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Editörden

Mehmet Emin ESEN
Genel Başkan Yardımcısı

Güçlü Türkiye’nin öncü konfederasyonu ME-
MUR-SEN, uluslararası çaptaki faaliyetleriyle adın-
dan söz ettirmeye devam ediyor. Her faaliyetimiz 
umudumuzu pekiştirirken, azmimizi de artırıyor. 
Değerlerimizden aldığımız güçle 58 ülkeden 80 
konfederasyon 116 sendikacının katılımıyla İstan-
bul’da gerçekleştirdiğimiz “İslam Dünyasında Sen-
dikacılık” sempozyumu ile ufkumuzu ve aksiyoner 
kimliğimizi ortaya koyarken, başta İslam dünyası 
olmak üzere kriz halindeki dünyaya “emek” merkez-
li çözüm önerimizi sunduk.

Yine bu dönemde, Filistin ve Halep merkezli or-
ganizasyonlarımızla medeniyet havzamıza dönük 
olarak, aksiyoner kimliğimizi ortaya koyduk. Aslında 
bu faaliyetlerimiz, bizim dilimizin evrensel ölçeğini 
yansıtıyordu. Her iki organizasyonda da “insanlığa 
çağrı” yaparak, “insanlık diplomasisi” başlatmak is-
tedik. 

Tabi içte de sendikal faaliyetlerimizi sürdürdük. 
Özellikle içte özgürlükler ve kamu görevlilerinin 
haklarını kurumsal bazda geliştirmek adına yaptığı-
mız teklifleri muhataplarımıza iletirken, kırmızı çiz-
gilerimizi de ortaya koyduk. 

Dedik ki; değerlerimizle ve demokratik gelişmeyle 
ilgili atılan her adıma evet diyoruz, çalışma hakla-
rımızla ilgili tasarruflara karşı keyfi uygulamalara 
karşı çıkıyoruz. Çünkü biz bu hususta bir paydaşız, 
tekliflerimizle masadayız. İşte bu sayıda, yukarıda 
bahsettiğimiz konuları ve değerler sendikacılığının 
oluşturduğu eylemlerimizi işledik. Bunu yaparken 
hem tarihe bir kayıt düştük hem de ufkumuzu işa-
retlemiş olduk.

DEĞERLER SENDİKACILIĞINA 
EVET !

85 Memur-Sen 81 İlde ‘Evet’ Tercihi İle 
Alanlara iniyor

56 Başbakan Yardımcısı Numan Kur-
tulmuş’tan Memur-Sen’e Ziyaret

41

Halep İçin Özgürlük Yürüyüşü 
İstanbul’da Gerçekleştirildi

38 ‘Mehmet Akif İnan Vakfı’ Kuruldu

46

Halep İçin 81 İlden 81 Yardım TIR’ı 
Yola Çıkıyor
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“Emperyalist egemenler tarafından kapitalist düzenin kurucu ve koruyu-
cu unsuru konumundaki mevcut küresel finans ve ekonomik sistemlerinin 
2007’den itibaren yaşadığı ve her geçen gün derinleşen büyük krizini aşmak 
için “sıcak savaş çıkarmak”, “çok uluslu terör örgütleri kurmak” dahil insan-
lık dışı her türlü yol ve yöntemin denendiğinin farkındayız. Hegemonik em-
peryalistlerin var oluşuna, kapitalist sömürü çarkının kuruluşuna payanda 
olan “kumar ve kumpas ekonomisi sisteminin” ve bu sistemle inşa edilen 
ve insanlığın mahkûm edildiği “köhne ve kahpe emperyal dünya düzeninin” 
yıkılışını sağlayacak her adımın, her çabanın, her çağrının paydaşı olmakta 
kararlıyız.” 

Bu satırlar, 13 Aralık 2016 tarihinde Ankara’da düzenlediğimiz Genişletilmiş 
Başkanlar Kurulu Toplantısı’nın sonuç bildirgesinde geçiyor. Gerçekten de 
köhnemiş ve kahpe emperyal düzenin oluşturduğu anaforda, küresel ölçek-
te kriz ve kaos her geçen gün ağırlığını hissettirmekte.  ABD Ulusal İstihba-
rat Konseyi Ocak ayı içinde yayınladığı raporda “Önümüzdeki 5 yılda, ulusla-
rarası ve ulus içi çatışmalar tüm yeryüzünde artacak” diyerek, -en azından 
yeni yönelimlerini ortaya koyarken- krizin de hangi aşamaya geldiğine dair 
ipuçlarını vermektedir. Yukarıdaki satırları bir de bu perspektiften okumakta 
fayda var kanaatindeyim.  

Yeni arayışların, yeni yönelimlerin zorunluluk haline geldiği bir zaman dili-
minin içinden geçiyoruz. 1990’lı yıllarda dillendirilen “Tarihin Sonu” söylem-
leri çoktan çöpe atıldı. Şimdilerde “batı merkezci düşüncenin” müntesipleri, 
özellikle Trump’ın seçilmesinden sonra panik halinde yeniden “Medeniyetler 
Çatışması” tezini dolaşıma sokarak, tarihi yine kendi lehlerine yorumlamaya 
çalışıyorlar. Fakat eski çamlar çoktan bardak oldu. Çünkü beşli çetenin gü-
dümündeki Birleşmiş Milletler başta olmak üzere adaletsiz dünya sisteminin 
ürettiği birçok kurum ve kuruluşun artık tarihin çöplüğüne gitme zamanının 
geldiği yüksek sesle dile getiriliyor artık. 

Evet, bir süre daha eski sözleri duymaya devam edeceğiz. Ne var ki bu, uzun 
sürmeyecek. Zira şimdiden “eski” sıfatıyla konumlandırabileceğimiz “siste-
min” açtığı yaralar kapatılabilecek gibi görünmüyor.

Bir düşünün… Kapitalist sistemin neden olduğu küresel çaptaki adaletsizlik-
ler, bizzat sistem tarafından itiraf edilmekle kalmıyor, aynı zamanda siste-
min baş aktörleri büyük krizlerle boğuşuyor. Bugün sistem analistleri dahi bu 
durumun içinden çıkamıyorlar. Nasıl çıksınlar ki? Küresel ölçekte, üretim ve 

Ali YALÇIN
Genel Başkan

UMUDUMUZ 
SORUNLARDAN BÜYÜK
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finans arasında 1’e 100 gibi bir dengesizlik söz konu-
su. Öte yandan sermayenin gittikçe tekelleşen yapısı 
da sistemi “çözümsüz” bir daralmaya doğru itiyor.  

Aslına bakarsanız, batı merkezci modern kapitalist 
dünya sistemi bizce doğal sınırlarına çoktan ulaştı. 
Artık sistem sahipleri epistemolojik düzlemde de çare-
sizler. Bir örnekle bu konuyu açalım. Bugün akademik 
düzlemde iktisat bilimi de anlam daralması yaşıyor; 
geçmiş zamanlarda en azından paylaşım sorununa 
da eğilen iktisat ilmi, bugün finans kapitalin efendileri 
lehine matematiksel hesap düzleminde değerlendiri-
liyor. Hatta öyle ki, emek kavramı dahi paranteze alı-
nırken, geniş halk kitlelerinin refahı basit bir ayrıntıya 
indirgenmiş durumda. Daha net ifade edecek olursak, 
bugünkü sistem “insan fıtratını” paranteze alarak iş-
lem yapmaktadır “Yeni bir dünya mümkündür” inan-
cıyla “Bismillah” çekerek yola koyulan, günümüzün 
erdemliler hareketi MEMUR-SEN, tam da bu noktada, 
sendikal bazda “insan fıtratına” çağrı yaparak yeni ara-
yışların öncüsü olmaya devam ediyor. Geçen Ekim ayı 
içinde SESRİC ile beraber İstanbul’da gerçekleştirdiği-
miz “İslam Dünyasında Sendikacılık” Sempozyumu bu 
arayışımızın bir ifadesiydi. Sempozyuma 58 ülkeden 
80 konfederasyona bağlı 116 sendikacı dostumuz 
katıldı. Gerek oturumlardaki konuşmalar, gerekse so-
nuç bildirgesi bizi son derece umutlandırdı. Özellikle 
sonuç bildirgesinde yer alan “İslam İşbirliği Teşkilatı 

(İİT) bünyesinde bir çalışma örgütü kurulması” yönün-
deki maddenin bizzat İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri 
Bakanları toplantısında gündeme alınması ve bu yıl 
yapılacak İİT Çalışma ve Dışişleri toplantısında kara-
ra dönüşmesi için hazırlıkların başlaması umudumuzu 
azme dönüştürdü. 

Medeniyet kodlarımızdan tevarüs eden “önce insan” 
ilkesini ete kemiğe büründürdüğümüz “İslam Dünya-
sında Sendikacılık” sempozyumu, bizim uzun yürüyü-
şümüzün önemli dönüm noktalarından biriydi. Çünkü 
yukarıda ifade ettiğimiz gibi paranteze alınmış “emek” 
kavramının, özellikle emperyalizmin kavramsal hege-
monyasından kurtarılması adına bir adım niteliği ta-
şıyordu. Katılımcı sendikalarla beraber, emek önceli-
ğinde insan merkezli adil bir dünyanın kurulması adına 
gayret sarfedeceğimizi deklare ederken, yeni ittifak-
ların da kapısını araladık. 

11 Ekim’de yine İstanbul’da düzenlediğimiz “Filistin ve 
Kudüs İçin Hep Birlikte” uluslararası programı da bu il-
kenin bir yansımasıydı. Emek hareketlerinin, insanlığın 
kanayan yarası Filistin ve Kudüs için ne yapabileceğini 
konuştuğumuz programda “Filistin topraklarında, bir 
Filistin sorunu değil işgalci İsrail sorunu vardır.” sözüy-
le eylem ufkumuzu ortaya koyduk. Bu sözle aynı za-
manda dünyanın vicdan sahibi insanlarına bir çağrıda 
bulunmuş olduk. 

Yine bu minvalde Halep özelinde zulüm altındaki bü-
tün ümmet coğrafyası için faaliyetlerimize devam et-
tik, ediyoruz. İstanbul’da gerçekleştirdiğimiz “Halep’i 
Ölümden, Dünyayı Zulümden Kurtar” yürüyüşü ile bir-
likte küresel ölçekteki “insani diplomasiye” dönük bir 
adım daha atarken, acil eylem planlarımızı da devreye 
soktuk. Bunun ilk adımı da bazı sivil toplum kuruluşla-
rıyla birlikte Halep’e yapılacak insani yardımdı. “Halep’i 
açlıktan, insanlığı utançtan kurtar” diyerek 81 ildeki 
teşkilatlarımızı harekete geçirdik ve Halep’e insani 
yardım gönderdik.

Bu hareketimizle küresel şer şebekelerinin, bölgelere 
yerleştirdikleri terör kuklalarının karşısında bir kere 
daha mazlumların yanındaki yerimizi aldık ve dik duru-
şumuzu sürdürdük. Bu noktada, öncülerimizden Rah-

Medeniyet kodlarımızdan tevarüs eden 
“önce insan” ilkesini ete kemiğe büründür-
düğümüz “İslam Dünyasında Sendikacılık” 
sempozyumu, bizim uzun yürüyüşümüzün 
önemli dönüm noktalarından biriydi. Çün-
kü yukarıda ifade ettiğimiz gibi paranteze 
alınmış “emek” kavramının, özellikle em-
peryalizmin kavramsal hegemonyasından 
kurtarılması adına bir adım niteliği taşıyor-
du. Katılımcı sendikalarla beraber, emek 
önceliğinde insan merkezli adil bir dünya-
nın kurulması adına gayret sarfedeceğimizi 
deklare ederken, yeni ittifakların da kapısı-
nı araladık. 
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metli Necmettin Erbakan’ın “Eğer Suriye işgal edilirse, 
asıl hedef Türkiye’dir” sözünü hatırlatalım. Buradan 
hareketle MEMUR-SEN olarak biz de “İnsani, tarihi, 
kültürel ve siyasi birikimini harekete geçiren, milli ege-
menlik ve tam bağımsızlıktan taviz vermeyen, siyaset-
ten ekonomiye, eğitimden diplomasiye, bilimden tek-
nolojiye hemen her alanda değişim misyonu ve gelişim 
vizyonuyla büyüyen ve gelişen Türkiye’nin küresel şer 
akıl tarafından hedef alındığını biliyoruz.” diyerek, du-
ruşumuzu bir kere daha ortaya koyduk.  

Biz biliyoruz ki; PKK/PYD, FETÖ, DAEŞ, DHKP-C başta 
olmak üzere, tüm mazlumlarının hamisi olan güzel ül-
kemize dönük kirli hedeflerin taşeronluğunu üstlenen 
bütün terör örgütleri, aynı akıl/el tarafından yönetilen 
ve vekalet verilen caniler ve hainler topluluğudurlar. 
İşte bu sebepten dolayı bu örgütlerin bertarafına, 
uzantılarının ve unsurlarının siyasal zeminden, kamu 
düzenine, kamu personel sisteminden ekonomik sis-
teme bütün alanlardan tasfiye ve tahliyesine yönelik 
faaliyetleri, “demokratik düzenin ve insan haklarına 
dayanan toplumsal hayatın korunması” noktasında 
devletin asli sorumluluğu kapsamında değerlendiriyo-
ruz.

Fakat burada bir hususun altını da çizmemiz gerekiyor. 
Maalesef son zamanlarda çıkarılan KHK listelerinde 
yer alan bazı isimler kamu vicdanını yaralamaktadır. 
MEMUR-SEN olarak bu sıkıntıların giderilmesi ve ma-
sumiyet karinesinin korunması adına bir rapor hazırla-
yarak ilgili makamlara ulaştırdık. 

Bizler, terör örgütleriyle en etkili mücadelenin veril-
mesinden yanayız. Lakin bu mücadele sırasında yapı-
lan hatalardan dolayı ortaya çıkacak sosyal maliyetin 
de iyi hesaplanması gerektiğini, aksi takdirde terörü 
tersinden besleyecek bir toplumsal hoşnutsuzluk ka-
pısının aralanacağını düşünüyoruz. Ayrıca, bu hususta 
yaşanan mağduriyetleri salt kendi üyelerimiz ve dün-
ya görüşünde ortaklaştığımız kişiler bağlamında değil, 
inancına ve siyasi eğilimine bakmaksızın kişilerin insan 
hakları ve hukuku üzerinden adaleti ayakta tutma ve 
şahitlik saikıyla dile getiriyoruz.

Toplumsal tesanüt ancak bu şekilde korunur. İçinden 
geçtiğimiz anafor ancak ve ancak bu dayanışma ru-
huyla atlatılabilir. Yazıya son verirken temel bir konfe-
derasyonumuz açısında önemli olan iki olayı açıklama-
ma izin verin.  Bu yılın Mayıs ayı Konfederasyonumuz 
ve sendikalarımız açısından, Ağustos ayı ise kamu gö-
revlilerimiz ve aileleri hem de bizim açımızdan yeni ve-
rilerin, yeni hakların, kazanımların, yeni rekorların kayıt 
altına alınacak, imza altına alınacak olması nedeniyle 
son derece önemlidir. Mayıs ayında, sendikaların ve 
konfederasyonların üye sayılarının tespiti yapılacak. 
Ağustos ayında ise 2018 ve 2019 yıllarında kamu 
görevlilerinin yararlanacağı mali, sosyal ve özlük hak-
larının belirleneceği 4. Dönem Toplu Sözleşme süreci 
başlayacak. 

Bununla birlikte, Türkiye, 16 Nisan’da yeni sistemi-
ni oylayacak. MEMUR-SEN olarak bu süreçte paydaş 
olmak için 81 il, 100 ilçede programlar düzenliyoruz. 
Yukarıda bahsettiği sendikal faaliyetimizin yanında, 
bu konuyu başa alarak, “MEMUR-SEN’E DAVET, TER-
CİHİMİZ EVET” başlıklı toplantılarımızla teşkilatlarımızı 
bilgilendirme çalışmaları yürütüyoruz. Biz vesayetin 
son bulması, istikrar ve istikrarın sonucunda oluşacak 
ekonomik büyümeden payımızın artacağını düşüne-
rek “Tercihimiz Evet” diyoruz. Memur-Sen, bu yönüyle 
birileri gibi karşıtlık üzerine kurulmuş anlayış yerine, 
olumlu adımları destekleyen bir muhalefet anlayışını 
ortaya koyuyor. Demokratik dönüşüm, etkin yönetim 
ve küresel zeminde masada olan bir Türkiye idealimiz 
var. Yani Yeniden Büyük Türkiye idealiyle, bu dönü-
şümde pay sahibi olmak için yollardayız. 

Türkiye’nin vesayet sisteminden kurtula-
bilmesi önemli bir toplumsal uzlaşı alanını 
oluşturmaktadır. Elbette yöntemler farklı 
olabilir. Fakat yine de zihnimizi ve hareke-
timizi pranga altında tutan vesayetin yıkıl-
ması, özgürleşmenin sağlanması ve dolayı-
sıyla uzlaşının temelini oluşturan diyalog 
zemininin oluşması, tesanütümüzü artıra-
caktır. İşte önümüzdeki Anayasa Referan-
dumu bize böyle bir zemin sunmaktadır.
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“İslam Dünyasında Sendikacılık” Konulu 
Uluslararası Sempozyum Yapıldı

Konuşmasında terör koalisyonunu 
kınayan Yalçın, “Terör örgütleri hem 
dünyanın hem de ülkemizin önemli 
bir sorunudur. Masum insanları kat-
leden DEAŞ, Boko Haram, El Kaide, 
FETÖ, PKK, YPG-YPJ terör örgütleri 
arasında ayrım yapmadan hepsini 
şiddetle kınıyoruz” dedi. 

“İslam Dünyasında Sendikacılık” 
Uluslararası Sempozyum İstan-
bul’da başladı. Üç gün süren dev 
organizasyonda Memur-Sen Genel 
Başkanı Ali Yalçın, SESRIC Genel 
Direktörü Büyükelçi Musa Kulaklı-
kaya, Hak-İş Genel Başkanı Mah-

mut Arslan ile Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzi-
noğlu birer sunum gerçekleştirdi. 
Sempozyuma 58 ülkeden 116 
konfederasyon yöneticisi katıldı. 
İlk gün açılış konuşmalarının ardın-
dan üç farklı dilde üç ayrı salonda 
oturumlar gerçekleştirildi. 

YALÇIN’DAN 
TARİHİ ÇAĞRI

Konuşmasında Dünyanın birçok ül-
kesinde yaşanan savaş, açlık, yok-
sulluk ve büyük dramlara dikkat çe-
ken Memur-Sen Genel Başkanı Ali 

Yalçın, Türkiye’nin merhamet diplo-
masisiyle dünyaya örnek olduğunu 
vurguladı. “Gelir dağılımında adale-
tin sağlandığı, daha adil, daha insa-
ni, daha huzurlu ve barış içerisinde 
bir dünya için sorumluluk almalıyız” 
diyen Yalçın, 58 ülkeden programa 
katılan konfederasyon temsilcileri-
ne, “Emeğin ve sendikal hareketin 
sorunlarını istişare edecek, ortak 
çözümler üretecek bir mekaniz-
mayı İslam İşbirliği Teşkilatı altında 
oluşturmalıyız” çağrısında bulundu.

“Dünyanın farklı coğrafyalarından 
58 ülke ve 80 konfederasyondan 

 “İslam Dünyasında Sendikacılık” konulu uluslararası sempozyum, Memur-Sen ve 
SESRIC öncülüğünde İstanbul’da gerçekleştirildi. Açılış konuşmasını yapan Memur-Sen 
Genel Başkanı Ali Yalçın, 15 Temmuz darbe girişimini “Tarihin en alçak kanlı darbe 
girişimi”  olarak değerlendirdi.
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116 sendikacı dostumuzla sendi-
kal hareketin sorunlarını tartışmak 
için bir araya geldik” diyen Yalçın, 
“Tüm sendikalarımıza davetimizi 
kabul ederek emek mücadelesin-
de ortaklaşmak, ortak sorunları-
mıza birlikte çözüm yolları aramak 
ve aramızda işbirliği imkanlarını 
konuşmak için davetimize icabet 
ettiklerinden dolayı Memur-Sen 
Ailesi adına teşekkür ediyorum. 
Sizleri, ülkemizin en fazla üyeye 
sahip Konfederasyonu olarak 1 
milyon üyemiz adına selamlıyorum” 
dedi.

Konuşmasına 15 Temmuz kanlı 
darbe girişimine değinerek başla-
yan Memur-Sen Genel Başkanı Ali 
Yalçın, şunları söyledi: “Sizleri üç ay 
önce bir darbe kalkışmasını milletin 
mücadelesiyle bastıran bir ülkenin 
ferdi olarak selamlıyorum. Fethul-
lahçı Terör Örgütü, 15 Temmuz’da 
tarihimizin en karanlık darbe teşeb-
büsünü gerçekleştirdi. Maymuncuk 
olarak kullandıkları eğitim faaliyet-
leri yoluyla milletimizi maddi ve 
manevi olarak sömürdüler. Elde et-
tikleri gücü, yurt dışındaki işbirlikçi-
leriylebirlikte  milletimize karşı silah 
olarak kullandılar. (Himmet yalanıy-
la) Milletten gasp ettikleri paraları 
ülkemizin aleyhine kullanmaktan 
geri durmadıkları gibi beyinlerini 
yıkadıkları üniformalı teröristleri 
milletimize kurşun atan ve bomba 
yağdıran birer makineye dönüş-
türdüler. Fetullahçı Terör Örgütü 
tankları, silahları ve uçakları iman-
larıyla durduran bir halk olduğunu 
düşünmemişlerdi. Bu olaylarda 
246 şehidimiz ve 2000’den fazla 
gazimiz var. Rabbim şehitlerimize 
rahmet etsin. Rabbim bir daha böy-
le bir olay yaşatmasın.” 

TERÖR TÜM DÜNYAYI 
HEDEF ALMAKTADIR

Türkiye’nin ayrıca PKK terör örgü-
tünün saldırılarıyla da mücadele 
ettiğini ifade eden Yalçın, “Terör 
örgütleri hem dünyanın hem de 
ülkemizin önemli bir sorunudur. 
Masum insanları katleden DEAŞ, 
Boko Haram, El Kaide, FETÖ, PKK, 
YPG-YPJ terör örgütleri arasında 
ayrım yapmadan hepsini şiddetle 
kınıyoruz. Terör örgütlerinin adı 
ayrı olsa da; hepsi aynı amaca hiz-
met etmektedir ve insanlığın ortak 
düşmanıdır. Ülkemizin bir bölge-
sinde PKK terör örgütü; emekçile-
rin çalışma hakkını engellemekte, 
sağlık hizmeti veren ambulanslara 
ve hastanelere bombalar atmakta, 
okulları yakarak ve karne alan öğ-
rencilerin bulunduğu sırada okul-

ları bombalayarak, yalan ihbarlarla 
çağırdığı polisleri ve sağlık çalışan-
larını katletmektedir. Sonra da ül-

kemizden bazı sendikalar PKK’nın 
yaptığı katliamları izleyerek bunları 
sanki devlet yapmış gibi uluslara-
rası sendikalara raporlar gönder-
mektedir. Terör örgütünü temize 
çıkarmak için uluslararası sendika-
lara yalan ve yanlış bilgiler aktaran 
sendikalar konusunda hepimizin 
duyarlı olması gerekir” dedi. 

DAYANIŞMAYI ARTIRAN 
YENİ İŞBİRLİKLERİ 
YAPMAMIZ ZARURİDİR

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yal-
çın sözlerini şu şekilde sürdürdü: 
“Dünya böyle ağır sorunlara bağlı 
krizler yaşarken sendikal hareket 
de kriz yaşamaktadır. Günümüz-
de sendikal hareketin hem nitelik 
hem de nicelik olarak gerilediği bir 
dönemi yaşıyoruz. Son otuz yıl-

dır tüm dünyada, sendikalı çalışan 
sayısında önemli ölçüde azalma-
lar görülmektedir. Sendikalaşma 
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oranlarının görece yüksek olduğu 
Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerde 
bile sendika üye sayısında azalma 
dikkat çekicidir. Neredeyse dün-
ya sendikal hareketinin tek ortak 
noktası üye kaybetmek, siyasette 
ve ekonomideki ağırlığını kaybet-
mektir. Bu nedenle uzun süredir 
sendikal hareket bir krizle karşı kar-
şıyadır. Yapısal değişimler sendikal 
hareketin işverenler karşısındaki 
pazarlık gücünü zayıflatmaktadır. 
Sendikal harekette yaşanılan bu 
olumsuzluklara bir cevap üretmek 
zorundayız. Bu noktada, sendika-
lar olarak uluslararası dayanışmayı 
artıran yeni işbirlikleri yapmamız 
zaruridir. Bu işbirliklerini yaparken 
bizim temel bir takım ilkelerimiz ol-
duğunu buradan ifade etmek iste-
rim. Sendikal dayanışmaya, ülkeler 
arasındaki güçlü olanın zayıf olana 
baskısı yerine, karşılıklı dayanışma 

ve işbirliği çerçevesinde eşit bir iliş-
ki olarak bakıyoruz.  MEMUR-SEN 
olarak sendikal ilişkilerde önde ol-
mak yerine yan yana yürümek ve 
tecrübelerimizi paylaşmak ana ilke-
mizdir. Bu çerçevede ortak eğitim 
ve paneller yapmak, ortak sorun-
larımızı tartışarak ortak çözümler 
bulmak ana hedefimizdir.”  

YEREL OLDUĞU KADAR 
KÜRESEL DÜŞÜNMEK 
ZORUNDAYIZ

Geleneksel sendikacılık modelinin 
bugün yaşanılan sorunlara çözüm 
bulamadığı gibi sendikal krizin 
aşılmasında da yetersiz kaldığını 
vurgulayan Yalçın, “Sendikalar güç 
kaybettikçe sorunlarla baş etme 
mücadelesi de azalmaktadır. Sendi-
kal hareket yeni gelişmelerin üret-
tiği sorunların çözümüne uygun 

stratejiler geliştirmelidir. Sendikal 
hareket önemli tehditler ile karşı 
karşıyadır. Ancak, yaşanan dönü-
şüm, sendikalar açısından tehdit 
olduğu gibi iyi yönetilirse fırsata da 
dönüştürülebilir. Özellikle küresel 
ekonomik krizler tüm dünyada sen-
dikacılığın temel amaçlarından olan 
eşitlik ve adalet ilkelerinin önemini 
artırmıştır. Sendikal hareketin ya-
şadığı krizde, yapısal şartların de-
ğişmesi kadar, bu şartlara cevap 
üretmede sendikaların yetersiz 
kalmasının da etkisi olduğu göz ardı 
edilmemelidir. Emek hareketinin 
yaşadığı ortak sorunlar karşısında, 
sendikacılık hareketi yerel olduğu 
kadar, küresel düşünmek zorun-
dadır. Bu zorunluluk sadece kendi 
yerel gündemlerini takip eden de-
ğil, küresel değişimi öngörebilen ve 
bu ölçekte alternatif stratejiler ge-
liştirebilen sendikal anlayışı elzem 



9Memur Sendikaları Konfederasyonu

hale getirmektedir. Yaşanılan sen-
dikal krizde sendikalara düşen gö-
revler de vardır. Sadece ücret sen-
dikacılığı yapmak, uzlaşmaya kapalı 
olmak ve tüm dünyada yaşanan 
değişimleri ıskalamak sendikacılığı 
geriletir. Bu nedenle Memur-Sen 
olarak sendikal anlayışımız; üyele-
rine hizmet üreten, sosyal diyalo-
ğu esas alan, söz karar ve yetkinin 
üyesinde olduğu bilinciyle hareket 
eden, yeniliklere açık olan, ulusla-
rarası çalışma standartlarının uy-
gulanmasını esas alan bir sendika-
cılıktır” şeklinde konuştu. 

DAHA ADİL BİR DÜNYA 
İÇİN SORUMLULUK 
ALMALIYIZ

“Sendikamızın temel mücadelesi 
herkes için adil dünya düzeninin 
kurulmasıdır” diyen Yalçın, “Bunu 
sadece kendi ülkemiz için değil tüm 
dünya için talep ediyor ve bunun 
mücadelesini veriyoruz. Dünyanın 
küreselleştiği ve iletişim imkan-
larının arttığı bir ortamda insanca 
yaşam hakkını sadece kendimiz için 
talep etmek “bireysel konfor” tale-
bi olacaktır. Kim olduğu, neye inan-
dığı, nerede yaşadığı önemli değil; 
herkesin insan olarak değerli oldu-
ğu ve çalışma hayatında insanca 
bir yaşama kavuştuğu bir dünya 
hepimizin ortak hedefi olmalı. Ge-
lir dağılımında adaletin sağlandığı, 
daha adil, daha insani, ve barış içe-
risinde bir dünya için sorumluluk 
almalıyız. Emek örgütleri olarak, 
yasaklanan, sınırlanan, sömürülen 
değil sendikal hak ve özgürlüklerini 
kullanan, emeğin hakkını aldığımız 
bir çalışma hayatı düzlemi için hep 
birlikte sorumluk almalıyız” dedi.

KULAKLIKAYA: 
SORUMLULUK ALMAYA 
DEVAM EDECEĞİZ

SESRIC Genel Direktörü Büyükelçi 
Musa Kulaklıkaya ise sempozyu-
mun isabetli bir dönemde yapıl-
dığına dikkat çekerek sözlerini şu 
şekilde sürdürdü: “Böyle bir zaman-
da sendikaların ve çalışan konfe-
derasyonlarının önemi eskisinden 
de daha farklı bir konuma geldi. 
Sendikaların sayısal ve niteliksel 
anlamda yetersiz olduğu ülkeler-
de görülen toplu sözleşme, grev 
vb. çalışanların sahip olduğu temel 
hakların eksikliği küresel krizin top-
lumsal boyutları anlamında sendi-
kaların ne denli önemli olduğunu 
ortaya koydu.” SESRIC olarak İslam 
dünyasındaki sendikacılık hedefle-
rinin gerçekleştirilmesinde sorum-
luluk almaya devam edeceklerini 
de belirten Kulaklıkaya, “Bu sem-
pozyum sırasında yapılacak olan 
katkıların, yorumların ve önerilerin 

İİT ülkelerinde işsizliğin azaltılması 
ve iş hayatındaki standartların artı-
rılması anlamında son derece katkı 
sağlayacağından eminim” diye ko-
nuştu. Kulaklıkaya, “Memur-Sen’e 
göstermiş oldukları fevkalade çaba 
ve gayretlerinden dolayı teşekkür-
lerimi sunuyorum.” Çalışma ve Sos-
yal Güvenlik Bakanı Mehmet Müez-
zinoğlu, Memur-Sen Genel Başkanı 
Ali Yalçın, SESRIC Genel Direktörü 
Büyükelçi Musa Kulaklıkaya, Ana-
dolu Ajansı 15 Temmuz fotoğraf 
sergisini gezdi. 

ÜÇ OTURUM VE 
ÇALIŞTAY 

Açılış konuşmalarından sonra ilk 
gün üç farklı dilde üç ayrı salonda 
oturumlar gerçekleştirildi. Misafir 
Konfederasyonların sunumlarının 
ardından, “İslam Dünyasının Sendi-
kaları Arasında İşbirliğini Arttırma 
Yolları: Beklentiler ve Zorluklar” 
başlıklı çalıştay gerçekleştirildi. 

Memur-Sen ve SESRIC arasında 
kurumsal işbirliği protokolü imza-
landı. Protokole Memur-Sen Genel 
Başkanı Ali Yalçın ve SESRIC Genel 
Direktörü Büyükelçi Musa Kulaklı-
kaya imza attı.
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Bakan Müezzinoğlu: Yaptığı Öncülük İçin 
Memur-Sen’e Teşekkür Ediyorum

Programda konuşan Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet 
Müezzinoğlu, “Ülkemizin önde ge-
len sivil toplum kuruluşlarından 
Memur-Sen ile İslam İşbirliği Teş-
kilatı’na bağlı SESRIC’in ortaklaşa 
düzenlediği bu sempozyumda bu-
gün bir noktada ev sahibi olarak, 
sizlerle birlikte olmaktan mutluluk 
duyuyorum. İslam Dünyasının or-
tak akıl, ortak amaç ve ortak gönül 
hedefine en çok ihtiyaç duyduğu 
bu dönemde, İslam dünyasının 
farklı renklerinden temsilcilerle bir 
istişare ortamında bizleri buluştur-

dukları için her iki kuruluşa da ayrı 
ayrı teşekkür ediyorum” dedi.

“Biz tek kelimeyle sendikaların 
amaçlarını belirginleştirmek iste-
sek, bu kelime ‘adalet’ olacaktır” 
diyen Bakan Mehmet Müezzinoğlu, 
“Tüm dünya sendikaların varlık se-
bebinin işçilerin çalışma koşullarını 
iyileştirmek, istismar edilmelerini 
önlemek ve iyi bir hayat yaşamala-
rını sağlamak olduğunda hemfikir-
dir. Sendikaların en önemli amacı, 
adalet ise, bu İslam’ın da en önemli 
amacıdır. Çünkü her alanda adaleti 

tesis etmeyi ve ihtiyaç sahibini gö-
zetmeyi şiar edinen dinimiz, sadece 
ibadet ve duadan ibaret olmayıp, 
ekonomik ve sosyal hayatı şekil-
lendiren kendi sosyal, ekonomik ve 
politik kural ve ilkelerine sahiptir” 
şeklinde konuştu.İslam Coğraf-
yasında yaşanan mağduriyetlere 
değinen Bakan Müezzinoğlu, “Maa-
lesef bugün sadece çalışma haya-
tında bir zayıflık ve hak gasbı değil, 
hayatın tüm evrelerinde dünyanın 
bir çok yerinde ve özellikle Müslü-
manların yaşadığı coğrafyalarda 
özellikle de Müslümanlar mağdur 

Memur-Sen ve SESRIC öncülüğünde İstanbul’da gerçekleştirilen “İslam Dünyasında 
Sendikacılık” konulu uluslararası sempozyuma Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
Mehmet Müezzinoğlu katıldı. Bakan Müezzinoğlu, “Memur-Sen’e alanında yaptığı ön-
cülük için teşekkür ediyorum” dedi.
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edilmektedir. Tam bu noktada si-
vil toplumun önemi ve geleceği 
inşadaki rolü de akıllara getirilmeli, 
birlikten güç doğar anlayışı ile ha-
reket edilmelidir. Bugün İslam dün-
yası olarak bizlerin de en çok ihtiyaç 
duyduğu husus budur. Temellerini 
attığımız sistemin dümenine geç-
me vakti gelmiştir. Söz kalabalık 
olmaktan çıkarılmalı, manasına ka-
vuşturulmalıdır. Sivil Toplum konu-
sunda hükümetimizin özel bir has-
sasiyeti bulunmaktadır. Bir örnek 
verilecek olursa, kamu görevlileri 
sendikacılığına yönelik istatistikle-
re baktığımızda; 2016 yılı itibarıyla; 
11 hizmet kolunda kurulu toplam 
170 sendika ve 10 konfederasyon 
bulunmakta, 1 milyon 756 bin 934 
sendika üyesi kamu görevlisi yer 
almakta olup, sendikalaşma oranı 
yüzde (%) 71,64 düzeyindedir. Biz 
AK Parti iktidarları olarak sivil top-
lumu ilk andan itibaren destekledik 
ve bugün bunun meyvelerini top-
lamaya başladık. Peki neler yaptık; 
Demokratik yönetimin yerleşmesi, 
sivil toplum alanının genişletilme-
si ve örgütlenme özgürlüğünün 
güçlendirilmesi amacıyla 2004 
yılında yeni Dernekler Kanunu’nu 
yürürlüğe koyduk. Dernek kurma 

hakkına getirilen kısıtlamaları kal-
dırdık. Kamu görevlileri ve öğren-
cilerin dernek üyesi olabilmelerinin 
önündeki engelleri kaldırdık. 2012 
yılında, işçi ve işveren arasındaki 
ilişkileri yeni bir bakış açısıyla ele 
alan yeni “Sendikalar ve Toplu İş 
Sözleşmesi Kanunu”nu çıkardık. 
Sivil toplumun güçlendirilmesi yo-
lunda önemli bir adım olarak yeni 
“Vakıflar Kanunu” çıkardık. Onlarca 
düzenlemenin içinden verdiğim bu 
küçük örneklerle ne tür sonuçlara 
ulaştık diye soracak olursanız eğer, 
AK Parti öncesi 5 milyon olan sivil 

toplum kuruluşları üye sayısının, 
AK Parti döneminde %100’lük bir 
artışla 10 milyonu aşması cevabını 
vermek isterim. İslam dünyasının 
bir parçası olarak biz sivil toplumu 
destekliyor ve bu yönde çalışma-
larımızı sürdürüyoruz. Tüm İslam 
aleminin sivil toplumu önemseme-
si ve artık sözün sahibine geçme-
si dileğimle, Memur-Sen’e bu tür 
uluslararası çalışmalarında destek 
olacağımız sözünü vererek, alanın-
da yaptığı öncülük için kendilerine 
teşekkür ediyorum” şeklinde ko-
nuştu.
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Arslan: Sendika Komitesi 
Birliğimizi Güçlendirir

 “İslam Dünyasında Sendikacı-
lık” Sempozyumunda konuşan 
Hak-İş Genel Başkanı Mahmut 
Arslan, İslam İşbirliği teşkilatı 
bünyesinde bir ‘Sendika Komi-
tesi’ oluşturulmasını önemse-
diklerini belirtti. SESRIC Eğitim 
ve Teknik İşbirliği Departmanı 
Müdürü Fatih Serenli ise, İslam 
ülkelerinde faaliyet gösteren 
sendikalar arasındaki diyalog ve 
sosyal zemini kuvvetlendirmek 
amacıyla herkesin sorumluluk 
alması gerektiğini vurguladı.

Memur Sendikaları Konfederasyo-
nu (Memur-Sen) ve İslam Ülkeleri 
İstatistik, Ekonomik, Sosyal Araş-
tırma ve Eğitim Merkezi (SESRIC) 
tarafından İstanbul’da düzenlenen 
“İslam Dünyasında Sendikacılık” 
Uluslararası Sempozyumu protokol 
konuşmalarıyla devam etti. Toplan-
tıda konuşan Hak-İş Genel Başkanı 
Mahmut Arslan, “Memur-Sen’in al-
dığı inisiyatif sonucu uluslararası 
kuruluşlarda yer alan birçok dostu-
muzla diyaloğumuzu kuvvetlendir-
dik ve yeni bir yol haritası üzerinde 
çalıştık” diye konuştu. 

ARSLAN: DAHA FAZLA 
İŞBİRLİĞİ İÇİNDE 
OLMALIYIZ

İslam İşbirliği teşkilatı bünyesinde 
bir ‘Sendika Komitesi’ oluşturulma-
sının önemli olduğunu kaydeden 

Arslan, “Bu komitelerin oluşturu-
labilmesi için bir takım zorluklar 
vardır. Ama aşılmayacak şeyler de-
ğildir. Bu zorlukları aşmak, her ülke-
deki sendikaların ülkelerindeki yü-
kümlülüklerini yerine getirmesiyle 
mümkündür. İslam İşbirliği bünye-
sinde oluşturulacak bir ekonomik 
sosyal komite, bizlere sosyal bir 
zemin hazırlamak için fırsat ola-
caktır. Bizler İslam İşbirliği Teşkila-
tı bünyesinde İslam ülkelerindeki 
sendikaların oluşturacağı bu birliği 
önemsiyoruz. 

İslam ülkelerindeki çalışma hayat-
larındaki birçok problemin bu şekil-
de çözülebileceğini düşünüyoruz. 
Bize düşen tüm katılımcıların bu 
konuyu kendi ülkelerinde gündeme 
taşımaları ve çözüme öncülük et-
meleridir. Ekonomik sosyal komite-
ler, sendikaların aralarındaki irtibatı 

ve uluslararası etkileşim ve etkiyi 
artırması bakımından da önemlidir” 
ifadelerini kullandı.

SERENLİ: 
SOSYAL ZEMİNİ 
KUVVETLENDİRDİK

Sempozyumun önemine vurgu 
yapan SESRIC Eğitim ve Teknik 
İşbirliği Departmanı Müdürü Fatih 
Serenli ise, “İslam ülkelerinde faali-
yet gösteren sendikalar arasındaki 
diyalog ve sosyal zemini kuvvet-
lendirmek amacıyla bu programı 
düzenledik, tüm sendikalara söz 
hakkı ve sunum süreleri tanıyarak 
ülkelerindeki mevcut sendikal dü-
zen hakkındaki bilgilendirmelerini 
dinledik. İslam dünyasındaki sendi-
kacılık anlayışı üzerine gerçekleşti-
rilen farklı panellerle ortaya çıkan 
düşünceleri önemsiyoruz” dedi.
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Gündoğdu: İslam Ülkeleri Olarak 
Artık Harekete Geçmeliyiz 

 “İslam Dünyasında Sendikacı-
lık” Sempozyumunda konuşan 

Memur-Sen Onursal Başkanı ve 
TBMM İdari Amiri Ahmet Gündoğ-
du, “Dünyadaki enerji politakala-

rı, mazlumun acısını daha fazla 
artırıyorsa, ölümlerin bir çoğu 

Müslüman coğrafyalarda yaşanı-
yorsa artık ‘biz varız’ demeliyiz 

ve harekete geçmeliyiz” dedi.

Memur Sendikaları Konfederasyo-
nu (Memur-Sen) ve İslam Ülkeleri 
İstatistik, Ekonomik, Sosyal Araş-
tırma ve Eğitim Merkezi (SESRIC) 
tarafından İstanbul’da düzenle-
nen “İslam Dünyasında Sendika-
cılık” Sempozyumu 2.  gününde  
de yoğun katılımla devam etti. 
Sempozyuma katılan, Memur-Sen 
Onursal Başkanı ve TBMM İdari 
Amiri Ahmet Gündoğdu konuşma-
sına, Memur-Sen’in kurucu genel 
başkanı Akif İnan’a Allah’tan rah-
met dileyerek başladı. Gündoğdu, 
“Memur-Sen bugün gönül coğraf-
yamızdaki kardeşlerimizi ağırlıyor. 
Emeğin, kardeşliğin, göz yaşının 
sınırlarının olmadığını bir kez daha 
tüm dünyaya gösteriyor” ifadeleri-
ni kullandı. 

HAİNLER BİZDEN OLAN 
NE VARSA SALDIRDI

Türkiye’nin birçok badireyi atlat-
tığını ancak 15 Temmuz’un daha 
hain bir girişim olduğunu kaydeden 
Gündoğdu, “15 Temmuz gecesi, 

‘Düşmanın en tehlikelisi sizden 
gözüküp de sizden olmayandır’ 
sözünü bir kez daha anladık. İşgal 
kuvvetlerinin bile hedef almadığı 
meclisimizi hedef alarak, milletimi-
zin iradesini vesayet altına alma-
ya çalıştılar” diye konuştu. Milletin 
vesayetçilere, ‘Ey vesayetçiler, 
artık darbenin ayak seslerini duy-
duğunda kaçan millet yok” dediğini 
belirten Gündoğdu, “”Türk milleti 
demokrasinin tarihini yazdı” şeklin-
de konuştu. 

HAREKETE GEÇMELİYİZ

Gündoğdu sözlerini şu şekilde sür-
dürdü: “Biz hangi dilden, hangi ırk-
tan hangi dinden olursa olsun hiç-
bir şekilde bir haksızlığın hak olarak 
görünmesine göz yumamayız. 
Böyle bir organizasyonu gerçek-
leştirdiği için, Onursal Başkanlığını 
yapmaktan gurur duyduğum büyük 
Memur-Sen Ailesine şükranlarımı 
sunuyorum. Gönül coğrafyamızdan 
ülkemize gelen tüm kardeşlerime 
teşekkür ediyorum. 

