baş’la bir 
araya geldi.

Yapılan görüşmelerde, 3. Dönem Toplu Sözleşme-
lerindeki üzerinde çalışma kararı alınan konularının 
karara bağlanması ve kazanıma dönüşmesine ilişkin 
Devlet Personel Başkanlığı’nda yürütülen çalışmalar 
konusunda istişare gerçekleşti.

Görüşmelere, Memur-Sen Genel Başkan Yardımcıları 
Hacı Bayram Tonbul, Mehmet Emin Esen ve Memur-
Sen Hukuk Müşaviri Ahmet Günenç eşlik etti.

Yalçın, Bakan Soylu ve Maliye Bakanlığı 
Müsteşarı Baş ile Görüştü

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve beraberindeki heyet Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sü-
leyman Soylu ile Maliye Bakanlığı Müsteşarı Seyit Ahmet Baş’ı ziyaret etti.
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Bakan Çavuşoğlu ise görüşmede, Memur-Sen’in kamu 
görevlilerine yönelik; mali, sosyal ve özlük hakları-
nın geliştirilmesi için ortaya koyduğu iradeden ötü-
rü duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Memur-Sen’in 
uluslararası alanda İslam coğrafyası ve tüm insanlık 
için yürüttüğü faaliyetleri yakından takip ettiklerini 
belirten Çavuşoğlu,  Memur-Sen’e teşekkür etti.

Memur-Sen Genel Merkezi’nde gerçekleşen ziyarette, 
Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, ve Genel Başkan Ali Yalçın, 
bir süre ikili olarak görüştü. Daha sonra Memur-Sen 
Genel Başkan Yardımcıları Mehmet Bayraktutar, Hacı 
Bayram Tonbul, Mehmet Emin Esen, Büro Memur-
Sen Genel Başkan V. Mehmet Hadi Erdoğmuş, Bakan 
Çavuşoğlu’nun danışmanlarının katılımıyla geniş bir is-
tişare toplantısı yapıldı.

Memur-Sen’in, sadece bir sendika olmadığını, ümmetin 
sesi, mazlumların umudu olduğunu vurgulayan Yalçın, 
“İnsanlığın adaletle, dünyanın barışla ve huzur iklimiyle 
kucaklaşması için sorumluluk alıyor, çalışmalar yürütü-
yoruz” dedi.

Memur-Sen’in uluslararası alanda etkinliğinin ivme ka-
zandığının da altını çizen Yalçın, konfederasyon ve sen-
dikalar bazında, diğer ülkelerdeki konfederasyonlarla 
işbirliği anlaşması yaptıklarını, bu sayede uluslararası 
alanda da ikili ilişkilerin geliştirildiğini ifade etti. Ziya-
rette Yalçın, Memur-Sen’in yurt dışı çalışmaları hakkın-
da bilgilendirme de yaptı.

Bakan Çavuşoğlu’ndan Memur-Sen’de

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Memur-Sen Genel Merkezi’ni ziyaret etti. Ziyarette Memur-Sen 
Yönetim Kurulu Üyeleri ve Memur-Sen’e bağlı sendikaların başkanları da hazır bulundu.
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Memur-Sen’den Bakan Albayrak’a Ziyaret

Bakanlık’ta gerçekleşen görüşmeye, Memur-Sen Ge-
nel Başkanı Ali Yalçın,  Memur-Sen Genel Başkan Yar-
dımcıları Hacı Bayram Tonbul, Mehmet Emin Esen ve 
Enerji Bir-Sen Genel Başkan Vekili Mehmet Doğan 
katıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ile 
bir süre görüşen, Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın,  
Memur-Sen’in toplu sözleşme kazanımları ve sendikal 
faaliyetlerini paylaştı. Memur-Sen’in sorun üretmek 
yerine çözümün paydaşı bir anlayışla sendikacılık 
yaptığını belirterek, “Bu anlayış çerçevesinde, kamu 
çalışanlarının sorunlarını her platformda dile getiriyo-
ruz. Çözüm üretilmesi için her türlü fedakarlığı ortaya 
koyuyoruz. Özelde kamu çalışanlarımızın, genelde ise 
ümmetin sesi oluyoruz” diye konuştu.

Ziyarette konuşan Memur-Sen Genel Başkan Yardım-
cısı Hacı Bayram Tonbul ise, Bakanlık görevinde Ba-
kan Albayrak’a başarı temennisinde bulundu. Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın stratejik öneme sa-

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve Memur-Sen Heyeti, Enerji ve Tabii  Kaynaklar Bakanı Berat 
Albayrak’ı makamında ziyaret etti.

hip kuruluşların başında geldiğini vurgulayan Tonbul, 
“Enerji Bir-Sen olarak, enerji, sanayi ve madencilik 
hizmet kolunda sendikal faaliyet gösteriyoruz. Bakan-
lık ve bağlı kuruluşlarda 10 bine yakın üyemiz bulunu-
yor. Genel yetkili sendika olarak, hizmet kolumuzda 
çalışan kamu görevlilerinin daha iyi şartlarda istihdam 
edilmesi için çalışıyoruz. Kamu görevlilerimizin mali 
ve sosyal haklarının daha da ileriye taşınması nokta-
sında destek bekliyoruz” dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak ise; ziya-
retten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Albayrak, 
Memur-Sen’in ve Enerji Bir-Sen’in kamu görevlilerinin 
mali ve sosyal haklarının yanı sıra  sivil toplum kuru-
luşu olarak da çok önemli işlere imza attığını söyledi. 
Sendikanın çalışmalarını yakından takip ettiğini be-
lirten Albayrak, her türlü işbirliğine hazır olduklarını 
ifade etti.

Tonbul, görüşmede enerji çalışanlarının taleplerinin 
yer aldığı raporu Bakan Albayrak’a iletti.
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Memur-Sen’den 
Kalkınma Bakanı Yılmaz’a Ziyaret

Bakanlıkta gerçekleşen görüşmeye, Memur-Sen Ge-
nel Başkan Yardımcıları Mehmet Emin Esen ve Hacı 
Bayram Tonbul, Ulaştırma Memur-Sen Genel Başkanı 
Can Cankesen, Birlik Haber-Sen Genel Başkanı Ömer 
Budak, Büro Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Ni-
hat Tunç ve Ulaştırma Memur-Sen Genel Başkan Yar-
dımcısı Murat Olgun katıldı. 

Bakan Yılmaz’a, 3.Dönem Toplu Sözleşme’de kazanı-
ma dönüşmesi için üzerinde çalışma yapılması konu-
sunda mutabakata varılan maddelere yönelik destek 
beklediklerini dile getiren Memur-Sen Genel Başkan 
Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul, ‘31.01.2016 tarihine 
kadar sonuçlanması gereken KİT’lerde 399 sayılı KHK 
kapsamında görev yapan sözleşmeli personel pozis-
yonlarına ilişkin temel ücret gruplarının yeniden dü-
zenlenmesi ile Havacılık Tazminatı oranlarının yeniden 
düzenlenmesi kapsamında, taslakların YPK’da bir an 
önce kabul edilmesi’ , ‘TÜİK’te çalışan 4/C’li perso-
nelin tam zamanlı olarak istihdam edilmesi’, ‘PTT’de 
çalışan dağıtıcıların temel ücret grubunun 2.gruba 
alınması’ maddeleri için gereken düzenlemelerin ivedi 

Memur-Sen heyeti, Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ı makamında ziyaret etti. Ziyarette, 3.Dönem 
Toplu Sözleşme’de kazanıma dönüşmesi için üzerinde çalışma yapılması konusunda mutabakata va-
rılan maddelere ilişkin de konuşularak, Bakan Yılmaz’dan gereken çalışmanın yapılmasına yönelik 
destek istendi.

olarak tamamlanıp yürürlüğe konulmasını bekledik-
lerini belirtti.