Dünyadaki enerji politakaları, maz-
lumun acısını daha fazla artırıyorsa, 
kıyımların ölümlerin bir çoğu Müs-
lüman coğrafyalarda yaşanıyorsa 
artık ‘biz varız’ demeliyiz, ve bulun-
duğumuz yerden harekete geçme-
liyiz.” 

TANRIVERDİ:
MEMUR-SEN’İ YÜREKTEN
KUTLUYORUM

“Memur-Sen’i, İslam dünyasındaki 
eksikliği tamamlamak üzere ha-
rekete geçtiği için kutluyorum” 
diyen AK Parti eski Milletvekili ve 
Hak-İş’e bağlı Hizmet-İş Sendikası 
eski Genel Başkanı Hüseyin Tanrı-
verdi, “Bu sempozyum İslam dün-
yasındaki sendikacılığın sorunlarını 
çözecek ve vahşi emperyalizmin 
oyunlarını bozacaktır. Bu çalışma-
ların geleceğe yönelik çok yararlı 
olacağının altını çizmek istiyorum.  
Bizim medeniyetimizde hak vardır, 
adalet vardır, özgürlük vardır” şek-
linde konuştu.
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Memur-Sen, Hak-İş, Kudüs ve Filistin’i Destekleyen Sen-
dikalar Birliği tarafından organize edilen “Kudüs İçin Hep 
Birlikte” programı İstanbul’da gerçekleştirildi. 

Programa Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Me-
mur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Hak-İş Genel Başkanı 
Mahmut Arslan, Kudüs ve Filistin’i Destekleme Platformu 
Başkanı Muneer Said ve Anadolu Platformu Başkanı Tur-
gay Aldemir ile ulusal ve uluslararası yüzlerce sivil top-
lum temsilcisi katıldı.  Programın açılışında konuşan Me-
mur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, konuşmasına Filistinli 
şair Abu Salma’nın “Gölgeleri arasında özlemin, yadırga-
manın mezarlarında bizim yerimiz de var, bu kesin. Yorul-
ma gönül, dönüşün yollarında çökme sakın. Yine geleceğiz, 
yine” dizelerini okuyarak başladı. 

“Kudüs İçin Hep Birlikte” Programı 
İstanbul’da Yapıldı

İstanbul’da gerçekleştirilen “Kudüs 
İçin Hep Birlikte” Programında ko-

nuşan Memur-Sen Genel Başkanı Ali 
Yalçın, “İsrail, emperyalistlerden öğ-
rendiği Siyonist sömürgeciliği daha 

da güçlendirmeye, aldığı destekle 
yüzsüz işgali genişletmeye devam 

ediyor. Onun için, son yıllarda sık sık 
dillendiren ‘iki devletli çözüm’ öne-
risi oyalama taktiğinden ibarettir. 

İsrail’in ‘yerleşimci’ taktiği bilinçli iş-
gal stratejisinin bir parçasıdır” dedi.
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FİLİSTİN DAVASINA 
SAHİP ÇIKMALIYIZ

İsrail’in Filistin’i işgalini sert bir dille 
eleştiren Memur-Sen Genel Başka-
nı Yalçın, “Filistin, İsrail’in işgal ettiği 
topraklarda… Aslında İsrail’in tedrici 
işgal stratejisinin nasıl gerçekleşti-
ğinin en acı örneklerinden biri  de 
Hayfa. İngiliz manda yönetiminin, 
Avrupa’nın gettolarından gelen 
Yahudilere nasıl yol verdiğini ispat-
layan bu şehir şimdi unutuldu… Tıp-
kı bugün İsrail’in işgal ettiği Yafa, 
Akka, Safad, El-Celil, El-Halil ve 
Nablus’un, unutulması gibi. 1948, 
1967 süreçleri unutulduğu gibi… 
1980’de Camp David’de yaşanan-
lar unutulduğu gibi. Unuttuklarımız 
bununla sınırlı değil… Hatta bugün 
çekildiğimiz hattın dışında kalan 
yerleri unutma eğilimine sahibiz. 
Bugün yaşadığımız en büyük sorun 
budur” dedi. 

İSRAİL İŞGALİ 
ZİHİNLERİ DE 
KAPSIYOR

Filistin’in sadece toprak değil, aynı 
zamanda zihinlerde de işgal edil-
meye başlandığına dikkat çeken 
Yalçın, “Kavramları kimden alıyor-
sanız, onun egemenliği altındası-
nız demektir. Çünkü hafızanız dahi 
bu kavramlar çerçevesinde oluşur. 
Artık hafızanız işgal, geleceğiniz 
ipotek altındadır.  Filistin, tam da 
bu hazin noktada durmaktadır. Bı-
rakın merhameti, acıma duygumuz 
dahi İsrail’in en son saldırısından 
sonra harekete geçmektedir. Yani 
acılarımızı, elimizde kalan şekillen-
dirmekte… Hep bir şeyler kaybettik. 
İnsanımızı kaybettik, toprağımı-

zı kaybettik. Kudüs tedrici olarak 
yıkıma uğrarken, duyarlılığımızı 
kaybettik. Gerileyen bir stratejiye 
hapsolduk. Savunma hattımız hep 
aşıldı ve biz en son elimizde ka-
lanlar üzerine konuştuk. İrademizi 
düşmanın hareketine bağımlı kıldık. 
Bağımlılığı aşmanın yolu, kendi kav-
ramlarımızla düşünmekten, kendi 
hukukumuzla hareket etmekten 
geçiyor. Bunun da ilk şartı, önümü-
ze konulanı hep birlikte sorgula-
mak. Şimdi, tamda burada bir sor-
gulama yapmak istiyorum; Tarihin 
bir döneminde belli bir coğrafyanın 
üzerinde yaşayanların kendi çıkar-
ları doğrultusunda oluşturdukları 
hukuku, ‘evrensel değerler’ olarak 
dikte ettiler” diye konuştu. 

DÜNYA ZULME 
GÖZ YUMUYOR

Zulümlere dünya üzerinde yeterin-
ce tepki gösterilmemesini eleştiren 
Yalçın, şu şekilde konuştu: “Böyle 
bir müktesebattan dolayı bugün 
dünya üzerinde en dramatik olaylar 
hakkında verilen tepkiler söylem-
den ibaret kalıyor. Daha doğrusu 
birilerinin çıkarlarını gizlemek için 
kurulan süslü, cilalı sözler “hukuk” 
diye bize sunuluyor. Bugünün dün-
yası, maalesef hakkın değil gücün 
hüküm sürdüğü bir dünyadır. Birçok 
kavram kaba kuvvetin belirlediği sı-
nırlar içinde ele alınmaktadır. Mese-
la eşitlik, insan hakları ve barış… Her 
üçü de egemenlerce kendi çıkarları 
doğrultusunda tanımlanmış, hege-
monya için silaha dönüştürülmüş 
kavramlardır. Yani bütün dünya 
‘büyük bir yalanı’ yaşıyor. Büyük bir 
yalan, bütün dünyaya gerçekmiş 
gibi yaşatılıyor. Oysa biz, egemen-

lerin ‘barış’ afişiyle ‘soykırım’ sine-
ması çektiklerini biliyoruz… İnsanın 
onurunu ve haklarını gözetecekleri 
vaadiyle, dünyanın farklı coğrafya-
larında nasıl karışıklık çıkardıklarını 
da biliyoruz. İsrail’in en büyük da-
yanağı işte bu mantıktır. Şimdi bize 
düşen; kavramların içini, dayatılan-
larla değil, doğrularla doldurmaktır. 
Kavramsallaştırmayı doğru yapmak 
ve bu doğrultuda yürümektir. Ne 
yazık ki bizde bize verilen şekilde 
sorunu, ‘Filistin Sorunu’ olarak ad-
landırma alışkanlığını sürdürüyo-
ruz.” 

FİLİSTİN’DE SOYKIRIM 
SÜRÜYOR

Filistin’de açık bir şekilde soykırım 
yapıldığını belirten Yalçın, Filistin 
halkının katliamlara maruz kaldığını, 
yurtlarından sürüldüğünü, her türlü 
baskı altında yaşamak zorunda bı-
rakıldığını vurguladı. Filistin toprak-
larında bir “Siyonist İsrail” sorunu 
olduğunu ifade eden Yalçın, “Siyo-
nizm, modern ırkçılığın,  mitolojik bir 
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dünya görüşüyle harmanlanması-
dır. 1975 yılında, Birleşmiş Milletler, 
Siyonizm’i ırkçılığın bir türü olarak 
kabul ederken, bu hakikati ikrar et-
miş oldu. Buradan bakıldığında ken-
dini, kendi kararını yok sayan BM 
fotoğrafı görüyoruz. İsrail, bölge-
mizde birçok sorunun kaynağıdır. 
Özellikle geçmişte yaşanmış acılar 
üzerine inşa edilmiş holokost ide-
olojisiyle kendine meşruiyet sağ-
layan İsrail, emperyalistlerin stra-
tejilerinin işgalci bir aparatı olarak 
soykırım yapmaktadır. Avrupa’nın 
gettolarında yaşayan Yahudiler’in 
hangi amaçla 

Filistin’e yerleştirildiğini, İsrail ku-
rulmadan önce yaşanan terörü, bu 
terörün nasıl devlet terörüne evril-
diğini hepimiz çok iyi biliyoruz. 

Bugün de İsrail, emperyalistlerden 
öğrendiği Siyonist sömürgeciliği 
daha da güçlendirmeye, aldığı des-
tekle yüzsüz işgali genişletmeye 
devam ediyor. Onun için, son yıl-
larda sık sık dillendiren ‘iki devletli 
çözüm’ önerisi oyalama taktiğin-

den ibarettir. Çünkü iki devletli çö-
zümün şartı 1967 sınırlarıdır. Fakat 
bırakın1967 sınırlarını,  bugün İsrail, 
yerleşimci taktiğiyle yeni bölgeler 
işgal etmektedir. İsrail’in ‘yerleşim-
ci’ taktiği bilinçli işgal stratejisinin 
bir parçasıdır. Uluslararası güçlerin 
ikircikli tutumu da bu stratejinin 
rahatça uygulanmasına sebep ol-
maktadır” şeklinde konuştu. 

YALÇIN’DAN 
PANORAMA FİLİSTİN 
MÜZESİ ÖNERİSİ

Filistin kültürünün ve Filistin mü-
cadelesinin başlangıçtan bugüne 
kadarki seyrini anlatan, müze for-
matında bir “Panorama Filistin”e ih-
tiyaç olduğunu anlatan Yalçın, “Pa-
norama Filistin, mücadeleyi canlı 
tutarak  uluslararası alanda du-
yarlılığı artıracaktır. Filistin elbette 
canlı bir şekilde orada durmaktadır. 
Fakat bazen oluşturulacak sembo-
lik anlatımlar da, o gerçekliğin daha 
iyi kavranması sağlanmaktadır. 
İstanbul’da bulunan tüm belediye-
lere buradan çağrıda bulunuyor ve 

böyle bir yerin acilen kurulmasını 
teklif ediyorum. Birçok sivil top-
lum örgütünün Panorama Filistin’e 
destek vereceğine de inanıyorum. 
İlk harcını da Memur-Sen’in ata-
cağını, buradan deklare ediyorum. 
Kendi görevlerimizi samimiyetle, 
tam ve eksiksiz yaparsak, hede-
fe daha rahat ulaşırız. Bugün yeni 
yeni dengelerin oluştuğunu da he-
saba katarak, geleceğe dair umut-
larımıza dört elle sarılalım. Bize 
giydirilen gömleği yırtıp atalım… 
Bir zamanlar barışın merkezi olan 
Kadim Kudüs’ün ruhunu anlayalım… 
Anlayalım ki, insanlık için, özgür 
Kudüs ve bağımsız Filistin Devleti 
için omuz omuza çalışalım… Selam 
olsun özgür Kudüs’e… Selam olsun 
Filistin Devletine… Selam olsun Fi-
listin davasına omuz verenlere…” 
dedi.Kudüs İçin Hep Birlikte Ulus-
lararası Programında, Filistin’den 
Maher Abu Shaweesh, Ürdün’den 
Dr. Rehbi Halom, İngiltere’den Dr. 
Tarek Tahboob “Kudüs ve Filistin’i 
Desteklemede Sendikaların Rolü 
Paneli”nde birer sunum gerçekleş-
tirdiler.
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Memur-Sen, Hak-İş, Kudüs ve Filis-
tin’i Destekleyen Sendikalar Birliği 
tarafından organize edilen “Kudüs 
İçin Hep Birlikte” Programı İstan-
bul’da gerçekleştirildi. 

Programa katılan Başbakan Yar-
dımcısı Numan Kurtulmuş katılım-
cılara hitap etti. Programda konu-
şan Başbakan Yardımcısı Numan 
Kurtulmuş, “Bundan bir asır evvel 
1. Dünya savaşı sonrasında galip 
devletler bir araya gelerek Orta-
doğu’nun paylaşım planını yaptılar. 
Orada sınırları cetvellerle çizerek, 
tarihi ve kültürel geçmişi olmayan 
yeni sınırları belirlediler. 

Bir asır önce bu sınırlarla suni ola-
rak bölünen coğrafyamız, bu se-
fer halkların zihninde ve gönlünde 
bölünmeye çalışılıyor. Bir yandan 
etnik çatışmalarla, diğer taraftan 

terörizmin baskısıyla ikinci Sy-
kes- Picot uygulanmaya çalışılıyor. 
Bunun uygulanabilmesi için atıl-
mış en önemli adımlardan birisi; 
Osmanlı’nın dünyanın kalbi olarak 
gördüğü Kudüs’ün ve Filistin top-
raklarının statüsünün değiştirilme-
si olmuştur. Eğer Kudüs ve Filistin 
topraklarının statüsü değiştirilmiş 
olmasaydı, orada 1. Dünya Savaşı 
akabinde İsrail devletinin varlığına 
yol açacak adımların hazırlığı olma-
saydı, belki bugün Ortadoğu’daki 
sorunların birçoğu ile karşılaşmış 
olmayacaktık. Yeni Ortadoğu’nun 
emperyalistler tarafından şekillen-
dirilmesinde Filistin topraklarının 
işgal edilmesinin tarihi bir önemi 
vardır. 

Eğer Ortadoğu’da bir barıştan 
bahsetmek istiyorsak, bunun kilidi 
şüphesiz ki Filistin’in özgürleşmesi 

ve Filistin halkının en temel insani 
haklarını kullanabilecek duruma ge-
tirilmesidir. Bu olmadan Ortadoğu 
barışının olması mümkün değildir. 
Ortadoğu barışı olmadan da dünya 
barışı mümkün değildir. Filistin me-
selesi sadece Filistin halkı için değil 
dünya için anahtar mesafesinde 
önemli bir meseledir. Bu meseleyi 
küresel hale getirmek kaçınılmaz 
bir görevimizdir” diye konuştu. 

FİLİSTİN İNSANLIĞIN 
ORTAK DAVASIDIR

Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, 
“Filistin davasının savunulması 
sadece Müslümanların değil, in-
sanlığın ortak bir sorumluluğudur. 
Soğuk savaş döneminde bile han-
gi tarafta olursa olsun, rejimleri ne 
olursa olsun, Ortadoğu’daki bütün 
devletler için Kudüs meselesi ortak 

Kurtulmuş, “Kudüs İçin Hep Birlikte” Uluslararası 
Programında Konuştu

Başbakan Yardımcısı 
Numan Kurtulmuş, Me-
mur-Sen, Hak-İş, Kudüs 

ve Filistin’i Destekleyen 
Sendikalar Birliği tarafın-

dan düzenlenen “Kudüs 
İçin Hep Birlikte” konulu 
programda katılımcılara 

hitap etti. Kurtulmuş, 
“Eğer ilk terör örgütleri 

ortaya çıktığında bunlar 
önlenebilseydi, bugün 

Ortadoğu’nun böylesine 
çivisi çıkmış olmayacak-

tı” dedi.
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bir meseleydi. Ancak bugün geldi-
ğimiz noktada üzülerek söylüyoruz 
ki Ortadoğu’daki dağınıklığa para-
lel olarak Müslüman devletlerin de 
Kudüs konusundaki ortak tavırları 
maalesef gitgide zayıflamış, Filis-
tin meselesi ortak bir mücadele 
alanı olmaktan neredeyse çıkmış-
tır. Başkasını suçlamadan önce 
iğnenin ucunu kendimize batır-
mak zorundayız. İslam coğrafyası 
yeniden özgür bir Filistin devleti 
kurulması mücadelesini, Kudüs’ün 
özgürleştirilmesi meselesini kendi 
gündeminin ana maddesi olarak 
kabul etmelidir. Aksi takdirde yaşa-
dıklarımızı görüyoruz. 

Filistin toprakları neredeyse köy 
köy İsrailli işgalciler tarafından iş-
gal ediliyor. Bu çerçevede dünyanın 
tavrı da bellidir. Filistin işgali başla-
dığından bu yana dünya bunu sey-
rediyor. BM Güvenlik Konseyi ise bu 

konu ile ilgili onlarca karar almasına 
rağmen bunların uygulanamaya-
cağını biliyoruz. Çünkü BM zayıf ve 
mağdurun güçlü karşısında korun-
ması için değil, güçlünün gücünü 
temin edilmesi için çalışıyor. Ayrıca 
sadece İsrail’i durduracak kararların 
uygulanması değil, İsraillilerin bir 
şekilde onların üzerinde ambargo 
uygulanması konusunda da BM ol-
dukça çifte standartlı olarak hare-
ket ediyor. Kendi çıkarları söz konu-
su olduğu zaman ülkelere ambargo 
koymaktan çekinmeye BM, söz 
konusu İsrail olunca bir türlü am-
bargo koyamıyor. İsrail’e ambargo 
konulmadıkça da İsrail Filistinlilere 
ambargo koymaya devam ediyor. 
Bu sorunun çözülebilmesi öncelikli 
olarak İslam coğrafyasındaki ülke-
lerin tek tek Filistin davasını kendi 
dış politikalarının 1 numaralı mad-
desi haline getirmesinden geçiyor. 
Bu çerçevede hepimiz üzerimize 

düşen sorumluluğu yerine getir-
meliyiz” ifadelerini kullandı.

FİLİSTİN DAVASI 
HAKKANİYET CEPHE-
SİNİN GÜÇLENMESİ İLE 
ÇÖZÜLÜR

Filistin’i dünyada bir turnusol ka-
ğıdına benzeten Kurtulmuş, “Fi-
listin meselesi tabiri caizse bütün 
dünyada bir turnusol kağıdı gibi-
dir. İnsanlar özgürlükten, adalet-
ten bahsedebilirler. Bu bahsettik-
leri konusunda ne kadar samimi 
olduklarının testi, ancak Filistin 
davalarına bakış açılarıyla müm-
kündür. Sadece İslam dünyasında 
değil, bütün dünyada Filistin me-
selesi bir turnusol kağıdı olmuş, Fi-
listin cephesi hakkaniyet cephesi 
ile zulüm cephesini ayırt eden bir 
ayraç olmuştur. Bir tarafta saygı 
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ile andığımız Rachel Corrie. Gen-
cecik yaşta İsrail işgalci tankları 
altına yatarak vefat eden, dili dili-
mize, dini dinimize uymayan ama 
hakkaniyet anlayışında müşterek 
olduğumuz saygıdeğer bir hanı-
mefendi.  Zulüm cephesinde de 
adı Ahmet-Mehmet olan, halkının 
karşısından halkını ezen ama güç-
lüler karşısında ayakları tiril tiril 
titreyen zulüm cephesi mensup-
ları var. Biz hakkaniyet cephesini, 
adalet cephesini güçlendirmeye 
devam edeceğiz. Filistin davası-
nın çözümü, hakkaniyet cephesi-
nin güçlenmesi ile mümkün. Mavi 
Marmara ile ambargo altındaki 
Gazze’ye insani yardım götüren 
şehitlerimizi unutmayacağız. Fi-
listin davasına omuz veren kah-

ramanları her zaman anacağız” 
şeklinde konuştu.
 
TERÖR ZAMANINDA 
ÖNLENMELİYDİ

Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, 
Ortadoğu coğrafyasında bu gün-
lerde konuşulan en önemli me-
selelerden birinin terör olduğunu 
ifade ederek, “Ortadoğu’nun her 
tarafı terör tehdidi altındadır. Ne 
yazık ki bir kısmı Müslümanlık adını 
kullanan, İslam adını kendi emelleri 
için kirleten bir takım terör örgüt-
leri de bu coğrafyada var. Ayrıca 
terörle mücadele edebilmek için 
de Ortadoğu’daki terör tarihini çok 
iyi bilmek durumundayız. Ortado-
ğu’daki ilk terör örgütleri işgalci 

Siyonistlerin kurduğu terör örgüt-
leridir. Hagana gibi, Irgun gibi terör 
örgütlerinin Filistinlileri toprakla-
rından kovmak için nasıl faaliyetler 
yaptıklarını, nasıl orada ilk terörü 
ortaya koyarak halkları canından 
bezdirdiğini herkes biliyor. Bugün 
coğrafyamızda eğer DAEŞ ben-
zeri örgütler ortaya çıkmışsa, bu 
coğrafyada yeniden Sykes-Picot’u 
oluşturanların ilk terör örgütlerine 
göz yumması ile başlayan bir süreç 
vardır. Eğer ilk terör örgütleri orta-
ya çıktığında bunlar önlenebilsey-
di, bugün Ortadoğu’nun böylesine 
çivisi çıkmış olmayacaktı. Filistin 
meselesinin çözümünde aynı za-
manda Filistin tarihinin de çözüm-
lemesini yapmak mecburiyetinde-
yiz” diye konuştu. 
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Başbakan Yıldırım: 
İİT’de Sendika Komitesi’nin 

Oluşturulması İçin 
Sorumluluk Alacağız

Başbakan Binali Yıldırım, “Memur-Sen ve 
SESRIC’in geliştirdiği teklifi önemsiyo-
ruz. İİT bünyesinde bir Sendika Komitesi 
oluşturulması için sorumluluk alacağız. 
Bunun için İslam İşbirliği Teşkilatı’nın dö-
nem başkanı olarak gereken çalışmaların 
yapılması sözünü veriyorum” dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, Memur 
Sendikaları Konfederasyonu (Me-
mur-Sen) ve İslam Ülkeleri İsta-
tistik, Ekonomik, Sosyal Araştırma 
ve Eğitim Merkezi (SESRIC) ta-
rafından İstanbul’da düzenlenen 
“İslam Dünyasında Sendikacılık” 
Uluslararası konulu Sempozyumun 
katılımcılarını Dolmabahçe Başba-
kanlık Çalışma Ofisi’nde kabul etti. 
Toplantıya Başbakan Yardımcısı 
Nurettin Canikli, Memur-Sen Ge-
nel Başkanı Ali Yalçın, Hak-İş Genel 
Başkanı Mahmut Arslan, SESRIC 
Genel Direktörü Büyükelçi Musa 
Kulaklıkaya, Memur-Sen Yöne-

tim Kurulu Üyeleri ve 58 ülkeden 
120’yi aşkın sendikacı katıldı.

MİLLETİMİZİN ÜZERİNE 
KURŞUN YAĞDIRDILAR

Farklı ülkelerden gelen sendika yö-
neticilerine hitap eden Başbakan 
Binali Yıldırım, Türkiye’ye yönelik 
kara propaganda yapıldığını ifade 
ederek, “Ben şunu merak ediyo-
rum. Siz memleketlerinizde, dışa-
rıdayken Türkiye nasıl gözüküyor. 
Türkiye’ye gelince nasıl gördünüz? 
Bu çok önemli.. Biliyoruz ki uzun 
zamandan beri Türkiye’yi olduğun-

dan farklı gösterme gayreti için-
deki bazı uluslararası basın yayın 
kuruluşları tarafından sürekli bir 
algı operasyonu yapılıyor. Bu algı-
nın amacı; Türkiye’de istikrar yok, 
savaş var, hukuk yok. Türkiye’de 
her gün insanlar ölüyor. Türkiye’nin 
gerçekte böyle bir şeye muhatap 
olmaması gerekirken ne yazık ki 
böyle kara bir propaganda ile kar-
şı karşıyayız. Kara propagandanın 
kaynağı belli. Kaynağı 15 Temmuz 
alçak darbe girişimini yapan FETÖ 
terör örgütüdür. Bu küresel bir 
örgüt, kapalı bir örgüttür. Bunlar 
uzun yıllar maalesef İslami değer-
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leri istismar ederek insanların te-
miz, has duygularını alçak emelleri 
için acımasızca kullandılar” şeklinde 
konuştu.

MİLLETİMİZ
DESTAN YAZDI

Yıldırım, 15 Temmuz’da halkın des-
tan yazdığını belirterek, “Milletin 
iradesine el koymak için milletin 
vergisiyle aldığı tankları, topları, 
uçakları çalarak milletin üzerine 
kurşun, bomba yağdırdılar. İnsan-
ları şehit ettiler yaraladılar, onlara 
göre bu darbe yüzde 100 başarılı 
olacaktı. Bütün hesaplar ona göre 
yapıldı. Tankın karşısına kim çıka-
cak diye düşündüler. Bir şeyi unut-
tular. Unuttukları şey; herkesin 
hesabı olur ama hesabın üzerinde 
bir hesap daha vardır, o da Allah’ın 
hesabıdır. Onlar Hakk’ın, halkın gü-
cünü hesap edemediler. Halkın 
gücü, tankın gücünü yendi” şeklin-
de konuştu. Yıldırım, Memur-Sen ve 
SESRIC’in geliştirdiği teklifi önem-
sediklerini belirterek, “İslam İşbirliği 
Teşkilatı bünyesinde bir Sendika 
Komitesi oluşturulması için sorum-

luluk alacağız. Bunun için İslam İş-
birliği Teşkilatının dönem başkanı 
olarak gereken çalışmaların yapıl-
ması sözünü veriyorum. Siz çalış-
ma hayatının önemli aktörlerisiniz, 
çalışma hayatının düzenlenmesi, 
etkinleştirilmesi ve adaletle yürü-
mesi için sizlerin çabası mühimdir. 
İslam dünyasındaki sendikalar ola-
rak sizlerin beraber hareket etmesi 
büyük bir işbirliği olacaktır. Sizleri 
kabul etmekten bahtiyarlık duyu-
yorum” şeklinde konuştu.

SENDİKA KOMİTESİ 
OLUŞTURULMALIDIR

Memur-Sen ve SESRIC olarak İslam 
Dünyası’nda sendikacılık sempoz-
yumunu başarıyla tamamladıkla-
rını ifade eden Memur-Sen Genel 
Başkanı Ali Yalçın, “Bu toplantıdaki 
amaç, İslam ülkelerindeki sendika-
lar olarak birbirimizi tanımak, istifa-
de etmek ve ikili işbirliği anlaşmala-
rını geliştirmekti. Bunu da layıkıyla 
başardığımızı düşünüyorum. Ül-
kemizin en büyük emek hareketi 
olarak, sendikacı arkadaşlarımızı 
Türkiye’de ağırlamanın onurunu 

ve şerefini tattık. Çalışmaların so-
nucunda İslam İşbirliği Teşkilatı 
bünyesinde bir ‘Sendika Komitesi’ 
kurmanın gerekliliği bir kez daha 
dile getirilerek, gereken çalışmanın 
yapılması konusunda ortak bir tek-
lif geliştirdik” dedi.

YALÇIN’DAN 
BAŞBAKANA TEŞEKKÜR

“19 Ekim’de İslam İşbirliği Teşki-
latının Dış İşleri toplantısının Taş-
kent’te olacağını biliyoruz” diyen 
Yalçın, şu şekilde konuştu: “Dola-
yısıyla bu ülkelerin tamamından 
gelen emek örgütlerinin liderlerinin 
bu teklifimizdeki ana noktayı dış iş-
leri toplantısında dile getirmelerini 
rica ediyoruz. Emek örgütleri olarak 
şimdiden teşekkürlerimizi Başba-
kanımıza sunuyorum.” Yalçın ko-
nuşmasının sonunda, Memur-Sen’e 
“Kudüs ve Filistin İçin Hep Birlikte” 
programında paydaş olan Hak-İş 
ve Kudüs ve Filistin’i Destekleyen 
Sendikalar Birliği ile “İslam Dünya-
sında Sendikacılık” programında 
paydaş olan SESRIC’e teşekkür 
etti.
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Yalçın: Milletimizden, 
FETÖ ve İşbirlikçilerine Darbe

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yal-
çın, vatan nöbetinin 22. gününde 
Van Beşyol Meydanı’nda nöbet 
tutan on binlerce kişi ile bir araya 
geldi. Yalçın, 15 Temmuz gecesi 
FETÖ/PDY tarafından gerçekleş-
tirilen kanlı darbe girişimine iliş-
kin önemli açıklamalarda bulundu. 
Kanlı darbe girişimin arkasındaki 
yapılara dikkat çeken Yalçın, “Bu 
olayın arkasında ABD, İsrail ve mil-
letimize karşı hazımsızlık yaşayan 
Avrupa ülkelerinin desteği var. 40 

yıldır gerçek yüzünü gizleyen kanlı 
yapı, milletin üstüne mermi yağdır-
dı, jetlerle kan kustu. Bu cesareti 
nereden buldular? Bu sünepele-
rin arkasında CIA ve MOSSAD var. 
Maşa olarak ise FETÖ’yü kullan-
dılar. Onun için 15 Temmuz akşa-
mı TELAVİV ’de sokaklarda şenlik 
vardı. Bundan önce ödev verdikleri 
çocukları başarmıştı. Bu kez de öyle 
olacak zannettiler. Ama milletimiz 
iradesine sahip çıktı ve bu kanlı 
yapıların planını boşa çıkardı. Asıl 

darbeyi milletimiz, FETÖ ve işbirlik-
çilerine vurdu” diye konuştu.

HİZMET MAKYAJLI, 
KANLI TERÖR ÖRGÜTÜ

FETÖ’nün hizmet makyajlı kanlı bir 
yapı olduğunu belirten Yalçın, “Hiz-
met makyajıyla, himmet markajıy-
la milletin iyi niyetini sömürdüler. 
Hizmetini hezimete, cemaatini ce-
rahate dönüştüren Amerika’daki 
katil, bu milletin geleceğini karart-

Van Beşyol Meydanı’nda vatan nöbeti tutan vatandaşlara hitap eden Memur-Sen Ge-
nel Başkanı Ali Yalçın, 15 Temmuz kanlı darbe girişimine ilişkin, “Bu sünepelerin ar-
kasında CIA ve MOSSAD var. Maşa olarak ise FETÖ’yü kullandılar. Milletimiz iradesine 
sahip çıktı ve bu kanlı yapıların planını boşa çıkardı. Asıl darbeyi milletimiz, FETÖ ve 
işbirlikçilerine vurdu” dedi.
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maya, bu ülkeyi Suriye ve Mısır’a 
dönüştürmeye kalktı. Bu girişim 
Türkiye’ye yönelik işgal hareke-
tiydi. Milletimiz geleceğini, ülkesini 
ve devletini kurtardı. Millet ülkemi-
zin gazetelerde kupon biriktirerek 
alınmış bir ülke olmadığını, bedel 
ödendiğini, şehitler verildiğini, kan 
vererek alınmış olduğunu bir kez 
daha gösterdi. 15 Temmuz süreci 
gösterdi ki kanlı yapı bütünüyle bu 
topraklardan kazınmalı, kazınıyor” 
şeklinde konuştu.

YENİ TÜRKİYE’DE 
DARBELERE YER YOK

15 Temmuz haricinde hiçbir dar-
bede doğru sınav verilemediğini 
hatırlatan Yalçın, “Bundan önceki 
darbelerin tamamında cuntacılar 
örgütlü yapıları yanlarına çekmeyi 
başarmıştı. 28 Şubat’ta 5’li çete-
lerle sokağa indiler. Onlar üzerin-
den rahmetli Necmettin Erbakan’a 
operasyon çektiler. Memur-Sen 
olarak o dönemde 18 bin üyeli gü-

cümüz darbeyi önlemeye yetmedi. 
O zaman 1 milyon üyemiz olsaydı 
asla darbe yapamazlardı. Bugün 
durum farklı, 1 milyon üyesiyle Me-
mur-Sen, alanlarda ve cuntacıların 
karşında duruyor. 15 Temmuz kal-
kışmasının hain ve kanlı aktörleri, 
Yeniden Büyük Türkiye’de darbe-
lere asla fırsat verilmeyeceğini an-
ladı” ifadelerini kullandı. Yalçın ve 
beraberindeki heyet, Memur-Sen 
üyesi 4/C’li Bülent Çelikkol’u evin-
de ziyaret etti, geçmiş olsun dilek-
lerini iletti.
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Memur-Sen Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Toplantısı’nda konuşan Genel Başkan Ali Yal-
çın, Türkiye ve dünya gündemine dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Yalçın, “Ha-
lep’te kan pazarı kuranları lanetliyoruz. Derhal Halep’e Koridor Açılsın diyoruz” şeklinde 
konuştu.

Memur-Sen Genişletilmiş Başkanlar Kurulu, Ankara’da 
Memur-Sen Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri ve 
Memur-Sen’e bağlı sendikaların Genel Merkez Yöne-
tim Kurulu üyelerinin katılımıyla Ankara’da gerçekleş-
tirildi. Kurulda, Mehmet Akif İnan Vakfı’nın kurulduğu 
açıklanarak, sendikal alandaki gelişmeler masaya ya-
tırıldı. Memur-Sen Konfederasyonu Gençlik Teşkilatı, 
Kadınlar Komisyonu, Emekli Komisyonu ve Engelliler 
Komisyonu genel başkanları da birer sunum gerçek-
leştirdi. 

TERÖRÜ BİRLİKTE YENECEĞİZ

Genişletilmiş Başkanlar Kurulu toplantısında konuşan 
Yalçın, Türkiye ve dünya gündemini de değerlendirdi. 
İstanbul’daki terör saldırısını kınayarak sözlerine baş-
layan Yalçın, “Terör bu ülkenin kıymetli evlatlarını esir 

alamayacak, hain saldırıda hayatını kaybeden şehitle-
rimize Allah’tan rahmet diliyorum. Doğrudan doğruya 
ülkemizi, birliğimizi, kardeşliğimizi hedef alanlara inat 
birlikte hareket edeceğiz, terörü birlikte bitireceğiz, 
birlikte yeneceğiz” ifadelerini kullandı. 

YARDIM TIR’LARI YOLA ÇIKIYOR

Yoğun saldırı altında kalan Suriye’nin Halep kentinde 
yaşananları “Soykırım” olarak değerlendiren Yalçın, 
“Halep’te kan pazarı kuranları lanetliyoruz. Derhal Ha-
lep’e koridor açılsın diyoruz. Halep’te katliam yapanla-
rı, soykırım platformu kuranları kınıyoruz. Katliamlara
sessiz kalanları da zalimlerin ortağı ilan ediyoruz” dedi. 
Halep’e 81 ilden 81 Tır yardım yapacaklarını hatırlatan 
Yalçın, çalışmaların devam ettiğini, TIR’ların en kısa sü-
rede bölgeye doğru hareket edeceğini açıkladı.

Memur-Sen 
Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Gerçekleştirildi
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Kamuda Güven, Personel Sisteminde Güvence ve 
Kamu Hizmetlerinde Kalite Esas Olmalı

Devlet Personel Başkanlığı’nın Bursa’da gerçekleştirdiği “Kamu Personel Sisteminin 
Değerlendirilmesi” çalıştayı Bursa’da başladı. Çalıştaya Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı Dr. Mehmet Müezzinoğlu, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Memur-Sen Genel 
Başkan Vekili Metin Memiş, Memur-Sen Genel Başkan Yardımcıları Mehmet Bayraktutar, 
Hacı Bayram Tonbul, Devlet Personel Başkan Vekili Enes Polat, Memur-Sen’e bağlı sen-
dikaların genel başkanları ve genel başkan yardımcıları katıldı. 

Devlet Personel Başkanlığı’nın 
Bursa’da gerçekleştirdiği “Kamu 
Personel Sisteminin Değerlendi-
rilmesi” çalıştayında konuşan Me-
mur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 
“Memur-Sen olarak ‘iş güvencesi 
kırmızı çizgimiz’ derken, emek ör-
gütü olarak sahip olduğumuz nicel 
potansiyeli korumayı değil üzerin-
de yaşadığımız toprakların ortak 
vatan, ortak yurt olmasını sağla-
yan niteliklerimizi harmanlayan 
‘güven duygusunu’ esas alıyoruz. 

Kamu personel sistemimizin ana 
gövde unsurlarından iş güven-
cesini, devletin ve milletin bekası 
açısından da garantör değerler-
den biri olarak kabul ediyoruz. 
Kamu yönetiminde güven, kamu 
personel sisteminde güvence ve 
kamu hizmetlerinde kalite hem 
soyut değer hem de somut sonuç 
olarak var olmalıdır” dedi. 

Yalçın, “Milletimizin ve ülkemizin, 
varlığına, birliğine, bağımsızlığına 

yönelik en kahpe, en sinsi ve en 
kanlı saldırıların açık ve örtülü bir 
şekilde sahneye konulduğu bir dö-
nemi yaşıyoruz” dedi. Kalkışmanın 
hedefinde emekçilerin de olduğu-
nu belirten Yalçın, “Bizi, birliğimizi, 
kardeşliğimizi, özgürlüklerimizi, 
hedef alan çok ortaklı ve çok bi-
linçli bir kuşatma planıyla karşı kar-
şıyayız.  Bu planı istedikleri şekilde 
sonuca bağlamak için giriştikleri 
son teşebbüs, hepinizin bildiği gibi 
Fetullahçı Terör Örgütü’nün ger-
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çekleştirdiği 15 Temmuz darbe 
teşebbüsüdür” diye konuştu.  

İŞ GÜVENCESİNİN 
OLMADIĞI 
KURUMLARA SIZDILAR

İş güvencesinin olmadığı kurum-
larda sızmaya kapı aralandığının 
altını çizen Yalçın, “Kendilerine 
uygun olmayanları, talimatlarına 
uymayanları belge uydurup sis-
temin dışına ittiklerine, görevden 
ettiklerine şahitlik ettik. TÜBİTAK, 
KOSGEB gibi kuruluşlarda, kamu-
ya ait şirketlerde, kamu kurumu 
niteliği bulunmayan, personelin 
kamu görevlisi sıfatına, iş güven-
cesine sahip olmadığı alanlarda 
pozisyonları kolayca ele geçirdiler, 
kendilerinden olmayanı kolayca 
elediler. Durum bu kadar gözü-
müzün önünde, fotoğraf bu kadar 
açık.  Bütün bu tespitlerden sonra 
şunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz… 
Kamu personel sistemimizde iş 
güvencesi gibi bir garantör zemin 
olmasaydı, bugün kamu personel 
sistemini tartışan taraflar olarak 
Bursa’da değil, darbecilerin bedel 
ödettiği mağdurlar olarak mah-
pusta olurduk” diye konuştu. 

GÜVENCE OLMAZSA 
SİSTEM  
TIKANIR

“Şunun altını net olarak çizelim; 
kamuda güvence olmazsa devlet 
sistematiği tam olarak işlemez” 
diyen Yalçın, sözlerini şu şekilde 
sürdürdü: “Kamu yönetimi, kamu 
personel sistemi ve kamu hiz-
metlerinden oluşan kamu düzeni 
üçgeni, vatandaş-devlet ilişkile-

rinin merkez alanadır. Bu üçge-
nin herhangi bir kenarı deforme 
olduğunda hem diğer kenarları 
hem de üçgenin alanını olumsuz 
etkileyecektir. Kamu düzeninin 
korunması, onu var eden unsurla-
rın asli niteliklerinin korunmasıyla 
mümkündür. Bu boyutuyla, kamu 
yönetimi’nde güven, kamu perso-
nel sisteminde güvence ve kamu 
hizmetlerinde kalite hem soyut 
değer hem de somut sonuç olarak 
var olmalıdır. Aksi halde, kamu dü-
zeninin tehdit eden risk ve tehli-
kelere kapı aralanmış olur. 

Memur-Sen olarak ‘iş güvencesi 
kırmızı çizgimiz’ derken, emek ör-
gütü olarak sahip olduğumuz nicel 
potansiyeli korumayı değil üzerin-
de yaşadığımız toprakların ortak 
vatan, ortak yurt olmasını sağla-
yan niteliklerimizi harmanlayan 
‘güven duygusunu’ esas alıyoruz. 
Kamu personel sistemimizin ana 
gövde unsurlarından iş güven-
cesini, devletin ve milletin bekası 
açısından da garantör değerler-
den biri olarak kabul ediyoruz.” 

REFORM DEĞİL 
RESTORASYON 
YAPILMALI

Yalçın, iş güvencesini hedef alan 
bir yaklaşım ya da öneri ortaya 
konulduğunda, kamu personel sis-
temine yönelik çalışmalarda pay-
daşlık değil karşıtlık pozisyonunda 
olacaklarının altını çizdi. Yalçın, 
“657 sayılı Kanun başta olmak 
üzere kamu personel mevzuatın-
da ve bunların oluşturduğu kamu 
personel sisteminde FETÖ’ye yö-
nelik tepki ve FETÖ’yle mücadele 

akslı bir reform çalışması yapıl-
ması değil restorasyon çalışması 
yapılması gerekiyor. Bu çalışmanın 
herhangi bir noktasında iş güven-
cesinin sonlandırılması, esnetil-
mesi ya da değersizleştirilmesi 
saikiyle hareket edilmemelidir. 

Reform başlıklı yürütülen birçok 
çalışmanın, mevcut hakları kay-
bettirdiği bir geçmiş var ortada. 
Gelenin gideni arattığı değişim 
sislilerinin yaşanmışlığını bir kena-
ra koyamayız” ifadelerini kullandı. 

YALÇIN’DAN 
4/C VE 4/B ÇAĞRISI

“Kamuda kadrolu istihdam, me-
murluk dışındaki bütün istihdam 
türlerinden vazgeçilmeli” diyen 
Yalçın, “4/B ve 4/C kapsamındaki 
mevcut personel daha fazla ge-
cikmeden kadroya geçirilmelidir.  
Sözleşmeli personel istihdamına 
son verilmelidir. Kadrolu öğretme-
ne bakınca, eğitim hizmetleri asli 
ve sürekli nitelikte kamu hizmeti-
dir. 

Sözleşmeli öğretmene bakınca 
ise, eğitim asli ve sürekli olmak 
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bir taraf kamu hizmeti olarak gö-
rülmüyor. Bu anlamda öncelikle 
siyasetin ve bürokrasinin, kamu 
hizmetine, hangi hizmetlerin asli 
ve sürekli nitelikte kamu hizmeti 
olduğuna ilişkin tanımlarını makul 
zemine oturtması gerekiyor. Bu 
noktadaki kafa karışıklığının sona 
ermesi gerekiyor. Bunun da yolu 
belli, kamuda memur statüsünde 
istihdam mutlak olmalı sınırlı sayı-
da (toplam personelin yüzde 2’sini 
aşmayacak seviyede)  ve kapsam-
da sözleşmeli personel istihdamı 
dışında bir istihdam türü kamuda 
olmamalıdır” dedi. 