Bakan Cevdet Yılmaz ise, ziyaretten duyduğu mem-
nuniyeti dile getirerek, heyete teşekkürlerini iletti. 
Daha demokratik bir Türkiye için STK’ları önemse-
diklerinin altını çizen Yılmaz, bu kapsamda Memur-
Sen’in geliştirdiği fikir ve önerileri önemsediklerini 
belirtti. Yılmaz, bu anlamda Memur-Sen’e her türlü 
desteği verme konusunda hazır olduklarını da sözle-
rine ekledi.



63

Yalçın, Bakan Özlü ile Görüştü

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü ile bir 
süre görüşen, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 
hayırlı olsun dileklerini iletti. Yalçın,  Memur-Sen’in 
toplu sözleşme kazanımlarını ve sendikal faaliyetleri-
ni Bakan Özlü ile paylaştı. Blim, sanayi ve teknoloji 
alanındaki gelişmelere de değinen Yalçın, bu alandaki 
gelişmeleri, büyük Türkiye yolundaki önemli adımlar 
olarak gördüklerini belirtti.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü ise; zi-
yaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Bakan 
Özlü, Memur-Sen’in hem sivil toplum kuruluşu hem 
de memurların temsilcisi olarak çok önemli işlere imza 
attığını ve çalışmalarını yakinen takip ettiğini söyledi. 
Özlü, yerli otomobil için Memur-Sen’in verdiği deste-
ğe de ayrıca teşekkür etti.

Bakanlık makamında gerçekleşen ziyarete, Memur-
Sen Genel Başkanı Ali Yalçın,  Memur-Sen Genel Baş-

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul ile 
Enerji Bir-Sen Heyeti, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına atanan Faruk Özlü’ye hayırlı olsun ziya-
retinde bulundu.

kan Yardımcısı ve Enerji Bir-Sen Genel Başkanı Hacı 
Bayram Tonbul, Enerji Bir-Sen Genel Başkan Vekili 
Mehmet Doğan, Genel Başkan Yardımcıları Cemil Şen-
türk, Gürkan Kaya ve  Mehmet Reşit Gürbüz katıldı.
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Yalçın, Kamalak ile Bir Araya Geldi

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kamalak, “Memur-Sen’in çalışmalarını yakından takip ediyor ve 
takdir ediyoruz. Daha iyi bir Türkiye için emek sarf eden her kuruluş, önemli ve değerlidir. Memur-Sen’e sonraki 
çalışmaları için de başarılar diliyoruz” diye konuştu. 

Yalçın ise gündeme ilişkin konuşarak, son günlerde yaşanan terör olaylarına tepki gösterdi. Yalçın, “Diyarbakır, 
Mardin, Van ve Şırnak başta olmak üzere bölücü terör örgütü tarafından gerçekleştirilen hain saldırıları kınıyor, 
şehit olan güvenlik görevlilerimize Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyoruz” dedi.

Ziyarette Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcıları, Şerafettin Kılıç, Tacettin Çetinkaya ve Mesut Doğan da hazır 
bulundu.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Saadet Partisi Genel Başkanı Mustafa Kamalak ile Saadet Partisi 
Genel Merkezi’nde bir araya geldi. 
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Yalçın’dan, İLO Direktörü Özcan’a Taziye

Uluslararası Çalışma Örgütü (İLO) 
Türkiye Ofisi’nde gerçekleşen gö-
rüşmede, Memur-Sen Genel Baş-
kanı Yalçın, Numan Özcan’a baş-
sağlığı dileklerini iletti.

Ziyarette Memur-Sen Dış İlişkiler 
Koordinatörü Osman Timurtaş da 
hazır bulundu.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, geçtiğimiz günlerde babası vefat eden İLO Türkiye Ofisi Direk-
törü Numan Özcan’a taziye ziyaretinde bulundu.
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SGK Başkanı Bağlı Memur-Sen’de

Memur-Sen 
Genel Başkanı Ali Yalçın, Sosyal 

Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı Selim 
Bağlı’yı makamında kabul etti.

‘16-20 Mayıs SGK Haftası’ etkinlikleri kapsamında Memur-Sen Genel Merkezi’ni ziyaret eden SGK Başkanı Selim 
Bağlı, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ile bir süre görüştü.

Memur-Sen’i ve çalışmalarını yakından takip ettiklerini belirten Bağlı, çalışma hayatına sağladığı katkılardan 
ötürü Memur-Sen’e müteşekkir olduklarını vurguladı.

Yalçın ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, SGK Başkanı Selim Bağlı’ya teşekkürlerini iletti. 
Yalçın görüşmenin sonunda Bağlı’ya Akif İnan eserlerinin bulunduğu külliyatı takdim etti.

Ziyarette Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Esen ve SGK yönetim kurulu eski üyesi Halit Or-
taköy de hazır bulundu.
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Kutan’dan Memur-Sen’e Ziyaret

Memur-Sen 
Genel Başkanı Ali Yalçın, Ekonomik 

ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (ESAM) 
Başkanı Recai Kutan’ı kabul etti. 

Gündeme ilişkin istişarelerin yapıldığı ziyarette Kutan, Memur-Sen’i yakından takip ettiklerini belirte-
rek,  STK’ların Türkiye’nin gelişiminde oynadığı role vurgu yaptı. Kutan, çalışmalarından ötürü Memur-Sen 
Konfederasyonu’na teşekkürlerini iletti.

Yalçın ise, ESAM’ın ekonomik, sosyal ve eğitim alanında yaptığı bilimsel çalışmalarla ülkemize katma değer 
sağlayan önemli sivil toplum kuruluşlarından birisi olduğunu ifade etti.

Ziyarette, Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Esen, Eski Adana Milletvekili Ertan Yülek, ESAM 
Koordinatörü Yılmaz Balçın ve ESAM Yönetim Kurulu Üyeleri Nevzat Argun, Hanefi Sinan, Ramazan Çakmak 
da hazır bulundu.
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Yalçın’dan Türk Kızılayı Başkanı Kınık’a 
Hayırlı Olsun Ziyareti

Memur-Sen 
Genel Başkanı Ali Yalçın 

ve beraberindeki heyet, Türk 
Kızılayı başkanı Kerem Kınık’a 

hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyarette konuşan Yalçın, Türk Kızılayı’nın başarıla-
rını yakından takip ettiklerini belirterek, bu başarı-
ların artarak devam edeceğini umduklarını söyledi. 
Türkiye’nin yanı sıra birçok ülkede Türk Kızılayı’nın 
faaliyet gösterdiğini ve bundan memnuniyet duyduk-
larını ifade eden Yalçın, “Afet, uluslararası yardım, göç 
ve mülteci hizmetleri, sağlık ve ilk yardım alanlarında 
faaliyetleriyle insanların yaralarına merhem olan Türk 
Kızılayı’na, Memur-Sen Konfederasyonu adına teşek-
kürlerimi iletiyorum. Sayın Kınık’a yeni görevinde ba-
şarılar diliyorum” dedi. 

Kınık ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile geti-
rerek, Yalçın’a ve heyete teşekkürlerini iletti. Memur-
Sen’in çalışmalarını önemsediklerini belirten Kınık, 
STK’lar arasındaki iletişimin de önemli olduğunu vur-
guladı.

Ziyarette Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Meh-
met Emin Esen ve Memur-Sen Konfederasyonu Genel 
Sekreteri Ali Said Bedük de hazır bulundu. Ziyaretin 
sonunda Yalçın, Kınık’a, Mehmet Akif İnan eserlerinin 
bulunduğu külliyatı takdim etti.
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AK Parti’den Memur-Sen’e Ziyaret

AK Parti Sivil 
Toplum ve Halkla İlişki-

ler Başkan Yardımcıları İsrafil 
Kışla, Nevzat Yanmaz ve Yalçın 

Özdemir, Memur-Sen Genel Başkanı 
Ali Yalçın’ı ziyaret etti.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, AK Parti Sivil 
Toplum ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı/Artvin 
Milletvekili İsrafil Kışla ile berberindeki heyeti Memur-
Sen Genel Merkezi’nde kabul etti.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma bayramına ilişkin değer-
lendirmelerin yapıldığı görüşmede Yalçın, 1 Mayıs’ı 

Kahramanmaraş’ta kutlayacaklarını söyledi. Yalçın, 1 
Mayısları kaotik ortama dönüştürenlere karşı, Memur-
Sen’in toplumsal barışı, dayanışmayı ve kardeşliği 
güçlendirecek adımlar attığını vurguladı.

Ziyarette Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Meh-
met Emin Esen de hazır bulundu.
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Memur-Sen Heyetinden Tunus’a Çalışma Ziyareti

Ziyarette konfederasyon bazında Memur-Sen ile  Tu-
nus Sendikalar Birliği (UTT) arasında, sendika bazında 
da Eğitim-Bir-Sen ve UTT’ye bağlı eğitim sendikaları 
arasında ikili işbirliği anlaşmaları imzalandı.

UTT’nin davet üzerine işbirliği anlaşmasını imzalamak 
üzere Tunus’a giden Memur-Sen heyeti, UTT genel 
merkezinde Genel Başkan İsmail Sahbani, genel baş-
kan yardımcısı Saber Manai ve Eğitim Sendikaları Fe-
derasyon Başkanı Kamoun Mehdi ile bir araya geldi.

Memur-Sen hakkında UTT heyetine bilgi veren 
Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin 
Esen, Memur-Sen’in faaliyetlerinin ülke sınırlarıyla 
sınırlı kalmadığını belirtti. Esen, Tunus sendikacılığı 
hakkında da UTT heyetinden bilgi aldı.

Memur-Sen’in çalışmalarını yakından takip ettiklerini 
belirten UTT Genel Başkanı İsmail Şahbani, uluslara-
rası çapta ikili işbirliği anlaşmalarını önemsediklerini 
belirtti.

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Esen, Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı 
Ramazan Çakırcı ve Memur-Sen Dış İlişkiler Koordinatörü Osman Timurtaş, Tunus’a çalışma ziyareti 
gerçekleştirdi.
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Mardin’den 
Ankara’ya ulaşmak üze-

re bisikletle yola çıkan Suri-
yeli Öğretmen Mülhem El Said ve 
ailesi, Memur-Sen Genel Başkanı 

Ali Yalçın’ı ziyaret etti.

Suriye’deki iç savaştan 3 yıl önce kaçarak Mardin’in 
Midyat ilçesine yerleşen ve muhacirlerin yaşadığı sı-
kıntıları gündeme getirmek amacıyla Ankara’ya ka-
dar pedal çevirerek gelen Suriyeli Öğretmen Mülhem 
El Said ve ailesi Memur-Sen Genel Merkezi’ni ziyaret 
etti. Eşi Mey Besrini ve iki çocuğu ile birlikte Ankara’ya 
ulaşan Melhem El Said, Memur-Sen Genel Başkanı Ali 
Yalçın ile bir süre sohbet etti.

Ankara’ya ulaşmak için çıktıkları yolda Türk Bayrağı’nı 
gururla taşıdıklarını ifade eden Mülhem El Said, 
Memur-Sen’e ve Genel Başkan Ali Yalçın’a Suriyeli-
ler için yaptığı yardımlardan ötürü teşekkür etti. 23 
günlük bisiklet yolculuğu sırasında uğradıkları şehir-

lerde görüştükleri Suriyeli sığınmacılar ve öğrencilerin 
teşekkür mesajlarını bir defterde topladıklarını belir-
ten El Said, deftere Memur-Sen Genel Başkan’ın da 
not yazmasını istedi. El Said, kendi yazdığı şiir ile bu 
defteri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sun-
mak ve şükranlarını iletmek istediklerini dile getirdi. 
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, azminden ve 
verdiği mücadeleden dolayı Mülhem El Said’i tebrik 
etti. “Vahşetin, zulmün, terörün, şiddetin insanlar ve 
insanlık üzerinde açtığı yaralara merhamet merhemi 
sürme noktasında insanlığın garantörü olmayı önem-
siyoruz” diyen Yalçın, mazlumlara ve mağdurlara el 
uzatmanın, insan ve ümmet olma sorumluğunun bir 
yansıması olduğunu belirtti.

Suriyeli Aileden Memur-Sen’e Teşekkür
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Eğitim-Bir-Sen, Zirveden Yeni Ufukların 
Destanını Yazdı 

Adalet, hak ve özgürlük talebiyle çıktığı sendikal yol-
culukta, geride bıraktığı 24 yıllık zaman zarfında mu-
azzam bir kazanımlar listesine imza atan, anakronik 
uygulamalara son verilmesini, insanımızın temel hak ve 
özgürlüklerini sınırlayan yasakların kaldırılmasını sağla-
yan, eğitim ve çalışma hayatının önünde engel teşkil 
eden birçok sorunu çözüme kavuşturan Eğitim-Bir-Sen, 
samimiyetle, cesaretle, kararlılıkla yürüttüğü mücade-
lenin, akıttığı terin, gösterdiği çabanın karşılığını almış, 
mazlumdan, mağdurdan, milli iradeden, medeniyet de-
ğerlerinden yana duruşuyla eğitim çalışanlarının tevec-
cühü kazanmış ve gelinen noktada, sadece ülkemizde 
değil, uluslararası alanda da takip ve takdir edilen bir 
sivil toplum kuruluşu olmuştur. 