KAMUYA ALIMLARDA 
ADALETSİZLİK 
OLMASIN

Kamu personelinde istihdam türü 
kadar önemli bir konunun kamu 
hizmetine alınmada, kamu hiz-

metine girmede vatandaşların 
tabi tutulacağı süreç olduğunu 
belirten Yalçın, “Mevcut durumda 
ağırlıklı olarak merkezi sınava da-
yalı bir sistemimiz var. Eksikleri, 
aksayan yönleri, ihtiyaca cevap 
vermeyen yönleri var mı bu siste-
min var. Ancak, kamu vicdanında 
net ve olumlu bir kanaat oluştur-
duğu da kesin.   Herkesin ortak bir 
zaman diliminde ortak soruyla ve 
ortak kurallara dayalı olarak girdiği 
bir yeterlilik ve yarışma niteliğine 
sahip. Son dönemde bu yönteme 
yönelik bazı değişiklikler uygu-
lamaya geçirildi. Merkezi sınav 
sonrasında düzenlenen mülakat 
sınavı nihai sonuç ölçütü haline 
getirildi. Öğretmenlikte böyle bir 
yöntem var. Biz,  kamu hizmetine 
girmede/alınmada merkezi nitelik-
te bir sınavın kamu vicdanı nokta-
sında elzem olduğuna inanıyoruz. 
Bunun yanında, kurumlar kendi 
ihtiyaçları, ana meslek grupları için 

kurumsal bazda sınavlar yapabilir. 
Ancak, bu noktada mülakat yerine 
kuruma ve alana dair bilgi düzeyi-
ni ölçmeye dönük bir yazılı sınavın 
daha doğru olacağına inanıyoruz. 

Kadro sayısından daha fazla sa-
yıda, iki ya da üç katı aday çağrı-
lıp, küskünler ve gerginler kitlesi 
oluşturmasını sosyolojik açıdan 
da hukuki açıdan da sıkıntılı görü-
yoruz. İstisnai memurluk kadroları 
üzerinden sınavdan muaf tutulan-
lar ile sınavda başarılı olduğu hal-
de mülakatta elenen kitlenin aynı 
toplumda bir arada bulunmasının 
üreteceği riskleri görmezlikten 
gelemeyiz. Biri varsa diğeri olma-
malı... 

Sınavsız atayacak yetki ile sınavı 
kazananı mülakatta eleyecek yet-
kinin bir arada bulunması doğal bir 
adaletsizlik tespitine neden olur” 
dedi. 
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Memur-Sen Konfederasyonu’nun Kamu Personeli 
Danışma Kurulu toplantılarında defaten gündeme 
getirdiği, farklı platformlar aracılığıyla fiili ve fikri ta-
kibini gerçekleştirdiği “KİT’lerdeki sözleşmeli perso-
nelin yıllık izinlerinin ertesi yıla devri” konusu AK Par-
ti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay tarafından 
Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığı’na taşınmıştı.

TBMM Genel Kurulunda, görüşülen “KİT’lerdeki söz-
leşmeli personelin yıllık izinlerinin ertesi yıla devri” 
konusu ısrarlı takibimiz sonucunda kabul edildi. Kamu 
İktisadi Teşebbüslerindeki sözleşmeli personelin yıl-
lık izinleri bir sonraki yıla devredilebilecek.

 TBMM’de kabul edilerek kazanıma dönüşen “Yıllık 
izinlerinin ertesi yıla devri” konusunda Çerçeve Mad-
de 24’de şu ifadelere yer verildi:
 
“399 sayılı KHK’ye tabi personelin yıllık izinlerini, te-
şebbüs veya bağlı ortaklığın uygun bulacağı zaman-
larda toptan veya ihtiyaca göre kısım kısım kullana-
bilmelerini; bir sözleşme döneminde kullanılmayan 
izinlerin müteakip sözleşme dönemi hariç, önceki 
sözleşme dönemlerine ait kullanılamayan izin hakla-
rının düşmesini temin eden yeni bir düzenleme, Tek-
life Çerçeve 24 üncü madde olarak eklenmek sure-
tiyle kabul edilmiştir.”

KİT’lerde Yaşanan 
Yıllık İzin Mağduriyeti Giderildi

3.Dönem Toplu Sözleşme metninde yer alan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ta-
rafından imza altına alınan ve hüküm altına alınması beklenen “KİT’lerdeki sözleşmeli 
personelin yıllık izinlerinin ertesi yıla devri” konusu, Memur-Sen’in çabalarıyla TBMM’de 
kabul edildi.
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Sorunların Çözümü İçin Israrcı Olduk
KPDK’da

KPDK’da konuşan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, “Kamu işvereni atılan imzaya 
sadık kalmaya, verilen sözün gereğinin yapılmasına davet ediyoruz” dedi.

KPDK’da konuşan Memur-Sen Ge-
nel Başkanı Ali Yalçın, “Kamu işve-
reni atılan imzaya sadık kalmaya, 
verilen sözün gereğinin yapılması-
na davet ediyoruz” dedi.

Kamu Personeli Danışma Kurulu 
toplantısı Çalışma ve Sosyal Gü-
venlik Bakanı Mehmet Müezzinoğ-
lu başkanlığından gerçekleştirildi. 
Toplantıda konuşan Memur-Sen 
Genel Başkanı Ali Yalçın, “Kamu 
görevlilerinden istenilen sadakati 

öncelikle imzanın sahibi olan kamu 
işvereni de istiyor, İvedi bir şekilde 
belirli bir tarihe kadar bitirilmesi hü-
küm altına alınan konular ile 2016 
yılında sonuçlanması öngörülen 
üzerinde çalışma yapılacak konu-
ların derhal sonuçlandırılarak 31 
Ocak 2016 tarihinden geçerli ol-
mak ve kamu görevlilerinin lehine 
olmak koşuluyla hayata geçirilmesi 
gerekliliğini bütün kararlılığımızla 
ifade ediyoruz. Kamu işvereni atı-
lan imzaya sadık kalmaya, verilen 

sözün gereğinin yapılmasına davet 
ediyoruz” dedi. 

Toplantıda Memur-Sen’in görüş, 
beklenti ve taleplerini açıklayan 
Ali Yalçın, “2016 yılının son Kamu 
Personeli Danışma Kurulu toplan-
tısını gerçekleştirmek için bir ara-
dayız. 2016 yılının Mart ayındaki 
ilk Kamu Personeli Danışma Kurulu 
toplantısında ifade ettiğimiz teklif 
ve talepler, dile getirdiğimiz konu 
başlıkları hakkında gündem oluş-
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turabilecek düzeyde bir değişiklik, 
gelişmenin olmadığı tespitini ön-
celikle ifade edelim. KPDK’nın ve 
yapılan toplantıların amacı, 4688 
sayılı Kanunun 21’inci maddesin-
de; “sosyal diyalogun geliştirilme-
si, kamu personel mevzuatının ve 
kamu yönetimi uygulamalarının 
değerlendirilmesi, yönetimin daha 
iyi işleyen bir yapıya kavuşturulma-
sı için ortak çalışmalar yürütülmesi, 
kamu görevlilerinin yönetime katı-
lımının sağlanması ve kamu yöneti-
minin karşılaştığı sorunlara çözüm-
ler geliştirilmesi” şeklinde ifade 
edilmiş, buna rağmen KPDK’nın bu 
amaçların herhangi biri için ürettiği 
anlamlı, kabul ve takdir edilir bir so-
nuç ürettiğini söylemek mümkün 
değildir” dedi.

ÖNCE GÜNDEMİ 
NETLEŞTİRELİM

“Sosyal diyalogun geliştirilmesin-
den kasıt, Nisan ve Kasım aylarında 
bu salonda bir araya gelmemiz ise 
diyalogun gereklerini eksiksiz bir 
biçimde yerine getiriyoruz” diyen 
Yalçın, sözlerini şu şekilde sürdür-
dü: “Ancak, bu salonda bir araya 
gelmeden önce KPDK’nın gündemi 
için bir araya gelmiyoruz. Bir araya 
gelmek bir tarafa iletişim araçlarıy-
la, yazılı ya da sözlü olarak bir araya 
gelip KPDK olarak hangi konuları, 
hangi içerikleri masaya yatırmalı, 
tartışmalı ve karara bağlamalıyız 
noktasında bir süreç oluşturmuyo-
ruz. Bu toplantı için gönderilen ve 
hem davet hem de gündemin bildi-
rilmesi işlevi yüklenen yazının içeri-
ğinde gündem olarak iki başlık var. 
Konuşmalar ve Genel Değerlendir-
me… Genel Değerlendirme ile kast 

edilenin içeriğine dair bir ayrıntı da 
yok.  Bu noktada, KPDK’nın 4688 
sayılı Kanunda belirtilen amaçla-
rı ve işlevleri gerçekleştirebilmesi 
için öncelikle, toplantının günde-
minin belirlenmesi sürecinden baş-
layarak gündemin birlikte netleşti-
rilmesi yöntemini hayata geçirmek 
gerekiyor.” 

YALÇIN’DAN ÇALIŞMA 
VE SOSYAL GÜVENLİK 
BAKANLIĞINA UYARI

3. Dönem Toplu Sözleşmenin ikinci 
uygulama yılına girilmesine bir ay-
dan biraz fazla zamanın olduğuna 
dikkat çeken Yalçın, “Dördüncü 
dönem toplu sözleşme sürecinin 
başlamasına da 8 aylık bir süre kal-
dı. Buna rağmen, toplu sözleşmede 
altına imza konulan hükümlerin bir 
bölümüyle ilgili olarak hala üzerine 
düşeni yapmak noktasında olması 
gerekenin gerisinde kalan Kamu 
İşvereni görüntüleri mevcut. Toplu 
Sözleşme metninde çalışma konu-
ları başlığı altında toplanan hüküm-
lerle ilgili olarak bu eylemsizlik hali 
devam ederse bu konular çalışma 

konuları olmaktan çıkıp çatış-
ma-çekişme konusu olarak günde-
me gelecek.  Açıkça tarih konulan 
başlıklarla ilgili olarak dahi, Kamu 
İşvereni kimi bakanlıklar, kurumlar 
nedeniyle attığı imzanın, verdiği 
sözün, hukuki açıdan bağlı olması 
gereken hükümlerin oldukça geri-
sinde duruyor. Toplu Sözleşmede 
yer verilen çalışma konularıyla ilgili 
olarak, ilgili bakanlıkları, kurum ve 
kuruluşları, toplu sözleşmenin ana-
yasal bir hak, toplu sözleşmenin de 
bağlayıcı bir hukuki metin olduğu 
noktasında uyarma sorumluluğu 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba-
kanlığına aittir.  Toplu Sözleşme-
nin yürürlüğe girmesinden kısa bir 
süre sonra Devlet Personel Baş-
kanlığı’nın planlaması ve ÇSGB’nin 
koordinesinde gerçekleştirdiğimiz 
çalışma konularına ilişkin toplantı-
ların ve bu toplantılarda belirlenen 
usul ve esasların, hükme, kazanıma 
dönüşmemesi durumuna artık son 
verilmesi gerekiyor. Yetkili konfe-
derasyon ve sendikalara danışma-
dan, görüşmeden, bir araya gel-
meden  “kamu görevlilerinin başarı 
değerlendirmesi” içerikli yönetsel 
düzenleme taslağı hazırlayacak 
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hızlı ve çalışkan kamu kurumlarının, 
toplu sözleşme hükümlerinin ge-
reklerini yerine getirmek noktasın-
da ağır davranmasına hangi niyet-
le ve zanla bakmalıyız. 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanunu’nda de-
ğişikliğe gidilmesi gerektiği, kamu 
görevlilerinin hukuki konumlarının 
ve statülerinin değişmesi gerekti-
ği noktasında cümle kurma hızına 
yetişmekte zorlandığımız öznele-
rin, toplu sözleşmede imzalarının 
gereğini yapmadaki yavaşlığını iyi 
niyetli yorumlamanın mümkün ol-
madığını masanın bu tarafındakiler 
de karşı tarafındakiler de çok iyi bi-
liyor” dedi.  

Yalçın sözlerini şu şekilde sürdür-
dü: “Kamu personel sisteminin ana 
tema konu başlıklarının yer aldığı ve 
gelecek projeksiyonu oluşturmaya 
dönük bir altyapı çalışması işlevi 
yüklenen “Kamu Personel Siste-
minin Değerlendirilmesi Çalıştayı” 
21-23 Ekim tarihlerinde Bursa’da 
gerçekleştirildi. Aradan bir aydan 
fazla süre geçti fakat Çalıştay’da 
varılan sonuçlarla ilgili karşılıklı bir 
değerlendirmeyi ne siyasi iradeyle 

ne de ilgili kurumlarla henüz yapa-
bilmiş değiliz. Oysa, Çalıştayın so-
nuçlarını, çalışma sonucunda orta-
ya çıkan genel kanaatleri, öneri ve 
eleştirileri Kamu İşveren tarafı ve 
Kamu Görevlileri Sendikaları tarafı 
olarak bir arada değerlendirmemiz 
gerekiyordu.”

KHK DÜZENLEMELERİNE 
TEPKİ

“Terörist darbe teşebbüsü ifadesi-
nin bile yetersiz kalacağı Fetullahçı 
Terör Örgütünün 15 Temmuz dar-
be teşebbüsü sonrasında, oluşan 
tahribatın giderilmesi ve olası risk-
lerin bertaraf edilmesi adına OHAL 
ilan edilmesini, Anayasal çerçeve-
de hukuki bir adım olarak niteledik” 
diyen Yalçın, “İhaneti sermaye, te-
rörü yöntem belleyen bu tür terör 
örgütlerine yönelik olarak hızla alın-
ması gereken tedbirlerin ivedilikle 
hayata geçirilmesi, kamu personel 
sistemine yönelik sızmaların berta-
raf ve tasfiye edilmesi noktasında-
ki kararlılık ve bu kararlılığın somut 
uygulamaya dönüşmesine imkan 
sağlayan KHK düzenlemeleri, içe-

riklerinde kamu görevlilerine, kamu 
personel sistemine yönelik hüküm-
ler, geçici veya kalıcı uygulamaların 
yer alması nedeniyle bizi doğrudan 
ilgilendiriyor.  Sözleşmeli öğret-
menlik düzenlemesinin, sözleşmeli 
sağlık personeli düzenlemesinin, 
kamu görevlilerinin ilk atanmasın-
da güvenlik soruşturması düzen-
lemesinin, iade ve ihraçlara ilişkin 
usul ve yöntem içeriklerinin KHK’lar 
kapsamsında mevzuata dahil oldu-
ğu bir süreç yaşıyoruz. Öğretmenin 
ve sağlık personelinin sözleşmeli 
statüde istihdamının böylesi bir 
zeminde kamu personel sistemine 
dâhil edilmesi, ilgili taraf sıfatıyla 
yetkili Konfederasyonun ve sendi-
kaların görüşlerine başvurulmadan 
hükme bağlanması ve uygulanma-
sı, darbe teşebbüsü sonrası ihtiyaç 
duyduğumuz ve kesinlikle gerçek-
leştirmek durumunda olduğumuz 
normalleşme ile uyumlu değildir” 
şeklinde konuştu. 

Yalçın konuşmasına şu şekilde de-
vam etti: “Kamu görevlerini, kamu 
personel sistemi içerisindeki ko-
numlarını ihanet eylemlerinin suç 
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aletine çeviren FETÖ’cülerin tasfi-
yesini gerçekleştirmek ve/veya ye-
niden kamuya sızmalarını engelle-
mek adına alınan tedbirlerin kamu 
personel sisteminin ve mevzuatı-
nın doğal eklentisi haline getirilme-
si gibi bir sonuca doğru gidiyoruz.  
Örneğin güvenlik soruşturmasına 
ilişkin düzenleme bir gereklilik fa-
kat içeriğine ilişkin belirsizlik, süre-
ye ve sürece ilişkin belirsizlikleriyle 
mevzuata dahil edildi. Aynı şekil-
de, sözleşmeli personelin kadroya 
geçirilmesi talep ve tekliflerimizin 
bulunduğu bir zeminde, sözleşmeli 
öğretmen-/sağlık personeli istih-
damına başvurulması ve beş yıllık 
çakılı görev yeri uygulamasının 
hayata geçirilmesini önümüzdeki 
süreçte yaşanacak sıkıntıları mev-
cutta yaşanılan sıkıntılar nedeniyle 
göz ardı etme hatası olarak görü-
yoruz. Görevde yükselme ve unvan 
değişikliği sınavlarında mülakat uy-
gulamasının hayata geçirilmesine 

ilişkin yönetmelik değişikliğinde,  
yetkili konfederasyonun, yetkili 
sendikaların görüşünün alınma-
masını, “OHAL kaynaklı bir tedbir”  
çerçevesinde makul göremiyoruz. 
Çünkü, OHAL dönemiyle sınırlı bir 
düzenlemeden değil kalıcı bir hü-
kümden söz ediyoruz.” 

YENİ ANAYASADA 
KAMU GÖREVLİSİ VE 
KAMU HİZMETİ 

Anayasa konusunda ise Yalçın, 
“Memur-Sen olarak yeni Anayasa-
nın insan onuruyla başlamasının, 
sosyal devletle devam etmesinin 
gerektiğini her platformda dile 
getirdik” dedi.   “Yeni Anayasa’nın 
Devletin gücünü değil, insanı yü-
celtmesini ve korumasını, insan hak 
ve özgürlüklerine dayanmasını vur-
guladık” diyen Yalçın, “Bir sistemin 
ve temel mevzuatın insan onurunu 
esas almaması en çok yoksulları, iş-

sizleri,  dezavantajlı grupları, dar ve 
sabit gelirli gruplar mağdur eder. Bu 
nedenle, insan onuruyla başlayan 
Yeni Anayasa ‘demokratik, sosyal 
hukuk devleti’ ile devam etmelidir.  
Bu noktada ‘sosyal devlet’ kavramı 
sosyal barışı ve sosyal adaleti ger-
çekleştirecek bir nitelikte düzen-
lenmelidir.  ‘insana yakışır ücret’, 
‘saygın iş’ kavramları anayasada 
yer almalıdır. Tamda burada kamu 
görevlisi ve işçi ayrımının iyi yapıla-
rak, Anayasanın kamu görevlilerine 
yönelik kesin, esnetilmez, deforme 
edilmez iş güvencesi perspektifi 
çizmesi gerektiğini yineliyoruz. 

Kamu görevlilerinin iş güvencesi 
sadece onlara ait bir güvence ve 
koruma değildir. Bu güvence kamu 
hizmetlerinde kalitenin, sürekliğin, 
etkinliğin ve kamu kaynaklarını 
doğru şekilde harcamaya dayalı ve-
rimliğin garantisidir. Bu itibarla Yeni 
Anayasa; Evrensel temel haklardan 
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olan çalışma hakkını, yine çalışma 
hakkına bağlı olarak örgütlenme, 
sendikal haklar, dinlenme hakkı, izin 
hakkı, ücret hakkı, emeklilik hakkı, 
işe erişim hakkı, iş sağlığı ve güven-
liği hakkı ve sosyal güvenlik hakkı 
gibi sosyal, mali ve özlük hakları te-
minat altına almalıdır” dedi.

KAMUDAN İHRAÇ EDİ-
LEN VE HAKLARI İADE 
EDİLEREKKAMUYA GERİ 
DÖNDÜRÜLEN PERSO-
NEL

Yalçın sözlerini şu şekilde sürdürdü: 
“Yayımlanan KHK’lar ile FETÖ’nün 
kamu kurum ve kuruluşlarındaki 
yapılanmasının deşifresi, tespiti, 
FETÖ ile üyelik, mensubiyet, irtibat 
ve iltisak düzeyinde ilişkisi bulunan 
kamu görevlilerinin tespit edilmesi-
ne, görevden uzaklaştırılmasına ve 
kamu görevinden çıkarılmasına yö-
nelik hükümlere de yer verilmiştir. 
Kamu personel sistemi içerisindeki 
FETÖ mensuplarının, destekçile-
rinin tespiti ve tasfiyesine ilişkin 
faaliyet ve kararlarda, bu yapıyla 
ilişkisi bulunmayan tek bir kamu 

görevlisinin dahi bulunması, hem 
adalete olan inancı hem de kamu 
vicdanını zedeleyeceği aşikârdır.  
Bu riskin oluşmasına izin verme-
mek; Terör örgütü mensuplarının 
kamudan tasfiyesindeki kararlılık 
yanında terör örgütleriyle ilişkisi 
bulunmayanların tasfiye sürecine 
dahil edilmemesinde, haklarında bir 
şekilde kamu görevinden ihraç ka-
rarı verilen masumiyeti açık ve ke-
sin olan kamu görevlilerinin göreve 
iadesinde tutarlılık ortaya konmalı, 
ihraçları hatalı olanlarla ilgili iade 
süreçlerinin daha hızlı işletilmesi 
gerektiğini bir kez daha vurgulu-
yoruz.  Türkiye’de çalışma hayatı-
nın gayri insani tarafını oluşturan 
taşeron işçiliğine son verecek olan 
yasal düzenlemenin bir an önce 
TBMM’ne sunulmasını beklediğimiz 
ifade ediyoruz.” 

TOPLANTIDA GÜNDEME 
TAŞINAN KONULAR

Yalçın, şu şekilde devam etti. Yalçın 
konuşmasında şunları dile getirdi:  
“Mutabakat altına alınarak 2016 
yılının başından itibaren uygulan-

makta olan 3. Dönem Toplu Söz-
leşmelerinin kamu görevlilerinin 
geneli ile hizmet kollarına yönelik 
bazı hükümlerinde çalışmaların ya-
pılması yanında bazı maddelerinde 
de çalışmaların belirlenen bir tarihe 
kadar sonlandırılarak kamu görev-
lilerin lehine hüküm olarak mali ve 
sosyal haklarına yansıtılması imza 
altına alınmıştır. Ancak bu hüküm-
lere ilişkin olarak ne atılan imzaların 
gereği yapılmış ne de verilen sözler 
tutulmamıştır. 

Kamu görevlilerinden istenilen sa-
dakati öncelikle imzanın sahibi olan 
kamu işvereni de istiyor, İvedi bir 
şekilde belirli bir tarihe kadar biti-
rilmesi hüküm altına alınan konular 
ile 2016 yılında sonuçlanması ön-
görülen üzerinde çalışma yapılacak 
konuların derhal sonuçlandırılarak 
31 Ocak 2016 tarihinden geçerli 
olmak ve kamu görevlilerinin lehine 
olmak koşuluyla hayata geçirilmesi 
gerekliliğini bütün kararlılığımızla 
ifade ediyoruz. Kamu işvereni atı-
lan imzaya sadık kalmaya, verilen 
sözün gereğinin yapılmasına davet 
ediyoruz” dedi.
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İmza Yok, 
Emek Hırsızlığı Var

Memur-Sen Kırıkkale İl Temsilciliği 
tarafından düzenlenen “Darbeler, 
Sendikalar ve 15 Temmuz” konulu 
konferans İl Müftülüğü Konferans 
Salonunda yapıldı. Konferansta, Ku-
ran-ı Kerim okundu, 15 Temmuz dar-
be girişiminin anlatıldığı kısa film su-
nuldu. Konferansa Memur-Sen Genel 
Başkanı Ali Yalçın, Memur-Sen Kırık-
kale İl Temsilcisi Oktay Sümer, İl Müf-
tüsü Bekir Gerek, Memur-Sen’e bağlı 
sendikaların şube başkanları, yöneti-
cileri ve çok sayıda davetli katıldı.

SENDİKACILIĞIMIZ 
KAOS DEĞİL, HİZMET 
ODAKLI

Programda konuşan Memur-Sen Ge-
nel Başkanı Ali Yalçın, önemli açıkla-
malarda bulundu. Yalçın, “Sendikal 
zemini ahlaklı bir duruş, ahlaklıca bir 
hak arayışı olarak gördük. Onun için 
kavga zemininde yürütülen, ya ora-
dansın ya buradansın diye tartışılan 
zeminde, ne oradan, ne buradan yak-
laşımıyla, kavga zemininde bir reka-
bet değil, rekabet zemininde hizmet 
yaklaşımıyla yola çıktık” ifadesini kul-
landı. Yalçın, sendikaların Türkiye’de 

darbelerin yandaşı, oyundaşı, ırgatı 
olmak gibi berbat bir talihsizlik kade-
rine dönüştüğünü ve bu zeminden 
dolayı itibar kaybettiklerini dile ge-
tirdi.

MAHKUM KONFEDERAS-
YON BAŞKANINA  
SERT TEPKİ

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ve 
15 Temmuz darbe girişimine deği-
nen Yalçın, şunları kaydetti: “Pirin-
cin içindeki beyaz taşlar en tehlikeli 
olanıdır. 15 Temmuz bu ülkede, bu 
topraklarda şimdiye kadar yaşanmış 
en kanlı yönetimi ele geçirme biçim-
lerinden birisidir. Dolayısıyla milletin 
cesaretiyle, siyasilerin basiretiyle 
bastırılmış ve ülke işgalden dönmüş-
tür. Memur-Sen olarak ‘millet iradesi-
nin, demokratik zeminin sonuna ka-
dar yanında, darbenin sonuna kadar 
karşısındayız ve buna sonuna kadar 
direneceğiz.’ dedik. Hala anlam yükle-
yen, hala hürmet besleyen, hala için-
de eski muhabbetini taşıyan insanla-
rın olduğu bir zemindeyiz. Gözlerinin 
açılması için daha ne lazım onu bile-
miyoruz. Demek ki bu iş bitmeyecek. 

“Darbeler, Sendikalar ve 
15 Temmuz” konferansın-
da konuşan Memur-Sen 
Genel Başkanı Ali Yalçın, 
bir konfederasyon başka-
nının Memur-Sen’i hedef 
almasına tepki göste-
rerek, “Altında imzası 
bulunmayan kazanımları 
‘biz kazandık’ mesajıyla 
kendi hanesine yazabi-
leceğini sanarak emek 
hırsızlığı yapıyor. 15 
Temmuz akşamı, ortalık-
ta gözükmeyen, darbeye 
darbe diyemeyen, millet 
FETÖ’ye ve teröristlerine 
haddini bildirince cılız 
bir sesle ‘demokrasinin 
yanındayız’  deyip kahra-
manlık madalyası bekle-
yerek aymazlık yapıyor” 
dedi.
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Onun için dirayetli, cesaretli olmak, 
çocuklarımıza, eşimize, dostumuza, 
etrafımıza ‘bu iş hikaye değil kar-
deşim, bir kaybedersen, ayağın bir 
kayarsa bir daha toparlama şansın 
yok.’ demek durumundayız.”

Bir konfederasyonun başkanının 
Memur-Sen’i hedef alan açıklama-
larını sert bir dille eleştiren Yalçın, 
“Memur-Sen karşısında her geçen 
gün eriyen konfederasyonun toplu 
sözleşme masasında boncuk bon-
cuk terleyen genel başkanı, mev-
cut üyelerini kaybetmemek için 
tezvirat stratejisine devam ediyor. 
İşyeri temsilcilerinin eğitim prog-
ramında konuşmuş, konuşmasıyla 
yine iftira, yalan, dolan bakımından 
zirveye oturmuş. 15 Temmuzda 
‘ya darbe gerçekleşirse’ ihtimalini 
önceleyip kenarda köşede bekle-
meyi tercih edenler, sadece sosyal 
medyadan darbe kötüdür umarım 
başarılı olmaz şeklinde bir yüzeysel 
açıklama yapıp, sokağa çıkmayıp, 
milleti sokaktan çekmeye çalıştık-
ları bir süreci yaşadık. FETÖ’nün 
millet iradesine yönelik vahşetine, 
darbe teşebbüsüne ilk anda tep-
ki vermeyenler bugün kendini 15 
Temmuz’un kahramanı ilan etme 
cüretini gösteriyor, yeni kapı ruhu 

üzerinden cümle kuruyor” dedi. 

KİMİN NEFSİNE 
ESİR OLDUĞUNU 
HERKES BİLİYOR

Demokratikleşme adımlarına des-
tek olmak yerine köstek olanların 
Memur-Sen’in kazanımlarından 
medet umduğunu belirten Yalçın, 
şu şekilde konuştu: “Andımızın 
kaldırılmasını sağlayan, başörtüsü 
yasağını kaldıran, Anayasada top-
lu sözleşme hakkının yer almasını 
sağlayan, masada yetkinin hak-
kını veren Memur-Sen’e hazım-
sızlık yapmak zavallılık, çapsızlık, 
yetersizliktir. Sağımızdaki konfe-
derasyon başkanı terörle müca-
delede yetersiz kaldığımız, toplu 
sözleşmede hata yaptığımızı iddia 
etmiş. Bu teşkilat, Diyarbakır’da 
hendeklerin açıldığı, çukur siyaseti-
nin oluştuğu zeminde 600 STK ile 
yeter artık diyerek silah bırak çağrı-
sı yapmıştır. Van’da  1000 STK ile 
teröre meydan okumuştur. Benim 
il temsilcimin, şube başkanımın evi 
kurşunlandığında, sen yalan sağa-
nağı oluşturma derdindeydin, biz 
çukur siyasetine karşı mücadele 
verirken, sen yalan tepesine bay-

rak dikme derdindeydin. Biz, terör 
örgütünün yakıp, yıktığı alanlarda 
‘millet terörü yenecek, kardeşliği 
pekiştirecek’ derken, Diyabakır’da 
11 TIR yardımla yara sararken, sen 
internet başında basın açıklaması 
yapmak için ağdalı cümle arayan 
adamsın. Biz, terör örgütü PKK’nın 
evinden, yurdundan ettiği insan-
ların, okulunu yaktığı çocukların ve 
gençlerin mağduriyetini giderme 
derdinde iken sen kılını kıpırdatma-
dın. Senin bu anlamda bize cüm-
le kuracak çapın yoktur, kimin pis 
nefsine esir olduğunu herkes net 
olarak biliyor” dedi. 

KAHRAMANLIK 
MADALYASI BEKLEYEN 
AYMAZLAR

Yalçın sözlerine şöyle devam etti: 
“Genel Başkanına ayak oyunları ya-
pan, parti genel merkezinden gelen 
talimatla teşkilatına baskı yapan ve 
genel başkanlık kapandır ‘pis nef-
sine esir olmuş’ kişi. Memur-Sen, 
toplu sözleşme masasında ter akı-
tıp, kamu görevlileri için ayağa kal-
karken ‘onlar kalkarsa biz muhatap 
alınırız’ zannıyla masaya yapışıp 
kalandır ‘pis nefsine esir olmuş’ 
kişi. Altında imzası bulunmayan 
kazanımları ‘biz kazandık’ mesajıyla 
kendi hanesine yazabileceğini sa-
nan emek hırsızıdır ‘pis nefsine esir 
olmuş’ kişi. 15 Temmuz akşamı, or-
talıkta gözükmeyen, darbeye dar-
be diyemeyen, millet FETÖ’ye ve 
teröristlerine haddini bildirince cılız 
bir sesle ‘demokrasinin yanında-
yız’  diyerek kahramanlık madalyası 
bekleyen aymazlardır ‘pis nefsine 
esir olmuş’ kişi.”
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Talep ve Beklentiler 
Maliye Bakanı Naci Ağbal’a İletildi

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Büro Memur-Sen Genel Başkanı Vecdi Yanbaz Mali-
ye Bakanı Naci Ağbal`ı ziyaret etti, kamu görevlilerinin gündemindeki konularını iletti.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yal-
çın ,Büro Memur-Sen Genel Başka-
nı Vecdi Yanbaz Maliye Bakanı Naci 
Ağbal`ı ziyaret etti, kamu görevlile-
rinin gündemindeki konularını iletti.

Görüşmede Genel Başkan Ali Yal-
çın, 01 Ocak 2016 tarihinden itiba-
ren uygulanmakta olan 3. Dönem 
Toplu Sözleşmelerin kamu görev-
lilerinin genelini ilgilendiren hü-
kümleri ile hizmet kollarına yönelik 
bazı hükümlerinde çalışmaların ya-
pılması yanında bazı maddelerinde 
de çalışmaların belirlenen bir tarihe 
kadar sonlandırılarak kamu görevli-
lerin lehine hüküm doğurmak üzere 
mali ve sosyal haklarına yansıtılma-
sının imza altına alındığını hatırlattı.  
Hükümlere ilişkin atılan imzaların 
gereğinin yerine getirilmediğini, 
henüz bir düzenleme yapılmadığını 
vurgulayan Yalçın, “Öncelikli olarak 
sizlerin ilgi ve alakası ile belli bir ta-

rihe kadar bitirilmesi hüküm altına 
alınan konuların ivedilikle sonuç-
landırılarak 31 Ocak 2016 tari-
hinden geçerli olmak ve kamu gö-
revlilerinin lehine olmak koşuluyla 
hayata geçirilmesini istiyoruz” dedi.

KİT’LERDE GÖREV YA-
PAN SÖZLEŞMELİ PER-
SONELİN TEMEL ÜCRET-
LERİ

KİT’lerde görev yapan personelin 
temel ücretleri konusunda Yal-
çın, “Toplu Sözleşmede yer alan; 
KİT’lerde 399 sayılı Kanun Hük-
münde Kararname kapsamında 
görev yapan sözleşmeli personel 
pozisyonlarına ilişkin temel ücret 
gruplarının 31.01.2016 tarihine 
kadar yeniden düzenlenmesi ko-
nusunda çalışma yapılacaktır hük-
mü gereğince yapılması planlanan 

çalışma tamamlanmış, Devlet Per-
sonel Başkanlığı tarafından ha-
zırlanan düzenleme Kalkınma Ba-
kanlığı/Yüksek Planlama Kurulu’na 
gönderilmiş fakat hala yayımlan-
mamıştır.  Düzenlemenin 31 Ocak 
2016’dan geçerli olmak üzere yü-
rürlüğe konulması atılan imzanın 
ve verilen sözün gereğidir” dedi.

HAVACILIK TAZMİNATI-
NA İLİŞKİN KARARIN 
YAYINLANMASI

Görüşmede Ali Yalçın Havacılık 
Tazminatı konusunda ise, şunları 
söyledi: “399 sayılı KHK’nın ek 2’nci 
maddesi uyarınca ödenen havacılık 
tazminatının, 2010 yılında yapı-
lan çalışmalar da dikkate alınmak 
suretiyle artırılması yönündeki 
çalışmaların 31.01.2016 tarihine 
kadar sonuçlandırılması ve izleyen 
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aybaşından itibaren yeni oranlar 
üzerinden personele ödenmeye 
başlanması, bu ödemenin başla-
dığı tarihten itibaren söz konusu 
personele, 375 sayılı KHK’nın ek 
9 uncu maddesine göre ek ödeme 
yapılmaması ve bu kapsamda ila-
ve havacılık tazminatı ödenmesini 
içeren Toplu Sözleşme hükmüne 
ilişkin olarak Konuyla ilgili çalışma 
tamamlanmış olmasına rağmen 
Maliye Bakanlığı’nın olumsuz ba-
kışı nedeniyle kazanıma dönüş-
mesi gereken teklifimiz hala sü-
rüncemede beklemektedir. Toplu 
Sözleşme gereğince söz konusu 
düzenlemenin 31.01.2016 tari-
hinde yürürlüğe girmesi durumu da 
dikkate alınarak, ivedi sonuçlandı-
rılması ve 31.01.2016 tarihinden 
geçerli olmak ve ilgili kamu görevli-
lerinin hak kaybına neden olmamak 
kaydıyla düzenleme yapılması tale-
bimiz karşılanmalıdır.”

4/B VE 4/C’YE İVEDİ 
KADRO VERİLMELİDİR

Bazı işçilerin kamu görevlisi ve ge-
çici personelin sözleşmeli personel 
statüsüne geçirilmesi konusunu 
da ziyarette gündeme getiren Yal-
çın, “4/B, 4/C kapsamında istihdam 
edilen kamu görevlilerinin kadro 
beklentisi ve bizim buna ilişkin tek-
liflerimiz hala karşılanmış değildir. 
Bu statülerde görev yapan arka-
daşlarımız, ekmek ve emek arasın-
daki köprüyü oluşturan, kariyer ve 
liyakat zemininde kamu personel 
sistemi içerisinde daha üst görev-
lere yükselmelerine imkan sağla-
yan, yer değiştirme fırsatlarından 
yararlanmalarına kapı açan kadro 
ile memur sıfatı ile tanışma hakkını 

fazlasıyla hak ediyorlar. 15 Tem-
muz’un asli ve cani faili FETÖ’nün 
kamudaki sızmalarında yoğunlaştı-
ğı kurumların iş güvencesi esnekliği 
ya da amir/hiyerarşi dayatmasının 
mümkün olduğu kurumlar olduğu 
dikkate alındığında, FETÖ’yle mü-
cadelenin, terör örgütlerinin ka-
muya sızmasını engelleme hedefi-
nin gereği olarak kadroyu statüye 
geçişin, kadrolu istihdamın kamuda 
tek seçenek olmasının mevcut ter-
cihler yanında daha doğru olduğu/
olacağı tartışmasızdır. Bu çerçe-
vede, kamu personel sisteminde 
mevcut sözleşmeli ve geçici perso-
nelin tamamının kadroyla ilişkilen-
dirilmesi, kamu görevlileriyle aynı 
işleri gören kamu işçilerinin de kad-
roya geçirilmesi yönündeki yasal 
düzenlemenin bizimde yer alacağı-
mız bir çalışma gurubu tarafından 
hazırlanması ve yürürlüğe konul-
ması son derece önemlidir. Toplu 
sözleşmeye tabi olma görevi gere-
ği 19 binden fazla 4/C’li personeli 
ve sayısı 5 bini bulmayan memur 
işi yapan işçileri kadroya geçirme 
konusunda net bir yaklaşım ortaya 
koyma vakti gelmiştir. Bu kapsam-
da hali hazırda kamu hizmetini yü-
rüten ve bu yönüyle kamu perso-
neli kapsamında bulunan vekil ebe/
hemşire, vekil imam, fahri kuran 
kursu öğreticileriyle ve ders ücre-
ti karşılığı görev yapanlar, Aile ve 
Sosyal Politikalar Bakanlığında ek 
ders ücretiyle görev yapan meslek 
elemanları, kamu dışı aile sağlığı 
çalışanları, farklı bakanlıklarda gö-
rev yapan usta öğreticiler ve ben-
zeri durumda olanların da kadroya 
alınmasını da kapsayacak şekilde 
düzenlemenin derhal yapılması ge-
rekmektedir” şeklinde konuştu.

EK ÖDEME KAYNAKLI 
SORUNLARIN GİDERİLMESİ

Ek ödemeler konusunda ise Yalçın, 
“1 Ocak 2016 tarihinde yürürlüğe 
giren Toplu Sözleşme hükmüne 
göre 4/C’li personelin almış oldu-
ğu ek ödemeden diğer ek ödeme-
lerden farklı olarak Gelir Vergisi 
kesilmemesi gerekirken tam tersi 
bir durum söz konusudur. Diğer 
taraftan Mahkeme kararıyla hak 
edilen ek ödemelerin ödenmesi 
hukuk devleti ilkesinin gereğidir. 
Bu itibarla Mahkeme kararlarının 
uygulanarak bugüne kadar oluşan 
mağduriyetlerin acilen giderilmesi 
elzemdir” dedi.

BAKAN AĞBAL: TOPLU 
SÖZLEŞME HÜKÜMLERİ 
GÜNDEMİMİZDEN DÜŞ-
MEDİ

Görüşmede Maliye Bakanı Naci 
Ağbal, Toplu Sözleşmede üzerinde 
durulacak hükümlere ilişkin değer-
lendirmelerin devam ettiğini ifade 
etti. Bakan Ağbal, 31 Ocak 2016 
tarihine kadar sonuçlandırılması 
gereken Havacılık Tazminatı ve 
Temel Ücret Grupları konusunun 
şuan gündemlerinde olduğunu 
belirtti. Bakan Ağbal, “Talebinizin 
farkındayız, YPK kararı beklenen bir 
husustu, sonuçlandırmak için tek-
rar konuya eğileceğiz. Yıllık izinlerin 
devri konusu da gündemimizden 
düşmüş değil” şeklinde konuştu.
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yal-
çın, Maliye Bakanı Naci Ağbal’a 
Toplu Sözleşmede yer alan ve üze-
rinde çalışma yapılacak konulara 
ilişkin de kapsamlı bir dosya sundu.
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Kuruldu
Resmi Gazete’de yayınlanarak kuruluş süreci 
tamamlanan Mehmet Akif İnan Vakfı Müte-
velli Heyetinin ilk toplantısı yapıldı.  Toplan-
tıda konuşan Memur-Sen Genel Başkanı Ali 

Yalçın, “Akif İnan Vakfı’nın millete ve ümmete 
hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

Resmi Gazete’de yayınlanarak kuruluş süreci 
tamamlanan Mehmet Akif İnan Vakfı ilk mü-
tevelli heyeti toplantısını gerçekleştirmiş oldu. 
Toplantıya, Mehmet Akif İnan Vakfı Mütevelli 
Heyeti üyeleri katıldı. 

Kur’an tilavetiyle başlayan toplantı, vakfın fa-
aliyet alanı ve çalışmalarına ilişkin istişarelerle 
devam etti. 

Divan başkanlığını Mehmet Emin Esen’in yap-
tığı ilk toplantıda, Divan Üyeliğini Büro Me-
mur-Sen Genel Başkanı Vecdi Yanbaz, Kültür 
Memur-Sen Genel Başkanı Mecit Erdoğan ve 
Memur-Sen avukatlarından Ahmet Günenç 
yaptı. 

Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu ise şu 
isimlerden oluştu;

Yönetim Kurulu:  
Ahmet ÖZER, Hacı Bayram TONBUL, Mithat SE-
VİN, Mustafa ÖRNEK, Soner Can TUFANOĞLU 

Denetleme Kurulu: 
Can CANKESEN, Ramazan ÇAKIRCI, Osman AY-
DIN
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Yalçın, Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi 
Toplantısında Konuştu

Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi 35’inci toplantısı Ankara’da gerçekleştirildi. Top-
lantıda Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın da Türkiye kanadı adına katılım sağlayarak 
açıklamalarda bulundu. Yalçın, AB’nin Türkiye’nin üyelik süreci adına aldığı tavsiye kara-
rını eleştirerek, AB liderlerinin farklı politikalar geliştirmesi gerektiğine dikkat çekti.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Türkiye-AB Kar-
ma İstişare Komitesi 35’inci toplantısında Türkiye 
kanadı adına hazır bulundu. Toplantı, AB Bakanı ve 
Başmüzakereci Ömer Çelik, Türkiye-AB KİK Eş Başkanı 
Annie Van Wezel, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı 
Büyükelçi Christian Berger ve Türkiye-AB KİK üyesi 
STK’ların temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

ÇELİK, AB’YE SESLENDİ: 
FASILLARI AÇALIM

Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi 35’inci toplantı-
sının açılışında konuşan AB Bakanı ve Başmüzakereci 
Ömer Çelik,  Avrupa Parlamentosu’nun tavsiye kararını 
eleştirdi. Çelik, AB’nin Türkiye karşı tutumu hakkında, 
“Dışlayıcı, fasılları siyasi sebeplerle açmayan bir yak-
laşımla ilerlemek söz konusu olmaz. Fasılları açarsınız, 
konuşuruz ve fotoğraf net bir şekilde ortaya çıkar. 

AB’ye sesleniyorum, gelin fasılları açalım, fasılları açar-
sanız net bir şekilde konuşuruz. Bundan sonraki süreç 
çok daha önemli” dedi.

YALÇIN: AB, TÜRKİYE HÜKÜMETİNE 
KARŞI FARKLI POLİTİKALAR 
GELİŞTİRMELİ

Yalçın, AB’nin Türkiye ile müzakereleri dondurma tav-
siye kararını ise şu şekilde değerlendirdi: “Bu tavsiye 
kararını, AB’nin 15 Temmuz sürecinde gösteremedi-
ği tepkiyle yüzleşememesinden kaynaklı olduğunu 
düşünüyoruz. Sayın Bakan Çelik’in fasılları açma ko-
nusundaki açık daveti ve cümlelerindeki kararlılık AB 
tarafından açık çek olarak görülmelidir. Bizlerin, AB ve 
müzakerelerle ilgili takındığımız bu mutedil tavır, AB 
liderleri tarafından Türkiye hükümetine karşı yeni po-
litikalar geliştirme fırsatı olarak değerlendirilmelidir.”
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Memur-Sen`den Bartın`a 200 Koli Gıda Yardımı

Memur-Sen ve Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Bartın`da yaşanan sel fe-
laketi sonrası yardım kampanyası başlattı. Yardım organizasyonu  kapsamında 200 koli 
gıda yardımı Memur-Sen ve Cansuyu Derneği tarafından bölgeye ulaştırıldı.

Bartın’da yaşanan ve 461 konut ve 72 iş yerinin hasar gördüğü sel felaketi sonrası, Memur-Sen ve Cansuyu 
Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği bölgede yardım çalışması başlattı. Yardım organizasyonu kapsamında 200 
koli gıda paketi Memur Sen ve Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma derneği ekiplerince Kurucaşile ilçesi Kanatlı, 
Meydan ve Karaman köylerinde dağıtıldı.
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“Halep’i Açlıktan İnsanlığı Utançtan Kurtar” yardım kampanyası kapsamında düzenlenen 
basın açıklamasında konuşan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Halep’e 81 ilden 81 
Tır yardım yapılacağını açıkladı. Yalçın, “Faaliyetlerimiz süreç içinde düzenli bir şekilde 
devam edecek. Yarın 11.00’da İstanbul’da Tünel’den Galatasaray Lisesi’ne kadar enka-
zın altından çıkarılmış bir canın, Ümran bebeğin insanlığımızı sorgulatan fotoğraflarıyla 
yürüyeceğiz. Amacımız Halep’i açlıktan, insanlığı utançtan kurtarmaktır” dedi.

Memur-Sen, kuşatma ve bombalar 
altındaki Halep için Sivil Toplum Ör-
gütlerinin ve Kanaat Önderlerinin 
de katılımıyla “Halep’i Açlıktan İn-
sanlığı Utançtan Kurtar” Kampan-
yası kapsamında 5 aşamalı “Eylem 
Planı”nı Memur-Sen Genel Merke-
zi’nde düzenlenen basın açıklaması 
ile kamuoyuna duyurdu. 

Programa Memur-Sen Genel Baş-
kanı Ali Yalçın, Memur-Sen Genel 
Başkan Yardımcıları Günay Kaya, 

Mehmet Bayraktutar, Mehmet 
Emin Esen, Hacı Bayram Ton-
bul, Türk Kızılayı Genel Müdürü 
Mehmet Güllüoğlu,  Deniz Feneri 
Derneği Genel Başkanı Mehmet 
Cengiz, Cansuyu Yardımlaşma ve 
Dayanışma Derneği Genel Baş-
kanı Mustafa Köylü, İHH Ankara 
Şube Başkanı Mustafa Sinan, Me-
mur-Sen’e bağlı sendikaların genel 
başkanları, basın mensupları ve çok 
sayıda davetli katıldı. Heyet adına 
basın açıklaması yapan Genel Baş-

kan Ali Yalçın, Halep’e 81 ilden 81 
Tır yardım yapılacağını açıklayarak, 
“Bizler, Memur-Sen, Kızılay, İHH, 
Cansuyu Derneği, Deniz Feneri ola-
rak ilk aşamada Halep’e 81 tır un 
ulaştırmayı hedefliyoruz. Bu faali-
yetlerimiz süreç içinde düzenli bir 
şekilde devam edecek. Amacımız 
Halep’i açlıktan, insanlığı utanç-
tan kurtarmaktır” dedi. Yalçın, Me-
mur-Sen’in yarın İstanbul Tünel-
den Galatasaray Lisesi’ne kadar bir 
yürüyüş düzenleyeceğini, eyleme 

Halep İçin 81 İlden 81 Yardım TIR’ı Yola Çıkıyor
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katılanların Ümran bebeğin fotoğ-
raflarıyla yürüyeceğini söyledi. 

HALEP’TE İNSANLIK 
KATLEDİLİYOR

Halep’te yaşanan insanlık dramına, 
dünya kamuoyunun sessiz kalın-
masını sert bir dille eleştiren Yalçın, 
“Evet! Bugün insanların, insanlığın 
ve bütün insani değerlerin katle-
dildiği kentlerden biri Halep! Terörü 
konvansiyonel silaha dönüştüren 
devletlerin, bütün dünyadan yalı-
tarak katliam yaptığı Halep’te can 
pazarı yaşanıyor. Maalesef insanlık 
bu katliamı kanıksamış durumda. 
Dünyanın birçok ülkesinde yaşa-
yanlar bu katliamları kendi surları 
arkasından ‘bir film izliyormuş gibi’ 
seyrediyor. Halep, insanlığın top-
yekûn öldüğü bir yerdir artık. Kim, 
hangi bahanenin arkasına gizlenir-
se gizlensin hakikat budur. Bu yüz-
den Halep, aynı zamanda insanlığın 
imtihanıdır” diye konuştu. 

YALÇIN’DAN, ATEŞKES 
İÇİN BM’YE ÇAĞRI

“Trump’un attığı twit, basında Ha-
lep’te her gün katledilen insanlar-
dan daha fazla yer alıyorsa bu dü-
zeni başka nasıl açıklayabiliriz ki?” 
diye soran Yalçın, sözlerini şu şe-
kilde sürdürdü: “İnsani yardımın gi-
debilmesi için geçici ateşkesin bile 
Birleşmiş Milletler’de veto edildiği 
bir dünyada daha ne söylenebilir 
ki? Ölen ve açlıktan kıvranan insan-
ları küçük bir ayrıntıya indiren ana-
listlere, stratejistlere bakınca insan 
başka ne düşünebilir ki? Bugün in-
sanlık dramının merkezi Halep, aynı 
zamanda işte bu ve benzeri man-

zaralardan dolayı bir ahlak imtiha-
nının da merkezidir. Evet… Halep 
bir ahlak meselesidir. Tıpkı Arakan, 
Filistin, Afganistan, Irak, Mısır gibi… 
Evet… Halep, geç kalınmış olsa da 
ahlak isyanının başlangıç noktası-
dır.” 

Terörün, özellikle İslam dünyasın-
da yıkımın yaşanması için, bizzat 
emperyalist devletler tarafından 
desteklendiğini dile getiren Yalçın, 
“Suriye’ye bakın. İlk günden beri 
terör örgütleri etkin bir silah olarak 
kullanılmakta… Bunu hepimiz bili-
yoruz. Ne çare ki, sözün kar etme-
diği bir zamanda yaşıyoruz. Çünkü 
düzen öyle kurulmuş. Düzen güçlü-
nün diline göre hükmünü icra edi-
yor maalesef. Biz yine de düzenin 
bu yalanını yüzlerine çarpıyoruz. 
‘Terörü üretenle, terörü temizle-
yeceğim diyen aynı ağız’ haykırı-
şıyla, Halep için ayağa kalktık. Biz 
biliyoruz ki, orada, o can pazarının 
yaşandığı mahşer yerinde, insanlık 
direniyor. İşgalci emperyalistler ne 
derse desin biz olaya bu şekilde ba-
kıyoruz” ifadelerini kullandı. 

İNSANLIK DİPLOMASİSİ 
BAŞLATILDI

Rusya, İran ve Suriye rejiminin or-
taklaşa gerçekleştirdikleri katliama 
karşı da uluslararası düzeyde “in-
sanlık diplomasisi” başlattıklarını 
vurgulayan Yalçın, “Dünyanın her 
yerinde vicdanlı insanlar olduğunu 
biliyoruz. Biz vicdanlara seslenerek, 
insanlığı harekete geçirebileceği-
mize inanıyoruz. Merhamet ihtiyacı 
adalet yoksunluğuna dayanır. Biz 
daha köklü çözümler üretilmesi ge-
rektiğini, adil bir dünyanın vicdan-
ları harekete geçirdiğimiz zaman 
mümkün olacağına inanıyoruz. Yani 
tüm dünya üzerindeki Rachelleri, 
Malcom X’leri, Gandileri harekete 
geçirerek Halep’e bir vicdan köprü-
sü oluşturmak zorundayız. İnşallah 
bunu başaracağız. Bunun ilk adımı 
olarak da ‘Halep’i açlıktan, insanlığı 
utançtan kurtar’ temalı kampanya-
mızı başlattık” dedi. 

İSTANBUL’DA KATLİA-
MA TEPKİ YÜRÜYÜŞÜ

Halep’te bir insanlık dramının ya-
şandığına dikkat çeken Yalçın, 
“Halep büyük bir hapishaneye, bir 
açlık kampına, bir işkence kampına 
dönüşmüş durumda. Bir taraftan 
bombalar yağıyor, bir tarafta aç-
lık insanları vuruyor. Bir an önce 
insanların temel ihtiyaçlarının kar-
şılanması gerekiyor. Bizler, Me-
mur-Sen, Kızılay, İHH, Cansuyu 
Derneği ve Deniz Feneri olarak ilk 
aşamada Halep’e 81 tır un ulaştır-
mayı hedefliyoruz. Bu faaliyetleri-
miz süreç içinde düzenli bir şekilde 
devam edecek. Ayrıca Memur-Sen 
olarak, Cumartesi günü 11.00’da 
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İstanbul’da Tünel’den Galatasaray 
Lisesi’ne kadar Halep için yürüye-
ceğiz” diyerek sözlerini noktaladı. 
Basın açıklamasının ardından Ha-
lep’e ulaştırılmak üzere yola çıkarı-
lacak 81 İlden 81 Tır için harekete 
geçildi.

KÖYLÜ: YEKVÜCUT 
OLMAK ZORUNDAYIZ

Yardımlaşma konusunda hassa-
siyet gösterenlerin kendilerine 
ve mazlum coğrafyalara ferahlık 
verdiğini dile getiren Cansuyu Yar-
dımlaşma ve Dayanışma Derneği 
Genel Başkanı Mustafa Köylü, “Me-
mur-Sen’e çabasından ötürü te-
şekkür ediyoruz. Yardım konusun-
da hassasiyet gösterenler bizlere 
ferahlık veriyor.  Cansuyu Derneği 
olarak yardımlarımızı kesintisiz ola-
rak yapmayı sürdürüyoruz. İslam 
âlemi olarak yekvücut olmak zo-
rundayız, buralarda oynanan oyun-
lar daha önceden de oynanmıştı. 
Türkiye olarak birlik olup fırsat ver-
memeliyiz” dedi.

GÜLLÜOĞLU: YAŞANAN 
KRİZ ÇÖZÜLMELİDİR

Türk Kızılayı Genel Müdürü Meh-
met Güllüoğlu, “Suriye krizi, bi-
zim için de İslam âlemi için de çok 
önemli bir imtihandır. Türkiye bu 
imtihanı sadece devletiyle değil, 
bireyleriyle fertleriyle de veriyor. 
Bugün de bunun bir örneğini görü-
yoruz. Halep’te, insanlık suçu, sa-
vaş suçu cümleleri anlamını yitirdi. 
Suriye krizini çözmek adına adımlar 
başlatılmalıdır. Memur-Sen’i bu an-
lamda da tebrik ediyorum. Sadece 
üyeleri için değil, tüm dünya maz-
lumları için farkındalık oluşturuyor. 

CENGİZ: MEMUR-SEN’İ 
MAZLUMLAR ADINA 
KUTLUYORUZ

Deniz Feneri Derneği Genel Başka-
nı Mehmet Cengiz ise “Memur-Sen’i 
tüm mazlumlar adına kutluyoruz” 
diyerek,  konu yardım ve mazlum-
lar olduğunda Memur-Sen’i hep 
yanımızda bulduk. Suriye’de 6 yıldır 

insanlık dramı yaşanıyor. Türkiye’yi 
dünya şampiyonu haline getiren 
bu ülkenin kıymetli vatandaşlarına 
minnettarız. Kardeşlerimize bun-
dan sonraki süreçte de yardımları-
mız sürecek” şeklinde konuştu.

SİNAN: BURADA 
TÜM MAZLUMLAR İÇİN 
FİİLİ BİR DUA VAR

İHH Ankara Şube Başkanı Mustafa 
Sinan ise şu şekilde konuştu: “Ön-
celikle Memur-Sen’e teşekkür edi-
yoruz. Burada tüm mazlum kardeş-
lerimiz için fiili bir dua var. Yardım 
noktasında Memur-Sen gibi kurum 
ve kuruluşlardan, özellikle tüm mil-
letimizden büyük destek alıyoruz. 
Bu noktada tüm dünyaya örnek 
oluyoruz. Halep’teki katliamlara 
dünya sessiz kalıyor. Daha yerinde 
adımlar atmamız gerektiğine yü-
rekten inanıyorum. Sadece yardım 
değil, fikri anlamda da, özgürlük an-
lamında da bölgedeki mazlum kar-
deşlerimize destek olmalıyız. Tüm 
mazlumlar için sizlerden Fatiha ta-
lep ediyorum.”
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Memur-Sen’den Halep İçin 5 Aşamalı  Eylem Planı

Memur-Sen ve İHH tarafından organize edilen ‘Yetim Projesi’ konferanslarında konuşan 
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, “Halep’te insanlık ölüyor,  300 bine yakın insan, 
kurşun isabet etmese bile açlıktan ölüyor. Vekâlet Savaşları ölüm kusuyor. Halep bize 
bakıyor. Biz de Halep için harekete geçiyoruz. Memur-Sen olarak ‘5 Aşamalı Eylem Pla-
nı’nı Halep için başlatıyoruz” dedi.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali 
Yalçın, Memur-Sen ve İHH olarak 
ortak düzenlenen ‘Yetim Projesi’ 
kapsamında Aksaray Üniversitesi 
ve Aksaray Kültür Merkezlerinde 
gerçekleştirilen konferanslarda 
konuştu. Halep için eylem planını 
da burada açıklayan Yalçın, Cu-
martesi günü İstanbul’da Halep 
mitingi düzenleyeceklerini kay-
detti. Programlara, Aksaray Valisi 
Aykut Pekmez, Aksaray Belediye 
Başkanı Haluk Şahin Yazgı, İHH 
Genel Başkanı Bülent Yıldırım, Ak-
saray Üniversitesi Rektörü Yusuf 
Şahin ve Memur-Sen Aksaray İl 
Temsilcisi Murat Günaydın da ka-
tıldı.
 

YETİM DUYARLILIĞIMIZ 
YÜZBİNLERE ULAŞTI

“1992’de Bosna’da başlayan ye-

tim duyarlılığımız yüzbinlere ulaş-
tı” diyen Yalçın, “Yeter mi?  Yet-
mez! Tek bir yetim bile çaresiz, 
yalnız kalmışsa bunun vebali tüm 
Müslümanların boynuna. Mevlâna 
‘ya demişler ki: ‘Hocam Konya’da 
birisi intihar etti’ Cevap ibretlik 
‘Konya’da hiç mi Müslüman yoktu 
ki adam intihar etmiş’ İşte yetim 
duyarlığımız budur. Çeyrek asırdır, 
iki güzide kuruluş olarak İHH ve 
Memur Sen, soylu bir dayanışma 
içindeyiz” şeklinde konuştu. 

HER GÜN ONLARCA 
ÇOCUK ÖLÜYOR

Memur-Sen olarak yola, “Her sı-
nıfın bir yetimi, her öğrencinin bir 
yetim kardeşi, her ailenin bir mu-
haciri var” düşüncesiyle çıktıklarını 
belirten Yalçın, “Yetim peygam-
berin yetimlerine sahip çıkalım. 

Yetimler, Allah’ın Resulünün ema-
netidir. Yetimlere yardım, aslında 
kendimize yardım etmektir. 

Dünyada her gün 10 bin çocuk ye-
tim kalıyor. Her yıl 2 buçuk milyon 
çocuk kaçırılıyor. Her yıl 22 bin ço-
cuk açlık nedeniyle hayatını kay-
bediyor. Irak’ta 5 milyon, Afganis-
tan’da 3 milyonun üzerinde yetim 
var. Bosnalı ve Çeçenyalı yetimleri 
akıbeti hala bilinmiyor. Arakanlı 
yetimlere hala elimizi uzatamıyo-
ruz.  Suriye gözümüzün önünde. 
Her gün onlarca çocuk ölüyor, 
onlarcası yetim kalıyor. Dünyanın 
bir yerlerinde kurgulanan senar-
yoların bize maliyeti acı, zulüm ve 
ölüm. Dünyanın mazlum ve mağ-
dur coğrafyalarındaki çocukların 
ve yetimlerin, daha rahat ve uzun 
yaşayabilmek için her türlü bar-
barlığı ve yamyamlığı meşru gören 
batılılar için organ kaynağı olma-
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sını hangi vicdanla izah edebiliriz” 
ifadelerini kullandı. 

İNSANLIK KÜRSÜLERİ 
OLUŞTURMAYA ÇALIŞI-
YORUZ

Yalçın sözlerini şu şekilde sür-
dürdü: Dünyanın birçok yerinde 
yanan ateşlerin, yıkılan ocakların 
acısını içimizde hissederek insanlık 
kürsüleri oluşturmaya çalışıyoruz. 
Gürültü ve görüntü kirliliğine ma-
ruz kaldığımız bir zaman diliminde 
insanlığımıza dair değerleri anlat-
mak için böyle faaliyetleri çoğalt-
maya çabalıyoruz. Memur-Sen 
ailesi olarak İHH ile paydaş oldu-
ğumuz ‘Her sınıfın bir yetim karde-
şi var’ projesi, tam da bu noktada, 
Müslümanlıkla yoğrulmuş değer-
lerimizin, irfanımızın bir sonucu-
dur. Bugün Aksaray’ın, Somuncu 
Baba ile özdeşleşmiş paylaşma 
geleneğini her zerresinde yaşadı-
ğını bildiğimiz bu güzel şehrimizin 
de bizimle paydaş olacağını, bu ka-
dim irfanımızı yaşatmayı her daim 
bir insanlık vazifesi olarak görece-
ğini de biliyorum.” 

BİR EL DE BİZ OLALIM

Halep’te her gün yüzlerce insanın 
öldüğünü, onlarca çocuğun yetim 
kaldığını kaydeden Yalçın, mazlum 
ve yetimlerin çığlıklarının arşı sal-
ladığını belirtti. Savaşı çıkaranların 
timsah gözyaşları döktüğünü de 
sözlerine ekleyen Yalçın, “Timsah 
gözyaşları dökenler, o yetimlere 
yaklaşıyorlar ve kendi inançlarını 
empoze ediyorlar. Silahlı kuvvet-
leriyle bomba yağdırıp ülkeleri 
işgal ederken, sivil kuruluşlarıyla 

yetimler üzerinden bir nevi köle 
devşiriyorlar. Batı merkezli çoğu 
yardım kuruluşu, güç temerküzü-
nün bir aracı iken, aynı zamanda 
köhne düzenin taşıyıcı aparatları 
olmaktan başka anlamları yok. Bu 
sistem tam da ‘kuzu postu giymiş 
kurt’ deyimiyle açıklanabilir ancak. 
Maalesef hakikat bu. Bunu hiç 
unutmayalım. Hz. İbrahim’in ateşi-
ne su taşıyan karıncanın iradesine 
sahip olmak gerekiyor. Bu ateş 
uzak değil. Bu ateş bizim evimizin 
içinde yanıyor. Yetimin yüzünü 
güldüremeyen bir ümmetin yüzü 
gülmez. Gelin, bir el de biz olalım. 
Fert fert insanlarımızı uyandırma 
vazifesini hep birlikte üstlenelim.” 
diye konuştu. 

YALÇIN HALEP İÇİN
EYLEM PLANI’NI 
AÇIKLADI

Halep’te insanlık ölüyor, 300 bin’e 
yakın insan kurşun isabet etme-
se bile açlıktan ölecek. Vekalet 
Savaşları ölüm kusuyor. Halep 
bize bakıyor. Halep için harekete 
geçiyoruz. Savaşın acısını Suriye 
ve Türkiye birlikte yaşıyor. Me-
mur-Sen olarak ‘5 Aşamalı Eylem 
Planı’ başlatıyoruz. 

İlk Olarak: 

9 Aralık (Cuma) saat 10.30’da Yar-
dım Kuruluşları ile Genel Merkezi-
mizde basın toplantısıyla yardım 
çağrısında bulunuyoruz. İHH,Kı-
zılay,Cansuyu ve Deniz Feneri’ne 
“20 Tır Un” çeklerini teslim ediyor 
ve bütün teşkilatlarımız illerde 
yardım seferberliği başlatıyor 

İkinci Olarak: 

9 Aralık/Cuma Namazı çıkışı tüm 
illerde İl Teşkilatlarımızca  ‘Gıyabi 
Cenaze Namazı-Akabinde Basın 
Açıklaması’ düzenleniyoruz. 

Üçüncü Olarak: 

10 Aralık İnsan Hakları Gününde 
11.00 İstanbul’da Tünel’den G.
Saray Lisesi’ne kadar yürüyüş ve 
basın açıklaması yapıyoruz. 

Dördüncü Olarak: 

Uluslararası Kuruluşlara ve İrtibat-
lı olduğumuz tüm emek örgütle-
rine ‘Duyarlılığa Çağrı Mektubu’ 
gönderiyoruz. 

Beşinci Olarak: 

Yardım TIR’larımızla+araçlarımızla 
‘Halep’e Yol Açın’ konvoyuna ka-
tılıp Halep’e doğru yola çıkıyoruz. 
Son söz olarak ‘İnsanlığın ölmedi-
ğini herkese gösteriyoruz”
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Halep İçin Özgürlük Yürüyüşü İstanbul’da
Gerçekleştirildi

Halep katliamını protesto yürü-
yüşünde konuşan Yalçın, “Zi-
hinlerindeki vahşeti ve şiddeti 
gizlemek için insani değerleri, 
haklara ilişkin evrensel ilkeleri 
maskeye dönüştürenlerin mas-
kesini düşürmeye kararlıyız. 21. 
Yüzyılın Hitler’lerine, Mussoli-
ni, Troçki ve Stalin’lerine karşı 
insanlığın ortak direnişi için, 
insanlığın haklarıyla ve onuruy-
la insanca bir hayatı yeniden 
kuracak dirilişi için, Halep İçin 
Ayaktayız” dedi.

Memur-Sen Konfederasyonu, 
10 Aralık İnsan Hakları Günü’nde 
kuşatma ve bombalar altında-
ki Halep için yürüdü, katliamları 
protesto etti. Sivil Toplum Ör-
gütlerinin de destek verdiği yü-
rüyüşte sık sık “Halep’i unutan 
dünya utansın”, “Esad gitmeli 
zulüm bitmeli”,  “Kahrolsun Za-
limler Soykırımcı Hainler”, “İnsan-
lığın Gereği Kurtarmaktır Halebi”, 
“Esad Gidecek Zulüm Bitecek”, 
“Zalim Esed, Katil Putin”, “Müs-
lüman Uyuma Kardeşine Sahip 

Çık” sloganları atıldı. Eylemde 
3 dilde Halep dövizleri taşındı. 
İstanbul Tünel’den başlayan 
protesto yürüyüşü, Galatasa-
ray Lisesi önünde yapılan basın 
açıklaması ile son buldu. Açıkla-
mayı Memur-Sen Genel Başkanı 
Ali Yalçın yaptı.

Yalçın konuşmasında, 10 Ara-
lık  “İnsan Hakları Günü”, İnsan 
Hakları Evrensel Bildirgesi’nin 
kabul edilişinin üzerinden 70 yıl 
geçmesine karşın Halep, Musul, 
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Filistin, Arakan ve daha nice Müs-
lüman beldelerde, insan hakları-
nın, insan onurunun, insan hakları 
bildirgesinin geçersiz kalmasını 
eleştirdi. Yalçın, “İnsan Hakları Bil-
dirgesinin yetmiş yıla yakın geç-
mişine baktığımızda gördüğümüz 
acı gerçek şu; Bildirge evrensel 
fakat insan haklarının insan özneli 
kapsamı evrensel düzeye ulaşama-
mış. 1948’de insan hakları ve insan 
onuru temalı evrensel bildirgeyi ka-
leme alanlarla, bebek, çocuk, kadın 
demeden Halep başta olmak üzere 
yanı başımızdaki bölgeye kan pa-
zarı kuranlar aynı kimlikler. Hedefi 
sömürü, yöntemi terör, zulüm ve 
zorbalık olan küresel şebeke; in-
san hakları ve insan onuru odaklı 

evrensel huzur, evrensel barış ve 
evrensel refahı imkansız kılmak için 
her yolu deniyor” şeklinde konuştu. 

21. YÜZYILIN 
HİTLER’İ ESED

“Ankara’da başlattığımız ‘Halep’i 
Açlıktan, İnsanlığı Utançtan Kurtar’ 
yardım kampanyasıyla Halep’teki 
kardeşlerimiz için infak çağrısı ya-
parak İnsan Hakları Günü’nü karşı-
ladık. Bugün ise ‘Halep’i Ölümden, 
Dünyayı Zulümden Kurtar’ eylemi-
mizle, insanlığa zulme karşı idrak 
çağrısı yapıyoruz” diyen Yalçın, 
“Zihinlerindeki vahşeti ve şiddeti 
gizlemek için insani değerleri, hak-
lara ilişkin evrensel ilkeleri maske-

ye dönüştürenlerin maskesini dü-
şürmeye kararlıyız. Biz, o maskeyi 
düşürürsek Halep düşmeyecek. 
21. Yüzyılın Hitler’lerine, Mussolini, 
Troçki ve Stalin’lerine karşı insan-
lığın ortak direnişi için, insanlığın 
haklarıyla ve onuruyla insanca bir 
hayatı yeniden kuracak dirilişi için, 
Halep İçin Ayaktayız” diye konuştu. 

HALEP DÜŞMEYECEK, 
İZİN VERMEYECEĞİZ

Dünya’da adalet ve huzur ortamı 
tesis edilene kadar alanlarda ola-
caklarının altını çizen Yalçın, “Ha-
lep’te, Arakan’da, Filistin’de zulüm 
hüküm sürüyor, Yezidler, Esed’ler 
cirit atıyor. Biz, adalet peşinde, hu-
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zur derdindeyiz. İntifadayız. Halep 
yanarken, bombalanırken, analar 
ve körpe kuzuları Esed’in varil bom-
balarıyla, Putin’in katil uçaklarıyla 
katledilirken susanları, kör taklidi 
yapanları, kulaklarını kapatanları 
tarih de, insanlık da kaydediyor. 
Halep’i Kerbela’ya çevirenleri de, 
gönül coğrafyamızı kan gölüne 
dönüştürenleri de biliyoruz. Vicdan 
kapısını kapatanları, dünyayı ve 
insanlığı zulüm ve vahşetle kuşa-
tanları tanıyoruz. Buradan, Halep’in 
ikiz kardaşı İstanbul’dan söz veri-
yoruz. İnsanlığa zulmeden beyaz 
yakalı terörizmi de, kan ve vahşet 
diplomasisini de bitireceğiz. Küre-
sel şebekenin dünyayı işgal heve-
sini elbirliğiyle tarumar edeceğiz. 
Biz inanıyoruz ki; insanın hakları 
ve onuru için birlikte, el ele, omuz 
omuza olursak Halep düşmeyecek. 
Çin’in, Rusya’nın Güvenlik Konse-
yi’ndeki vetosuna, insanlık olarak, 
ortak ve kararlı bir duruşla, sivil dip-
lomasiyle nota verirsek Halep’te 
insanlık kazanacak. İnsanlık, Aylan 
bebeklere, Ümran bebeklere zalim 
elinden ölümü yaşatan dünya dü-
zenini hak etmiyor. Rusya, İran ve 
Çin’in “Esed’in iktidarı sürsün, kim 

ölürse ölsün” anlayışı, sınırlarımızı 
ve sinirlerimizi zorluyor. Anaları-
nın ölümüne şahitlik eden çocuk-
ların gözlerine bakmak istiyorsak, 
Halep’i kurtarmalıyız. Çocuklarının 
son nefesine kelime-i şehadetin 
eşlik etmesi için çırpınan Halep’li 
anaların acısını ve ağıtlarını bitir-
mek istiyorsak, Halep’in düşmesine 
engel olmalıyız. Halep’i kurtara-
mazsak, Cennette açlık yok haki-
katinin idrakiyle bir somun ekmek 
için ölmeyi talep eden çocukların 
vebalinden kurtulamayız. Halep’te 
kardeşlerimizin, bacılarımızın, ana-
larımızın iki seçeneği var; Ya zulüm, 
ya ölüm. Halep’te insanlar, her tür 
insani yardıma muhtaçlar. Halep’te 
çocuklar, bebekler, insanlar açlar, 
açıktalar” şeklinde konuştu. 

TERÖR ÖRGÜTLERİ 
MAŞA OLARAK KULLA-
NILIYOR

“Küresel rekabetin öncüleri, Ha-
lep’te yaşanan insani rezaletin de 
öncüleri olarak arzı endam ediyor” 
diyen Yalçın, “Birleşmiş Milletlerin 
Beşli Çetesi, dünyayı kendilerinin 

arazisi, insanlığı kendilerinin kölesi 
gibi görüyor. Öldürüyor, öldürtüyor. 
Sömürüyor ve semiriyor. Vahşet 
ve şiddet pazarı kurması için, terör 
örgütleri kuruyor ve onlara vekalet 
veriyor. Bütün bunlara itiraz etme-
den, bu düzeni yok etmeden, insan 
haklarından bahsetmek de insan 
olmayı hak etmek de mümkün de-
ğil. Bu düzenin sahiplerinin ege-
menliğine, seyislerinin, tetikçileri-
nin, işbirlikçilerinin eylemlerine son 
vermeden, insan onurunu korumak 
bir tarafa insanı korumak mümkün 
değil. Bunun farkında olduğumuz 
için buradayız. Halep’in düşmesini 
engellemek, Halep’te katliam ya-
panların, soykırım platformu kuran-
ların maskesini düşürmek için bura-
dayız” ifadelerini kullandı.

BİZ SUSTUKÇA ZULÜM 
DEVAM EDECEK

Halep için “gözlerden yaş akıtma-
nın, gönüllerde yas tutmanın” zul-
me rıza göstermek, zalim karşısın-
da acze düşmek, “Zalim zulmünü 
yapsın, biz yardımımızı yapalım”  
noktasında kalmanın zulme zım-
nen rıza göstermek anlamına gel-
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diğini vurgulayan Yalçın, sözlerini 
şu şekilde sürdürdü: “Mazluma yar-
dımın en büyüğü, zulmü bitirmektir. 
Mazlumlara ve mahzunlara el uzat-
manın, mağdurlara omuz vermenin 
zirvesi; zalimlere birlikte direnmek, 
zulme birlikte son vermektir.  Biz, o 
zirveye talibiz. Biz, Suriye’nin, Ha-
lep’in kurtuluşunu Esed’in gidişin-
de, Baas rejiminin çöküşünde görü-
yoruz. Biz, insanlığın huzura, refaha 
ve barışa ulaşmasını zorba ve zalim 
dünya düzeninin yıkılışında görü-
yoruz. Yanı başımızdaki ülkede, me-
deniyet coğrafyamızdaki bölgede, 
Suriye’de, Halep’te, Filistin, Doğu 
Türkistan ve Arakan’da yükselen 
feryat ve figanlar, ‘insanlığın utanç 
mirası’dır. Bunlar, insan eseri bina-
ları, anıtları, yazıtları ‘dünya kültürel 
mirası’ olarak tescilleme hassasiye-
tiyle gözümüzü boyuyorlar. İnsanı 
yok eden zulme karşı sessiz kalma 
haysiyetsizliğiyle, insanlığı katledi-
yorlar. Bu ikiyüzlülerin devri bitmeli, 
düzeni yıkılmalı. 

Halep, ‘yeter artık’ isyanına milat 
olmalı. Halep’i kurtarırsak;  insa-
nın, insan haklarının ve onurunun 
önemli ve değerli olduğu bir dünya 
düzenini kurarız. Halep’i kurtarır-
sak,  terör finansörü Küresel Beşli 

Çeteden kurtulur, Beşten Büyük 
Dünya hedefine ulaşırız.”

ZULÜM BİTENE KADAR 
AYAKTAYIZ

“Esed denen caninin iktidarı, vah-
şet mühendisi Baas rejiminin hü-
kümranlığı bitene kadar Halep İçin 
Kıyamdayız” diyen Yalçın, sözleri-
ni şu şekilde noktaladı: “ABD’nin 
Rusya ile kurnaz pazarlığını, İran’ın 
Esed’i korumaya dönük diplomatik 
mimarlığını, Çin’in, İngiliz’in ve Al-

man’ın perde arkasındaki sömürü 
simsarlığını, Birleşmiş Milletler’in 
vurdumduymazlığını bitireceğiz. 
Sadece 10 Aralık’ı değil bütün an-
ları ve günleri, İnsan Hakları’nın 
varlığını kutlama zamanı ilan ede-
riz. İnsan Haklarının bildirgesini de-
ğil bizzat insan haklarını ve insan 
onurunu evrensel kılma zaferi ola-
rak kabul ederiz. Sefer bizim, Zafer 
Allah’ındır. Halep’i kurtaracak olan 
sizlerin ve imanlı yüreklerin insan-
lığıdır.”  
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Yalçın: Lanet Olsun 
Halep’te Soykırım Tezgahı Açanlara

81 İlden “Halep’e Yol Açın” sloganını taşıyan konvoylarla Hatay’a ulaşan Memur-Senlile-
re hitap eden Genel Başkan Ali Yalçın, “İyiliği Yüklendik Halep’e Yöneldik’ diyerek insan-
lık için, barış için, adalet için ayağa kalktık. Gün bugündür; Zulme karşı adaleti, baskıya 
karşı özgürlüğü, zillete karşı onuru seçmiş Halep halkına sahip çıkmalıyız. Zalimlerin 
yaktığı Halep, Allah’ın izniyle küllerinden dirilecektir” dedi.

Memur-Sen tarafından açıklanan 
“Halep’i Açlıktan İnsanlığı Utançtan 
Kurtar” eylem planı çerçevesinde 
daha önce; yardım çağrısı yapıldı, 
81 ilde yardım seferberliği başla-
tıldı, tüm illerde ‘Gıyabi Cenaze Na-
mazı kılındı, ortak basın açıklamaları 
gerçekleştirildi, İstanbul Tünelden 
Galatasaray Lisesi’ne kadar Halep 
yürüyüşü düzenlendi ve Uluslara-
rası Kuruluşlara Halep’e duyarlılık 
çağrısı yapıldı. Memur-Sen beş aşa-
malı eylem planı çerçevesinde bu-
gün yardım konvoylarıyla sınıra da-
yandı. “Halep’e Yol Açın” sloganıyla 
81 ilden yola çıkan Memur-Sen’liler 
yardım Tırlarıyla berber Hatay’a 
ulaştı. Memur-Sen konvoyu Hatay 

araç muayene istasyonu önünden 
Cilvegözü sınır kapısına doğru yol 
aldı. 81 ilden gelen binlerce kon-
voyu karşılayan Memur-Sen Genel 
Başkanı Ali Yalçın, burada basın 
açıklaması yaptı. Halep’e yol açmak 
için seferde olduklarını belirten 
Yalçın, “Tırlara insanlığı yükledik ve 
‘Yükümüz İnsanlık Yönümüz Halep. 
İyiliği Yüklendik Halep’e Yöneldik’ 
diyerek insanlık için, barış için, ada-
let için ayağa kalktık. Gün bugün-
dür; Zulme karşı adaleti, baskıya 
karşı özgürlüğü, zillete karşı onuru 
seçmiş Halep halkına sahip çıkma-
lıyız. Haleplilerin savaş uçakları, 
tankları, füzeleri, fosfor ve misket 
bombaları yoktur. Onların imanı, ira-

desi, sabrı ve kararlılığı var. Zalim-
lerin yaktığı Halep, Allah’ın izniyle 
küllerinden dirilecektir. Lanet olsun 
Halep’te soykırım tezgahı açanla-
ra” dedi.

HALEP YANIYOR, 
KAN AĞLIYOR

Rusya, İran ve Suriye’den oluşan 
zulüm ve vahşet çetesinin Halep’i 
yerle bir ettiğini, Esed ve Putin ca-
nileri Halep’i yaktığını vurgulayan 
Yalçın, “Halep’i vurdular… Yüreğimiz 
yanıyor. ‘Yemin ederim biz bir şey 
yapmadık’ diyerek ağlayan Halep-
li çocuğun tek damla gözyaşının 
vebalini nasıl üstleneceğiz, hak-
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kını nasıl ödeyeceğiz? Bedenleri 
küçük, yürekleri büyük çocukların 
haykırışlarını unutacak mıyız? El-
bette hayır… Unutursak kalbimiz 
kurusun… Ninnilerle uyutulması 
gereken bebeklerin, kurşunlarla 
susturulduğunun şahitleri olarak, 
sessiz mi kalacağız? Elbette ses-
siz kalmayacağız. Dünya sussa, biz 
susmayacağız. Hakkı haykıracağız. 
Mazluma el uzatacağız. Zulme ve 
zalime karşı duracağız. Akıl tutul-
masına uğramış, basiretleri bağ-
lanmış, insanlıktan nasipsiz olanlar 
Suriye’deki katliama kör ve sağırlar. 
Onlar, insanlığın utanç abidesi ola-
rak yaşamaya/anılmaya mahkum-
lar” diye konuştu.

BM HALEP’İN İŞGALİNE 
‘GÖZLEMCİ’ OLUYOR

“Müslüman coğrafyalardaki zu-
lümleri seyretmekte mahir olan 
BM, Halep’in işgalini, Haleplilerin 
katlini seyrediyor” diyen Yalçın, 
BM’nin Halep’e ses çıkarmamasını, 
suskun kalmasını ikiyüzlülük olarak 
nitelendirdi. BM’nin, Halep’in coğ-
rafi, siyasi ve sosyolojik işgaline ise 
‘gözlemci’ statüsünde zımnen des-
tek verdiğine dikkat çeken Yalçın, 
“Halepli kardeşlerimizi evlerine, Ha-
lepli çocukları baba ocaklarına, Ha-
lepli bacılarımızı yuvalarına kavuş-
turmadıktan sonra Halep’te zulme 
son vermiş olamayız. Sadece, zul-
mün ve zalimin Halep’i işgaline kapı 
aralamış oluruz. İnsanlığın iki so-
rumluluğu var. Biri, sivil toplumun 
öncülüğünde Haleplilere kucak 
açmak. Diğeri ise ‘önce insan’ diyen 
devletlerin ortaklığıyla Halep’i kur-
tarmak. Bu ikisini birlikte başarırsak 
ancak, ‘İnsanlığı Utançtan Kurtar’ 

çağrımızın, ‘Halep’e Yol Aç’ kararı-
mızın gereğini yapmış oluruz” dedi.

YETER ARTIK 
SUSMAYIN

Halep’in, insanlığın ve İslam coğ-
rafyasının ahlak sınavı olduğunu 
dile getiren Yalçın, “Halep, adalete 
ve merhamate dair sıratımız. ‘Yeter 
Artık’ susmayın! Zalime, ‘Yeter Ar-
tık’ demekten korkmayın. İnsanlık 
için, adalet için, huzur için, Halep 
için ‘Yeter Artık’ diyerek haykırın. 
Susmayın, ayağa kalkın. İnsanlık ve 
ümmet olarak ayağa kalkarsak za-
limler diz çöker. Biz kurtuluş yolu-
na rehberlik edersek, zafer iyilerin 
olur. Gün, emperyalizmin açtığı ya-
raları birlikte sarma günüdür. Gün, 
direnişe omuz verip, emperyalizmin 
ve tetikçilerinin oyunlarını bozma 
günüdür. Vakit, emperyalizm, Ba-
asçı despotizm karşısına dikilme, 
mazlum kardeşlerimize el verme 
vaktidir. Gün bugündür; Zulme kar-
şı adaleti, baskıya karşı özgürlüğü, 
zillete karşı onuru seçmiş Halep 
halkına sahip çıkmalıyız. Haleplile-
rin savaş uçakları, tankları, füzeleri, 
fosfor ve misket bombaları yoktur. 
Onlar imanı, iradesi, sabrı ve karar-
lılığı var. Zalimlerin yaktığı Halep, 
Allah’ın izniyle küllerinden dirile-
cektir” ifadelerini kullandı.
 

LANET OLSUN, 
DİLSİZ ŞEYTANLARA

İslam coğrafyasında zulümlerin 
son bulması için yolun ümmet ol-
maktan, Halep’in derdine deva ol-
maktan geçtiğini ifade eden Yalçın, 
şu şekilde konuştu: “Birlik olursak, 
zillet biter. Birlik olursak, zulümler 

biter. Birlik olursak, zalimler titrer. 
Bir buçuk milyarı aşan Müslüman 
bir araya gelirse, Halep’in hesabı 
sorulur, Halep kurtulur. Vicdanlar 
bir araya gelirse, dünya zulümden 
kurtulur. Unutmayın! Umutsuzluğa 
kapılmayın! Yüce Allah’ın müjdesi-
ne sarılın. ‘İnanıyorsanız… Üstün-
sünüz’, ‘Nice az topluluk, nice çok 
topluluğa üstün geldi’ inancıyla, 
umudu artıralım. Bedir’de, bir avuç 
sahabe galip geldi. Barbar haç-
lı orduları ecdadımızın karşısında 
her seferinde bozguna uğradı. 
Çanakkale’de yiyecek ekmeği ol-
mayan askerlerimiz destan yazdı. 
Ümmet, tek yürek sefere çıkınca 
hep muzaffer oldu. Yine, tek yürek 
seferdeyiz. Yeniden zulme karşı 
direnişteyiz. Lanet olsun Halep’te 
kan pazarı kuranlara.. Lanet olsun 
Halep’te soykırım tezgahı açanla-
ra… Lanet olsun, mazaretlere sığı-
nıp gözünü, kulağını kapatanlara… 
Lanet olsun, dilsiz şeytanlara.”

HALEP’E ÖZGÜRLÜK 
DİRENİŞLE GELECEK

Esed’i ve Esed’e destek verenlerin 
katil olduğunu vurgulayan Yalçın, 
“Ses çıkarmayanlar suçu ortağı, 
utancın sahibidir. Biz, katili haykır-
mak için buradayız. Biz, Halepli kar-
deşlerimizle kucaklaşmak için yol-
lardayız. ‘Halep’e Yol Açmak’ için, 
‘İnsanlığı Utançtan Kurtarmak’ için 
buradayız. Büyük Memur-Sen ailesi 
olarak, katilleri, suç ortaklarını, ha-
milerini, göz yumanları lanetliyoruz. 
Halep’e, medeniyet coğrafyamıza, 
ümmete ve insanlığa sahip çıkıyo-
ruz. Biz diyoruz ki; Halep’e özgürlük 
direnişle gelecek. İnsanlık zulüm 
karşısında elbette galip gelecek.”
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Yalçın: 
Kansızlar… 
Asla ve Asla Başaramayacaklar

Halep’teki katliama durdurulmasını 
ve insani yardım koridorunun açıl-
masını hedefleyen Memur-Sen ve 
İHH İnsani Yardım Vakfı, “Halep’e 
Yol Açın” sloganı ile Türkiye’nin 
dört bir yanından Cilvegözü Sınır 
Kapısı’na kara konvoyu düzenledi. 
Bu kapsamda Türkiye’nin 81ilinden 
yola çıkan yardım konvoyu Cilve-
gözü sınır kapısına ulaştı. Konvoya 
katılan on binler, “Halep bombala-
ra terk edilemez”, “Halep kuşatma 
altında”, “Halep yanıyor” yazılı dö-

vizlerle Halep’teki katliamları tek-
birlerle protesto edip dualar okudu. 
Mitingde sık sık tekbirler getirerek, 
“Halep’e giden yollar açılsın!”, “Katil 
İran, Suriye’den defol!”, “Katil Rus-
ya, Suriye’den defol!”, “Zulme karşı 
omuz omuza!”, “İran, ümmete hesap 
verecek!”, “Katil Esed, Suriye’den 
defol!”, “Zulme karşı omuz omuza!” 
sloganları atıldı. Mitingde konuşan 
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yal-
çın, konvoya katılan on binlere hi-
tap etti.