Eğitim çalışanlarının haklarının korunması ve geliştiril-
mesi, sorunlarına çözüm bulunması için mücadele ve-
ren; Türkiye’nin ve dünyanın sosyal ve siyasal mesele-
lerine hassasiyet gösteren; 1992 yılından beri kuruluş 
felsefesinden taviz vermeden, ilk günkü azim, heyecan 
ve kararlılıkla yoluna devam eden Eğitim-Bir-Sen, teş-
kilatının emeğinin, çabalarının ve kazanımlarının so-
nucunda 15 Mayıs 2016 tarihi itibarıyla 402 bin 171 üye 
sayısına ulaşarak yeni bir destana ve büyük bir başarıya 

imza atmıştır. Bu durum, özlük ve özgürlük mücade-
lemizin, müfredat gibi temel eğitim meselelerindeki 
duyarlılığımızın ve tüm genel konularda medeniyet de-
ğerlerimize uygun duruşumuzun eğitim çalışanlarınca 
teveccühle, katılımcı bir tercihle benimsenerek daha 
fazla güç birliğine dönüştüğünü ortaya koymaktadır. 

Eğitim-Bir Sen’e aidiyet, demokrasi ve kalkınma yo-
lunda tüm kaynaklarını harekete geçiren Türkiye ideali 
etrafında gönüllü, bilgili, katılımcı bir seferberliğin der-
lenip toparlanarak, bütünleşmesi sonucudur. Bütünleş-
menin, maddi ve manevi öncelikler başta olmak üzere, 
bize yüklediği büyük sorumluluğun bilincindeyiz. Aynı 
bilinç ve sorumluluğumuzun artarak sürmesi, birlikte-
liğimizi daha güçlü ve anlamlı kılmaktadır. Bu güç ve 
birlik, her şeyden evvel Türkiye’nin gücü ve birliğine 
hizmet etmektedir. 

Sendikamızın hem nicelik hem de nitelik olarak bugün-
lere gelmesinde emeği olan şube başkanı ve yöneti-
minden ilçe yönetimleri ve işyeri temsilcilerimize; gece 
gündüz demeden, canla başla, adanmışlık duygusuyla, 
zamanının önemli bir kısmını sendikal mücadelemize 
hasreden bütün üyelerimize teşekkür ediyoruz. 

Eğitim-Bir-Sen, teşkilatının emeğinin, çabalarının ve kazanımlarının sonucunda 15 Mayıs 2016 tarihi itiba-
rıyla 402 bin 171 üye sayısına ulaşarak yeni bir destana ve büyük bir başarıya imza atmıştır.
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Sağlık Çalışanları Yine ‘Sağlık-Sen’ Dedi

Sağlık-Sen’e en yakın sendikanın üye sayısı yaklaşık 96 
bin 400, diğer sendikanın üye sayısı ise 39 bin 130 ci-
varında. En yakın iki sendikanın toplam üye sayısı 135 
bin civarında olurken, Sağlık-Sen iki sendikanın toplam 
üye sayısından yaklaşık 100 bin fazla üyeye sahip oldu. 
Bu yıl üye sayılarında dikkat çeken bir ayrıntı ise, diğer 
iki sendikanın üye kaybetmesi oldu. 

Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş yaptığı açık-
lamada, bu sonucun gece gündüz demeden sağlık ve 
sosyal hizmet çalışanlarının sorunlarının çözümü için 
çalışan Sağlık-Sen ailesinin bir başarısı olduğunu söy-
ledi. Sağlık-Sen sürekli üye artışı yaparken, rakip sendi-
kaların üye kaybetmesinin sağlık çalışanlarının görüşü-
nü yansıtması bakımından anlamlı olduğunu söyleyen 
Memiş, “Ortaya çıkan tablo, biz çalışıp kazanım elde 
ederken, çamur atıp, tutmazsa izini bırakarak karalama 
derdinde olanlara sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının 
verdiği en büyük cevaptır” şeklinde konuştu. 

Sağlık-Sen olarak sendikacılığı ücret boyutuna hap-
setmediklerini söyleyen Memiş, “Sorunlardan beslen-
mek yerine, sorunların çözümüne yönelik çalışmalar 
yapıyor, ilgili kurum ve kuruluşlarla sorunların çözümü 
için çalışmalar yürütüyoruz. 

Bazılarının hayalini bile kuramayacağı kazanımlar 
elde ediyoruz. Olmaz denilen lisans tamamlama ha-
yata geçti, kreş konusunda bakanlık genelge yayın-
ladı. Yıpranma payı konusunda önce sözünü aldık, 
ardından da toplu sözleşmede karar aldırdık, bu yılso-
nuna kadar bütün sağlık çalışanlarının yıpranma payı 
almasını sağlayacak düzenlemenin hayata geçmesi 
için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi. 

Memiş, elde ettikleri her kazanımın diğer sendikalar 
tarafından ideolojik körlük içinde eleştirilip değersiz-
leştirilmeye çalışılmasının, bu sendikaların kendi üye-
leri tarafından da diğer sağlık çalışanları tarafından da 
kabul görmediğinin ortaya çıktığını ifade etti.

Sorunların çözümü için her platformu değerlendirdik-
lerini söyleyen Memiş, öncelikli konularının yıpranma 
payının hayata geçmesi, ek ödemelerin emekliliğe 
yansıması ve sağlık çalışanlarının emekli maaşlarının 
yükseltilmesi olduğunu kaydetti.

Sağlık ve sosyal hizmet alanında genel yetkili sendi-
ka yine 233 bin 711 üye ile Sağlık-Sen oldu. Sağlık-
Sen, geçen yıl 211 bin 448 olan üye sayısını 233 bin 
711’e çıkardı. Sağlık ve Sosyal Hizmet Kolu’ndaki di-
ğer iki sendikanın toplam üye sayısından daha fazla 
üyeye ulaşan Sağlık-Sen, 2009 yılında elde ettiği 
yetkiyi, bu yıl da sürdürmüş oldu. 
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Türkiye’yi Kuşatan Erdemliler Hareketi: 
Diyanet-Sen 13. Kez Yetkili Sendika

Diyanet İşleri Başkanlığı’nda İn-
san Kaynakları Genel Müdürü Os-
man Tıraşçı başkanlığında Diyanet 
hizmet kolunda görevli sendika-
ların üye sayıları tutanakla tespit 
edildi. Buna göre Diyanet-Sen 
76.963 üye sayısı ile Diyanet İşleri 
Başkanlığı’nda 13. Kez, Vakıflar Ge-
nel Müdürlüğü’nde 591 üye sayısı 
ile 6. kez ve toplamda 77.553 üye 
sayısı ile 13. Kez yetkiyi göğüsledi.

Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine 
göre şu anda mevcut 118.014 Di-
yanet çalışanından 89.923 erkek, 
14.220 kadın ve toplamda 104. 144 
personel sendika üyesi. Buna göre 
kamu çalışanları içerisinde yüzde 
88.20 sendikalaşma oranı ile Di-
yanet çalışanları büyük bir başarı 
yakalamıştır. Diyanet-Sen ise yüz-
de 64.9 sendikalaşma oranı ile tüm 
sendikalara büyük bir fark atmayı 
başarmıştır. Yetki tutanaklarını im-
zalanmasının ardından bir teşekkür 
mesajı yayınlayan Diyanet-Sen Ge-

nel Başkanı Mehmet Bayraktutar 
şöyle konuştu: “Hilf’ül Füdul ha-
reketini esas alarak manevi oda-
larda kurulan, bir avuç gönüllü ile 
yola çıkan ve bu gün Edirne’den 
Kars’a, Sinop’tan Hatay’a Türkiye’yi 
kuşatan erdemliler hareketinin her 
bir ferdine davamıza, Diyanet-Sen 
sevdasına katkılarından dolayı gö-
nülden teşekkür ediyorum.

Diyanet-Sen sevdası için, hak mü-
cadelemiz için, emek ve alın teri-
mizde, ümmetin sesi olma müca-
delemizde elif gibi dimdik duran, 
böylesine bir teşkilata sahip oldu-
ğum için Rabbime hamd ediyorum. 
Bizi bir birimize kenetleyen, var ol-
mak için önce kardeşliği şart koşan, 
aynı dava için yoldaş kılan Rab-
bime hamd ediyorum. Dünya’nın 
her köşesinde mazlumun, çaresizin 
yanında yeni Türkiye hayali için bir 
araya gelen erdemliler hareketinin 
her bir neferine teşekkür ediyo-
rum. Dilinde dua, özünde Diyanet-

Sen sevdası olan her bir üyemize, 
kardeşinin derdiyle dertlenen gö-
nül erlerine, himmeti millet, gayesi 
hak olan erdemliler hareketinin her 
bir yolcusuna teşekkür ediyorum.

Meyveli ağaç taşlanır fehvasınca 
tek işleri Diyanet-Sen’i taşlamak 
olan ve her geçen gün erimelerini 
bir türlü durduramayan sendikalar 
şunu anlamalı: Diyanet-Sen’i ka-
ralama kampanyanız işe yarama-
mıştır. Din görevlileri ve Vakıf ça-
lışanları kimin kendilerine hizmet 
ettiğini, kimin etkin ve liyakat ile 
çalıştığını, kime güvendiğini bu so-
nuçlarla bir kez daha göstermiştir.
Bu güvenin hakkını veren, bu gü-
venle yol alan, vakıf çalışanlarına 
yeni yollar, ufuklar açan bütün teş-
kilatımızı yürekten kutluyor, çaba-
ları için, fedakarlıkları için, diğer 
gamlıkları için, adanmışlıkları için, 
şahsım adına, hizmet kolumuzun 
çalışanları adına, ülkem adına şük-
ranlarımı sunuyorum.
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Yetki’de 5’inci Yıl, Tarihi Fark, 
Rekor Büyüme

Hak ve adalet odalıklı mücadele eden Büro Memur-
Sen, kurulduğu 1995 yılından itibaren kamu görevli-
lerinin ve ailelerinin refah seviyesinin arttırılması, mali 
ve özlük haklarının genişletilmesi, mağduriyetlere son 
verilmesi için çalıştı. Kamu görevlilerinin haklarını her 
platformda savunan Büro Memur-Sen, başkaları gibi 
kırıp dökmeden, kamu mallarına zarar vermeden farklı 
eylemlerle kamuoyunun dikkatini verilmeyen hakların, 
yaşanan mağduriyetlerin üzerine çekti.  Kamu görevli-
lerini ötekileştirmeden, birleştiren bir sendikal anlayışı 
benimseyen Büro Memur-Sen, Türkiye’nin tüm illerinde 
teşkilatlandı, hatta yurtdışındaki farklı ülkelerde tem-
silcilikler kurdu.

Büro Memur-Sen, ilkeli ve etkili sendikacılığı, teşkilat-
ların özverili çalışmaları, elde ettiği önemli kazanımlar 
sayesinde hizmet kolundaki kamu görevlilerinin haklı 
tercihi oldu. 2012 yılında 45 bin 884 üye ile genel yet-
kili sendika olan Büro Memur-Sen, bir daha genel yet-

Kamu görevlilerinin sesi ve sözcüsü olan Büro Memur-Sen, Büro Bankacılık ve Sigortacılık Hizmet 
Kolu’nda üye sayısını arttırarak 5’inci kez yetkili sendika oldu. Büro Memur-Sen, rakip sendikalara ise 
açık ara fark attı.

kili sendika unvanını elinden bırakmadı. Büro Memur-
Sen,  üye sayısını 2013 yılında 48 bin 112, 2014 yılında 
50 bin 616, 2015 yılında ise 54 bin 908’e taşıdı. Büro 
Memur-Sen 2016 yılında ise yüzde 27.4 orantısal artış 
ile rekor bir büyümeye imza attı. Hizmet kolundaki 
kurumlarda yapılan üye tespit toplantılarının sonucu-
na göre Büro Memur-Sen geçtiğimiz yıl 54 bin 908 
olan üye sayısını 15 bin 44 arttırarak 69 bin 952 üye 
ile genel yetkisini perçinledi. 

Büro Memur-Sen geçtiğimiz yıl kendisini takip eden 
en yakın sendikayla arasında 6 bin 77 olan farkı bu yıl 
26 bine taşıyarak büyük bir başarıya imza attı. Büro 
Memur-Sen olarak, sendikamızı 5’inci kez açık ara 
farkla yetkili sendika yapan tüm üyelerimize, davamız 
için gecesini gündüzüne katarak, ailesinden fedakar-
lık göstererek çalışan tüm şube başkanlarımıza, şube 
yönetim kurulu üyelerimize, ilçe ve işyeri temsilcileri-
mize teşekkür ediyoruz.
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Bem-Bir-Sen Yerel Yönetimlerde
11. Yetkisini Aldı

2016 yılı üye tespitlerinde 65 bin 893 üyesini tespitlere 
yansıtan Bem-Bir-Sen, en yakın rakibi Tüm-Bel-Sen’e 
39 bin üye fark attı. Yetki Tespit sonuçlarına göre yerel 
yönetim hizmet kolunda Bem-Bir-Sen’i 26 bin 588 üye 
sayısıyla Tüm-Bel-Sen, 13 bin 437 üye ile Türk Yerel 
Hizmet Sen takip etti.

Hizmet kolunun diğer sendikalarının üye sayıları ise 
şu şekilde sonuçlandı:“Tüm Yerel-Sen 9 bin 147, Yerel 
Hak-Sen 136, Ufuk Yerel Hizmet-Sen 137, Bel-Bir-Sen 
40, Bağımsız Yerel Hizmet-Sen 90, Yerel Birlik Sen 87.”
Bem-Bir-Sen hizmet kolunda örgütlü diğer 8 sendi-
kanın toplam üyesinden 16 bin 231 daha fazla üyesini 
tespitlere yansıtmış oldu. 2016 yılında yerel yönetim 
hizmet kolundaki örgütlenme oranı yüzde 91,7 olarak 
gerçekleşirken, 125 bin 911 yerel yönetim çalışanının, 
115 bin 555 sendikalı olup, yüzde 57’sı de Bem-Bir-Sen 
üyesi olarak kayıtlara geçti. 

Yerel yönetim çalışanlarının Bem-Bir-Sen’e göster-
miş olduğu teveccühün, büyük Bem-Bir-Sen ailesinin 

azmi, çalışkanlığı ve samimiyeti ile birleştiğini belirten 
Bem-Bir-Sen Genel Başkan Mürsel Turbay, 11 yıldır üst 
üste yetkili sendika olmanın sendikal tarihte küçüm-
senmeyecek bir başarı olduğunu kaydetti.