“Halep’e Yol Açın” sloganıyla Cilvegözü sınır kapsına daya-
nan yardım konvoyu mitinginde konuşan Memur-Sen Genel 
Başkanı Ali Yalçın, “Kayseri’deki hain terör saldırısını kını-
yor, şehitlerimize Allah’tan rahmet yaralılarımıza acil şifalar 
diliyorum. Büyük kardeşlik buluşmasını, bu güzel fotoğrafı 
gölgeleyen bu saldırı haincedir. Kansızlar… Asla ve asla ba-
şaramayacaklar. Birlik ve berberliğimiz sahip çıkarak, onları 
dize getireceğiz. Asla yılmayacağız” dedi.  
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ASLA YILMAYACAĞIZ

Kayseri’de gerçekleşen terör sal-
dırısına sert tepki gösteren Yalçın, 
“Kayseri’deki hain saldırıyı kınıyor 
şehitlerimize Allah’tan rahmet ya-
ralılarımıza acil şifalar diliyorum. 
Büyük kardeşlik buluşmasını, bu 
güzel fotoğrafı gölgeleyen bu sal-
dırı haincedir. Kansızlar… Asla ve 
asla başaramayacaklar. Birlik ve 
berberliğimiz sahip çıkarak, onları 
dize getireceğiz. Asla yılmayaca-
ğız. Başta Türkiye olmak üzere 
dünyanın neresinde gerçekleşirse 
gerçekleşsin terör asla kabul edi-
lemez. Terör örgütleriyle arasına 
mesafe koymayı beceremeyen-
ler hem bize hem de milletimize 
uzaktır. Birlik ve kardeşliğimize 
saldırı yapanlar, insanlık yoksulu 
ve vicdan yoksunudur” ifadelerini 
kullandı.

HALEP’E YOL AÇILACAK 
VE İNSANLIK ÖLMEYE-
CEK

“Halepli çocukların çığlıklarını du-
yarak buraya gelen kardeşlerime 
selam olsun” diyen Yalçın, “Bize 
diz çöktüreceklerini zannediyorlar. 
Size teslim olan sizin gibi olsun. 
Biz ölmeden, bu hesap kapanmaz. 
İnsanlıktan çıkmış bu canilere mü-
saade etmeyeceğiz. Halep sıradan 
bir şehir değil. Çanakkale’de 7 bin 
şehit veren Halep, yönünü bize 

döndürdü ise, çığlıklarını size du-
yuruyorsa, bu sesi dünyaya duyur-
mak da bizim görevimizdir. Siville-
rin tahliyesi noktasında kesinlikle 
geri adım atmayacağız. Sizlerin, 
rahatınızı terk ederek yola revan 
olmanız, insanlığın ölmediğinin 
ispatıdır. Sizler gibi duyarlı insan-
larımız olduğu müddetçe Halep’e 
yol açılacaktır ve insanlık ölmeye-
cektir. 81 ilden gelen bütün Me-
mur-Sen teşkilatları buradalar, on-
lara ve yardımlarımıza vesile olan 
İHH, Cansuyu, Türk Kızılayı, Deniz 
Feneri ve diğer yardım kuruluşla-
rına teşekkürlerimi sunuyorum” 
şeklinde konuştu.

YILDIRIM: HALEP’İ 
DÜNYA GÜNDEMİNE 
TAŞIDIK

İHH İnsani Yardım Vakfı Başkanı 
Bülent Yıldırım ise yaptığı konuş-
mada Halep’in dünya meselesi ha-
line geldiğini ifade ederek, “İnsani 
koridor açılana kadar tahliyeler 
olana kadar burada nöbet tutaca-
ğız. Sekteye uğrayan ateşkes, İran 
ve Rusya ile görüşmeler sonucun-
da bugün tekrar tahliye süreci 
başlamasını bekliyoruz. İHH’nın, 
çatışmaların sürdüğü Suriye’nin 
Halep kentinden tahliye edilmeye 
çalışılan siviller için yardım sefer-
berliği başlatması üzerine yaklaşık 
bin 500 yardım tırının Hatay’ın 
Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sı-

nır Kapısı’na ulaşmasını sağlıyoruz 
Tüm ülkeden yardım geldi gelme-
ye de devam ediyor. Bizler İHH 
olarak bu yardımları mazlum Halep 
halkına ulaştırdık ve ulaştırmaya 
devam edeceğiz” diye konuştu.

KONVOYUN KARARLIĞI 
DEVLETLERİ ANLAŞMA
KONUSUNDA HAREKE-
TE GEÇİRDİ

Konvoyu düzenleyerek Halep’i 
tüm dünyanın gündemine taşıdık-
larını kaydeden Yıldırım, geçmişte 
buranın görmezden gelindiğini 
söyledi. Yıldırım, dünyanın hare-
kete geçmeyip, “Halep’te insan-
lar ölsün bu mesele bitsin” diye 
baktığını vurgulayarak, “Manipüle 
ediyorlardı. Çocukların gözyaşını 
görmemezlikten geliyordu ama 
konvoyun kararlılığı, sizin duala-
rınız devletleri harekete geçirdi, 
liderleri harekete geçirdi ve anlaş-
malar yapıldı. Allah razı olsun ara-
buluculuğunu Türkiye yaptı, keşke 
İslam dünyasının liderleri el ele ve-
rip Halep’teki insanlar için masaya 
oturabilmeleri gerekirdi” şeklinde 
konuştu.Konuşmaların ardından 
onbinler tekbir nidaları ile sını-
ra yürüdü. Sınır kapısına kurulan 
sahnede yapılan duanın ardından 
Cilvegözü Sınır Kapısı’na yürüyüşe 
geçen onbinler, burada tahliyeler 
gerçekleşene kadar nöbete de-
vam etmeyi hedefliyor.
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Yalçın: Bir El de Biz Olalım

“Halep’te İnsanlık Ölüyor, Yetimler Gülerse Dünya Güler” konferansında konuşan Me-
mur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, “Yetimler bizlere, Allah Resulünün emanetidir. Yetimin 
yüzünü güldüremeyen bir ümmetin yüzü gülmez. Yetim peygamberin yetimlerine, sahip 
çıkalım. Bir el de biz olalım. Fert fert insanlarımızı uyandırma vazifesini hep birlikte üst-

lenelim” dedi.

Memur-Sen Konfederasyonu ve 
İHH İnsani Yardım Vakfı tarafın-
dan organize edilen ‘Yetim Projesi’ 
konferansı Çorum Hitit Üniversi-
tesi’nde yapıldı. Konferansa, Me-
mur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 
Memur-Sen Genel Başkan Yar-
dımcısı Levent Uslu, Hitit Üniver-
sitesi Rektörü Reha Metin Alkan, 
Çorum İl Müftüsü Ahmet Akın, 
Memur-Sen Çorum İl Temsilcisi 
Ahmet Saatçi, Memur-Sen ve İHH 
Çorum İl Teşkilatları, üniversite 
öğrencileri ve çok sayıda davetli 

katıldı. Konferansta konuşan Yal-
çın önemli açıklamalarda bulundu. 

YETİM DUYARLILIĞIMIZ 
YÜZBİNLERE ULAŞTI

“1992’de Bosna’da başlayan ye-
tim duyarlılığımız yüzbinlere ulaş-
tı” diyen Yalçın, “Yeter mi?  Yet-
mez! Tek bir yetim bile çaresiz, 
yalnız kalmışsa bunun vebali tüm 
Müslümanların boynuna. Mevlâna 
‘ya demişler ki: ‘Hocam Konya’da 
birisi intihar etti’ Cevap ibretlik 

‘Konya’da hiç mi Müslüman yoktu 
ki adam intihar etmiş’ İşte yetim 
duyarlığımız budur. Çeyrek asırdır, 
iki güzide kuruluş olarak İHH ve 
Memur Sen, soylu bir dayanışma 
içindeyiz” şeklinde konuştu. 

HER GÜN ONLARCA 
ÇOCUK ÖLÜYOR

Memur-Sen olarak yola, “Her sını-
fın bir yetimi, her öğrencinin bir ye-
tim kardeşi, her ailenin bir muhaciri 
var” düşüncesiyle çıktıklarını belir-
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ten Yalçın, “Yetim peygamberin 
yetimlerine sahip çıkalım. Yetim-
ler, Allah’ın Resulünün emanetidir. 
Yetimlere yardım, aslında kendimi-
ze yardım etmektir. Dünyada her 
gün 10 bin çocuk yetim kalıyor. 
Her yıl 2 buçuk milyon çocuk ka-
çırılıyor. Her yıl 22 bin çocuk açlık 
nedeniyle hayatını kaybediyor. 
Irak’ta 5 milyon, Afganistan’da 3 
milyonun üzerinde yetim var. Bos-
nalı ve Çeçenyalı yetimleri akıbeti 
hala bilinmiyor. Arakanlı yetimlere 
hala elimizi uzatamıyoruz.  Suriye 
gözümüzün önünde. Her gün on-
larca çocuk ölüyor, onlarcası yetim 
kalıyor. 

Dünyanın bir yerlerinde kurgula-
nan senaryoların bize maliyeti acı, 
zulüm ve ölüm. Dünyanın mazlum 
ve mağdur coğrafyalarındaki ço-
cukların ve yetimlerin, daha rahat 
ve uzun yaşayabilmek için her tür-
lü barbarlığı ve yamyamlığı meşru 
gören batılılar için organ kaynağı 
olmasını hangi vicdanla izah ede-
biliriz” ifadelerini kullandı. 

BİR EL DE BİZ OLALIM

Halep’te her gün yüzlerce insanın 
öldüğünü, onlarca çocuğun yetim 
kaldığını kaydeden Yalçın, mazlum 
ve yetimlerin çığlıklarının arşı sal-
ladığını belirtti. Savaşı çıkaranların 
timsah gözyaşları döktüğünü de 
sözlerine ekleyen Yalçın, “Timsah 
gözyaşları dökenler, o yetimlere 
yaklaşıyorlar ve kendi inançlarını 
empoze ediyorlar. Silahlı kuvvet-
leriyle bomba yağdırıp ülkeleri 
işgal ederken, sivil kuruluşlarıyla 
yetimler üzerinden bir nevi köle 
devşiriyorlar. Batı merkezli çoğu 

yardım kuruluşu, güç temerküzü-
nün bir aracı iken, aynı zamanda 
köhne düzenin taşıyıcı aparatları 
olmaktan başka anlamları yok. Bu 
sistem tam da ‘kuzu postu giymiş 
kurt’ deyimiyle açıklanabilir ancak. 
Maalesef hakikat bu. Bunu hiç 
unutmayalım. Hz. İbrahim’in ateşi-
ne su taşıyan karıncanın iradesine 
sahip olmak gerekiyor. Bu ateş 
uzak değil. Bu ateş bizim evimizin 
içinde yanıyor. Yetimin yüzünü 
güldüremeyen bir ümmetin yüzü 
gülmez. Gelin, bir el de biz olalım. 
Fert fert insanlarımızı uyandırma 
vazifesini hep birlikte üstlenelim” 
diye konuştu. 

ÜNİVERSİTELER ÜZERİ-
NE DÜŞENİ YAPMALI

İHH’nın aylık 100 lira bedel ile 
yetimlere baktığı bir kampanyası 
olduğuna belirten Yalçın, “O verdi-
ğiniz 100 lira ile sadece o yetime 
bakmıyorsunuz, onun annesine, 
babasına, kardeşlerine de bakmış 
oluyorsunuz. Çünkü bazı ülkelerin 
durumu o kadar kötü ki, o 100 lira 

ile oradaki insanların bir ay boyun-
ca yemeğini karşılayabiliyorsunuz. 
Ama 1,5 milyon yetime bakan 
misyoner kuruluşların olduğu dün-
yada bir ülkenin toplam baktığı 
yetim sayısı 100 bini bulmuyorsa, 
burada sıkıntı vardır. Bu konuda 
üniversitelerimiz de üzerine düşe-
ni yapmalı ve yetimlere sahip çık-
malıdır” şeklinde konuştu. 

MEMUR-SEN’İN 
YARDIM TIR’LARI 
ÇRUM’DAN YOLA ÇIKTI

Memur-Sen tarafından organize 
edilen “Halep’i Açlıktan, İnsanlığı 
Utançtan Kurtar” yardım kampan-
yası kapsamında gıda yardımını 
taşıyan TIR’lar, ihtiyaç bölgesine 
ulaşmak üzere Çorum Hitit Üni-
versitesi’nde düzenlenen törenle 
uğurlandı. 

Memur-Sen Genel Başkanı Ali 
Yalçın, daha sonra Çorum Valisi 
Necmeddin Kılıç’ı ziyaret ederek 
istişarelerde bulundu.
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Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş’tan 
Memur-Sen’e Ziyaret

Memur-Sen Genel Merkezini ziyaret eden Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Me-
mur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın’ın gündeme getirdiği “Memurların siyaset ve grev 
yapma hakkı” konusunda, “Geniş bir kitlenin siyaset yasağına tabi tutulması kabul 
edilebilir bir şey değil. Hem memurların siyaset yapması hem de memur sendikalarının 
grevli bir sendikacılığa kavuşması Türkiye demokrasisinin olgunlaşması bakımından da 
doğru olacaktır. Biz bu konuda her türlü desteği vermeye çalışıyoruz. Elbette bunun da 
bir vakti vardır” dedi.

Memur-Sen Genel Merkezinde 
gerçekleşen ziyarette, Başbakan 
Yardımcısı Numan Kurtulmuş ve 
Genel Başkan Ali Yalçın, bir süre 
ikili görüşme gerçekleştirdi. Daha 
sonra Başbakan Yardımcısı Numan 
Kurtulmuş ve Memur-Sen Genel 
Başkanı Ali Yalçın, Memur-Sen 
Yönetim Kurulu Üyeleri ve Me-
mur-Sen Konfederasyonu’na bağlı 
sendikaların başkanları ile birlikte 
istişare toplantısı gerçekleştir-
di. Toplantının sonunda konuşan 

Genel Başkan Ali Yalçın ve Başba-
kan Yardımcısı Numan Kurtulmuş 
önemli mesajlar verdi. 

YALÇIN: MEMUR-SEN 3 
BOYUTLU BİR ALANDA 
MÜCADELESİNİ SÜRDÜ-
RÜYOR

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti 
dile getirerek sözlerine başlayan 
Memur-Sen Genel Başkanı Ali 
Yalçın, Memur-Sen’in hem üyeleri, 

hem de ülke ve insanlık için üç bo-
yutlu bir alanda mücadele ettiğini 
belirtti. “Türkiye içerisinde çalış-
malarımızın yanı sıra sınır dışı çalış-
malarımız da mevcut” diyen Yalçın, 
uluslararası alanda Memur-Sen’in 
gerçekleştirdiği faaliyetlere ilişkin 
bilgilendirmelerde bulundu. Refe-
randuma sunulacak olan Anayasa 
Değişikliği Paketi’yle ilgili de ko-
nuşan Yalçın, “Memur-Sen olarak 
2010 referandumuna da destek 
vermiş ve Türkiye’nin sistem tıka-
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nıklarından kurtulması noktasında 
olağanüstü bir gayret göstermiş-
tik. Anayasa Değişikliği Paketi için 
yapılacak olan referandumun is-
tikrar anlamında önemli olduğunu 
düşünüyor ve Memur-Sen olarak 
bu değişimin yanında olduğumu-
zu belirtmek istiyorum” ifadelerini 
kullandı. Yalçın sözlerini şu şekilde 
sürdürdü: “Seçilme yaşının 18’e 
düşürülecek olması bizi memnun 
etti. Ancak kamu görevlilerine si-
yaset ve grev hakkı da düzenle-
melere eklenmeliydi.” 

KURTULMUŞ: 
MEMUR-SEN HER DAİM 
MİLLETİN SESİ OLDU

Başbakan Yardımcısı Numan Kur-
tulmuş ise, “Memur-Sen, zor za-
manlardan geçerek bu günlere 
gelmiş bir konfederasyon. Me-
mur-Sen’in ilk zamanlarını hatırlı-
yoruz. Rahmetli İnan’ın ve arkadaş-
larının zor şartlar altında verdiği 
mücadeleyi hatırlıyoruz. İmkânla-
rın olmadığı bir ortamdan, gönlü 
zengin insanların fedakârlıklarıyla 
bu günlere gelindi. Memur-Sen’in 
almış olduğu bu mesafe aslında 
Türkiye’de demokrasinin gelişme-
sinin önemli göstergelerindendir. 
Memur-Sen, Türkiye’nin anti-de-
mokratik süreçlere çekilmeye 
çalışıldığı her dönemde sorumlu-
luk alarak alanlarda olmuş ve de-
mokrasinin yanında yer almıştır. 
Memur-Sen, Türkiye’nin karanlık 
dönemlerinde itibaren her zaman 
milletin sesini dile getirme karar-
lığını ortaya koymuştur. Bunun 
karşılığı olarak da milletimiz, me-
murlarımız Memur-Sen’e gerekli 
desteği vermiştir. Memur-Sen’e 

başarılar diliyorum. İnşallah bu hiz-
met sendikacılığını daha da ilerile-
re taşıyacak bir performans orta-
ya koyulur. Memur-Sen’in sadece 
Türkiye değil, uluslararası alanda 
da de faaliyetlerini genişletmesi 
ve ikili işbirliklerini artırarak insan-
lığa ve dünyaya açılması Türkiye 
için sevindiricidir.” 

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ 
BİR REJİM DEĞİŞİKLİĞİ 
DEĞİLDİR

Anayasa değişikliğinin, bir rejim 
değişikliği olmadığını vurgulayan 
Kurtulmuş, “Israrla ve yanlış bir 
şekilde anlatıldığı gibi, bu anayasa 
paketiyle birlikte rejim değişikliği-
ne ilişkin en ufak ne bir kelime ne 
de ihdas edilmiş olan herhangi bir 
husus söz konusu değildir. Aslolan 
burada bizim yapmak istediğimiz 
bir yönetim sistemi değişikliğidir.” 
dedi.

Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, 
“Egemenliğin, yegane kaynağı 
millet iradesidir. Referandum san-
dığından evet çıkacağına inanı-
yoruz. ‘Yeni bir Türkiye için, güçlü 
bir Türkiye için ben de varım, ben 

de evet diyorum’ diyerek bu kam-
panyaya destek veriyoruz. İnşal-
lah hayırlısı olur, milletimizin önü 
açılmış olur.” değerlendirmesinde 
bulundu. 

Kurtulmuş, kamu görevlilerinin 
siyaset ve grev hakkı konularına 
ilişkin de şu açıklamalarda bulun-
du: “Memurlara siyaset yapma 
hakkının tanınmasını biz de isti-
yoruz önümüzdeki süreç için bu 
konu önemli. Geniş bir kitlenin si-
yaset yasağına tabi tutulması ka-
bul edilebilir bir şey değildir. Hem 
memurların siyaset yapması hem 
de memur sendikalarının grevli bir 
sendikacılığa kavuşması Türkiye 
demokrasisinin olgunlaşması bakı-
mından da doğru olacaktır. Elbette 
bunun da bir vakti vardır.”
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Bakan 
Müezzinoğlu’ndan 
Memur-Sen’e
Ziyaret

Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, 
Memur-Sen Genel Başkanı Ali 
Yalçın’ı ziyaret etti. Ziyarette 
Memur-Sen Yönetim Kurulu 
Üyeleri ve Memur-Sen’e bağ-
lı sendikaların başkanları da 
hazır bulundu.

Memur-Sen Genel Merke-
zi’nde gerçekleşen ziyaret-
te, Bakan Mehmet Müezzi-
noğlu ve Genel Başkan Ali 
Yalçın, bir süre ikili görüşme 
gerçekleştirdi. 

Daha sonra Memur-Sen 
Genel Başkanı Ali Yalçın ve 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı Mehmet Müezzinoğ-
lu’yla birlikte, Memur-Sen 
Yönetim Kurulu Üyeleri, 
Memur-Sen’e bağlı sendi-
kaların başkanları, Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanlı-
ğı Müsteşarı Ahmet Erdem 
ve Devlet Personel Başkan 
Vekili Enes Polat’la birlikte 
istişare toplantısı yapıldı. 
İstişare toplantısında Yalçın, 
KPDK’da gündeme getirilen 
ve üzerinde değerlendirme 
yapılan konuları da Bakan 
Müezzinoğlu’na iletti.

ZİYARETTEN MEM-
NUNİYET DUYDUK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı Mehmet Müezzinoğ-
lu’nun ziyaretinden memnu-
niyet duyduklarını belirten 
Memur-Sen Genel Başkanı 
Ali Yalçın, “Memur-Sen ola-
rak, kamu görevlileri sendi-
kaları heyet başkanı olarak, 
3 milyon 400 bine yakın 
kamu görevlisi ve 2 milyona 
yakın kamu emeklisi raka-
mıyla toplam 5 milyon 500 
bine yakın kişi için kamu 
işveren heyeti başkanıyla 
iki yıllık bir toplu sözleş-
me imzaladık. 2017 yılı da, 
aynı zamanda 4.Dönem 
Toplu Sözleşme dönemidir. 
Bu çerçevede bu ziyareti 
önemli buluyoruz” ifadeleri-
ni kullandı.

BEKLEYEN 
KONULARA İLİŞKİN 
ÇALIŞMA HIZLAN-
DIRILMALI

Geçtiğimiz günlerde yapılan 
KPDK toplantısında, 3.Dö-
nem Toplu Sözleşmelerinde 
imza altına alınan ancak he-
nüz uygulamaya konmayan 
maddelerin görüşüldüğünü 
hatırlatan Yalçın, “Geçtiği-
miz KPDK, bakan beyin de 
ilk KPDK’sıydı ve bu toplan-
tıda 3.Dönem Toplu Sözleş-
me’de alınan kararlara yöne-
lik bir istişare ortamı kuruldu. 
Üzerinde çalışma yapılacağı 
söylenen konular bir kez 
daha konuşuldu. Konfede-
rasyon olarak üzerinde ça-
lışılması öngörülen hüküm 
sayısı 6, sendikalar bazında 
ise bu sayı 21’dir. Yani top-
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lam 27 başlıklı çalışılması gereken 
konu vardır. Bunlar içerisinde ba-
kanımız Aralık ayı içinde sonuçlan-
dırmayı umuyoruz dediği, üç başlık 
vardı. Bunlar; ‘KİT’lerde çalışanların 
temel ücret grupları’, ‘Seyr-ü Sefer 
Üzerinde oluşan EuroKontrol dedi-
ğimiz mekanizmanın Devlet Hava 
Meydanı çalışanlarına dağıtılması 
konusu’ ve “KİT’lerdeki sözleşmeli 
personelin yıllık izinlerinin bir son-
raki yıla devri” konusuydu. Bunların 
kısa süre içerisinde çözüme ka-
vuşturulmasını bekliyoruz. Ayrıca 
4/C statüsündeki personelin, işçi 
statüsünde olup kamu görevi icra 
eden personelin, vekil imam vekil 
ebe ve usta öğreticilerin kadroya 
alınmaları başta olmak üzere, kamu 
görevlileri lehine hüküm doğuracak 
diğer maddelerin de ivedi bir şekil-
de çözüme kavuşturulmasını isti-
yoruz” diye konuştu.

Memur-Sen olarak 1 milyona ya-
kın üye sayısıyla Türkiye’nin en 
büyük konfederasyonu olduklarını 
kaydeden Yalçın, “Bekleyen konu-
lara ilişkin takvimin hızlandırılması 
ve atılan imzanın gereğinin yerine 
getirilmesi konusunda bakan beyin 
gereken inisiyatifi almasını bekli-
yoruz.2017 yılına girmeden müj-
delerin gelmesi kamu görevlilerin 
de motivasyonunu yükseltecektir” 
şeklinde konuştu.

YILLIK İZİNLER 
KONUSUNU GÜNDEMDE 
TUTACAĞIZ

Yalçın, “KİT’lerde sözleşmeli perso-
nelin yıllık izinlerinin bir sonraki yıla 
devri konusunu gündemde tuta-
cağız. 15 Temmuz süreci sonrası 

yaşanan bazı aksamalar dolayısıy-
la insanlar izinlerini kullanamadı. 
Kamu buna izin vermedi. Dolayı-
sıyla biz mevcut izin hakkının bir 
sonraki yılda kullanımına yönelik bir 
kolaylık istiyoruz. Bu talep haklı bir 
taleptir, takipçisi olacağız” ifadele-
rini kullandı.

CUMARTESİ GÜNÜ 
HALEP İÇİN HATAY’DA 
OLACAĞIZ

Gelen bir soru üzerine Halep için 
de girişimlerinin sürdüğünü akta-
ran Yalçın, daha önce Halep için 5 
Aşamalı Eylem planını açıkladıkla-
rını belirterek, “Memur-Sen olarak 
5 aşamalı eylem planımızı kamuo-
yuna deklare etmiştik. İlk önce 20 
yardım TIR’ını yardım kuruluşlarına 
teslim ettik.  

Teşkilatımızla 81 ilden 81’in üze-
rinde TIR’la yardımlarımızı bölgeye 
ulaştırmak için talimatımızı verdik. 
Geçen hafta Cuma namazı sonrası, 
gıyabi cenaze namazları ve basın 
açıklamalarıyla Halep konusunda 
kamu bilincinin oluşmasına gayret 
ettik. Bir gün sonra İstanbul Tak-
sim’de, Tünel’den Galatasaray Li-
sesi’ne yürüyerek Halep eylemimizi 

gerçekleştirdik. Şu an uluslararası 
kuruluşlara duyarlılık çağrılarımızı 
ileten mektuplarımızı yolladık. Cu-
martesi de saat 10.30’da Hatay 
Merkez’de buluşmak üzere araç 
konvoyu illerden harekete geçmiş 
durumda. Konvoyları Hatay’da bir 
araya gelerek buradan Cilvegözü 
Sınır Kapısı’na geçilecektir” dedi.

HALEP’E YOL AÇILACAKSA 
ÖNCE YOLA ÇIKMAK 
GEREKİYOR

“Halep’te koridor açılması ya da 
Halep’te sivillerin dışarı çıkarılması 
gerekiyor” diyen Yalçın, “Bunun için 
sorumluluk alacağız. Kamuoyunu 
duyarlı olmaya çağırıyoruz. Halep’e 
yol açılacaksa önce yola çıkmak 
gerekiyor. Millet olarak üstümüze 
düşeni yapacağız” ifadelerini kul-
landı.

KAMUDA AÇIĞA 
ALMALAR KONUSUNDA 
İŞLEM HIZLANDIRILMA-
LIDIR

Kamuda açığa almalar konusunda 
da konuşan Yalçın, “Terörle irtibatı 
kesinleşmiş kişilere merhamet edi-
lemez. Bir kişi masumsa ve bu sü-
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reçte mağdur duruma düşüyorsa 
hakkı derhal iade edilmeli ve mağ-
duriyet yaşatılmamalıdır. Bu çerçe-
vede kamuda ihraçlar konusunda 
kriterlerin bütünlenmesi ve ortak 
zeminde çalışılması durumundan 
kaynaklı bir eksiklik görüyorum. Bu 
konunun çalışma bakanlığı boyutu-
nun da olduğunu KPDK toplantısın-
da da ifade etmiştik. 

Mülki Amirler tarafından açıkta 
bekletilen kişiler de mevcut. Bu 
sürecin hızla işletilmesi ve mağdu-
riyete izin verilmemesi gerekiyor. 
Herhangi bir gecikmede istenme-
yen durumlar yaşanabilir, bunun 
önüne geçilmeli, bu konuda mülki 
amirlerin açıkta tuttuğu çalışanlar 
başta olmak üzere incelemeler,  ça-
lışan görevi başındayken yapılabi-
lir” şeklinde konuştu.

MÜEZZİNOĞLU: 
KAMU ÇALIŞANLARININ 
YARININI BUGÜNDEN 
DAHA İYİ YAPACAĞIZ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Baka-
nı Mehmet Müezzinoğlu ise, “Me-
mur-Sen, kamu çalışanı adına ko-
şulların daha iyi olmasına yönelik 
çalışmalarını sürdürüyor. Biz de bu 
anlamda kamu çalışanlarının du-
rumlarını daha iyi hale getirme der-
dindeyiz. Her çalışanımızın yarınını 
bugünden daha iyi yapmaya çalış-
mayı sürdüreceğiz” diye konuştu.

ÇALIŞMALARIMIZ OLUM-
LU ŞEKİLDE İLERLİYOR

Müezzinoğlu konuşmasını şu şekil-
de sürdürdü: “Geçtiğimiz günlerde 
yaptığımız KPDK’da daha önce da-

nışma kurulunun üzerinde hemfikir 
kaldığı birçok konu başlığında ça-
lışmalar yapıldı. Bunlardan bir kısmı 
yapıldı, bir kısmı da tarih verilerek 
çözülmek üzere çalışmaya alındı. 
Ama şu an özellikle KİT’lerdeki te-
mel ücret gruplarına ilişkin çalışma 
ve Euro Kontrol konusuna ilişkin 
Kalkınma Bakanımızla görüşmeleri-
miz sürüyor. Bu konularda çalışma-
larımızın olumlu bir şekilde ilerle-
diğini söylemek istiyorum. Bunları 
aynı şekilde olumlu bir şekilde so-
nuçlandırmak istiyoruz.”

DUYARLILIK GEREKTİ-
REN HER KONUDA ME-
MUR-SEN SORUMLULUK 
ALDI

“Halep konusunda uluslararası 
kamuoyunun sessizliği sürüyor” 
diyen Müezzinoğlu, “Bu ülkenin 
insanı, nerede bir mazlum varsa, 
nerede bir mağdur varsa ağzında-
ki lokmayı paylaşır. İnsani vicdanın 
tüm gereklerini Türkiye yapıyor. 

Son üç günde Halep’te katliamla-
rın artarak sürdüğünü görüyoruz. 
Hastanelerin, parkların bombalan-
dığını görüyoruz. Geçici de olsa 
ateşkesin yapıldığını, buna rağmen, 
sivillerin tahliye edildiği konvoyun 
vurulduğunu görüyoruz. Bu insan-
lık dışı bir süreçtir. Ancak bu ko-
nuda ülkemizin de hükümetimizin 
de insanımızın da duruşu bellidir, 
bizler mazlumların ve mağdurların 
yanında yer alıyoruz. Bu konuda 
Memur-Sen’e de teşekkürlerimizi 
iletiyorum. 

Memur-Sen yalnız bu hadisede de-
ğil, duyarlılık gerektiren bütün ko-
nularda sorumluluk alarak harekete 
geçmiştir. Halep için de geçtiğimiz 
günlerde bir kampanyanın startını 
verdiler, bu anlamda Memur-Sen’i 
bir kez daha yürekten tebrik ediyo-
rum” diye konuştu.

Ziyaretin sonunda Yalçın, Bakan 
Müezzinoğlu’na talep ve öneriler 
dosyasını sundu.
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Memur-Sen ve 
AB-KİK Heyeti’nden 
Taziye Ziyaretleri

Memur-Sen Genel Başkanı Ali 
Yalçın ve Türkiye-AB Karma 
İstişare Komitesi (KİK) üyesi 
kuruluşların temsilcileri İstan-
bul Valisi, İstanbul İl Emniyet 
Müdürlüğü ve Bayrampaşa Çe-
vik Kuvvet Şube Müdürlüğünü 
ziyaret etti. Heyet, saldırının 
gerçekleştirildiği “Şehitler Te-
pesi”ne de karanfil bıraktı.

Memur-Sen, TOBB, Türk-İş, TİSK, TESK, TZOB, 
Hak-İş ve Kamu-Sen’den oluşan Türkiye-AB 
Karma İstişare Komitesi (KİK) üyesi kuruluşla-
rın temsilcileri ve STK temsilcileri İstanbul Be-
şiktaş’ta yaşanan hain terör saldırısı sonrası 
İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul İl Emniyet 
Müdürlüğü ve Bayrampaşa Çevik Kuvvet Şube 
Müdürlüğü’ne taziye ziyaretinde bulundu ve 
başsağlığı dileklerini iletti. Heyet, saldırının 
gerçekleştiği “Şehitler Tepesi”ne de karanfil 
bırakarak terör örgütlerini lanetledi, teröre kar-
şı ortak hareket etme, tek ses tek yürek olma 
mesajı verdi. Heyet adına basın açıklaması ya-
pan Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, “Terör saldı-
rısını bir kez daha lanetliyoruz. Terör örgütlerine 
destek veren ülkelere buradan sesleniyoruz; bu 
oyundan bir an evvel vazgeçin. Bu saldırı, Türk 
halkına yapılmıştır. Terör, her türlü manevi ve 
insani değerin düşmanıdır. Biz heyet olarak ha-
ince gerçekleştirilen bu terör saldırılarını kınıyo-
ruz. Bu terör örgütlerinin tamamı aynı yerden 
besleniyor, aynı eli öpmeye devam ediyor” dedi.

TERÖRÜN HER TÜRLÜSÜNÜ 
LANETLİYORUZ

Küresel güçlerin terör örgütlerini maşa olarak 
kullanarak Türkiye’yi istikrarsızlaştırmak iste-
diğini vurgulayan Atalay, “İdeolojisi, amacı ne 
olursa olsun terörün her türlüsünü lanetliyoruz. 
Vatanımız, milletimiz ve bayrağımız için gözü-
nü kırpmadan can veren şehitlerimize Allah’tan 
rahmet, ailelerine, yakınlarına ve milletimize 
başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz” 
diye konuştu.
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Yalçın: 
Seferberlik Mücadelemize Akif Işık Tutuyor

 “Mehmet Akif Ersoy’u Anma ve Anlama” programında konuşan Memur-Sen Genel Baş-
kanı Ali Yalçın, “Yüz yıl önce olduğu gibi bugün de biz, millet ve devlet olarak hep bir 
mücadelenin içinde kavrulduk, kavruluyoruz. Yani hep birlikte seferberlik halindeyiz. 
Seferberlik Mücadelemize ise Akif ışık tutuyor. Eğer var olmak, dünya sistemini etki-
lemek istiyorsak birlik içinde mücadele etmek zorundayız. Karşımızda, yarım kalmış 
hesaplaşma, bir savaşı bitirmeye çalışan bir yapı var. Bizse direneceğiz… Diz çökmeye-
ceğiz… Hatta tarihin yeni öznesi, mazlumların kurtuluş umudu olacağız” dedi.

Memur-Sen Konfederasyonu 
gençlik teşkilatı Genç Memur-Sen 
tarafından düzenlenen “Milli Se-
ferberlik Sürecinde Milli Mücadele 
Kahramanı Mehmet Akif Ersoy” 
anma ve anlama programı Sin-
can Belediyesi Lale Konferans 
Salonunda yapıldı. Programa Me-
mur-Sen Genel Başkanı Ali Yal-

çın, Memur-Sen Ankara Temsilcisi 
Mustafa Kır, Genç Memur-Sen Ge-
nel Başkanı Eyüp Beyhan, Sincan 
İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Sol-
maz, Genç Memur-Sen Sincan İlçe 
Başkanı Fatih Keleş, Memur-Sen’e 
bağlı sendikaların şube başkanları, 
Genç Memur-Sen üyeleri ve çok 
sayıda davetli katıldı.

DEĞERLERİ KUŞANAN, 
GELECEĞE UMUTLA 
YÜRÜYEN GENÇLİK

Programda konuşan Memur-Sen 
Genel Başkanı Ali Yalçın, önemli 
açıklamalarda bulundu. Mehmet 
Akif Ersoy’un hayalini kurduğu 
gençliğin bugün Genç Memur-Sen 
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teşkilatlarında hayat bulduğunu 
vurgulayan Yalçın, “Merhum Meh-
met Akif Ersoy, Çanakkale Destanı 
şiirini, cepheden çok uzakta, ama 
bizim coğrafyamızın bir parçası 
olan Hicaz’da, üstün bir duyuş, ila-
hi bir hükümle şekillenmiş manevi 
bir sezişle yazdı. Aynı zamanda 
bir neslin hikâyesini, yani Asım’ın 
neslinin mücadelesini yazmıştır. 
Asım’ın nesli sadece tarihin o anın-
da var olan bir nesil değildir. 

Asım’ın nesli, bu coğrafyanın yerli 
ve milli kimliği olarak, geçmişten 
geleceğe yolculuk yapan, bu top-
rakların ruhunu taşıyan yiğidin/
kahramanın adıdır aynı zamanda. 
Demek istiyorum ki; aslında tarihin 
o anını, yani Çanakkale’de yaşanan 
hercümerçte, yedi düvelin hayasız 
akınına karşı yiğitçe, ahlakın bütün 
erdemiyle mücadele eden neslin, 
geleceğe bıraktığı vasiyetin ifade-
sidir bu nesil. O nesil sizsiniz, Genç 
Memur-Sen’dir. Akif’in bahsettiği 
nesil, bu ülkenin değerlerini kuşa-
nan, bu mübarek toprakların ızdı-
rabını duyan, bu aziz milletin acısını 
ve umudunu gönlünde hissederek 
yaşayan siz gençlersiniz” diye ko-
nuştu.

YÜZ YIL SONRA YENİ-
DEN KALKIŞMA 
BAŞLADI

İstiklal mücadelesinden yüz yıl 
sonra yeni bir milli seferberlik baş-
latıldığını dile getiren Yalçın, Türki-
ye’yi durdurmak için şer odakları-
nın harekete geçtiğini, Türkiye’ye 
yeniden Sevr anlaşması imzalatıl-
mak istendiğini söyledi. Bugün de 
Türkiye’nin yeni bir işgal girişimi 

ile karşı karşıya olduğunu dile 
getiren Yalçın, “1. Dünya Savaşı 
ve 2. Dünya Savaşı’ndan kalan 
hesaplaşma günümüze taşın-
mış durumda. Bugün verdiğimiz 
mücadele Çanakkale’den, Kur-
tuluş savaşından farklı değil. O 
gün düşmanın kim olduğunu bi-
liyorduk, bugün düşmanımızı bile 
kestirmekte, anlamakta zorlan-
dığımız bir süreci yaşıyoruz. Ama 
bu mücadeleyi de birliğimize kar-
deşliğimize tutunarak kazanaca-
ğız” ifadelerini kullandı. 

YENİ BİR 
MİLLİ SEFERBERLİK 
YAŞIYORUZ

Hain darbe girişimlerine, kanlı kal-
kışmalara karşı birlikte durulması 
gerekliliğine vurgu yapan Yalçın, 
şu şekilde konuştu: “Akif’in ‘Tükü-
rün milleti alçakça vuran darbele-
re!, Tükürün onlara alkış dağıtan 
kahbelere!’ Şiiri tam da 15 Temmuz 
işgal girişimi içerinde olan hain dar-
becileri ve onların arkasındaki gücü 
anlatıyor. Milletimiz, birlik halinde o 
gece darbeyi alt etti. 

Sanki Akif’in ‘Girmeden tefrika bir 
millete, düşman giremez; Toplu 
vurdukça yürekler, onu top sin-
diremez.’ Dizelerini yerine getirir 
gibi. Yüz yıl önce olduğu gibi bugün 
de Biz, millet ve devlet olarak hep 
bir mücadelenin içinde kavrulduk, 
kavruluyoruz. Yani hep birlikte se-
ferberlik halindeyiz. Seferberlik 
mücadelemize ise Akif ışık tutuyor. 
Eğer var olmak, dünya sistemini 
etkilemek istiyorsak, birlik içinde 
mücadele etmek zorundayız. Kaldı 

ki, yarım kalmış bir hesaplaşma, bir 
savaşı bitirmeye çalışan bir yapı var 
karşımızda. Bizse direneceğiz… Diz 
çökmeyeceğiz… Hatta tarihin yeni 
öznesi, mazlumların kurtuluş umu-
du olacağız. Umutluyuz… İmanımız, 
düşmanın desiselerini, silahlarını alt 
edecek güçtedir.”

BEYHAN: 
YARINLARA EMİN 
ADIMLARLA YÜRÜYEN 
TEŞKİLATIZ

81 ilde bulunan Genç Memur-Sen 
teşkilatlarının Mehmet Akif Ersoy’u 
anmak ve anlamak için etkinlikler 
gerçekleştirdiğini vurgulayan Genç 
Memur-Sen Genel Başkanı Eyüp 
Beyhan ise, “Tarihimizde önemli 
yeri olan, yol haritamızı belirleyen 
büyük insanları anmak ve anlamak 
düşüncesiyle hareket ediyoruz. Sa-
dece bununla kalmıyor aynı zaman 
da onları anlatmak gibi bir vazifeyi 
yükleniyoruz. Genç-Memur-Sen’in 
hedef ve gayeleri sadece bunlarla 
sınırlı değildir. Daha büyük hedefle-
re emin adımlarla yürüyoruz” diye 
konuştu. Anma etkinliğinde Genç 
Memur-Sen Sincan İlçe Başkanı 
Fatih Keleş de bir konuşma gerçek-
leştirdi.
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Temel Hak ve Özgürlüklerin Önündeki Engeller 
Kaldırılsın

Genel Başkan Ali Yalçın, “Ka-
dın polislere başörtü yasağı-
nın kaldırılarak, ayrımcılığa 
son verilmesi normalleşme-
dir. Halkın yüzde 99’unun 
Müslüman olduğu bir ülkede 
başörtüsü yasağını savun-
mak sadece utanç değil, 
çağdışılıktır.  Kılık kıyafet 
yönetmeliği dahil, temel hak 
ve özgürlüklerin önündeki 
engeller tümüyle kaldırılmalı-
dır” dedi. 

Gazetecilerle sohbet toplantı-
sında bir araya gelen Memur-Sen 
Genel Başkan Ali Yalçın gündeme 
dair açıklamalarda bulundu. 81 
ilde yapılan FETÖ operasyonları 
hakkında, “Ucu nereye giderse git-
sin, derin şebekelerin, FETÖ’nün 
arkasındaki güçler deşifre edilme-
lidir” dedi. 

HÜCRELER 
YENİLENİYOR

“FETÖ ile mücadele/temizlik, dev-
lette zafiyet oluşturmaz. Aksine 
hücreler yenileniyor, vücut ra-
hatlıyor” diyen Yalçın, “Bu milletin 
onurlu yürüyüşünü durduracağını, 
geleceğini karartabileceğini düşü-
nen FETÖ ve işbirlikçilerinin kanlı 
darbe girişimi, tarihi şanlı duruşlarla 
dolu milletin kahramanlığıyla terör 
örgütünün tahliye ve tasfiye sü-
recine dönüştü. Vatanını, milletini 
ve iradesini koruyan dik duruş kar-
şısında hainler diz çöktü” şeklinde 

konuştu.15 Temmuz gecesinden 
darbecilerin tek amacının yöneti-
me el koyup cuntayı tesis etmek 
olmadığını ifade eden Yalçın, “Tür-
kiye’nin iradesini ve egemenliğini 
emperyalist efendilerine teslim 
etmekti. Onlar, Ortadoğu ve Dün-
ya’da “söz sahibi” değil, sömürgeci 
Batı’nın “emir kulu” bir Türkiye’nin 
peşindeydiler. Teröristler bu em-
peryalist plana göre kodlanmıştı” 
dedi.

TERÖR KOALİSYONUNU 
DİZE GETİRECEĞİZ

Terör örgütlerine yönelik önemli 
tespitlerde bulunan Yalçın, “Te-
rör koalisyonu; PYD/PKK, DAİŞ ve 
FETÖ’dür. Kardeşliğimize sahip çı-
karak terör koalisyonunu dize ge-
tireceğiz. 15 Temmuz kanlı darbe 
girişiminin devamı, kaos ve terör 
stratejilerini devreye sokan Terör 
Koalisyonunun hain planlarını bo-
zacağız” diye konuştu.