Turbay sözlerine şöyle devam etti: “Bem-Bir-Sen ge-
rek kendi hizmet kolunda, gerekse sendikal hayatta, 
hem uluslararası hem de ulusal sendikacılık faaliyet-
leri noktasında öncü, güçlü ve model bir sendikadır. 
40’ın üzerinde ülke ile imzaladığı eğitim işbirliği pro-
tokolleri ile uluslararası sendikacılıkta CESİ’ye ( Avru-
pa Bağımsız Sendikalar Konfederasyonu ) üye olan 
Bem-Bir-Sen, kurduğu Uluslararası Emek Hareketi 
Konfederasyonu uluslararası sendikacılıkta de adında 
söz ettirmektedir. Konfederasyonumuz Memur-Sen 
bünyesinde yapmış olduğu sendikacılık faaliyetleri 
bugün parmakla gösterilen duruma gelmiştir. Bunda 
yerel yönetim çalışanlarının teveccühü, teşkilatımızın 
azmi, çalışkanlığı, üretkenliği ve vizyoner bakışı çok 
önemlidir. Bizler yetkili 

Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü’nde yapılan yetki tespit toplantısına Bem-Bir-Sen Genel Baş-
kan Yardımcıları Medeni Sevinç ve Gürkan Alper katıldı. Toplantı sonrası açıklanan sonuçlara göre 
Bem-Bir-Sen 11’inci kez yerel yönetim hizmet kolunun yetkili sendikası oldu.
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Toç Bir-Sen Yetkide 9’uncu Yılını 
41.542 Üye İle Taçlandırdı

2001 yılında değerler ve hizmet sendikacılığı vizyo-
nuyla yola çıkan Toç Bir-Sen, bu yıl da 15 Mayıs 2016 
tarihi itibariyle imza altına alınan kurum tutanakla-
rına göre tarım-ormancılık hizmet kolunda etkili ve 
yetkili sendika olmasını sürdürüyor. 

Tarım – Ormancılık hizmet kolunda bulunan tüm sen-
dikaların üye sayısının yaklaşık 3 katı bir büyümeyle, 
yine en yakın sendikaya 30 bin 353 ezici bir farkla 41 
bin 542 üye sayısı ile Toç Bir-Sen 2016 yılında da 9. 
kez yetkili sendika olmayı başarıp yine güvenin adı, 
yetkinin değişmeyen adresi oldu.

Yetki ile ilgili bir açıklama yapan Toç Bir-Sen Ge-
nel Başkanı Günay Kaya üyelerinin sonsuz güve-
ni ve desteğiyle, mücadeleye ve kazanmaya de-
vam edeceklerini kaydederek; “Bu yetki birliğimizi, 
beraberliğimizi, dirliğimizi ve kardeşliğimizi daha 
da perçinleyecektir” dedi. Kaya konuşmasını şöyle 
sürdürdü: “Niceliksel büyüme elbette önemlidir; ancak 
bizler için önemli ve değerli olan niceliksel büyümeyi ni-
teliksel özle birlikte taçlandırmaktır. Yeni yetki dönemi-
mizde de kamu çalışanlarımızın daha iyi şartlarda is-
tihdam edilmeleri, sosyal, mesleki ve özlük haklarında 
uluslararası standartların yakalanması adına her plat-
formda mücadelemizi kararlılıkla sürdürmeye devam 
edeceğiz. Erdemliler Hareketi’nin neferleri olarak bi-
zler birçok alanda yapılan demokratik atılımlarını Yeni 
Anayasa ile taçlandırmış, bölgesinde ve dünyada söz 
sahibi olan güçlü bir Türkiye için, sürdürülebilir ve adil 

bir çalışma hayatı ve sendikacılık için, işsizlikle ve yok-
sullukla mücadele için vizyonumuza ve yolumuza de-
vam edecek, Yeniden Büyük Türkiye hedefimize değer 
katmayı ve katkı sunmayı sürdüreceğiz. Biliyoruz ki; 
güçlü bir Toç Bir-Sen demek güçlü bir Memur-Sen de-
mek; güçlü bir Memur-Sen demek güçlü bir Türkiye 
demektir. Güçlü bir Türkiye ile birlikte küresel adaletin 
ve küresel barışın sağlandığı adil bir dünyada büyük 
ve kadim bir medeniyetin müntesipleri olarak bizler 
de yerimizi alacağız. Değişen, dönüşen ve gelişen 
güçlü bir Türkiye; dünyayı ve uluslararası dengeleri de 
değiştirecektir, dönüştürecektir.”

9’uncu yetki zaferinin hayırlı olması temennisinde 
bulunan Kaya; “Başarılarımızı ve kazanımlarımızı 
taçlandırdığımız yetkimizin 9. yılında da bizleri 
onurlandıran, gururlandıran bu destansı zafer tablosu-
nun ortaya çıkmasında değerli üyelerimizin ve güçlü 
Toç Bir-Sen teşkilatımızın tüm neferlerinin büyük payı 
var. Dolayısıyla bu başarı, bu zafer hepimizindir; bu 
onur, bu gurur hepimizindir. Bu kutlu, soylu ve destansı 
yolculukta başta Memur-Sen Kurucu Genel Başkanımız 
Mehmet Akif İnan Ağabey’imiz, Serdar Güllüoğlu, Tah-
sin Suda ve Remzi Şanlı kardeşlerimiz olmak üzere 
ebedi saadete göç etmiş tüm gönül erlerine, dava 
arkadaşlarımıza Yüce Allah’tan rahmet diliyorum. Toç 
Bir-Sen’imizin onur ve gurur dolu 15. Altın Yılı’ndaki 9. 
yetki zaferinin; Büyük Toç Bir-Sen ailesine, Memur-Sen 
camiasına, aziz milletimize, ülkemize, mazlumlara ve 
insanlığa hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.
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Enerji Bir-Sen 
7. Kez Genel Yetkili Sendika

Enerji Bir-Sen, enerji, sanayi ve madencilik hizmet kolunda 2010 yılında aldığı “Genel Yetkili Sendi-
ka” unvanını 7. kez üst üste en fazla üyeye sahip olarak, 2016 yılında da  sürdürdü.

Enerji Bir-Sen, kurulduğu günden bu güne kamu çalı-
şanlarının ve ailelerinin, sosyal, özlük ve kültürel, ücret 
ve haklarının muhafaza edilmesi, genişletilmesi, olası 
mağduriyetlerinin önlenebilmesi ve  giderilmesi için 
var gücüyle çalıştı. Sendikamız, evrensel insan hakları 
ve Anayasamıza dayanan laik, sosyal ve hukuk dev-
leti anlayışının sürekliliği için gayret gösterdi. Enerji 
Bir-Sen’in bu ilkeli duruşu hizmet kolu çalışanlarının 
takdirini kazandı ve tercih edilmesine neden oldu.

Kamu görevlilerinin haklı tercihi ve teşkilatlarımızın 
özverili çalışmalarıyla kurulduğu günden itibaren üye 
sayısını arttırmayı başaran Enerji Bir-Sen, bu yılda 
hizmet kolundaki 22 kurumdan  20’sinde genel yetkili 
sendika olmayı başardı. Enerji, sanayi ve madencilik 
yaşanan özelleştirmelere rağmen, 15 Mayıs 2016 üye 
tespit tutanaklarına göre üye sayısını 16 bin 153’ten, 17 
bin 131’e çıkaran Enerji Bir-Sen, hizmet kolundaki di-
ğer sendikaların toplamından daha fazla üye sayısına 
ulaşarak; üst üste 7. kez Genel Yetkili Sendika unvanını 
devam ettirdi.