ANTİDEMOKRATİK DA-
YATMALARA “HAYIR” 
DİYORUZ

Kadın polislerin başörtüsü takması-
nın önündeki engellerin kaldırılması 
hakkında ise Yalçın, “Kadın polislere 
başörtü yasağının kaldırılarak, ay-
rımcılığa son verilmesi normalleş-
medir. Halkın yüzde 99’unun Müs-
lüman olduğu bir ülkede başörtüsü 
yasağını savunmak sadece utanç 
değil, çağdışılıktır.  Kılık kıyafet yö-
netmeliği dahil, temel hak ve özgür-
lüklerin önündeki engeller tümüyle 
kaldırılmalıdır. Devlet eliyle kadınla-
radayatılan ayrımcı uygulamaların 
karşısındayız. 1 milyon üyemizle 
antidemokratik dayatmalara hayır, 
doğuştan verilen haklarımıza evet 
diyoruz. Hukuk önünde eşitlik ilkesi 
çerçevesinde, kamuda çalışma her 
vatandaşın hakkıdır. Temel hakla-
rından biridir. Bu hakkı engellemek 
kimsenin hakkı değildir” değerlen-
dirmesinde bulundu.
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Temaslarda bulunmak ve Me-
mur-Sen Bayburt İl Temsilciliği 
yeni hizmet binasının açılışını ger-
çekleştirmek için Bayburt’a gelen 
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yal-
çın, temsilcilik tarafından organize 
edilen kahvaltı programında önemli 
açıklamalarda bulundu. Yalçın ör-
gütlü olmanın önemine dikkat 
çekerek, gösterdikleri özveri için 
Memur-Sen teşkilatlarına teşek-
kür etti. Memur-Sen olarak nitelikli 
çalışmalara imza attıklarını belirten 
Yalçın, “Yaptığımız bütün çalışma-
lar, sadece dar bir alana sıkışmış ça-
lışmalar değil. Hizmet sendikacılığı 
diyerek, ücret sendikacılığının yanı-
na bir paragraf açtık. Akademik ze-
minde rekabeti önemseyen erdem-
li bir sendikal anlayışla, sendikal 
hayatta destanlar yazdık. Sadece 
üyelerimize değil, ülkeye ve kadim 
medeniyetimize de kazandırdık. 
Bundan sonraki yolculuğumuz da 

bu güzergahta seyredecektir. Me-
mur-Sen, bu ülkede temel hak ve 
özgürlüklerin temini noktasında, 
yol açma, yol alma noktasında şim-
diye kadar bedenini ortaya koymuş 
ve ülkenin dönüşümüne en anlamlı 
katkıyı sunmuştur. Sunmaya da de-
vam edecektir” diye konuştu. 

YALÇIN TEŞKİLATA 
SESLENDİ 

“Bediüzzaman’ın dediği gibi, 3 tane 
biri alt alta koyup topladığınız za-
man üç eder, ancak yan yana koy-
duğunuz zaman yüz on bir eder ve 
daha güçlü olmayı daha heybetli 
olmayı simgeler” diyen Yalçın, ör-
gütlü olmanın önemine dikkat çek-
ti. Yalçın, “28 Şubat’ta yanlış yerde 
duranlara hesap sorarak bugünlere 
geldik. 15 Temmuz’da daha haince 
gelen darbeciler karşısında, olayın 
geliştiği ilk anlarda, olayın işgal giri-

şimi olduğunu ifade ederek ilk sesi 
verdik. Millet iradesinin yanında 
olduğumuzu bildirdik ve tüm teşki-
latımıza, ‘gün bugündür, zaman bu 
zamandır, haydi alanlara’ dedik ve 1 
milyon üyemizi sokağa davet ettik. 
Şükürler olsun yüz akıyla 16 Tem-
muz’a çıktık.”
 

BRÜKSEL’DE ÇADIR 
AÇANLARIN SIRTINI AB 
OVUŞTURUYOR 

Yalçın, Avrupa Parlamentosunun 
Türkiye’nin AB üyelik müzakerele-
rinin geçici olarak askıya alınması 
yönünde tavsiye kararıyla ilgili de, 
“AB kendi çöküntüsünü, iç tartış-
malarını ve sıkıntısını gündemden 
düşürmek için Türkiye’yi gündeme 
alarak, kendi sorunlarını perdeleme 
yöntemini denemektedir” ifadeleri-
ni kullandı. AB’nin, terörle mücadele 
konusunda Türkiye’yi destekleme-
si gerekirken terörü destekledi-
ğini kaydeden Yalçın, “Brüksel’de 
çadır açanlara, bu millete meydan 
okuyanlara, sokaklarda kendilerini 
bombalarla patlatarak milletin ca-
nına kasteden ve bu ülkede şehit 
verilmesine vesile olanların sırtını 
ovuşturan AB ülkeleri Türkiye’ye 
nota vermeye, ayar vermeye çalı-
şıyorlar akılları sıra” diye konuştu..

Yalçın: Sadece Üyelere Değil, 
Ülkeye de Kazandırdık

Memur-Sen Bayburt İl Temsilciliği tarafından organize edilen kahvaltı programında ko-
nuşan Yalçın, “Memur-Sen, bu ülkede temel hak ve özgürlüklerin temini noktasında, yol 
açma, yol alma noktasında şimdiye kadar bedenini ortaya koymuş ve ülkenin dönüşü-
müne en anlamlı katkıyı sunmuştur. Sunmaya da devam edecektir” dedi. 



66 Memur Sendikaları Konfederasyonu

Yalçın: 
Arakan Müslümanları
İçin Gereken Yapılmalı

Memur-Sen Trabzon Temsilciliği İl 
Divan toplantısında konuşan Yalçın, 
Myanmar’da Budist çetelerce katle-
dilen Arakan Müslümanlarına dikkat 
çekerek, “Myanmar’daki silahlı kuv-
vetler, Müslümanları diri diri yakı-
yor, anneleri, evlatlarıyla beraber 
katlediyor. Arakanlı Müslümanlar 
açıktan hedef alınıyor ve tüm dün-
ya seyrediyor. Arakan Müslümanları 
için gereken yapılmalıdır” dedi.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yal-
çın, Memur-Sen Trabzon Temsil-
ciliği İl Divan toplantısına katıldı. 
Programa İl Temsilcisi Mehmet 
Kara’nın yanı sıra Memur-Sen’e 
bağlı sendikaların İl ve Şube Baş-
kanları katıldı. Divan toplantısın-
da konuşan Memur-Sen Genel 
Başkanı Yalçın, “Memur-Sen ailesi 
olarak çalışanların özlük haklarına 
ilişkin yeni kazanımlar üretmeye, 
ülkenin özgürlük alanındaki çalış-
malarına katkılar sunmaya devam 
ediyoruz” dedi.  

Memur-Sen teşkilatının her dö-
nem vesayetin karşında durdu-
ğunu belirten Yalçın, “Vesayet 
odaklarının kurdukları tuzaklara 
karşın, ‘Kral Çıplak’ diyor ve dalga 
kırmak üzere gücümüz yettiğince 
mücadele ediyoruz. Bizim işimiz, 
sadece dalga kırmak da değil, yeni 
dalgalar da kurmak. Biz bu ülkenin 
entelektüel birikimiyiz ve ülkenin 
geneli için büyük anlamlar ifade 
ediyoruz. Bundan sonra da üstü-
müze düşeni yerine getireceğiz 

ve mücadelemizi sürdüreceğiz” 
ifadelerini kullandı. 

MEMUR-SEN 
İNSANLIĞIN VİCDANIDIR

Sadece ekmek değil, hak, hukuk 
ve özgürlükler için de mücadele 
ettiklerini kaydeden Yalçın, Me-
mur-Sen’in, klasik anlamda ifade 
edilen bir sendikacılıktan daha öte 
bir anlam taşıdığını vurguladı. Yal-
çın, sözlerini şu şekilde sürdürdü: 

“Çukurların ve hendek kazaların 
ürettiği mağdur kardeşlerinin yar-
dımına koşan, evleri ziyaret eden 
ve onları kucaklayan başka bir 
teşkilat yok. Bayırbucak ile ilgili bir 
gelişme olduğunda 2 ay içerisinde 
160 TIR yardımı yola döken başka 
bir teşkilat yok. Suriye için ekme-
ğini bölüşen, Myanmar için göz-
yaşı döken başka bir teşkilat yok. 
Bize bunlar yüzünden, ‘Siz yardım 
kuruluşu musunuz’ diyorlar. Hayır, 
biz insanlığın vicdanıyız. Bizim işi-

miz sadece salt ücret sendikacılığı 
yapmak değil, hizmetler de üret-
mektir.” 

ARAKANLI MÜSLÜ-
MANLAR İÇİN GEREKEN 
YAPILMALI

İslam dünyasında sıradışı geliş-
melerin yaşandığını ve zulümlerin 
devam ettiğini vurgulayan Yalçın, 
Arakanlı Müslümanların yaşadık-
larına dikkat çekti. Myanmar’da 
Budist çetelerce katledilen Ara-
kanlı Müslümanlar için gereken 
yapılmalı çağrısında bulunan Yal-
çın, “Myanmar’daki silahlı kuvvet-
ler, Müslümanları diri diri yakıyor, 
anneleri, evlatlarıyla beraber 
katlediyor. Her türlü işkence, ay-
mazlık buralarda kol geziyor. Ara-
kanlı Müslümanlar açıktan hedef 
alınıyor ve tüm dünya seyrediyor. 
Arakan Müslümanları yardım bek-
liyor. Dünya bu zulmü görmezden 
geldiği sürece insanlığın asla yüzü 
gülmeyecek” şeklinde konuştu. 
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Memur-Sen Genel Başkanı Ali 
Yalçın, Memur-Sen Gümüşhane İl 
Temsilciliği tarafından düzenlenen 
‘15 Temmuz, Darbeler ve Sivil Top-
lum’ konulu konferansta konuştu. 

Atatürk Kültür Merkezi’nde düzen-
lenen programa Gümüşhane Valisi 
Okay Memiş, Gümüşhane Millet-
vekilleri Hacı Osman Akgül, Cihan 
Pektaş, Belediye Başkanı Ercan 
Çimen, Memur-Sen Gümüşhane İl 
Temsilcisi Musa Uncu ve çok sayı-
da Memur-Sen üyesi katıldı.

DEMOKRATİK ÜLKELERDE 
SİVİL TOPLUM KİLİT 
NOKTASIDIR

Sivil toplumun önemli olduğunu ve 
sivil toplum doğru yerde olmazsa 
geleceğe ilişkin düzgün hayalle-
rin kurulamayacağını vurgulayan 
Yalçın, “Demokratik bir ülkede sivil 
toplum bu işin kilit noktasıdır. Siya-
sette de yozlaşma olur. Sivil top-
lum önemli. Sendikal yapılar, emek 
örgütleri bin kez daha önemli. 4,5 
milyon üyesi olan emek örgütlen-
meleri var dünyada. Bazen sağın, 
bazen solun kullanıldığı ama sonu-
cun asla değişmediği tablolara is-
yan için, itiraz için kurulduk. Çünkü 

bu ülkede adı sivil olan yapıların ya 
beyni üniformalıydı ya da kendileri 
sivil değildi” dedi.

TÜRKİYE HER ON YILDA 
BİR DARBELERLE 
ÖRSELENDİ

Konferansının ikinci bölümünde 
Türkiye’nin darbeler tarihinden 
bahseden Yalçın, ülkenin her 10 
yılda bir örselendiğini, Başbakan’ın 
asıldığı tarihin yıllarca çocuklara 
bayram olarak kutlatıldığını ha-
tırlattı. Türkiye’de demokrasinin 
adı sivil yapılar, beyni üniformalı 
yapılar üzerinden baltalandığını 
belirten Yalçın, “Bizim temel soru-
numunuz bu. Şapkasını alıp kaçan 
siyasetçiler bu konuda cesaret 
verebilir ama sivil toplum asla gü-
nahını affettiremez. 28 Şubat’ın 
bu ülkeye yaşattığı travma sivil 
toplumun omurgalı durmamasının 
sonucudur” diye konuştu.

FETÖ MİLLETE 
KAN KUSTURDU

“28 Şubat sürecinde Toplumun 
değerleriyle, diniyle oynayıp milleti 
manipüle ettiler, millete kan kus-
turdular” diyen Yalçın, “ABD’deki 

 “15 Temmuz, Darbeler ve 
Sivil Toplum” konferansın-
da konuşan Memur-Sen 
Genel Başkanı Ali Yalçın, 
“15 Temmuz’daki onur-
lu direnişimiz dünyanın 
tamamına örnek oldu. 
Darbelerin panzehiri 
meydanlardır. Ben şehit 
olamadım diye üzülen ve 
ağlayan insanların duruşu 
yeni bir dünyanın haberci-
sidir. Bir Soros modeliyle 
Türkiye’ye Mısır’ı yaşat-
mak istediler. Türkiye’de 
darbeyi yaşatmaya çalış-
tırlar ama olmadı, başara-
madılar. Millet olarak, çok 
onurlu bir duruş ve direniş 
göstererek bu ülkede 
darbe parantezini kapat-
tık. Bundan sonra darbe 
yapmak isteyenler bin kez 
düşünecek” dedi.

Yalçın: 15 Temmuz Direnişi 
Dünyaya Örnek Oldu
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Yahudi lobilerinin talimatlarını uy-
gulayan paşa ‘Bin yıl sürecek’ dedi. 
Ve dayattılar, direttiler, hırpaladılar, 
tırpanladılar. 

FETÖ o dönemde açılan otobanın 
üzerinden yürütüldüğü için bu 
hacme ulaştı. Çünkü darbeyi bera-
ber gerçekleştirdiler. ‘Beceremedi-
niz, bırakın gidin’ manşetinin arka 
planı beraber oynaştıkları zemin-
lerden kaynaklı. 

Çünkü oyunu onlar kurmuyor, 
oyunu kuranlar lordlar kamarası. 
FETÖ’ye otoban açıldı. Ama Allah 
yarına bırakır ama yanına bırak-
maz. O tarihte ‘Okullarımı devlete 
vermeye hazırım’ diyerek kendisi-
ni şirin gösterme taktiği yapmıştı 
arka planda oynadıklarıyla ama 
şimdi bütün okullar millete kaldı” 
şeklinde konuştu.

2000 YILINDAN SONRA 
8 KEZ DARBE GİRİŞİMİ 
YAŞANDI

Konuşmasında 2000 yılından 
sonra 8 kez darbe girişiminde bu-
lunulduğunu vurgulayan Yalçın, 
“Son dönemde Türkiye’de bir Mısır 
tablosu yaşatmak istediler. Gezi’de 
başlayan ağaç eksenli hadise me-
selenin ağaç olmadığı bir noktaya 
kadar evrildi. Faiz lobisinin bedava 
kumanyalarını yiyip, bedava birala-
rını içip, ağaç diplerine kusmuk fırla-
tanlar Ankara’ya gidip Başbakanına 
tehdit fırlattıklarında kimin ağzıyla 
konuştuklarını kendileri teyit etti-
ler. Soros modeliyle Türkiye’de Mı-
sır’ı yaşatmak istediler” dedi.

DARBELERİN PANZEHİ-
Rİ MEYDANLAR

15 Temmuz darbe girişiminin ar-
dından teyakkuz halinin hala de-
vam ettiğini dile getiren Yalçın, 
“Ülkemizin yaşadığı bu travmatik 
durum, milleti katledenlerin gözü-
nü bürüyen o onurlu direniş dün-
yanın tamamına bir şey öğretti. 
Darbelerin panzehiri meydanlardır. 
Ben şehit olamadım diye üzülen ve 
ağlayan insanların duruşu yeni bir 
dünyanın habercisidir. Millet olarak, 
memleket olarak çok onurlu bir du-
ruş ve direniş göstererek bu ülkede 
darbe parantezinin kapanması ge-
rektiği konusunda önemli bir kayıt 
düştük. Bundan sonra darbe yap-
mak isteyenler bir kez değil bin kez 
düşünecek” ifadelerini kullandı.

DOLARIN YÜKSELMESİ, 
PLANIN PARÇASIDIR

Avrupa Parlamentosunun (AP) 
geçtiğimiz günlerde aldığı Türkiye 
ile AB müzakerelerinin durdurul-
masıyla ilgili tavsiye kararına da 
gönderme yapan Yalçın, şöyle ko-
nuştu: “AP’nin terör temsilcilerine 
methiye dizdikleri bir dönemde te-
rörle uğraşan bir ülkeye karşı yap-
tırım uygulaması hikayeden şeyler 
değil, bilinçli bir adımdır. Ekono-

miyle oynamaya çalışıyorlar, do-
ların yükselmesi, kurlarla oynan-
ması, Türkiye güvenliksiz bir ülke 
imajının oluşturulması bir oyunun, 
planın parçasıdır. Patlamalar ve 
terör hadiseleri sipariş işler. Bu 
ülke ayağa kalkacaktır. Çünkü mil-
let kendisini fark etmiştir. Millet 
aslıyla buluşma noktasında bir ka-
rarlılık ortaya koymuştur.”

MİLLET OLARAK YENİ-
DEN AYAĞA KALKMAK 
DURUMUNDAYIZ 

Dünyanın vicdanını Türkiye’nin 
temsil ettiğini kaydeden Yalçın, 
“Son kale Türkiye. Burası ayağa 
kalkarsa yeni bir dünya mümkün. 
Genetik yapımızda esarete ta-
hammül yok. Bu ülkeyi belli an-
lamda kontrol etmiş olabilirler 
ama bu ülkeyi sömürgeleştire-
mediler. O genetiği yok edeme-
diler. Millet olarak yeniden ayağa 
kalkmak durumundayız. Rehavet 
demek felaket demektir. Bereket 
bizim yan yana durmamızdadır” 
diyerek konuşmasını sonlandırdı. 
Konferansın ardından Vali Okay 
Memiş, Milletvekili Cihan Pektaş, 
Belediye Başkanı Ercan Çimen ve 
Memur-Sen İl Başkanı Musa Uncu 
tarafından üzerinde Osmanlı ar-
masının yer aldığı tablo Genel Baş-
kan Yalçın’a takdim edildi. 

GÜMÜŞHANE’DE 
TEMASLAR

Yalçın daha sonra Gümüşhane 
Valisi Okay Memiş ve Gümüşhane 
Belediye Başkanı Ercan Çimen’i 
makamlarında ziyaret ederek isti-
şarelerde bulundu.
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Cihannüma Dayanışma ve İşbir-
liği Platformu Derneği 2. Olağan 
Genel Kurulu Mamak Prof. Dr. 
Necmettin Erbakan Kültür Mer-
kezi’nde yoğun katılımla yapıldı. 
Toplantıya katılarak burada bir 
konuşma yapan Memur-Sen Ge-
nel Başkanı Ali Yalçın, Genel kuru-
lun hayırlara vesile olmasını diledi. 
Yalçın, 15 Temmuz hain darbe 
girişiminin devletin, milletin ve 
STK’ların dik duruşu ile bertaraf 
edildiğini söyledi.

KAR ÇİÇEKLERİ 
BETONU DELDİ

Zor ve zahmetli günlerin, sivil top-
lum kuruluşlarının bir araya gel-
mesiyle atlatıldığına dikkat çeken 
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yal-
çın, “12 Mart’lar, 12 Eylül’ler, 28 
Şubat’lar... Batı’dan soğuk hava ile 
birlikte gelen tüm bu zor günleri 
yaşayan bir teşkilatız. Bütün bu 
zorlukları, hep birlikte, el ele, omuz 
omuza mücadele vererek atlattık. 
Bizi örselerken, Hasan Sabbah’ı 
ve Alamut Kalesi’ni önceleyen, 

bu ülkenin 28 Şubat’tan sonra, 
kendilerine kalacağını düşünenler, 
Emperyalizmin bekçisi Eric Edel-
man’la, ‘Türkiye’de Erbakan’ı göm-
dük, üzerine beton döktük’ dediler 
ama kar çiçekleri betonu deldi ve 
çıktı” diye konuştu.

CİHANNÜMA’NIN 
NEFERLERİNE SELAM 
OLSUN

“Yolda dökülenler, yoldan çıkan-
lar oldu, ama yol açan, yol güzel-
leştirenler de oldu ve yürüyüş 
aralıksız devam etti” diyen Yalçın, 
“15 Temmuz’da Hasan Sabbah’ın 
adamlarıyla milletin üzerine iş-
gal ordularıyla çöktüler. Ama ba-
şaramadılar,başaramayacaklar. 
Milletin yola çıkarken gösterdiği 
kararlılık, yolda büyüdü. O azim ve 
kararlılık, yeniden büyük Türkiye, 
adil bir dünya, yeni bir dünya dü-
zeni idealiyle sonuna kadar yoluna 
devam ediyor. 15 Temmuz gecesi 
kalkışmaya yeltenen hain darbe-
ciler milletin direnişini geçemedi, 
bertaraf oldu” şeklinde konuştu.

Yalçın: 
Hain 
Darbeciler, 
Milletin 
Direnişine 
Takıldı

Cihannüma 
Derneği 2. Olağan 
Genel Kurulu`nda 

konuşan Memur-Sen 
Genel Başkanı Ali 

Yalçın, “15 Temmuz`-
da Hasan Sabbah`ın 

işgalcileri milletin 
üzerine çöktü. Ama 
başaramadılar, asla 
başaramayacaklar. 

Milletin yola çıkarken 
gösterdiği kararlılık 
yolda büyüdü, yeni-
den büyük Türkiye 

idealine dönüştü. 
Hain darbeciler mille-
tin direnişine takıldı” 

dedi.
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Yalçın: 
Erbakan’ın Fikirlerini Yeni Nesillere Aktarmalıyız

ESAM’da düzenlenen konferansta konuşan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, “Hayatını 
milletimizin ve tüm insanlığın kurtuluşuna adamış Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın müca-
dele ve fikirlerinin yeni nesillere ve topluma doğru bir şekilde aktarılmasını sağlamalıyız” 
dedi.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yal-
çın, ESAM genel merkezinde “Dal-
ga Kırmadan Dalga Kurmaya Emek 
Örgütlenmeleri” temalı bir sunum 
gerçekleştirdi. Saadet Partisi Ge-
nel Başkanı Temel Karamollaoğlu 
ve ESAM Genel Başkanı Recai Ku-
tan’ın da katıldığı programda Yal-
çın, gündeme ilişkin değerlendir-
melerde bulunarak, önemli mesajlar 
verdi.

SİVİL TOPLUM 
ÖNCÜ KUVVETTİR

Medeniyet coğrafyasının yükünü 
taşıma iddiasındakilerin, sivil ör-
gütlere ve yapılara alan açması ge-
rektiğini, bu kuruluşlar üzerinden 
bir hareket noktasının oluşması 
gerektiğini vurgulayan Yalçın, “Sivil 
toplum öncü kuvvettir. Bu geçmiş-
te de böyle olmuştur. Sivil toplum 

kuruluşları, yön veren, öncülük 
eden bir rol oynamış, bölgelere si-
yasetten önce gitmiş ve ilk etkiyi 
sivil toplum kuruluşu olarak bizzat 
yapmıştır” şeklinde konuştu.

Memur-Sen’in kurulurken hangi 
misyon ve vizyonla kurulduğunu 
anlatan Yalçın, Hılful Fudul örneği-
ni hatırlatarak, “Hılful Fudul vicdan 
sahibi, duyarlı insanların, Kabile 
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fark etmeksizin bir araya gelerek, 
hiç bir insanın rengine, ırkına, şek-
line bakmaksızın, herkesin hakkını 
hukukunu korumak için oluşturulan 
bir teşkilattır. Hz. Peygamber, ken-
disine nübüvvet geldikten sonra 
‘bugün dahi çağırsalar orada (Hılful 
Fudul) bulunurum, orada bulunuşu-
mu bir sürü kızıl deveye değişmem’ 
demişti. Bizler işte bu Hılful Fudul 
örneğinden yola çıkarak, bu adalet 
ve hukuk arama yoluna koyularak, 
‘yapamazsın’ diyenlere inat bu yola 
koyulduk” diye konuştu.

HER ON YILDA BİR DAR-
BELERLE ÖRSELENDİK

Türkiye’nin darbeler tarihinden 
bahseden Yalçın, ülkenin her 10 
yılda bir örselendiğini, Başbakan’ın 
asıldığı tarihin çocuklara yıllarca 
bayram olarak kutlatıldığını ha-
tırlattı. Türkiye’de demokrasinin, 
adı sivil yapılar, beyni üniformalı 
yapılar üzerinden baltalandığını 
belirten Yalçın, “Bizim temel soru-
numunuz bu. Şapkasını alıp kaçan 
siyasetçiler bu konuda cesaret 

verebilir ama sivil toplum asla gü-
nahını affettiremez. 28 Şubat’ın 
bu ülkeye yaşattığı travma sivil 
toplumun omurgalı durmamasının 
sonucudur” diye konuştu.

ULUSLARARASI SENDİ-
KACILIĞA YENİ BOYUT 
KAZANDIRIYORUZ

SESRİC’le birlikte gerçekleştirilen 
“İslam Dünyasında Sendikacılık” 
başlıklı uluslararası sempozyumla 
birlikte İslam dünyasında var olan 
potansiyelin harekete geçirildiği-
ni dile getiren Yalçın, “Bu organi-
zasyonumuza 58 ülkeden 100’ün 
üzerinde katılımcıyı misafir ettik. 
Amacımız kendi medeniyet havza-
mızdaki potansiyeli kuvveden fiile 
dökmenin yollarını aramaktı. Üç 
gün süren sempozyumda gördük 
ki, sanılanın üzerinde bir potansi-
yelimiz ve bu potansiyeli fiiliyata 
geçirmek için büyük istek de var” 
dedi. Türkiye’de sivil örgütlenme 
noktasında Erbakan’ın, “Bütün ba-
harlar bir çiçekle başlar” sözüyle 

cesaretlendiklerinin altını çizen 
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yal-
çın, “Hayatını milletimizin ve tüm 
insanlığın kurtuluşuna adamış Prof. 
Dr. Necmettin Erbakan’ın mücadele 
ve fikirlerinin yeni nesillere ve top-
luma doğru bir şekilde aktarılmasını 
sağlamalıyız” şeklinde konuştu.

TERÖR, 
ÜLKEMİZİ ESİR ALAMAZ

İstanbul’da yaşanan terör saldı-
rısının ülkenin birliğini bozama-
yacağını kaydeden Yalçın, “Terör 
bu ülkenin kıymetli evlatlarını esir 
alamayacak, hain saldırıda hayatını 
kaybeden şehitlerimize Allah’tan 
rahmet diliyorum. 

Doğrudan doğruya ülkemizi, birli-
ğimizi, kardeşliğimizi hedef alan-
lara inat birlikte hareket edeceğiz, 
terörü birlikte bitireceğiz, birlikte 
yeneceğiz” şeklinde konuştu. Yal-
çın, dünyada uluslararası faaliyet 
gösteren örgütlenmelerin yapı-
larına ilişkin de bilgilendirmelerde 
bulundu.
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Memur-Sen Konfederasyonu ola-
rak, kılık-kıyafete ilişkin yasakları, 
sınırlamaları ortadan kaldırmak adı-
na insan haklarına ve insan onuruna 
yakışır bir yaşamın sağlanması için 
sivil itaatsizlik eylemiyle farkındalık 
ve kamuoyu baskısı oluşturduk. 

Duruş ve azmimiz sayesinde kamu 
görevlilerine, öğrencilere, TBMM’n-
de fiile uygulanan ve hukuki daya-
nağı bulunmayan başörtüsü yasa-
ğını sona erdiren idari düzenlemeler 
ve fiili uygulamalar hayata geçirildi.  

Nitekim son olarak Resmi Gaze-
te’nin 21 Ocak 2017 tarih 29955 
sayısında yayımlanarak yürürlüğe 
giren Jandarma Genel Komutanlığı 
ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Per-
sonel Yönetmeliğiyle bu yerlerde 

görev yapan kadın personelin ba-
şörtüsü özgürlüğüne sahip olması 
sağlanmıştı. Bugün Sivilleşme ve 
demokratikleşme noktasında atılan 

adımlara bir yenisi daha eklenmiş-
tir. Türk Silahlı Kuvvetleri Kı-

yafet Yönetmeliği’nin 
de yapılan deği-

şiklikle TSK’de 
görevli kadın 
subay ve 

astsubaylar ile askeri öğrencilerin 
istedikleri takdirde başörtüsü taka-
bilmelerinin önünün açılmış olması 
yasak ve sınırlamalardan kurtulma 
ve özgürleşme noktasında olması 
gereken noktaya daha da yakınlaş-
mamızı beraberinde getirecektir. 

Toplu Sözleşme görüşmelerinde 
başörtüsü yasağının sona ermediği 
kurum ve kuruluş, yasaktan kur-
tulmuş kamu görevlisi kalmaması 
gerektiği konusundaki masaya ta-
şıdığımız teklifimizin bir kısmının 
hayata geçilmiş olmasını önemsiyo-
ruz. Ancak 12 Milyon 300 bin imza 
toplayarak talep ettiğimiz değişik-
liklerin, her alanda kazanım üret-
meye devam eden sivil itaatsizlik 
eylemlerimizle fiilen hayata geçirdi-
ğimiz özgürlük ikliminin kılık-kıyafet 
noktasında tam olarak sağlanması 
amacıyla kravat dayatmasının, ta-
kım elbise zorunluluğunun, sakal 
korkusunun, bıyık şeklinin yer al-
madığı, başta Yargı’da olmak üzere 
başörtüsü yasağının kurum, kuruluş, 
unvan ve görev ayırımı yapılmadan 
bütünüyle kaldırıldığı kılık-kıyafet 
özgürlüğü alanının oluşturulması 
teklif ve kararlılığımızın sürdüğünü 
bir kez daha yineliyoruz.

TSK’de Sağlanan Başörtüsü Serbestisiyle 
Özgürlüklerin Önü Açılmaya Devam Ediyor

Memur-Sen’in başlattığı sivil itaatsizlik iradesi en anlamlı kazanımını üretti. Milli Savun-
ma Bakanlığı tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri Kıyafet Yönetmeliği’nde yapılan değişik-
likle, TSK bünyesinde görev yapan üniformalı kadın personel başörtüsü özgürlüğüne sa-
hip oldu. Söz konusu Yönetmeliğe eklenen madde ile Türk Silahlı Kuvvetleri’nden görevli 
kadın subay ve astsubaylar, askeri öğrenciler istedikleri takdirde başörtüsü takabilecek. 

TSK’de görevli kadın subay 
ve astsubaylar ile askeri öğ-
rencilerin istedikleri takdirde 
başörtüsü takabilecekler.
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Yalçın: Sivil Toplum Güçlendikçe Sivilleşme ve 
Özgürleşme Sağlanır

Memur-Sen Genel Başkanı Ali 
Yalçın, AK Parti Siyaset Akade-

misi’nde yaptığı konuşmada, “15 
Temmuz kanlı darbe, cunta ve 

işgal teşebbüsünün, faillerinin 
sosyolojik kulvarda taraftar edi-
nememesi, meydanlarda büyük 
bir dirençle karşılaşması, darbe-

cilerin kışlalardan çıkamaması 
toplumsal bilince ve dirence yön 

veren, bu süreci yöneten sivil 
toplum kuruluşlarının büyük kat-
kısıyla gerçekleşti” dedi. Konuş-
masında sivilleşmenin önemine 
de değinen Yalçın, “Demokrasi-

nin, sivilleşmenin, özgürleşmenin 
kesintisiz ve sorunsuz bir içerikle 

hayat bulması devlet karşısında 
sivil toplumun güçlendirilmesiyle 

mümkün” şeklinde konuştu.

İstanbul’da Ali Emir Kültür Merke-
zi, Ankara’da Necmettin Erbakan 
Kültür Merkezi’nde gerçekleştiri-
len “Demokrasi, Sivil Toplumun ve 
Sendikaların İşlevi” programı yoğun 
katılımla yapıldı. Programda konu-
şan Yalçın, önemli açıklamalarda 
bulundu. 

SİVİL TOPLUM KURU-
LUŞLARINA ALAN 
AÇILMALI

“Türkiye’de geçmişte demokrasi 
makyajlı vesayet rejiminden besle-
nen sivil toplum görünümlü yapılar 
ağırlıktaydı” diyen Yalçın, şu şekil-

de konuştu: “Bugünse durum farklı, 
demokrasiyi, demokratik bilinci ve 
kültürü besleyen, destekleyen si-
vil toplum kuruluşlarının sayısı ve 
etkinliği artıyor. Yerli ve milli olmak 
yanında evrensel zemine dönük 
çalışmalara katkı, katılım sağlayan 
örgütlerimiz var. Türkiye’nin dün-
yaya dair okumalarını, dünyanın 
Türkiye’ye bakışına dönük etkiler 
üreten bir bilinç hakim. Bu noktada, 
AK Parti iktidarlarının ‘içe hapse-
dilen Türkiye’, ‘kendisiyle meşgul 
millet’ konseptine yönelik itiraz-
larının önemli etkisi var. Kars’tan, 
Kapıkule’den, Habur’dan öteye bir 
dünyanın varlığını bilmek yanında o 

dünyanın işleyişiyle ilgilenmek, bizi 
bekleyenlere gitmek noktasında 
önemli imkân ve fırsatlar gelişti. Bu 
alanı sadece devletle, devlet dip-
lomasisi ile tahkim ve tefriş ede-
mezsiniz. Devletlerarası ilişkilerin 
soyut, menfaat ve çıkar ortaklığına 
ya da karşıtlığına dayalı bir zemin-
de dünyaya açılamazsınız, ülkenizi 
dünyaya açamazsınız. Oradaki in-
san topluluğunun iktidarla teması 
zayıf ve iktidara muhalif kimliklerin 
beklentilerine işaret edecek, mu-
halif fikirlerine kulak verecek bir 
alan da üretmek zorundasınız.  Bu-
nun en etkili ve hatta tek yolu, sivil 
toplum kuruluşlarına alan açmaktır.” 
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28 ŞUBAT’A ZEMİNİ 
BEŞLİ ÇETE HAZIRLADI 

28 Şubat sürecinin hazırlanmasın-
da legal görünümlü illegal yapıla-
rın aktif rol oynadığını hatırlatan 
Yalçın, “Rahmetli Erbakan ve Hü-
kümetinin düşürülmesine yönelik 
beşli çete merkezli destek oluşum-
larını hatırlayalım. Eğer o gün bu 
girişimlere cevap verecek nicelik ve 
nitelikte sivil toplum zemini olabil-
seydi, bugün Türkiye’nin durumu 
da gelecek hikayesi de çok farklı 
olurdu. Demokrasinin, sivilleşme-
nin, özgürleşmenin kesintisiz ve 
sorunsuz bir içerikle hayat bulma-
sı devlet karşısında sivil toplumun 
güçlendirilmesiyle mümkün. Mese-
la Kılık-Kıyafet özgürlüğü nokta-
sında hem toplumda hem de kamu 
görevlileri zemininde oluşan bek-
lentinin ve yasakların ürettiği tep-
kinin demokratik bir yöntemle ses-
lendirmesi olan imza kampanyası 
düzenledik. Sonucunda 12 Milyon 
imza toplandı. Bu sayıda bir imza-
yı ve bu imzaların sahibi olan insan 
kitlesini karşısına almak siyaset 
için imkânsızdır. Yıllarca Türkiye’nin 
gündemini meşgul eden başörtü-

sü yasağı kaldırılırken, muhalefet 
partilerinden, başörtüsü karşıtlığı 
ile bilinen örgütlerden kayda de-
ğer tek bir tepki gelmedi. Nedeni, 
Memur-Sen’in topladığı 12 Milyon 
imza ve bunun ürettiği toplumsal 
farkındalıktır” şeklinde konuştu.

15 TEMMUZ SOSYAL VE 
SİYASİ TARİHİMİZDE 
MİLATTIR

15 Temmuz’da Türkiye’nin, siyasi 
tarih içeriğinde ilk defa terörist bir 
darbeye, uzun erimli planlar içeren 
bir ihanet teşebbüsüne maruz kal-
dığını belirten Yalçın, “Darbe, cunta 
ve işgal teşebbüsünün, faillerinin 
sosyolojik kulvarda taraftar edi-
nememesi, meydanlarda büyük bir 
dirençle karşılaşması, darbecilerin 
kışlalardan çıkamaması toplumsal 
bilince ve dirence yön veren, bu sü-
reci yöneten sivil toplum kuruluş-
larının büyük katkısıyla gerçekleşti. 
15 Temmuz akşamı bütün teşkila-
tımıza, teşkilat mensuplarımıza ve 
milletimize darbeye direniyoruz, 
meydanları boş bırakmıyoruz çağrı-
sı yaptık. Bu çağrıyı bizzat hayata 
geçirirken ‘darbenin ancak böyle 

bertaraf edileceğine ilişkin dona-
nım’ ve ‘bu donanımda ortaklaştığı-
mız örgütümüze olan güven’ etkili 
oldu. Sivil toplum zemininde bugün 
sahip olduğumuz güven, çeşitlili-
ğe, etkinliğe, imkân ve fırsatlara 
1960’da, 71’de, 80’de ve 28 Şu-
bat’ta sahip olabilseydik Menderesi 
idamdan, gençlerimizi ve çocukları-
mızı darbeler tarihi okumaktan kur-
tarabilirdik” dedi.

SENDİKAL BİRİKİMİMİZİ 
DÜNYAYA AÇTIK

Son bir yıllık süreçte hemen her kı-
taya yönelik bir ilişki ve işbirliği ağı 
oluşturma çabasında olduklarını 
vurgulayan Yalçın, “Sadece ana ka-
deme olarak değil Genç Memur-Sen 
ve Kadınlar Komisyonu gibi komis-
yonlarımız aracılığıyla da bu alanı 
tahkim ediyoruz. Bugün itibariyle 
birçok uluslararası platforma, ku-
ruluşa, birlikteliğe paydaş-bileşen 
olarak katılmış durumdayız. Farklı 
ülkelerin sendikaları, konfederas-
yonlarıyla işbirliği anlaşmaları im-
zaladık, imzalamaya devam ediyo-
ruz. Geçtiğimiz ay İstanbul’da biri 
Filistin temalı diğeri İslam dünya-
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sında Sendikacılık temalı iki organi-
zasyon gerçekleştirdik. Her ikisine 
toplamda 500’e yakın yabancı mi-
safir iştirak etti. Ülkemizle ilgili ka-
naatlerinde 180 derece değişiklik 
yaptığımız, FETÖ unsurlarının 15 
Temmuzla ilgili hikayelerinin yalan 
olduğunu ispatladığımız sayısız 
insan ve kurum oldu. Türkiye’de 
askeri yönetim olduğunu zanne-
denden, her şehirde her gün bom-
ba patladığına inanan, FETÖ’nün 
algı oyunlarıyla bizi üçüncü dünya 
ülkesi gören nice insanla karşılaştık 
ve fikirlerinin, görüşlerinin değiş-
mesini sağlayacak bir ilişki ağı oluş-
turduk. Aynı insanları ve kurumları, 
devlet ricaliyle, siyaset kurumunun 
özneleriyle ikna etmek bir tarafa 
izah etmek için Türkiye’ye davet 
etmek dahi büyük bir sorundur. 
Sivil toplum-siyaset ilişkilerinin bir 
başka önemli ayağı ise, yönetimin 
taliplisi siyaset kurumunun sivil 
toplumun uzmanlaşmış bilgisinden 
çabasız, filtresiz yararlanma fırsa-
tıdır. Her itirazın aynı zamanda bir 
teklif, her teklifin de aynı zamanda 
olana mevcuda dair itiraz olduğu 
gerçeği, sivil toplum-siyaset iliş-

kilerini yöneten bir fikri ilke olarak 
karşımızda durmaktadır. Güçlü sivil 
toplum kuruluşları kendi alanına 
ilişkin kitlesel çıkarları ve menfaat-
leri bir mantığa ve gerekçeye bü-
ründürmek işlevini de görecektir” 
ifadelerini kullandı.

SİVİL TOPLUM VE 
SİYASET HEDEFLERE 
BİRLİKTE YÜRÜMELİ

Yalçın, “Yeni Türkiye”, “Beşten 
Büyük Dünya”, “Adalete ve Refa-
ha Erişmiş İnsanlık” gibi ulusal ve 
küresel hedeflerin sadece siyasi 
icraatlarla yapılamayacağını, sivil 
toplumun ve siyaset kurumunun 
işbirliğiyle ancak sağlanabileceğini 
dile getirdi. Enformatik imkânların 
geçmişle kıyaslanmayacak ölçüde 
zirve yaptığı bir çağın hüküm sür-
düğünü anlatan Yalçın, şu şekilde 
konuştu: “Aynı ülkenin farklı iki 
kulvarı olan sivil toplum kuruluşla-
rı ile siyaset kurumları arasındaki 
ilişkinin tahakküm etmek ya da 
tenezzül etmemek gibi istenmez/
olumsuz seçeneklerden arındırıl-

ması gerekiyor. Farklı düşünmenin 
mümkün, birlikte düşünmenin mu-
teber olduğu bir ilişki formatı üze-
rinden sivil toplum-siyaset ilişkisini 
sağladığımızda ve bunun gerekli-
liğine tereddütsüz inandığımızda 
yapacaklarımızı, yapmamamız ge-
rekenleri ortak akılla, ortak zemin-
de birlikte düşünebiliriz.” 

SİVİL TOPLUM DEMOK-
RATİK ZEMİNİ BESLE-
MELİ

Demokratik zeminden beslenen 
yapılar olarak değil demokratik, in-
sani ve irfani zemini besleyen ya-
pılar olarak hem siyasetin hem de 
sivil toplumun kurum ve şahıs dü-
zeyinde ortaklık yapması ve sorum-
luluk alınması gerektiğini belirten 
Yalçın, “Bunu başarırsak, birçok şeyi 
başarırız. Bu başarıların ortak akılla 
hayat bulması için siyasete bilimsel 
bir donanımla katılmak için Siyaset 
Akademisinde bir araya gelen siz-
lere şahsım ve Memur-Sen camiası 
adına saygılarımı sunuyorum” diye-
rek sözlerini noktaladı. 
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Sabah saatlerinde Kayseri’ye gelen STK ve meslek ör-
gütleri temsilcileri ilk olarak Kayseri 12. Hava Ulaştır-
ma Ana Üst Komutanlığında memleketlerine gönderil-
mek üzere şehitler anısına düzenlenen törene katıldı.  
Heyet ayrıca İç İşleri Bakanı Süleyman Soylu’nun da 
katılımıyla Kayseri Büyük Şehir Belediye Başkanı Mus-
tafa Çelik’e taziye ziyaretinde bulundu. Hain saldırının 
gerçekleştiği noktada da incelemelerde bulunan STK 
temsilcileri, terörü lanetledi. Heyet daha sonra Kayse-
ri Sanayi Odasında yapılan basın açıklamasında teröre 
karşı yayımlanan ortak bildiriyle terörü lanetledi, birlik 

mesajı verdi. Heyet adına açıklamayı TOBB Başkanı 
Rifat Hisarcıklıoğlu okudu. “Tek bildikleri işi yaptılar. 
Kalleşçe bir terör saldırısı yaşadık” diyen Rifat Hisar-
cıklıoğlu, “Saldırıda şehit olan askerlerimize, bu vata-
nın kahraman evlatlarına Allah’tan rahmet diliyoruz. 
Milletimizin başı sağ olsun. Gazilerimize acil şifalar 
diliyoruz. Sabah Kayseri’den şehitlerimizi uğurladık. 
Taziye ziyaretlerimizi yaptık. Şimdi de burada bütün 
arkadaşlarımızla beraberiz” ifadelerini kullandı. Heyet 
eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ü de ziyaret ederek 
taziyelerini iletti.