Enerji Bir-Sen, hizmet kolunun en büyük sivil toplum 
örgütü olmanın gururunu yaşayarak, 20 bin üye he-
define emin adımlarla ilerlemektedir. Enerji Bir-Sen, 
kamu çalışanlarının hakkını aramanın yanı sıra ülke ve 
dünya meselelerinde her zaman demokrasiden yana, 
adaletin, eşitliğin savunucusu, insan hak ve özgür-
lüklerinden yana tavrıyla sendikal mücadelenin vaz-
geçilmez sivil toplum kuruluşlarından birisi olmuştur. 
Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada hem kamu 
çalışanlarının haklarını savunmada hemde Türkiye’nin 
birlik ve beraberliğinin korunmasında, demokrasisinin 
yeşertilmesinde, temel hak ve özgürlüklerin daha da 
genişletilmesi yolundaki mücadelemizi sonuna kadar 
sürdüreceğiz.

Bu düşüncelerle, Türkiye’nin dört bir yanındaki İşyeri 
Temsilcilerimizden, İl ve Şube Yönetimlerimize, İl ve 
Şube Başkanlarımıza kadar tüm teşkilatlarımıza gös-
termiş oldukları özverili çalışma ve gayretlerinden do-
layı teşekkür ederiz.
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15 Mayıs 2016 tarihi itibari ile Bayındır, Çevre, İnşaat, Yol, Afad, Tapu ve Kadastro Hizmet Kolu’nda ken-
dine en yakın sendikaya 11 Bin fark atarak hizmet koluna bağlı 10 kurumun tamamında 6. kez ‘Genel Yetkili 
Sendika’ oldu.

Bayındır Memur-Sen, 
Bu Yılda Genel Yetkili Sendika

Bayındır, Çevre, İnşaat, Yol, Afad, 
Tapu ve Kadastro Hizmet Kolu’nda 
ilkeli ve istikrarlı büyümesini de-
vam ettiren Bayındır Memur-Sen, 
üye tespit sonuçlarına göre kendi-
ne en yakın sendikaya 11.000 Bin 
fark atarak Hizmet Koluna Bağlı 10 
Kurumun tamamında yetkiyi alarak 
6. Kez ‘’Genel Yetkili Sendika’’ oldu.

Kamu görevlilerinin sorunlarını çö-
züme kavuşturmak için aralıksız 
mücadele eden Bayındır Memur-
Sen olarak, bugüne hamdolsun, 
kamu çalışanları sendikaları ara-
sında kısa bir sürede %40 büyüme 
oranı ile ilk sıralarda yer alan ve 
16.958 üyesiyle hayatı kuşatan bir 
emek hareketiyiz.

01.03.2002’de kurulan Bayındır 
Memur-Sen’le birlikte hizmet sen-
dikacılığı ve değerler mücadelesi 

vurgusu ön plana çıkarılmıştır. Sen-
dikamız yapıcı ve inşacı kimliğiyle 
sorunların parçası değil çözümün 
paydaşı olma yolunu seçmiş, bir-
likte yaşama kültürünü her zaman 
canlı tutmuş, ayrıştırıcı değil bir-
leştirici tutum içinde olmuş ve öte-
kileştirmeden herkesi kucaklama 
politikasını benimsemiştir. Sendi-
kacılığı ‘’kavga zemininde rekabet-
ten, rekabet zemininde hizmet’’ 
sendikacılığına dönüştürme iddiası 
ve ısrarı ile çıkılan yolda ortaya ko-
nulan özveri, 16.958 üye sayısıyla 
Bayındır Memur-Sen’i zirveye taşı-
mıştır. 

Değer merkezli, çözüm odaklı, öz-
lük ve özgürlük temelli, sadece 
tenkit eden değil, teklif de ürete-
bilen bir yaklaşımla sürdürülen hak 
arama mücadelesinde Bayındır 
Memur-Sen, kendine gösterilen te-

veccühün altında kalmayıp zirvenin 
hakkını verme mücadelesi içerisin-
de olacaktır. 

Bu duygularla, 15 Mayıs 2016 tari-
hi itibariyle Bayındır Memur-Sen’i  
Bağlı kurumların tamamında ‘’Ge-
nel Yetkili Sendika’’ yapan; Genel 
Başkan’dan Genel Merkez Yönetim 
Kurulu’na, Disiplin ve Denetleme 
kurullarımıza,  Şube Başkanların-
dan, İl, ilçe, kurum ve iş yeri temsil-
cilerine, Temsilcilik yönetimlerine, 
Kadınlar Komisyonlarımıza; kurulu-
şundan bugüne emek vermiş, çeşit-
li kademelerinde görev almış tüm 
yöneticilerimize, yönetim sorum-
luluğu taşırcasına sahiplenip katkı 
sunan isimsiz kahramanlarımıza ve 
bütün üyelerimize teşekkür edi-
yor; ‘’Genel Yetki’’nin teşkilatımıza, 
üyelerimize, çalışma hayatımıza ve 
ülkemize hayırlı olmasını diliyoruz. 
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Yeniden Genel Yetkili Sendika: 
Teşekkürler Birlik Haber-Sen Sevdalıları 

Basın, Yayın ve İletişim Hizmet Kolu çalışanlarının 
tercihi yine Birlik Haber-Sen oldu.  Geçen yıl 14 bin 
576 olan üye sayımız bu sene bin 400 artırarak 15 bin 
976’ya ulaştı. Aynı hizmet kolunda faaliyet gösteren 
sendikalar sırasıyla geçen yıla oranla %11.1 ve %10.2 
üye kaybedip küçülmeye devam ederken Birlik Haber-
Sen, Basın, Yayın ve İletişim Hizmet Kolu çalışanları-
nın haklı teveccühü ile en yakın rakibi arasındaki farkı 
%20 oranında açmıştır. Birlik Haber-Sen, geçen yılki 
üye sayısına göre de yaklaşık %10 oranında büyümeyi 
başarmıştır. 

Kamu görevlilerinin haklı tercihi ve teşkilatlarımı-
zın özverili çalışmalarıyla Birlik Haber-Sen, tüm ayak 
oyunlarına, engellemelere ve toplu sözleşmede elde 
ettiği kazanımları hayata geçirilmemesi için ayak di-
reyen yöneticilere rağmen üye sayısını arttırmayı ba-
şarmıştır. Basın, Yayın ve İletişim Hizmet Kolunda 2012 
yılında aldığımız “Genel Yetkili Sendika” unvanını, bu 
yıl da hizmet kolundaki tüm kurumlarda yeniden elde 
ederek, 2016 yılında da  perçinledi. İnsana hizmeti en 
büyük değer sayan Birlik Haber-Sen’in hak temel-
li mücadelesi her zaman ve zeminde teşkilatımızın 
desteği ile tereddütsüz ve etkin şekilde sürmektedir. 
Emeğimiz, ekmeğimiz, istikrarımız, huzurumuz, ada-

let temelinde büyüyüp güçlenen Türkiye idealimizle 
ve hizmet sendikacılığı farkımızla, mücadele azmimi-
zi, bugüne kadar elde ettiğimiz kazanımları, gerçek-
leştirdiğimiz dönüşümleri, karşımıza dağlar da dikilse 
yarınlara taşımaya kararlıyız.