STK’lardan Teröre Kayseri’den Ortak Tepki

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve TOBB, Türk-İş, TİSK, TESK, TZOB, Hak-İş ve Ka-
mu-Sen’den oluşan Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi (KİK) üyesi kuruluşların temsil-
cileri ve birçok STK’nın desteğiyle Kayseri’de yaşanan hain terör saldırısı sonrası teröre 
karşı ortak bir bildiri yayımladı, birlik mesajı verdi.
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1. Uluslararası Din ve Toplum Fotoğraf Yarışması 
Ödül Töreni Yapıldı

Memur-Sen  Konfederasyonu’na 
bağlı Diyanet-Sen tarafından dü-
zenlenen “1. Uluslararası Din ve 
Toplum” Fotoğraf Yarışması fo-
toğraf sergisi Ankara Kızılay Met-
ro Sanat Galerisi’nde düzenlenen 
törenle sanatseverlerin beğeni-
sine sunuldu. Yarışmada Hindis-
tan’dan Abhijit Banerjee “Namaz” 
isimli fotoğrafıyla birincilik ödülü-
ne layık görülürken, ikinciliği Tür-
kiye’den Gürkan Öztürk ve üçün-
cülüğü İbrahim Aysündü kazandı. 
Sergi açılışına Memur-Sen Genel 
Başkanı Ali Yalçın, Diyanet İşleri 
Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, 
TBMM Genel Sekreteri Mehmet 
Ali Kumbuzoğlu, Memur-Sen Ge-
nel Başkan Yardımcıları Günay 
Kaya, Mehmet Bayraktutar, Hacı 
Bayram Tonbul, Mehmet Emin 

Esen, Memur-Sen’e bağlı sendi-
kaların Genel Başkan ve Yönetim 
Kurulu Üyeleri ve çok sayıda da-
vetli katıldı. 

SENDİKAL ALANA 
ESTETİK DOKUNUŞLAR 
YAPIYORUZ

Fotoğraf sergisi açılışında konu-
şan Memur-Sen Genel Başkanı Ali 
Yalçın, Memur-Sen’in, ücret sen-
dikacılığını aşarak, hizmet sendi-
kacılığı metaforuyla sendikacılığa 
yeni bir boyut getirdiğini söyledi. 
Yalçın, sendikacılığı kavga zemi-
ninden çıkararak, hizmet zemini-
ne taşımış bir camia olduklarını 
vurgulayarak, “Yaptığımız bütün 
çalışmalar, belli bir estetik kaygısı 
güden çalışmalardır. Memur-Sen 

Diyanet-Sen’in “1. Ulus-
lararası Din ve Toplum“ 

Fotoğraf Yarışması fotoğ-
raf sergisinin açılışında 

konuşan Memur-Sen 
Genel Başkanı Ali Yalçın, 

“Memur-Sen, üyeye ve ül-
keye kazandırırken, insa-

na ve İslam’a hizmet etme 
noktasında çalışmalara 

imza atmayı sürdürüyor. 
Kısa film, fotoğraf, anı 

yarışmaları, uluslararası 
sempozyum ve paneller 

gibi bir takım faaliyetlerle 
sendikal hayata estetik 

dokunuşlar yapmaya de-
vam ediyoruz” dedi.
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çeyrek asırlık mücadelesinde, sen-
dikal alana estetik bir dokunuş 
yapmış, erdemli sendikal hareket 
yaklaşımıyla sendikacılıkta yeni bir 
açılımın ve başlangıcın da adresi 
olmuştur” diye konuştu. 

BAYRAKTUTAR: 
FOTOĞRAFLAR MEDENİ-
YETLERE IŞIK TUTUYOR

Memur-Sen Genel Başkan Yardım-
cısı ve Diyanet-Sen Genel Başkanı 
Mehmet Bayraktutar, İslam mede-
niyetini görsel malzemelerle kalıcı 
hale getiren büyük bir organizas-
yona imza atıldığını belirterek 
“Uluslararası bu organizasyon ile 
Diyanet-Sen, Müslümanların ya-
şadıkları coğrafyayı, çevreyi, bel-

de ve şehirleri nasıl anlamlandır-
dıklarını, nasıl bir medeniyet inşa 
ettiklerini, kaliteli fotoğraflarla 
toplumlara tanıtarak, İslam kültür 
ve medeniyetinin tarihi ve kültürel 
varlıklarının ne denli değerli olduk-
ları konusunda farkındalık oluştu-
rulmasında öncülük etmiştir. Böyle 
bir çalışma ile İslam kültür ve me-
deniyetine fotoğraf sanatı aracılı-
ğı ile güzel bir arşiv hediye etmiş 
olduk. Yalnızca ücret sendikacılığı 
gibi dar bir anlayışı hiçbir zaman 
benimsemeyen Diyanet-Sen sos-
yal projelerinin yanında sanat 
alanında da sendikal faaliyetlerle 
medeniyet tarihimize, değerleri-
mize sahip çıkılacağının güzel bir 
örneğini sergilemiş oldu” dedi.

GÖRMEZ’DEN 
MEMUR-SEN’E TEŞEK-
KÜR

Diyanet İşleri Başkanı Mehmet 
Görmez, açılış töreninde yaptığı 
konuşmada Diyanet-Sen’in güzel 
ve kaliteli işler yaptığına dikkati 
çekerek “Diyanet-Sen’in ulusla-
rarası çapta yaptığı bir fotoğraf 

yarışmasına davet alınca merak 
ettim. Daha önce zannediyorum 
ülke çapında yapmışlardı ama şim-
di uluslararası çapta yapıldığını 
görüyoruz. Biz sözü yüceltmekle 
mükellefiz. Bu asırda en büyük 
şikayetimiz imajın, görselliğin, sö-
zün önüne geçmesidir. Biz yine 
sözü yüceltmeye devam edece-
ğiz. Biz sözü yüceltmeye devam 
etmek zorundayız. Benim en bü-
yük korkum özellikle dini hayatta 
reklam ve propaganda, reklamın 
ve propagandanın dili, dini dile 
dönüşürse o büyük bir tehlikedir. 
Davetin dili başkadır. Reklamın 
dili başkadır. Buna rağmen sözün 
tükendiği yerler vardır. İçinde ya-
şadığımız yıllar sözün tükendiği 
yıllar” şeklinde konuştu.
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Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın 
Toç Bir-Sen İş Yeri Temsilcilerine Seslendi

Memur-Sen Konfederasyonu’na bağlı Toç Bir-Sen’in tüm Türkiye’de gerçekleştireceği 
İş yeri Temsilcileri Eğitim ve İstişare Toplantılarının ilk ayağı olan Birinci Bölge Toplantı-
sı Antalya’nın Alanya ilçesinde yapıldı. Toplantıya 350’yi aşkın İşyeri Temsilcisi ve Şube 
Yönetim Kurulu üyeleri katıldı. Programın ilk oturumu Hafız Furkan Yalçın’ın Kur’an-ı Ke-
rim tilaveti ile başladı. Kur’an ziyafetinin ardından Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın 
coşkulu kalabalığa seslendi.

DARBE GÖRÜNÜMLÜ 
İŞGAL HAREKETİNDE 
SOKAĞA İLK ÇIKMA 
ÇAĞRISI YAPAN VE 
SOKAĞA İNEN 
TEŞKİLATIZ

Yalçın konuşmasına; “Büyük ve 
güçlü Memur-Sen ailesi olarak; 
korkuların, kaygıların, kuşkuların 
atmosferi kuşattığı, bariyerlerin, 
barikatların önümüze birer birer 
serildiği dar ve zor zamanlarda 
dahi duruşumuzdan asla taviz 
vermeden geldiğimiz bu günlerde, 
Türkiye’nin istiklal ve istikbal mü-
cadelesi verdiği darbe görünümlü 

işgal hareketinde sokağa ilk çıkma 
çağrısı yapan ve sokağa inen teş-
kilat olma özelliğini bize bahşeden 
Rabbimize hamd ediyor, hepinize 
eğitim toplantımıza hoş geldiniz 
diyorum” diyerek başladı.

Memur-Sen olarak, besmeleyle 
başladıkları sendikal mücadelede 
25’inci yıla girdiklerini kaydeden 
Yalçın, daima milletin, hakkın, hak-
lının yanında, zalimin, zulmün zor-
banın karşısında olduklarını söy-
ledi.  “Duruşumuzdan asla taviz 
vermedik, ilkesel yolculuğumuz-
dan sapmadık” diyen Yalçın; “On-
bir hizmet kolumuzla, dört komis-

yonumuzla, bir milyon üyemizle 
Türkiye’nin en büyük emek hare-
keti olarak, yola çıktığımız ilk gün 
“esnafın camı, milletin arabası, 
kaldırımın taşıyla asla sorunumuz 
olmayacak, sendikacılığı erdemli 
bir şekilde yapacak, izzetli, şerefli, 
onurlu bir mücadeleyi Türkiye’de 
bayraklaştıracak ve sendikacılıkta 
yeni bir sayfa açacağız” dedik.  Çok 
şükür niyetimiz hayr, akıbetimiz 
de hayr oldu. Bu nedenle bugün 
Türkiye’nin en büyük konfederas-
yonuyuz.  Merhum Mehmet Akif 
İnan “Gün gelecek tüm hizmet 
kollarında Memur-Sen ailesi ola-
rak toplu sözleşme masasına otu-
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racağız, o günler yakın” demişti. 
Bu bir inanç meselesi, bu bir ideal 
meselesi, bu bir duruş meselesidir. 
İşte o gün ortaya konan irade ve 
niyet sonrasında bizler; üç milyon 
iki yüzbin kamu görevlisi, bir mil-
yon dokuz yüz bin kamu emeklisi 
olmak üzere 5 milyon yüz bin kişi 
için masaya oturan Kamu Görev-
lileri Sendikaları Heyet Başkanlığı 
görevini üstlenen ve ekranlarda 
yirmi milyon insanın o süreci adım 
adım takip ettiği, bütün ülkenin 
odaklandığı süreci yürütme sala-
hiyetini elinde bulunduran emek 
hareketiyiz” dedi.

KİRLİ OYUNLARI 
BOZACAĞIZ 

Türkiye üzerinde oyun oynayan-
ların yeni oyunlarının ekonomi ol-

duğunun altını çizen Yalçın “eko-
nomik operasyonlarla Türkiye’nin 
üzerine geliyorlar, Türkiye’yi 
çökertmeye çalışıyorlar. Bir do-
lara milleti satanlara karşı bütün 
dolarları vatan için satan evlatlar 
var. Belki ekonomiyi örselersiniz, 
belki ülkeye gelen misafirleri te-
dirgin edebilirsiniz ama bu ülkeye 
diz çöktüremezsiniz. Unutmayın 
ki alemde nasıl ki şer tükenmez-
se, Oğuz’da da er tükenmez” dedi. 
Yalçın sözlerini şöyle sürdürdü:  
“Tarihi şekillendiren, tarihe kıvam 
veren beş şehir var.  Mısır, Şam, 
Bağdat, Kudüs ve İstanbul. Dör-
dü düştü İstanbul kaldı ve şimdi 
İstanbul’u düşürmeye çalışıyorlar. 
Bu millet imkansızlıklar içerisinde 
onurlu mücadeleler vermiş, zor 
zamanlardan geçmiş, zalimlere, 
zorbalara karşı diz çökmemiş bir 
millettir, asla da diz çökmeyecek-
tir. Kimse bu toprakları düşüreme-
yecektir. Emek, ekmek ve özgürlük 
mücadelesinin adresi Memur-Sen 
olarak; “söz konusu vatansa, söz 
konusu bu topraklarsa, söz konu-
su bağımsızlıksa her şey tefer-
ruattır” diyoruz.  Önemli olan bu 
topraklar üzerinde bir ve beraber 
olmak, sağlıklı kalabilmektir.”

MİLLETLE KAVGA 
EDİLMEZ ASLOLAN 
MİLLETTİR

Konuşmasında Anayasa Değişik-
liği görüşmelerine ilişkin değer-
lendirmelerde de bulunan Genel 
Başkan Ali Yalçın şunları kaydetti: 
“Milletin önüne anayasayı getir-
mekten imtina edenler, bu millet 
ne yapacağını bilmez onu biz bili-
riz diyenler, köylü milletin efendisi 
deyip köylüyü Kızılay Meydanı’na 
sokmayanlar, çobanın oyuyla be-
nim oyum bir mi, herkes eşit ama 
biz biraz daha eşitiz diyenler, ken-
dilerini ayrıcalıklı sınıf ilan edenler 
bu milletten korkuyorlar. Hiç bu 
milletten korkmayın, rahat olun, 
bu millet yanlış yapmaz. O Anaya-
sa oradan geçince milletin önüne 
gelecek, Memur-Sen ailesi olarak 
bu süreçte en büyük katkıyı, en 
büyük desteği vermeye devam 
edeceğiz. Çünkü milletle kavga 
edilmez, aslolan millettir. Onun ka-
rarını verecek olan millettir.”

Yalçın konuşmasını Toç Bir-Sen  
teşkilatına teşekkür ederek son-
landırdı.
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Yalçın, Düzce’de 
Yeni Hizmet Binasının Açılışını Gerçekleştirdi

Memur-Sen Düzce İl Temsilciliği’nin yeni hizmet binasının açılışını gerçekleştirmek için 
Düzce’ye gelen Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın,  burada bir dizi ziyarette bulundu. 
Düzce Mehmet Akif İnan İmam Hatip Ortaokulu’nda öğrencilerle bir araya gelen Yalçın, 
öğrencilere karnelerini dağıttı. Daha sonra Yalçın, Düzce Valisi Zülkif Dağlı, Düzce Be-
lediye Başkanı Mehmet Keleş ve Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan 
Çakar’ı ziyaret ederek istişarelerde bulundu.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yal-
çın, Memur-Sen Düzce İl Temsilcili-
ğinin yeni hizmet binasının açılışını 
gerçekleştirdi. Açılışa, Düzce Valisi 
Zülkif Dağlı, Düzce Belediye Başka-
nı Mehmet Keleş, Düzce İl Emniyet 
Müdür Hüseyin Deniz, Düzce Alay 
Komutanı Yılmaz Özdemir, Me-
mur-Sen Düzce İl Temsilcisi Orhan 
Kılıç ve Memur-Sen’e bağlı sendi-
kaların şube başkanlarının yanı sıra 
çok sayıda vatandaş katıldı. Açı-
lışta konuşan Yalçın, yeni hizmet 
binasının hayırlara vesile olmasını 
temenni ederek, emeği geçenlere 
teşekkür etti. 
 
Düzce Mehmet Akif İnan Ortao-
kulu’na gelerek öğrencilere karne-
lerini dağıtan Yalçın, okulda ince-
lemelerde bulundu. Burada basın 
mensuplarının sorularını da yanıtla-
yan Yalçın, Memur-Sen’in kurucusu 

olan İnan’ın adının verildiği okulda 
karne gününe katılmanın kendileri 
için bir onur vesilesi olduğunu ifa-
de etti.

YALÇIN’DAN ZİYARETLER

Yalçın, Düzce Valisi Zülkif Dağlı’yı 
ziyaret ederek istişarelerde bu-
lundu ve gündeme ilişkin bilgi aldı. 
Düzce Valisi Dağlı, ziyaretten duy-
duğu memnuniyeti dile getirerek 
Yalçın’a teşekkürlerini iletti. Daha 
sonra Memur-Sen Düzce İl Tem-
silciliği Heyetiyle birlikte Düzce 
Belediye Başkanı Mehmet Keleş’i 
ziyaret eden Yalçın, Düzce’de yü-
rütülen faaliyetlere ilişkin Keleş ile 
bir süre görüştü. Memur-Sen Genel 
Başkanı Ali Yalçın son olarak bera-
berindeki heyetle Düzce Üniver-
sitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar De-
mircan Çakar’ı makamında ziyaret 

etti. Üniversite hakkında bilgi alan 
Yalçın, yapılan çalışmaları takdirle 
karşıladığını belirtti.
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Yalçın: 
Sendikacılıkta Çığır Açmış Bir Kadroyuz

“Küresel Operasyonların Hedefinde Türkiye” temalı konferansta konuşan Memur-Sen 
Genel Başkanı Yalçın, “Biz sendikacılıkta yeni bir çığır açmak için yola çıkmış bir kadro-
yuz. Sendikacılığı sadece sloganlara hapseden ve dar alanlarda kör dövüşüne döndü-
ren, şiddetin, anarşizmin, vandalizmin merkezi haline getirilen, korsan gemilerin limanı 
olarak adlandırılan bir uğraş alanı olmaktan çıkaran ve ona bir kalite kazandıran, vizyon 
katarak toplumla buluşturan bir kadroyuz. Çalışanın hakkını ve hukukunu korurken, 
işverenin de hakkını ihmal etmeyen bir kadroyuz. Bütün çalışmalarımız toplumla kucak-
laşmış, toplumla bütünleşmiştir” dedi.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yal-
çın, Memur-Sen Düzce İl Temsil-
ciliği tarafından organize edilen, 
“Küresel Operasyonların Hedefin-
de Türkiye” temalı konferansta 
konuştu. Yoğun katılımın olduğu 
programa Memur-Sen Genel Baş-
kanı Ali Yalçın’ın yanı sıra, Düzce 
Belediye Başkanı Mehmet Keleş, 
Memur-Sen Düzce İl Temsilcisi Or-
han Kılıç, Memur-Sen Bolu İl Tem-
silcisi Ahmet Koçak ve Memur-Sen 
Konfederasyonu’na bağlı sendika-

ların il başkanları ve yönetim kurulu 
üyeleri katıldı. Yalçın konferansta 
önemli mesajlar verdi. Memur-Sen 
olarak nitelikli çalışmalara imza at-
tıklarını belirten Yalçın, tenkit ko-
laycılığına kaçarak sadece eleştir-
mekle kalmadıklarını, terlemeyi ve 
sorumluluk almayı tercih ettiklerini 
sözlerine ekledi. Yalçın sözlerini şu 
şekilde sürdürdü: “Biz sendikacılık-
ta yeni bir çığır açmak için yola çık-
mış bir kadroyuz. Sendikacılığı sa-
dece sloganlara hapseden ve dar 

alanlarda kör dövüşüne döndüren, 
şiddetin, anarşizmin, vandalizmin 
merkezi haline getirilen, korsan 
gemilerin limanı olarak adlandırılan 
bir uğraş alanı olmaktan çıkaran 
ve ona bir kalite kazandıran, viz-
yon katarak toplumla buluşturan 
bir kadroyuz. Çalışanın hakkını ve 
hukukunu korurken, işverenin de 
hakkını ihmal etmeyen bir kadro-
yuz. Bütün çalışmalarımız toplumla 
kucaklaşmış, toplumla bütünleş-
miştir.”
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MISIR DARBESİ 15 
TEMMUZ’DAN SONRA 
YAPILSAYDI BAŞARISIZ 
OLURDU

Konuşmasında 15 Temmuz’da 
yaşananları hatırlatan Yalçın, 15 
Temmuz’da milletin büyük bir du-
ruş sergilediğini ve tüm dünyaya 
örneklik teşkil ettiğini vurguladı. 
Yalçın, “Mısır’da Mursi’ye yapılan 
darbe, 15 Temmuz’dan sonra ger-
çekleştirilmeye çalışılsaydı, başa-
rısız olurdu. Çünkü 15 Temmuz 
direnişi tüm dünyada büyük yankı 
uyandırdı. Millet olarak alanlarda 
irademize sahip çıktık. Milletimiz, 
dış destekli paralel maşaların kal-
kışmasını başlarına yıktı. Türkiye 
darbeye karşı destansı bir duruş 
örneği sergilemiştir” ifadelerini kul-
landı.

ÖRGÜTLÜLÜK 
VURGUSU

Memur-Sen’in 1 milyon üyesiyle 
Türkiye’nin en büyük Sivil Toplum 
Örgütü olduğunu belirten Yalçın, 
“Yönetime katılmanın yolu örgütlü 
olmaktan geçmektedir. Bu millet, 
hiç kimsenin cemaatine, cemiyeti-
ne, vakfına, derneğine, platformu-
na bakmaksızın bir çatı altında aynı 
refleksle hak ve özgürlük merkezli 
bir yaklaşımla toplanmayı başardı. 
Memur-Sen Ailesi, bir milyonluk 
üyesiyle örgütlülüğü en iyi şekil-
de temsil ettiği için bu ülkede yol 
alınıyor, yol açılıyor ve mesafe kat 
ediliyor. Onun için sizlere yürekten 
teşekkür ediyorum” diye konuş-
tu. Yalçın konuşmasında sadece 
sendikacılık yapmadıklarını, ülke-
nin demokratikleşmesi yolunda da 

adımlar attıklarını kaydetti. Fatih 
Sultan Mehmed’in Trabzon fethi 
sırasında söylediği, “Ana ana, bu 
zahmetler Trabzon için mi sanır-
sın? Bütün zahmetlerimiz, ahirette 
Allah’ın huzurunda yüzümüz kara 
çıkmasın diyedir” sözünü hatırlatan 
Yalçın, Memur-Sen olarak böyle bir 
anlayışı şiar edindiklerini vurguladı.

ÖZAL’IN İKTİDARA 
GELMESİ ZİNDE 
GÜÇLERİ RAHATSIZ 
ETMİŞTİ

12 Eylül darbesinin barış havasıy-
la getirildiğini, ama 650 bin kişinin 
fişlendiğini, binlercesinin kaybol-
duğunu ve onlarcasının idama 
gönderildiğini hatırlatan Yalçın, “Bu 
ortamda üretim durmuş, faiz lobisi 
harekete geçmiş, devlet, banker-
zedeleri bile kurtaramamıştı.  Tek 
kanallı TRT’de aylarca Banker Kas-
telli mağdurları için yayın yapılıyor, 
ama çözüm üretilmiyordu. Turgut 
Özal’ın ANAP’ının, 12 Eylül rejimi-
nin hilafına iktidar olması, zinde 
güçleri çıldırtmıştı. Ağır Sanayiye, 
yollara, barajlara, havaalanlarına 

önem veren Özal’la yeniden kalkın-
ma hamlesi başlatan Türkiye, Türk 
Dünyası’na da el atınca şaibeli bir 
biçimde ortadan kaldırılmaya çalı-
şılmıştı. Refah Partisi, 96’da DYP’i-
le iktidar olunca, ihmal edilen Ana-
dolu Kalkınması yeniden ele alındı. 
Havuz Sistemi ile devlet kurumları 
arasında para akışı sağlanarak % 
120’lere varan iç borç faiz zulmü 
ortadan kalktı. 5’li Çete tıpkı Güneş 
Motel olayı gibi vekil transfer ede-
rek, DYP’yi güçsüzleştirdi. Muhsin 
Yazıcıoğlu, 8 vekiliyle hükümete 
girmeyi kabul edip, 5’li çetenin oyu-
nunu bozmuştu” ifadelerini kullan-
dı.

28 ŞUBAT’A ZEMİNİ 
BEŞLİ ÇETE HAZIRLADI

28 Şubat sürecinin hazırlanmasın-
da legal görünümlü illegal yapıla-
rın aktif rol oynadığını vurgulayan 
Yalçın, “Rahmetli Erbakan ve Hü-
kümetinin düşürülmesine yönelik 
beşli çete merkezli destek oluşum-
larını hatırlayalım. Eğer o gün bu 
girişimlere cevap verecek nicelik ve 
nitelikte sivil toplum zemini olabil-
seydi, bugün Türkiye’nin durumu 
da gelecek hikayesi de çok farklı 
olurdu. Demokrasinin, sivilleşme-
nin, özgürleşmenin kesintisiz ve 
sorunsuz bir içerikle hayat bulma-
sı devlet karşısında sivil toplumun 
güçlendirilmesiyle mümkün. Mese-
la Kılık-Kıyafet özgürlüğü nokta-
sında hem toplumda hem de kamu 
görevlileri zemininde oluşan bek-
lentinin ve yasakların ürettiği tep-
kinin demokratik bir yöntemle ses-
lendirmesi olan imza kampanyası 
düzenledik. Sonucunda 12 Milyon 
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imza toplandı. Bu sayıda bir imza-
yı ve bu imzaların sahibi olan insan 
kitlesini karşısına almak siyaset 
için imkânsızdır. Yıllarca Türkiye’nin 
gündemini meşgul eden başörtü-
sü yasağı kaldırılırken, muhalefet 
partilerinden, başörtüsü karşıtlığı 
ile bilinen örgütlerden kayda de-
ğer tek bir tepki gelmedi. Nedeni, 
Memur-Sen’in topladığı 12 Milyon 
imza ve bunun ürettiği toplumsal 
farkındalıktır” şeklinde konuştu.

15 TEMMUZ’DA 
ABD/BATI DOĞRU 
YERDE DURAMADI

Konuşmasında 15 Temmuz FETÖ 
hain darbe girişiminin ayrıntıları-
na da yer veren Yalçın, “15 Tem-
muz’da en berbat şekilde geldiler 
ve bu milletin tarihindeki en büyük 
ihaneti yaşattılar. Milletin jetle-
riyle, millete saldırdılar. Onlar bu 
hainliği yaparken, İstanbul’da Bü-
yük Ada’da, 13 tane CIA Ortadoğu 
uzmanı, operasyonu yönetiyordu. 
ABD Başkanlık adaylığı sürecinde 
Trump ifade etti, başarısız oldular, 
başaramadılar” diye konuştu.

Yalçın sözlerini şu şekilde sürdür-
dü: “15 Temmuz sürecinde ABD/ 
Batı doğru yerde duramadı, sınıfta 
kaldı. Hain girişimin seyrine göre 
tavır belirlediler, ABD’den ilk tepki 
2 saat sonra geldi. İlk başta taraf 
dediler sonra taraf seçtiler. Meşru 
hükümetin yanında yer aldıkları-
nı deklare etmek zorunda kaldılar. 
Müttefiklik hukuku, teröristbaşını 
iade etmeyi ve kendi ülkelerindeki 
bu kirli yapılanmanın faaliyetleri-

ni durdurmayı gerektirir. ABD’den 
bunu bekliyor ve istiyoruz.”

Yalçın, “Sorun, Erbakan hocanın 
dediği gibi, Türkiye’nin şeftali değil 
motor üretmesidir. Türkiye, kendi 
topunu tüfeğini ürettiği, yatırım 
alanlarında millileştirme projelerine 
imza attığı için hedefte. Türkiye, 
‘Dünya 5’ten büyüktür’ diyerek, 
emperyalist düzeni eleştiren, İs-
rail’e ‘One Minute’ diyerek açıktan 
gözdağı veren bir lidere sahip oldu-
ğu için hedefte. Yiğit düştüğü yer-
den kalkar, ayağa kalkma zamanı 
geldi” diye konuştu.

KELEŞ: MEMUR-SEN 
AİLESİNE ŞÜKRANLARI-
MI SUNUYORUM

Düzce Belediye Başkanı Mehmet 
Keleş ise, “Memur-Sen, memuru-
muza gereken kıymeti ve değeri 
veriyor. Üstelik sadece ücret de-
ğil, ahlak mücadelesi de vererek 1 
milyon üyeye ulaşmış durumda. Bu 
yolda mücadele veren ve emeği 
geçen Memur-Sen ailesine şükran-
larımı sunuyorum” dedi.

KILIÇ: UFAK BİR 
HAREKET BÜYÜK BİR 
FARKLILIK YARATTI

Dünyanın kendilerine yüklemiş ol-
duğu sorumluluk bilinciyle hareket 
ettiklerini vurgulayan Memur-Sen 
Düzce İl Temsilcisi Orhan Kılıç, “Her 
hareketimizde bu sorumluluğu gö-
zetmeli, buna göre hareket etmeli-
yiz. Bugün açılışını yaptığımız bina 
çok önemli bir bina. Gençlerimizin 
faaliyetlerini rahatlıkla gerçekleşti-
rebilecekleri bir bina. Yeter ki bir ha-
reket olsun. Ufacık bir hareket bü-
yük bir farklılık yaratır. Gençlerimizi 
ve gençlik kuruluşlarımızı harekete 
çağırıyorum” şeklinde konuştu.
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Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yal-
çın, Ankara’da, basın mensuplarıyla 
toplantıda bir araya geldi. Toplan-
tıda Anayasa Değişikliği Referan-
dumu’na ilişkin Memur-Sen’in ka-
rarını açıklayan Memur-Sen Genel 
Başkanı Ali Yalçın, önemli mesajlar 
verdi. Toplantıya Memur-Sen Yö-
netim Kurulu Üyeleri, Memur-Sen 
Konfederasyonu’na bağlı sendika-
ların başkanları ve yönetim kurulu 
üyeleri ile çok sayıda basın mensu-
bu gazeteci ve televizyoncu katıldı.

SENDİKAL DURUŞUMUZU, 
KAZANIMLARLA SÜRDÜ-
RÜYORUZ

Türkiye’nin ve bölgenin en bü-
yük emek hareketinin Memur-Sen 
olduğunu belirten Yalçın, “Kamu 

görevlilerinin yetkili sendikası Me-
mur-Sen olarak; Milletimiz ve ül-
kemiz açısından yenilenmeye ve 
birilerinin Türkiye dayattığı teori 
ve pratikleri tasfiye etmeye katkı 
sağlayacak her işin, her duruşun, 
her oluşumun ya öncüsü ya payda-
şı olduk. Memur-Sen’in ve 11 hiz-
met kolunun tamamında bağlı sen-
dikalarının yetkili olmasını sağlayan 
bu vasıfları, hem anlatmaya hem 
de sendikal duruşumuz, kazanım-
larımızla somutlaştırmaya devam 
ediyoruz, edeceğiz” diye konuştu.

ÇÖZÜM ODAKLI SENDİKA-
CILIĞA DEVAM EDECEĞİZ

Kamu görevlilerinin sorunlarına 
çözüm üretmeye odaklanmış aka-
demik hizmet sendikacılığı yapma-

ya kararlı olduklarını vurgulayan 
Yalçın, “Yerli ve milli sivil toplum 
anlayışının gücünü sahaya, masa-
ya, meydanlara, öznesi olduğumuz 
mecralara aktarmakta, yansıtmak-
ta kararlıyız, kararlı olacağız” ifade-
lerini kullandı.

HEDEFİMİZ 1 MİLYON 
111 BİN 111 ÜYE

Yeni rekor eşiklerini, 1 Milyon 111 
bin 111 olacağını vurgulayan 
Yalçın, “Evet, Mayıs ayında Me-
mur-Sen’e üye kamu görevlisi sayı-
sının, En az 1 Milyon 111 bin 111 
olması için, illerimize ‘Memur-Sen’e 
Davet’ ziyaretleri düzenleyece-
ğiz. İllere yaptığımız bu ziyaretler, 
teşkilatımızın illerdeki liderleri ta-
rafından ilçelerde, köylerde, işyer-

Memur-Sen 81 İlde “EVET” Tercihiyle 
Alanlara İniyor

“Memur-Sen’e Davet Tercih Evet” buluşmaları 81 ilde başladı. Türkiye’nin en büyük 
emek hareketi olan Memur-Sen, il buluşmalarında “1 Milyon 111 Bin 111 üye hedefi” 

referandumda “evet” tercihiyle çalışmalar yürütüyor. Konu hakkında açıklamalarda 
bulunan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, “1 milyon 111 bin 111 üye hedefiyle 81 

ilde alanlara iniyoruz ve EVET diyerek yeniden büyük Türkiye hedefi için sorumluluk 
alıyoruz” dedi.
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lerinde devam ettirilecek. Bu yılın 
Mayıs ayı; Konfederasyonumuz ve 
sendikalarımız açısından, 4. Dönem 
Toplu Sözleşme yapılacağından 
Ağustos ayı, üyelerimiz başta ol-
mak üzere kamu görevlileri ve ai-
leleri açısından; Anayasa değişikliği 
paketi oylanacağından 16 Nisan 
ise tüm milletimiz açısından son 
derece önemlidir” diye konuştu.

BÜTÜN KAMU GÖREV-
LİLERİNİ MEMUR-SEN’E 
DAVET EDİYORUZ

“Toplu Sözleşme masasını, emeğin 
hakkı verildiğinde uzlaşma, alın te-
rine haksızlık edildiğinde restleşme 
zemini olarak kullanma becerisini 
ispatlamış bir örgüt olarak bütün 
kamu görevlilerini Memur-Sen’e 
davet ediyoruz” diyen Yalçın, “Ül-
kemizin kamu görevlileri sadece 
kendilerine yönelik kazanımların 
artmasıyla yetinecek kadar bencil 

değil, hiçbir zaman da olmadı. Mil-
letimin ve ülkemin kamu görevlileri; 
milletine ve ülkesine kazandırma-
ya, milletin ve ülkenin yeni umut-
lara, yeni fırsat ve imkânlara sahip 
olması için de ter akıtır. Milletinin, 
ülkesinin, devletinin dara düşmesi-
ne, zora düşürülmesine, operasyon 
alanına dönüştürülmesine izin ver-
mez. Ülkesini kaybetmektense ha-
yatını kaybetmeyi, bağımsızlıktan 
olmaktansa ayağından, elinden, 
gözünden olmayı önemsemeyen 
bir millet ve onun kamu görevlile-
rinden bahsediyorum. Biz, böyle bir 
milletin egemen olduğu, Türkiye’de 
sendikacılık yapmanın onurunu ya-
şıyor, sorumluluğunu taşıyoruz. 

Yıllarca, kendisiyle hesaplaşmaya, 
değerlerini aşağılamaya, inancını 
yok saymaya odaklanmış bir ve-
sayet tezgahının mağduru yapılan 
milletin yanında, milletle birlikte or-
tak akıl paydaşlığında olmaktan hiç 
vazgeçmedik” dedi.

TERCİHİMİZ MİLLETTEN 
YANA

Memur-Sen’in Türkiye’nin her kritik 
döneminde milletin beklentileriyle 
örtüşen tercihlerde bulunduğunu 
kaydeden Yalçın, “Bu ortaklığın, 
bu paydaşlığın, bu yol arkadaşlı-
ğının, karardaşlığın arkasında Me-
mur-Sen’in, milletle aynı pencere-
den bakması, milletle aynı yerden 
bakması ve aynı şeyi görmesi var.  
Biz, milletin gördüğünden başka bir 
şey görmeyiz, milletin görmediği, 
dikkate almadığı hiçbir şeyi de gör-
meyiz, dikkate almayız” şeklinde 
konuştu.

Yalçın, Memur-Sen’in Anayasa De-
ğişikliği Referandumu’na ilişkin ey-
lem planını ve evet gerekçelerini ise 
şu şekilde açıkladı:

• Biz, hem Anayasa değişikliğine 
ilişkin gerçekleri hem de tercihimi-
ze ilişkin gerekçeleri, “Memur-Sen’e 
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Davet Tercih Evet” buluşmalarında 
her yönüyle ortaya koymak için bu 
hafta yollara düşüyoruz.

• Televizyon programlarında, gaze-
telerde, panel, seminer ve konfe-
ranslarda görüşlerimizi dile getire-
ceğiz. Kendi yayın organlarımızda 
da bu konuyu işleyeceğiz.

• Anayasa değişikliği paketine bü-
tün olarak bakıldığında, vesayetin 
feshine ilişkin hem yürütme hem 
de yargı erki odaklı değişiklikler var. 
Vesayetin feshine Evet diyerek 
demokratik hukuk devletinin güç-
lendirmesine Evet tercihinin neresi 
hatalı olabilir.

• Yargının tarafsızlığını Anayasal 
zorunluluk ve sorumluluk haline 
getiren bir hükme Evet demekten 
daha makul ne olabilir.

• Yüksek yargı organlarında askeri 

vesayet dönemlerinin eseri olan 
üniformalı hakim üye fotoğrafına 
son verilmesine Evet demek, geç-
mişin hatalarının tekrarına set çek-
mektir.

• Yargının demokratik denetimi 
kanallarının varlığına Evet tercihi, 
ancak yargı sistemine güvenin art-
masını istemek olabilir.

• Suç işlemesi, sanık kürsüsünde 
olması, dağa kaçırılması, Gezi kal-
kışmasında rol alması, FETÖ tara-
fından mankurtlaştırılması nokta-
sında ses çıkarmayanlar gençliğin 
Meclis kürsüsünde olmasını, yasa-
ma faaliyetinde olmasını istemi-
yorlar. Biz istiyoruz bu yüzden de 
Evet diyoruz.

• Yasama erkininin yasama faa-
liyetine yoğunlaşmasını, yasama 
organı üzerinde yürütme erkinin 
baskısının kalkmasını, yasamanın 

yürütmeden bağımsız olmasını ma-
kul, makbul ve doğru buluyoruz ve 
EVET diyoruz.

• Bütün bu siyaset dışı yaklaşımları, 
milli iradeye aykırı bakışları ortadan 
kaldıran yürütme erkinin doğrudan 
sandıkta ve doğrudan millet tara-
fından belirlenmesi sistemine Evet 
diyoruz.

• Cumhurbaşkanını seçemeyen 
Meclis... Her iki fotoğrafı da yaşa-
dık. Bu fotoğrafların ürettiği ça-
tışma ve kamplaşmaların bedelini 
de ödedik. Cumhurbaşkanlığı Hü-
kümet Sistemi’nin de bu riski ve 
geçmişte yaşanmış tehlikeleri ih-
timal olmaktan dahi çıkaracağına 
inanıyoruz. Bu yüzden Tercih Evet 
diyoruz.

• İmzasının sorumluluğunu taşı-
yan ve gerektiğinde hesap verme 
durumunda bırakılan Cumhurbaş-
kanına Evet demek, hem akl-ı se-
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limle hem de geçmişe dair birikimle 
uyumludur.

•  Bazı partiler ve kesimler, sendi-
ka ya da sivil toplum görünümlü 
örgütler, Anayasa değişikliği pa-
ketinin herhangi bir hükmüne atıf 
yapmadan “tek adamlık” ya da “dik-
tatörlük” kaygısı üretme strateji-
siyle hareket ediyor.

• Tek adamlık söylemleri 15 Tem-
muz destanını yazan milletin ba-
ğımsızlık, özgürlük ruhunu kav-
ramamaktır. Milli Şef döneminin 
mimarı ve siyasi mihmandarı olan 
siyasi oluşumların, bugün millete 
“tek adamlık” ve “diktatörlük” sere-
natlarını ayrıca not etmek gerekir.

Hızlı karar verme, demokratik de-
netim zeminlerini güçlendirme im-
kanları üreten hükümler barındıran 
Anayasa değişikliği paketine dair 
Tercih Evet kararımızın, milletimizi 
Evet tercihine davet etme çalışma-
larımızın genel çerçevesini bu şekil-

de özetleyelim. Önümüzdeki gün-
lerde daha ayrıntılı, madde madde, 
gelecek odaklı değerlendirmeleri-
mizi, gerekçelerimizi paylaşmaya 
devam edeceğiz. 
 
SİYASET YASAĞI KALK-
MALI, GREV HAKKI TA-
NINMALI

“Anayasa değişikliği paketinin 
mevcut hükümlerinde risk ve teh-
like oluşturacak bir yanlışlık gör-
müyoruz” diyen Yalçın, bununla 
birlikte eksik buldukları konuların 
da olduğunu belirtti. Yalçın, eksik 
buldukları noktaları şu şekilde sı-
raladı: “Kamu görevlilerine yönelik; 
siyaset yasağının kaldırılmasına 
ve grev hakkının anayasal temi-
nat altına alınmasına dair hüküm-
lerin pakette olması gerekirdi. Bu 
eksiklikleri kesinlikle not ediyoruz. 
Memur-Sen olarak, Memur-Sen’e, 
bağlı sendikalarımıza üye olma-
yan, diğer sendikalara üye olan ya 
da hiçbir sendikaya üye olmayan 

kamu görevlilerine yönelik negatif 
bir bakışımız yok. Fikirlerini yanlış, 
hatalı, eksik bulabiliriz fakat saygı 
gösteririz. Aynı durum, referandum 
sürecindeki tercihimiz ve kararımız 
ile farklı yönde karar ve tercihte 
bulunacak kesimler ve insanlar için 
de geçerlidir. Kararı ne olursa ol-
sun bu ülkenin her vatandaşı milli 
iradenin paydaşı, bu ülkenin eşit 
vatandaşı, Anadolu’nun kendine 
has söylemiyle birbirinin kardaşı-
dır.”Yalçın Memur-Sen’in davetinin 
kamu görevlilerinden ve milletten 
karşılık bulacaklarını inandıkları-
nı belirterek sözlerini şu şekilde 
sonlandırdı: “Memur-Sen’in yeni 
ufuklara, Türkiye’nin yeni umutlara 
yolculuğunun kesiştiği bu süreçte, 
Yeniden Büyük Türkiye hedefini 
gerçekleştirmeye dair emekleri-
mizde Yüce ALLAH’ın yar ve yar-
dımcımız olmasını niyaz ediyor, 
sesimizi milletimize duyuran, sözü-
müzü insanımıza aktaran basınımı-
zın değerli temsilcilerine ve sizlere 
saygı ve şükranlarımı sunuyorum.”
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Memur-Sen Genel Başkan Vekili Metin Memiş, Kazakistan’da ziyaretlerde bulundu. Memiş, Kazakistan’ın Çim-
kent Kenti’ndeki İhlas Vakfı Kur’an Kursu açılışı törenine  katıldı. Törene, Kazakistan Büyükelçiliği Din Müşaviri 
İbrahim Yılmaz, TİKA Kazakistan Koordinatörü Ali İhsan Çağlar, Kazakistan Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Serik 
Oraz, İhlas Vakfı Başkanı Halilullah Majanov, iş adamları ve çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi de katıldı. 
Burada bir konuşma yapan Metin Memiş, Türkiye ve Kazakistan’ın dostluk ve dayanışma içinde hareket ettikle-
rine vurgu yaparak, 15 Temmuz kanlı darbe girişiminde Türkiye’nin yanında yer aldığı için Kazakistan’a teşekkür 
etti.  

MEMİŞ’TEN BİR DİZİ ZİYARET

Kazakistan Büyükelçiliği Din İşleri Müşaviri İbrahim Yılmaz ve TİKA Kazakistan Koordinatörü Ali İhsan Çağlar ile 
de görüşen Memiş, Kazakistan’da yürütülen faaliyetler hakkında bilgi aldı, istişarelerde bulundu. Açılış sonrası 
Memiş, Çimkent’e bağlı Saragas ilçesindeki Cennet-i Firdevs Vakfı’nı ziyaret ederek, Kur’an kursu, sosyal alan-
lar ve yapımı devam eden tesisler hakkında bilgi aldı. Daha sonra Kazakistan’da yayın faaliyetlerini sürdüren 
Ruhani Kazina Gazetesi’nin Baş Ediötrü Nurlan Mansurov ile görüşen Memiş, gazetenin faaliyetleri hakkında 
bilgi aldı. Memiş, Çimkent iline bağlı, Türkistan ilçesinde bulunan Hoca Ahmet Yesevi Medresesi ve 2015 yılında 
Türkiye Cumhuriyeti tarafından yaptırılan Hoca Ahmet Yesevi Camii’ni de ziyaret etti.