Özelde kamu çalışanlarının hakkını aramanın yanı 
sıra, genelde ülke ve dünya meselelerinde her zaman 
demokrasiden yana olan Birlik Haber-Sen, adaletin, 
eşitliğin savunucusu, insan hak ve özgürlüklerinden 
yana tavrıyla sendikal mücadelenin vazgeçilmez sivil 
toplum kuruluşlarından birisi olmuştur. Bugüne kadar 
olduğu gibi bundan sonra da hem kamu çalışanları-
nın haklarını savunmada hem de Türkiye’nin birlik ve 
beraberliğinin korunmasında, demokrasisinin yeşertil-
mesinde, temel hak ve özgürlüklerin daha da genişle-
tilmesi yolundaki mücadelemizi sonuna kadar sürdü-
receğiz. Bu düşüncelerle, bize güvenen, destek olan, 
bütün Basın, Yayın ve İletişim Hizmet Kolu çalışanları-
mıza, Birlik Haber-Sen’i 5. kez “Genel Yetkiye” taşıyan, 
üye sayımızın 15 bin 976’ya ulaşmasını sağlayan başta 
iş yeri temsilcilerimiz olmak üzere Genel Merkez, Şube 
ve İl yönetimlerimize, sendika çalışanlarımıza, Bir-
lik Haber-Sen’in bugünlere taşınmasında emeği olan 
herkese sonsuz  teşekkürlerimizi sunuyoruz.
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Ulaştırma Hizmet Kolunda 
5. Kez Genel Yetkili 

15 Mayıs 2016 tarihi itibarı ile Ulaştırma Hizmet Kolunda; Ulaştırma Memur-Sen kurumlarda yapılan 
üye tespit sayımlarından sonra 5. kez Genel Yetkili Sendika oldu.

Genel Yetkili Sendika olma sürecinde emeği geçen, 
Genel Merkez Yönetimimizden Şube başkanlarımıza, 
İl temsilcilerimizden üyelerimize, Genel merkez çalı-
şanlarımızdan bizlere gönül verenlere teşekkür eden 
Ulaştırma Memur-Sen Genel Başkanı Can Cankesen, 
“Ulaştırma Memur-Sen olarak genel yetkili sendika ol-
makla sorumluluğumuzun ve yükümüzün ağırlaştığı-
nın bilinci ile bugüne kadar hareket ettik bundan son-

ra da üyelerimizin ve tüm çalışanların hakları yönünde 
mücadelemiz aralıksız sürecektir. Siz değerli üyeleri-
mizden aldığımız güçle de, sizlere hizmet etmek adına 
yolumuza devam edeceğiz. Göreve geldiğimiz günden 
bu yana teşkilatımızla birlikte gece gündüz demeden 
çalıştık. Her zaman dilimizde bir söz vardı ve bu söz 
dilimizde ve kalbimizde halen mevcudiyetini koruyor/
korumaya da devam edecek” dedi.

Yeni hedeflere durmadan koşacaklarının altını çizen 
Cankesen, şu şekilde konuştu: “Yeni hedeflere varmak 
adına uzak yakın demeyecek yine yollarda olacağız. 
Çıktığımız bu hizmet yolunda ‘Hizmette sınır yoktur’ 
diyerek genel yetkili sendika olmanın da avantajını 
kullanarak 2015 yılı 3.Dönem Toplu Sözleşmesinde 
kazandığımız ve teşkilatımızın övgüsüne mazhar ol-
duğumuz kazanımlarımıza, 2017 Yılı 4. Dönem Toplu 
sözleşme görüşmelerinde yeni kazanımlar ekleyerek 
başarımızı taçlandıracağız. Hizmet Kolumuzun yet-

kili olduğu her kurumda gerçekleştireceğimiz Kurum 
İdari Kurul toplantılarında Ulaştırma çalışanlarının so-
runlarını ve sıkıntılarını daha iyi etüt ederek, masaya 
kazanım için oturacağız. Genel yetkili sendika olma-
nın mutluluğu ve haklı gururu ile bizleri bu günlere 
taşıyan tüm dostlarımıza teşekkür ediyor. Sizlere hiz-
met etmek adına, daha yolun başında olduğumuzu ve 
sizlerle uzun yollar kat edeceğimizi bildirir. Ulaştırma 
Memur-Sen Genel Merkez Yönetim Kurulu olarak say-
gı sevgi ve muhabbetle hepinizi selamlıyoruz.”

HİZMETTE SINIR YOKTUR



82

Kültür Memur-Sen 
Genel Yetkiyi Pekiştirdi

2003 öncesinde kültür ve sanat alanındaki sendikacılık anlayışı, genel anlamda sadece ücret sendikacılığına 
indirgenmişken, 22 Mayıs 2003 tarihinde kurulan Kültür Memur-Sen’le birlikte bu anlayış terk edilerek hizmet 
sendikacılığı ve değerler mücadelesi vurgusu ön plana çıkarılmıştır. Sendikamız yapıcı ve inşacı kimliğiyle so-
runların parçası değil çözümün paydaşı olma yolunu seçmiş, birlikte yaşama kültürünü her zaman canlı tutmuş, 
ayrıştırıcı değil birleştirici tutum içinde olmuş ve ötekileştirmeden herkesi kucaklama politikasını benimsemiş-
tir.

Sendikacılığı ‘’kavga zemininde rekabetten, rekabet zemininde hizmet’’ sendikacılığına dönüştürme iddiası ve 
ısrarı ile çıkılan yolda ortaya konulan özveri, 5220  üye sayısıyla Kültür Memur-Sen’i zirveye taşımıştır. Değer 
merkezli, çözüm odaklı, özlük ve özgürlük temelli, sadece tenkit eden değil, teklif de üretebilen bir yaklaşımla 
sürdürülen hak arama mücadelesinde Kültür Memur-Sen, kendine gösterilen teveccühün altında kalmayıp zir-
venin hakkını verme mücadelesi içerisinde olacaktır.

24 Mayıs 2015 tarihi itibariyle Kültür Memur-Sen’i ‘’Genel Yetkili Sendika’’ yapan; Genel Başkan’dan Genel Mer-
kez Yönetim Kurulu’na, Disiplin ve Denetleme kurullarımıza, İl, ilçe, kurum ve iş yeri temsilcilerine, Temsilcilik 
yönetimlerine, Kadınlar Komisyonlarımıza; kuruluşundan bugüne emek vermiş, çeşitli kademelerinde görev 
almış tüm yöneticilerimize, yönetim sorumluluğu taşırcasına sahiplenip katkı sunan isimsiz kahramanlarımıza 
ve bütün üyelerimize teşekkür ediyor; ‘’Genel Yetki’’nin Vefakâr, Fedakâr teşkilatımıza, üyemize, çalışma haya-
tımıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyoruz.

Yaptığı çalışmalarla, duruşuyla, ilkeli ve istikrarlı büyümesini sürdüren Kültür Memur-Sen, üye sa-
yısı 5.220’ye ulaşarak kendine en yakın sendikaya 1055 farkla 3. kez Kültür Sanat Hizmet Kolunda 
‘’Genel Yetkili Sendika’’ oldu.
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