Memiş’ten Kazakistan’da Ziyaretler

Memur-Sen Genel Başkan Vekili Metin Memiş, Kazakistan’a gerçekleştirdiği seyahat 
kapsamında bir dizi ziyarette bulundu. Kazakistan’ın Çimkent Kenti’ndeki İhlas Vakfı 
Kur’an Kursu açılış törenine katılan Memiş daha sonra, Kazakistan Büyükelçiliği Din İş-
leri Müşaviri İbrahim Yılmaz ve TİKA Kazakistan Koordinatörü Ali İhsan Çağlar’dan Kaza-
kistan’da yürütülen faaliyetler hakkında bilgi aldı.
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Kaya ve Tonbul, “Filistin Toplumunun Hizmeti İçin 
Mühendisleriz” Programına Katıldı

YENİ BİR DÜNYA DÜZE-
Nİ KURMALIYIZ

Programda konuşan Memur-Sen 
Genel Başkan Yardımcısı Günay 
Kaya, Osmanlı İmparatorluğu’nun 
yıkılmasının ardından İslam coğ-
rafyasında kan ve gözyaşının hiç 
dinmediğini vurguladı. Kaya, em-
peryalist güçlerin kendi çıkarları 
doğrultusunda bazı kavramları kul-

landığını belirterek, “Mesela eşitlik, 
insan hakları ve barış. Her üçü de 
egemenlerce kendi çıkarları doğrul-
tusunda tanımlanmış, hegemonya 
için silaha dönüştürülmüş kavram-
lardır. Yani bütün dünya ‘büyük bir 
yalanı’ yaşıyor. Büyük bir yalan, 
bütün dünyaya gerçekmiş gibi ya-
şatılıyor. Oysa biz, egemenlerin 
‘barış’ afişiyle ‘soykırım’ sineması 
çektiklerini biliyoruz. Ne yazık ki, 

biz de, bize verilen şekilde sorunu 
‘Filistin Sorunu’ olarak adlandırma 
alışkanlığını sürdürüyoruz. Bu algıyı 
değiştirmeliyiz” dedi.  

FİLİSTİN’DE SOYKIRIM 
SÜRÜYOR

Filistin’de açık bir şekilde soykırım 
yapıldığını belirten Kaya, Filistin 
halkının katliamlara maruz kaldığını, 

Filistin Mesleki Toplulukları ve Kuruluşları Konsorsiyumu çatısında faaliyet gösteren Filistin Mühendisleri 
Uluslararası Topluluğu tarafından düzenlenen “Filistin Toplumunun Hizmeti İçin Mühendisleriz” programı İs-
tanbul’da yapıldı. Filistinli mühendisleri tek çatı altında toplamayı amaçlayan programa Memur-Sen Genel 
Başkan Yardımcıları Günay Kaya ve Hacı Bayram Tonbul’un yanı sıra farklı ülkelerde yaşayan Filistinli mühen-
disler ve çok sayıda davetli katıldı.

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcıları Günay Kaya ve Hacı Bayram Tonbul, İstanbul’da 
gerçekleştirilen ve Filistinli mühendisleri tek çatı altında toplamayı amaçlayan “Filistin 
Toplumunun Hizmeti İçin Mühendisleriz” programına katıldı.
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yurtlarından sürüldüğünü, her türlü 
baskı altında yaşamak zorunda bı-
rakıldığını vurguladı. Kaya, soykırım 
ve savaşların son bulması için her-
kesi sorumluluk almaya davet ede-
rek, bu kapsamda “Filistin Toplu-
munun Hizmeti İçin Mühendisleriz” 
programının önemli olduğunu dile 
getirdi.  İslam ülkelerinde yaşanan 
savaşların emperyalist güçlerin 
çıkarına hizmet ettiğini de ifade 
eden Kaya, İslam âleminin yeniden 
barış iklimine kavuşması için birlik 
ve beraberlik, kardeşlik ruhunun 
yeniden tesis edilmesi gerektiğini 
sözlerine ekledi.
 
ÖNCE KENDİMİZİ 
SORGULAYALIM 

İslam coğrafyasında yaşanan so-
runlardan sürekli başkalarını so-
rumlu tutmanın kolaycılık oldu-
ğunu söyleyen Memur-Sen Genel 
Başkan Yardımcısı Hacı Bayram 

Tonbul ise, “Kadim değerlerimiz-
den hareketle, yeni bir söz söyle-
memiz gerekiyor.  Kendi değerleri-
mizden hareketle çözüm üretmek, 
ümmetin her bir ferdinin vazifesi. 
Batılı ülkelerin geçmişte yaptıkları 
ortada iken onların kavramları ile 
düşünmek bizi iyiden iyiye işgal-
ci stratejiyi kabullenmek zorunda 
bırakıyor. Biz Filistin ile dayanışma 
halinde olan Mühendisler olarak 
bu sorgulamanın öncülüğünü ya-
pabiliriz. Kendi görevlerimizi sami-
miyetle, tam ve eksiksiz yaparsak, 
hedefe daha rahat ulaşırız” dedi.
 

İLİM, BİLİM, FEN VE 
TEKNOLOJİYİ 
ÖNCELEMELİYİZ

“Akıl ve düşünceyi önceleyerek Fi-
listin ve mazlum coğrafyalarda yer-
li teknolojik mamuller üretmeliyiz” 
diyen Tonbul, şu şekilde konuştu: 
“Unutmayalım ki, tarihin bir döne-

minde Buhara, Semerkant, Teb-
riz, İstanbul, Bağdat, Basra, Şam, 
Kahire, Endülüs bilim ve teknoloji 
merkeziydi. Buralarda üretilen bilim 
ve ilim sonucunda oluşturulan tek-
noloji insanlığa hayat vermekteydi. 
Ancak ne zaman ki Müslümanlar 
ilimden fenden ve teknolojiden 
ayrı kaldı, durum da tem tersine 
döndü. Batı dünyası bizden aldığı 
ve geliştirdiği teknolojiyi insanlığın 
lehine değil insanlığı yok etmek için 
hep İslam coğrafyasında mazlum 
coğrafyasında sömürü aracı olarak 
kullandı. Şimdi Filistinlilerin dünya-
nın dört bir yanına muhacir olarak 
gitmek zorunda kalmalarını şerden 
bir hayır çıkarma olarak değerlendi-
rebiliriz. Beyin transferi yapabiliriz. 
Düzenlenen bu programı bunun 
temel taşı olarak değerlendiriyo-
rum, Filistinli mühendisleri tek çatı 
altında toplamayı amaçlayan bu 
program son derece önemlidir” 
diye konuştu.
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Memur-Sen’den, 
Endonezya ve Malezya’ya İade-i Ziyaret

Memur-Sen Genel Başkan Yar-
dımcıları Günay Kaya ve Mehmet 
Emin Esen, Memur-Sen ve SESRIC 
işbirliğiyle İstanbul’da yapılan ve 
58 ülkeden 116 konfederasyo-
nun katıldığı, “İslam Dünyasında 
Sendikacılık” sempozyumunun ar-
dından, programa katılan ülkelere 
iade-i ziyaretleri sürdürüyor. Bu 
kapsamda Memur-Sen Genel Baş-
kan Yardımcıları Günay Kaya ve 
Mehmet Emin Esen, Endonezya 
ve Malezya’da temaslarda bulun-
du, istişare toplantıları yaptı. 

MALEZYA’DA 
TEMASLAR

İlk olarak Malezya’da temaslar-
da bulunan Memur-Sen heyeti, 
Malezya Sendikaları Kongresi’ni 
(MTUC) ziyaret etti. Ziyaret-
te, MTUC’a bağlı eğitim derneği 
başkanı K. Somasundram, MTUC 
Genel Başkan Vekilleri R. Jey Ku-

mar, Mohamad Effendy bin Abdul 
Ghani ve Wan Noorul Azahar bin 
Abu ile görüşüldü. Görüşmede, İs-
tanbul’da açıklanan İstanbul Dek-
larasyonu ve uluslararası alanda 
işbirliğinin artırılmasına yönelik 
alınan kararların uygulanması ko-
nuşuldu. Heyet, Malezya’da çeşitli 
alanlarda yardım faaliyetleri yürü-
ten İslam Cemaatini (IKRAM) de 
ziyaret ederek, Memur-Sen Kon-
federasyonu hakkında bilgilen-
dirmelerde bulundu. Görüşmede 
IKRAM Genel Başkan Vekili Said 
bin Kamaruddin, Genel Başkan 
Yardımcısı Shahrul Aman bin Mohd 
Saari ve Siyasal Hizmetler Sorum-
lusu Ainullotfi bin Abdul Latif de 
hazır bulundu. 

ENDONEZYA’DA 
TEMASLAR

Endonezya Sendikaları Konfe-
derasyonu (KSPI-CITU) genel 

merkezini ziyaret eden heyet, 
burada konfederasyon temsilcile-
riyle toplantılar gerçekleştirerek, 
“İslam Dünyasında Sendikacılık” 
konusunda istişarelerde bulun-
du. Toplantıda, KSPI-CITU Genel 
Sekreteri Muhamad Rusdi, Sağlık 
sendikası başkanı ve KSPI Genel 
Başkan Vekili Djufnie Ashray, Öğ-
retmenler Derneği Genel Başkanı 
Prof. Dr. Didi Supiyadi, Öğretmen-
ler Derneği Genel Başkan Vekili Dr. 
Unifah Rosyidi, Metal İşçileri Sen-
dikası ve KSPI Genel Başkan Ve-
kili Iswan Abdullah hazır bulundu. 
Memur-Sen Heyeti, KSPI’ya bağlı 
FSPMI ve PGRI genel merkezlerini 
de ziyaret ederek sendika temsil-
cileriyle istişarelerde bulundu. 

Endonezya Meclis Başkan Veki-
li Dr. Fadli Zon’u da ziyaret eden 
Memur-Sen Heyeti, Zon’dan En-
donezya’nın siyasi atmosferine 
ilişkin bilgi aldı.

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcıları Günay Kaya ve Mehmet Emin Esen, 58 ülkeden 
116 konfederasyonun katılımıyla gerçekleştirilen “İslam Dünyasında Sendikacılık” sem-
pozyumuna katılan ülkeleri ziyaret kapsamında Endonezya ve Malezya’da temaslarda 
bulundu.
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Memur-Sen `Türkiye ve Dünya Okumaları` 
Sürüyor

Türkiye ve Dünyada yaşanan ge-
lişmelerin masaya yatırıldığı, ala-
nında uzman kişilerin konuk olarak 
bilgilendirmelerde bulunduğu “Me-
mur-Sen Türkiye ve Dünya Oku-
maları”nın sonuncusu Memur-Sen 
Genel Merkezi’nde gerçekleştirildi. 
Programa konuk olarak Siyaset, 
Ekonomi ve Toplum Araştırmaları 
Vakfı (SETA) Dış Politika Direk-
törlüğü Araştırmacısı Can Acun, 
katıldı. Programda, Türkiye’nin sı-

nır güvenliğini sağlamak amacıyla 
terör örgütlerine yönelik başlat-
tığı, “Fırat Kalkanı Operasyonu” 
ve Ortadoğu’daki son gelişmeler 
değerlendirildi. Bölgeye ilişkin ya-
şanan gelişmelere yönelik istişa-
relerin gerçekleştirildiği program-
da Can Acun, bir sunum yaparak, 
Ortadoğu’da yaşananlara ve yan-
kılarına ışık tuttu. Toplantıya, Me-
mur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 
Memur-Sen Genel Başkan Vekili 

Metin Memiş, Memur-Sen Genel 
Başkan Yardımcıları; Günay Kaya, 
Mehmet Bayraktutar, Mehmet 
Emin Esen ve Hacı Bayram Tonbul 
katıldı. Öte yandan toplantıda, Doç. 
Dr. Erdinç Yazıcı, Dr. Murat Yılmaz, 
Memur-Sen Danışmanları Hüseyin 
Rahmi Akyüz, Osman Timurtaş, 
Aslan Değirmenci, Hasan Hüseyin 
Öz, Tarkan Zengin ve Memur-Sen 
Genel Sekreteri Ali Said Bedük de 
hazır bulundu.

Memur-Sen`in başlattığı, “Türkiye ve 
Dünya Okumaları”na konuk olan SETA 
Dış Politika Direktörlüğü Araştırmacı-
sı Can Acun, Türkiye`nin “Fırat Kalka-
nı Operasyonu” ve Ortadoğu`daki son 
gelişmeler hakkında bilgilendirmeler-
de bulundu.
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Esen’den Pakistan’a İade-i Ziyaret

SENDİKAL ALANDAKİ 
OLUMSUZLUKLARA CE-
VAP ÜRETMELİYİZ

Konuşmasında uluslar arası düz-
lemde sendikal çalışmalara da 
değinen Esen, “Dünya böyle ağır 
sorunlara bağlı krizler yaşarken 
sendikal harekette kriz yaşamak-
tadır. Günümüzde sendikal hare-
ketin hem nitelik hem de nicelik 
olarak gerilediği bir dönemi yaşıyo-
ruz. Son otuz yıldır tüm dünyada, 
sendikalı çalışan sayısında önemli 

ölçüde azalmalar görülmektedir. 
Sendikalaşma oranlarının göre-
ce yüksek olduğu Avrupa Birliği 
(AB) üyesi ülkelerde bile sendika 
üye sayısında azalma dikkat çe-
kicidir. Neredeyse dünya sendikal 
hareketinin tek ortak noktası üye 
kaybetmek, siyasette ve ekono-
mideki ağırlığını kaybetmektir. 
Bu nedenle uzun süredir sendikal 
hareket bir krizle karşı karşıya-
dır. Yapısal değişimler sendikal 
hareketin işverenler karşısındaki 
pazarlık gücünü zayıflatmaktadır. 

Sendikal harekette yaşanılan bu 
olumsuzluklara bir cevap üretmek 
zorundayız” diye konuştu.

ESEN’DEN ZİYARETLER

Esen, PLF’ye bağlı sağlık sendika-
sının inşa ettiği sağlık merkezinin 
açlışını da yaparak, hayırlı olsun 
temennilerini iletti. Daha sonra 
Esen, PLF Punjab Bölgesi Başka-
nının, Chakwal Şehrinde kendi im-
kanlarıyla kurmuş olduğu ve şehrin 
ilk Üniversitesi olan Özel Chakwal 
Üniversitesi’ni ziyaret etti.

Memur-Sen ve SESRIC işbirliğiyle İstanbul’da yapılan ve 58 ülkeden 116 konfederasyonun katıldığı, “İslam 
Dünyasında Sendikacılık” sempozyumunun ardından, programa katılan ülkelerin ziyaret edilmesi planlanmış-
tı. Bu kapsamda ikinci ziyareti, Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Esen, Pakistan ve Katar’a 
giderek gerçekleştirdi. Esen, Pakistan ve Katar’da temaslarda bulunarak, konuşmalar gerçekleştirdi. İlk olarak 
Pakistan Çalışanlar Federasyonu’nun (FLF) daveti üzerine, “Küreselleşme ve Özelleştirme, İslam Dünyasında 
Sendikaların Rölü” sempozyumunda konuşan Esen, daha sonra da Chakwal’a giderek ziyaretlerde bulundu.

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Esen, 58 ülkeden 116 konfederasyo-
nun katılımıyla gerçekleştirilen “İslam Dünyasında Sendikacılık” sempozyumuna katılan 
ülkeleri ziyaret kapsamında Pakistan ve Katar’da temaslarda bulundu.
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Uslu’dan Kırgızistan’a Ziyaret

Memur-Sen ve SESRIC tarafından organize edilen 
“İslam Dünyasında Sendikacılık” sempozyumunun ar-
dından katılımcı ülkelere ziyaretler sürüyor. Bu kap-
samda Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Levent 
Uslu, Kırgızistan Sendikaları Federasyonu (FKPG), 
Federasyona bağlı eğitim sendikası ile belediye ça-
lışanları sendikasını ziyaret etti. 

Ziyaretlerde Levent Uslu Kırgızistan Sendikaları Fe-
derasyonu Genel Başkan Vekili Ceenbek Osmonali-
yev, Eğitim sendikası başkanı Asylbek Toktogulovich 
ile Belediye Çalışanları sendikası Genel Başkanı Emil 
Mırzabey ve Genel Başkan Yardımcısı Rizbibi Alimbe-
gova’yla bir araya geldi. 

BİRLİK OLMALIYIZ

Görüşmelerde Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı 
Levent Uslu, “Emekçilerin ve sendikal hareketin so-
runlarını istişare edecek, ortak çözümler üretecek 
bir mekanizmayı birlikte kurmalıyız” dedi. Kırgızistan 
heyeti ise ziyaretten duydukları memnuniyeti dile 
getirerek, Memur-Sen Konfederasyonu ve bağlı sen-
dikalarla her türlü işbirliği yapmaya hazır olduklarını 
belirttiler.

Levent Uslu, federasyon ve sendika ziyaretlerinin 
ardından Bişkek Belediyesi Başkan Vekili Ernis Zarly-
kovich ile bir araya geldi. Görüşmeye Bişkek sendikal 
faaliyetler sorumlusu Renat Kalkabaevich ve Bele-
diye Dış İlişkiler sorumlusu Elnura Sulaimanova eşlik 
etti. Karşılıklı görüş alışverişinin yapıldığı görüşmede 
iyi niyet temennilerinde bulunuldu. 

Levent Uslu Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversite-
si Rektör Vekili Hüseyin Öğüt ile TİKA Kırgızistan 
program koordinatörü Evren Rutbil’i makamlarında 
ziyaret etti. Çalışmalar hakkında karşılıklı bilgi alışve-
rişinde bulunuldu.

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Levent Uslu, Kırgızistan’da temaslarda bulundu.
Ziyaretlerde konuşan Uslu, “Emekçilerin ve sendikal hareketin sorunlarını istişare ede-
cek, ortak çözümler üretecek bir mekanizmayı birlikte kurmalıyız” dedi. 
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Memur-Sen’den Gine ve Senegal’de Temaslar

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul, 58 ülkeden 116 konfede-
rasyonun katılımıyla gerçekleştirilen “İslam Dünyasında Sendikacılık” sempozyumuna 
katılan ülkeleri ziyaret kapsamında Gine ve Senegal’de temaslarda bulundu.

Memur-Sen ve SESRIC işbirliğiyle İstanbul’da yapı-
lan ve 58 ülkeden 116 konfederasyonun katıldığı, 
“İslam Dünyasında Sendikacılık” sempozyumunun ar-
dından, programa katılan ülkelere iade-i ziyaretlerini 
sürdürdü. Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı 
Bayram Tonbul ve Memur-Sen Dış İlişkiler Uzmanı 
Nihat Aksen Gine ve Sengal’de temaslarda bulundu, 
ülkelerin önde gelen emek örgütleriyle istişare top-
lantıları gerçekleştirdi.

GİNE ZİYARETLERİ

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Tonbul, Gine 
Ulusal İşçiler Konfederasyonu (CNTG) ve Gine İşçi 
Sendikaları Birliği (USTG) Genel Merkezlerini ziyaret 
etti. Memur-Sen heyeti, CNTG Genel Sekreteri El 
Hadj Ahmadou Dıallo ve USTG Genel Sekreteri Lou-
is M’bemba Soumah’dan, Afrika’da ve özellikle İslam 
ülkelerindeki sendikal hareketler ve faaliyetler hak-
kında bilgi aldı. Memur-Sen heyeti, Gine temasları 
kapsamında Conakry Maarif Vakfı’nın temsilcileriyle 
de bir araya geldi. Burada yapılan toplantıda Gine’de-
ki eğitim çalışmaları değerlendirildi, CNTG heyeti ile 
Gine’de iş ve eğitim konusunda fikir alış verişi yapıldı. 
Ardından Memur-Sen heyeti bir kolej ve bir anaokulu 

ziyaretinde bulundu. Ziyaretlere TİKA Gine Koordi-
natörü Mehmet Özdemir de eşlik etti. 

Memur-Sen heyeti, CNTG ve USTG eşliğinde Gine Ça-
lışma Bakanlığını ziyaret etti. Çalışma Bakanı Albert 
Damatang Camara ve Devlet Memurları Bakanı Se-
kouma Touré ile toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda 
Memur-Sen heyeti, Türkiye ve Memur-Sen konfede-
rasyonu hakkında bakanlara bilgi verdi. Bakanlardan, 
İstanbul Deklarasyonuna destek olmaları istendi. 
Memur-Sen heyeti son olarak, Diyanet Başkanlığı 
Genel Sekreteri Elhadj Abdoul Karim Dioubaté ile bir 
araya gelerek, istişarelerde bulundu. Genel Sekreter 
Dioubaté de Gine’de de Türkiye’de olduğu gibi imam-
ların memur statüsüne tabii edilmesi için çalışmalar 
yapılması gerektiğini vurguladı.

SENEGAL ZİYARETİ

Memur-Sen heyeti, CSA Genel Merkezi inşaatının zi-
yaret etti. Heyet, CSA Genel Sekreter Elimane Diouf, 
Genel Sekreter Yardımcısı El Hadj Ibrahima Gueye ve 
Uluslararası İlişkiler Başdanışmanı Latsouck Gueye 
tarafından karşılandı. Görüşmede karşılıklı istişareler 
yapıldı, CSA ve Memur-Sen işbirliği masaya yatırıldı.
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Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve Çalışma ve Sosyal Bakanlığı’nın birlikte yürüttüğü “Çalışma Hayatın-
da Sosyal Diyalogun Geliştirilmesi” projesi hakkında bilgi vermek üzere Memur-Sen Genel Merkezini ziyaret 
eden ILO Türkiye Direktörü Numan Özcan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürü Nur-
can Önder ve beraberindeki heyet, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ile görüştü. Ziyarette Memur-Sen 
Genel Başkan Yardımcıları Hacı Bayram Tonbul, Mehmet Emin Esen de hazır bulundu. 

Görüşmede Yalçın, Memur-Sen’in Kamu Görevlileri Sendikacılığında 1 milyona yakın üyesiyle, 11 Hizmet Ko-
lunda Genel Yetkili olduğunu hatırlatarak, “Hem sosyal diyalogun hem de sendikal hak ve özgürlüklerin ge-
liştirilmesi çabalarına destek veriyoruz. Bu projeyi önemli buluyoruz. Proje süresince her türlü araştırma ve 
geliştirmenin yapılması hususunda sorumluluk alacağız” dedi.

ILO Türkiye Direktörü Numan Özcan, sosyal diyaloğun Türkiye’nin içinden geçtiği sürece bakıldığında çok 
daha fazla önem arz ettiğini söyledi. ÇSGB Çalışma Genel Müdür Nurcan Önder ise, önemli bir projenin hayata 
geçirildiğini dile getirdi.

ILO Direktörü ve ÇSGB Çalışma Genel Müdürü’nden 
Memur-Sen’e Ziyaret

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye Direktörü Numan Özcan, ÇSGB Çalışma Genel 
Müdürü Nurcan Önder ve beraberindeki ortaklaşa yürüttükleri “Çalışma Hayatında Sos-
yal Diyalogun Geliştirilmesi” projesi kapsamında Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın’ı 

ziyaret etti. 
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Heyete yapmış olduğu ziyaretten dolayı teşekkür 
eden Memur-Sen Genel Başkanı Ali yalçın, “her daim 
dertleriyle dertlendiğimiz Filistinli dostlarımızı yanı-
mızda görmekten son derece mutluyuz” dedi. Yalçın, 
Türkiye’nin bugün dünden daha güçlü olduğunu vur-
gulayarak, “Hamdolsun, 15 Temmuz darbesini millet 
ve ümmet olarak kenetlenerek püskürttük. 

Memur-Sen olarak darbe girişiminin ilk saatlerinden 
itibaren sahada olduk. Direndik. Demokrasi nöbetle-
rinde de sahayı terk etmedik. Teşkilatımla bu anlamda 
gurur duyuyordum ancak bu duruşun darbe girişimi-
nin ilk saatlerinde sizler gibi dostlarımızın yüreğine su 
serpmiş olmasından dolayı bir kez daha gurur duydum. 
Bu vesileyle tüm teşkilatıma da teşekkür ediyorum” 
şeklinde konuştu.

Filistinli heyetin ziyareti Filistin konusunda yapılabi-
lecekler noktasında yapılan görüşmeler ile son buldu. 
Heyetin kabulünde Memur-Sen Dış İlişkiler Koordina-

törü Osman Timurtaş, Memur-Sen Dış İlişkiler Uzmanı 
Hüseyin Bahcet ile Eğitim Bir-Sen Kadın Komisyonu 
Başkan Yardımcısı Fatma Aydar da hazır bulundu.

15 Temmuz Ümmetin Referandumudur

Uluslararası Filistinli Meslek Adamları Forumu Başkanı Adel Abdullah ile beraberindeki 
heyet 15 Temmuz Darbe Girişimi sonrası Memur-Sen`e geçmiş olsun ziyaretinde bulun-
du. Ümmetin umudu olan Türkiye`nin çok önemli bir badire atlattığını ifade eden heyet, 

15 Temmuz gününün ümmet için bir referandum niteliği taşıdığını belirtti.
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SESRIC Genel Direktörü Kulaklıkaya’dan, 
Memur-Sen’e Ziyaret

SESRIC Genel Direktörü Büyükelçi Musa Kulaklıkaya, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yal-
çın’ı ziyaret etti.

Memur-Sen Genel Merkezini ziyaret eden İslam İşbirliği 
Teşkilatı İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araş-
tırma ve Eğitim Merkezi (SESRIC) Genel Direktörü Musa Ku-
laklıkaya, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ile bir araya 
geldi. 

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Ali Yalçın, 
İslam ülkeleri arasındaki irtibatın ve işbirliğinin son dere-
ce mühim olduğunu belirtti. Yalçın, “İstanbul’da yaptığımız 
geniş katılımlı ‘İslam Dünyasında Sendikacılık’ Uluslararası 
Sempozyumu işbirliği yapılması noktasında önemli bir rol 

oynadı. Şimdi emek örgütleri olarak, gelir dağılımında adaletin sağlandığı, daha adil ve barış içerisinde bir dünya-
nın tesisi için sorumluluk almalıyız” diye konuştu. SESRIC Genel Direktörü Musa Kulaklıkaya ise, Memur-Sen’in 
İslam ülkeleri arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla yaptığı çalışmaları değerli bulduklarını dile getirdi.

SWTUF’tan 
Memur-Sen’e Geçmiş Olsun Ziyareti

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, SWTUF Genel Sekreteri Sirralkhatim Abdulgadir’i 
makamında kabul etti.

Türkiye’nin zor bir süreçten geçtiğini ancak ülkenin el ele 
vererek bu süreci atlattığını dile getiren SWTUF Genel Sek-
reteri Abdulgadir, gerçekleşen girişimin tüm İslam alemini 
endişelendirdiğini ifade etti. Abdulgadir, Sudan’da bir zafer 
kutlaması yapacaklarını ifade ederek başta Memur-Sen ol-
mak üzere tüm konfederasyonlara davet göndereceklerini 
bildirdi.

HAİN GİRİŞİM İSLAM ALEMİNİN 
KALBİNİ HEDEF ALDI

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Abdulgadir’e teşek-
kürlerini iletti. Zafer kutlamaları davetine katılacaklarını da bildiren Yalçın, diğer bir İslam ülkesinde gerçekleşti-
rilecek olan bu etkinliğe katılmaktan memnuniyet duyacaklarını bildirdi. Yalçın, “Yaşanan bu hain darbe girişimi 
sadece Türkiye’yi değil, tüm İslam aleminin kalbini hedef alan alçakça bir saldırıydı. Büyük oyunlar oynanmaya 
çalışıldı, ama millet ferasetiyle oyunları bozdu” diye konuştu.
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Memur-Sen Genel Merkezi’nde gerçekleşen görüşmede, 
Filistinli sendika temsilcileri ile görüşen Yalçın, Filisten’deki 
sendikal çalışmalara dair bilgiler alarak, ziyaretten duyduğu 
memnuniyeti dile getirdi.Yalçın İstanbul’da yapılan İslam 
Dünyasında Sendikacılık uluslararası programını hatırlata-
rak, “Uluslararası düzlemde sendikalar arası ilişkileri en üst 
düzeye çıkarmak istiyoruz ” dedi.

Filistin Petrol ve Benzeri Maddeler İşçileri Genel Sendika-
sı Başkanı Muhammed Musa Cadallah ise, Memur-Sen’in 
uluslararası arenada sendikal işbirliğini geliştirmeye yöne-

lik çalışmalarını desteklediklerini ve çok önemli bulduklarını kaydetti. Cadallah, Filistinlilerin Ramallah ve diğer 
bölgelerdeki yaşadığı sendikal engelleri de anlatarak, çözüme yönelik adımların atılması gerektiğine dikkat çek-
ti. Ziyarette Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul ve Memur-Sen Kadınlar Komisyonu Baş-
kanı Habibe Öçal da hazır bulundu. 

SOCOTU’dan Memur-Sen’e Ziyaret

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Somali’nin en büyük konfederasyonu olan SOCOTU 
Genel Başkanı Mohamed Osman Haji’yi kabul etti.

Memur-Sen Genel Merkezinde gerçekleşen görüşmede 
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, SOCOTU Genel Baş-
kanı Mohamed Osman Haji’yle bir süre görüştü. Ziyaretten 
duyduğu memnuniyeti dile getiren Yalçın, Haji’ye teşekkür-
lerini iletti. Toplumun birlik, beraberlik ve yardımlaşmasında 
STK’lara görev düştüğünü belirten Yalçın, demokratikleş-
me ve ekonominin gelişmesinde de sendikaların etkisine 
dikkat çekti. Memur-Sen’in emek, iyilik ve erdemliler hare-
keti olduğunu ifade eden Yalçın, hedeflerinin gelir adaleti-
nin yaygınlaşmasını sağlamak ve demokrasinin güçlenme-
sine katkı vermek olduğunu vurguladı.

Ziyarette konuşan SOCOTU Genel Başkanı Mohamed Osman Haji, Türkiye’deki sivil toplum ve sendikacılığı 
önemsediklerini, bu kapsamda Memur-Sen’in tecrübelerinden faydalanmak istediklerini belirtti. Ziyarette Me-
mur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Esen ve Dış İlişkiler Uzmanı Hüseyin Behçet de hazır bulundu.

Filistinli Sendika Temsilcilerinden 
Memur-Sen’e Ziyaret

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Filistin Petrol ve Benzeri Maddeler İşçileri Genel 
Sendikası Başkanı Muhammed Musa Cadallah ve Filistin Çalışan Kadınlar Komisyonu 

Genel Başkanı Nozha Muhammed Ebu Cadallah’ı makamında kabul etti.
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Yalçın’dan İçişleri Bakanı Soylu’ya Ziyaret

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu ziyaret etti. Zi-
yarette konuşan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, “Masum olduğu bilinen personelin 
mağduriyetinin giderilmesi FETÖ ile mücadele kadar önemli. Bu doğrultuda hem bakan-
lıklar hem de valilikler tarafından yürütülen soruşturmaların mağduriyete yol açmaya-

cak şekilde titizlikle yürütülmesi gerekiyor” dedi.

İçişleri Bakanlığında gerçekleştiri-
len görüşmede Memur-Sen Genel 
Başkan Ali Yalçın, FETÖ ile müca-
dele kapsamında kamudan bugü-
ne kadar 37 bin 677 personelin 
görevden uzaklaştırıldığını, 19 bin 
345 personel hakkında ise göreve 
iade işlemi yapıldığını, özellikle gö-
revden uzaklaştırılan personel hak-
kında yürütülen soruşturmaların 
uzunluğunun kamuda iş ve işlerin 
aksamasına yol açtığını söyledi. 

YALÇIN: MAĞDURİYETE 
FIRSAT VERİLMEMELİ

Süreçte mağduriyetlere fırsat ve-
rilmemesi gerektiğini dile getiren 
Yalçın, “Masum olduğu herkesçe bi-
linen personelin mağduriyetlerinin 
giderilmesi FETÖ ile mücadele ka-
dar önemlidir. Bu doğrultuda hem 

bakanlıklar hem de valilikler tara-
fından yürütülen soruşturmalarda 
ortak kriterlere dayalı uygulama 
birliğinin sağlanması, bir kişi dahi 
olsa mağduriyete yol açılmayacak 
şekilde titizlikle uygulanması ko-
nusunda gayret gösterilmesi gere-
kiyor” diye konuştu. 

BELİRSİZLİK HALİ 
GİDERİLMELİ

“Valilikler tarafından görevinden 
uzaklaştırılan personelin arasın-
da masumların olduğu yönünde 
çok fazla olmamakla birlikte bilgi 
ve talepler geliyor” diyen Yalçın, 
“Bu noktanın incelenmesi ve hızla 
sonuçlandırılması gerekiyor. Ço-
rum’da bu nedenle yaşanan acı ola-
ya benzer bir durumun tekrar ya-
şanmaması için gereken yapılmalı. 

Bur çerçevede son KHK ile kurulan 
ve Memur-Sen’in de önerilerinden 
olan OHAL Uygulamaları İnceleme 
Komisyonu’nu önemli buluyoruz. 
Fakat valilikler bu komisyona baş-
vuruların kabulünden önce kendi-
leri tarafından görevden uzaklaş-
tırılan personele yönelik, hızlı bir 
inceleme ve değerlendirmeyi ye-
niden yapmalı. FETÖ ile bağlantısı 
bulunmayanları da ivedi bir şekilde 
görevlerine iade etmelidir. Bu ger-
çekleştiğinde FETÖ’nün kamudan 
tasfiyesine ilişkin süreçte 0 hatalı 
bir sonuca doğru ilerleriz” ifadele-
rini kullandı. 

SOYLU: FETÖ İLE 
MÜCADELE KONUSUNDA 
KARARLIYIZ

Bakan Soylu ise, ziyaretten duy-
duğu memnuniyeti dile getirerek, 
Yalçın’a teşekkürlerini iletti. Me-
mur-Sen’in dikkat çektiği konuların 
önemli olduğunu belirten Soylu, 
“FETÖ ile mücadele konusunda ka-
rarlıyız. Bu konuda Memur-Sen’in 
değerlendirmelerini önemsiyoruz” 
diye konuştu.

Ziyarette Büro Memur-Sen Genel 
Başkanı Vecdi Yanbaz ve Bem-Bir-
Sen Genel Başkanı Mürsel Turbay 
da hazır bulundu.
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Yalçın’dan Bakan Bozdağ’a Ziyaret

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ı makamında ziyaret 
ederek, “Yargı mensuplarına ilave zam” konusunun Adalet Bakanlığı’nda görevli kamu 

personelinin üzerinde oluşturduğu olumsuzluğun giderilmesine yönelik talep ve beklen-
tilerini aktardı.

Bakanlıkta gerçekleşen ziyarette Memur-Sen Genel 
Başkanı Ali Yalçın ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ bir 
süre ikili olarak görüştü. Görüşmede Yalçın, “Yargı 
mensuplarına ilave zam” konusunun Adalet Bakanlı-
ğı’nda görevli kamu personelinin üzerinde oluşturdu-
ğu olumsuzluğun giderilmesine yönelik talep ve bek-
lentilerini aktararak, çözümü için Bozdağ’dan destek 
beklediklerini belirtti.

Adalet Bakanlığı’nda görevli kamu görevlilerinin so-
runlarını ve Büro Memur-Sen’in konu hakkında görüş 
ve önerilerini Bakan Bozdağ’a aktaran Yalçın, “Zabıt 
katibinden mübaşire, kaloriferciden hizmetliye, şoför-
den emanet memuruna, infaz korumadan veznedara, 

şeften icra memuruna, tüm çalışanlar, iş yükünden 
nasibini alırken, pozitif ayrımın dışında kaldıklarını dü-
şünerek mutsuz oluyor ve en kısa sürede kamuoyuna 
yansıyan bilgiler konusunda sağlıklı bilgilendirme bek-
liyor” diye konuştu.

Yalçın, “112 Bin çalışanın olduğu Adalet Bakanlığı’n-
da mesai mefhumunu önemsemeksizin çalışan kamu 
görevlilerinin kendilerini kenarda hissetmemeleri için 
gereken yapılmalıdır” ifadelerini kullandı.

Bakan Bozdağ ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti 
dile getirerek Yalçın’a teşekkürlerini iletti.
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Saadet Partisi Genel Başkanı 
Karamollaoğlu’ndan Memur-Sen’e Ziyaret

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın’ı 
ziyaret etti. Ziyarette ülke ve dünya gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Memur-Sen Genel Merkezinde gerçekleşen ziyarette 
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu 
ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın bir süre ikili 
olarak görüştü. Daha sonra Karamollaoğlu ve Yalçın, 
Memur-Sen Yönetim Kurulu üyeleri ve Saadet Partisi 
Genel Başkan Yardımcıları ile birlikte istişare toplantısı 
gerçekleştirdi. 

YALÇIN: 
ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ PAKETİ’NE 
OLUMLU BAKIYORUZ

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek söz-
lerine başlayan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 
“Memur-Sen ailesi olarak Türkiye’nin istikrarına ihtiya-
cımız var. Siyasi istikrarın olmadığı bir ortamda Türki-
ye’nin milli geliri büyümüyor. Olan çalışanlara oluyor. 
Bunu geçmişte de gördük. 93 yıllık cumhuriyet döne-

minde, 65 tane Hükümet kuruldu. Bu 1 buçuk yıla bir 
hükümet demek. İstikrarın olduğu dönemleri ortala-
maya aldığınız zaman ise, istikrarın olduğu süre aralığı 
23 ay olarak gözüküyor. Türkiye’de 3 buçuk dönemlik 
bir istikrar dönemi var. Bunların ilki Menderes dönemi, 
ikincisi Özal dönemi, üçüncüsü iktidarını hala sürdüren 
Ak Parti dönemi. Buçuk olan da, zekât miktarı kadar 
da olsa, millete hizmet etme fırsatı bulmuş ama çok 
önemli hizmetler ettiği için, Türkiye’de milletin say-
gınlığını kazanmış ve Türkiye’nin toparlanmasına ve-
sile olmuş olan Erbakan hocamızın koalisyon ortağı 
olarak iktidar ettiği dönemler. Biz Erbakan hocamızın 
iktidarda olduğu dönemde, çalışan kesime yaptığı iyi-
leştirmeleri her platformda dillendiriyoruz ve Erbakan 
Hoca’ya karşı vefa borcumuzu her zaman ifade ediyo-
ruz. Şuan da Türkiye’nin müreffeh ve ekonomik istik-
rarını sağladığı bir zeminde gayret gösteriyoruz” diye 
konuştu. 
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YARINLARA İLİŞKİN UMUDUMUZ, 
BUGÜNKÜ SORUNLARIMIZDAN DAHA 
BÜYÜK

Yarınlara ilişkin umudumuz, bugünkü sorunlarımız-
dan daha büyük diyen Yalçın, “Türkiye’nin yarınları-
na yönelik bugün yaşanan sorunlar ve sıkıntılarımız 
söz konusu. 28 Şubat darbesinden 15 Temmuz hain 
kalkışmasına kadar Türkiye, 8 darbe girişimi yaşadı. 
Çeşitli vesilelerle de olsa Türkiye, bir şekilde hedef 
alınmaya çalışıldı. Ancak bizim, yarınlara ilişkin umudu-
muz, bugünkü sorunlarımızdan daha büyük. O yüzden 
umudumuzu diri tutuyoruz ve Türkiye’nin istikrarı için 
referandum sürecinin faydalı olacağını düşünüyoruz. 
İstikrarın sağlanması için ve ekmeğin büyümesi, ça-
lışanların da bu büyümeden paylarını alabilmesi için 
Anayasa Değişikliği Paketi’ne olumlu bakıyoruz” ifa-
delerini kullandı. 

KARAMOLLAOĞLU: 
TÜRKİYE ZORLU BİR SÜREÇTEN 
GEÇİYOR

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ise 
Türkiye’nin zor bir süreçten geçtiğini belirterek, küre-
sel odakların Türkiye’yi hedef tahtasına oturtmaya 
çalıştığını kaydetti. Yunanistan’da darbecileri iade et-
meme kararını da eleştiren Karamollaoğlu, bunun yan-

sımasının Türkiye tarafından hoş karşılanmayacağını 
vurguladı. Karamollaoğlu sözlerini şu şekilde sürdürdü: 
“Ancak her şeye rağmen, Türkiye ve İran arasındaki 
ilişkilerin gelişmesini olumlu buluyoruz. İki ülkenin iş-
birliği, bölgenin daha barışçıl bir ortama kavuşması için 
önemlidir.” Memur-Sen’in çalışmalarını kurucu genel 
başkanı Merhum Akif İnan’dan beri takip ettiklerini 
vurgulayan Karamollaoğlu, “Memur-Sen’e çalışmala-
rında başarılar diliyorum. Memur-Sen bizim, çok önem 
verdiğimiz bir örgüt. Türkiye’de çalışan kamu görev-
lilerin haklarını savunan, hakların kazanılması için alın 
teri akıtan bir örgüt. Biz de imkanlarımız dahilinde Me-
mur-Sen’e desteklerimizi sunmaya çalışıyoruz” ifade-
lerini kullandı. Toplantının sonunda, Memur-Sen Genel 
Başkanı Ali Yalçın, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel 
Karamollaoğlu’na tablo takdim etti. Karamollaoğlu ise 
Yalçın’a, Merhum Erbakan’ın eserlerinin bulunduğu 
külliyatı takdim etti.
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Başbakan Yardımcısı Canikli’den 
Memur-Sen’e Teşekkür

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ile Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Mehmet 
Emin Esen, Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli’yi makamında ziyaret etti.

Ziyarette Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 
Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli ile bir süre 
sohbet etti. Gündeme ilişkin konuların istişare 
edildiği ziyarette, 15 Temmuz kanlı darbe girişi-
mi ve Pazar günü gerçekleştirilecek olan Yenikapı 
mitingi de konuşuldu. Milletin dik duruşu, devletin 
kararlılığıyla zor bir sürecin geride kaldığını dile 
getiren Yalçın, ortaya koydukları dik duruştan 
ötürü tüm siyasi iradeye teşekkür etti.

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli ise, ziya-
retten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, 
Memur-Sen’in milli iradenin yanındaki duruşunu 
ve mücadelesini değerli bulduklarını dile getirdi. 
Canikli, darbe girişiminin duyulmasının hemen ar-
dından sokağa çıkma çağrısı yapılmasını ve gös-
terilen tepkiyi önemsediklerini belirtti. Ziyaretin 
sonunda Yalçın, Başbakan Yardımcısı Canikli’ye, 
Akif İnan’ın eserlerinin bulunduğu külliyatı takdim etti.
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Memur-Sen`den Çalışma Bakanı Müezzinoğlu`na 
Hayırlı Olsun Ziyareti

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve Memur-Sen heyeti, Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı Mehmet Müezzinoğlu`na hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

OLAĞAN SÜRECE 
DÖNÜLMESİNİ 
BEKLİYORUZ

Türkiye’nin olağanüstü bir süreç-
ten geçtiğini belirten Memur-Sen 
Genel Başkanı Ali Yalçın, “15 Tem-
muz kanlı darbe girişimi devletimi-
zin, milletimizin ve sivil toplum ör-
gütlerinin dik duruşu ile önlemiştir. 
Türkiye önemli bir badireyi atlat-
mıştır. Bu süreçte diğer tüm kamu 
kuruluşlarında olduğu gibi Çalışma 
Bakanlığı’nda büyük bir gayret 
içerinde olduğunu biliyoruz. Türki-
ye’nin bu olağanüstü süreci geride 

bırakarak, olağan gündemine dön-
mesini temenni ediyoruz. Çalışma 
Bakanlığı’ndaki olağanüstü süre-
cin de acilen son bulmasını, kamu 
görevlilerinin sorun ve taleplerinin 
çözüme kavuşması için gerekli ça-
lışmaların yapılmasını bekliyoruz” 
dedi.

TALEPLER 
ÇALIŞMA BAKANI MÜ-
EZZİNOĞLU’NA 
İLETİLDİ

Yalçın, “3. Dönem Toplu Sözleşme-
rine bağlı olarak üzerinde çalışma 

yapılacak konular”, “Kamu Perso-
neli Danışma Kurulu gündemine 
getirilen üzerinde değerlendirme 
yapılan konular” ve “gelişen yeni 
durumlara göre hayata geçirilmesi 
istenilen diğer konular”ın bulun-
duğu talepler dosyasını Bakan Ça-
lışma Bakanı Mehmet Müezzinoğ-
lu’na iletti.   

Bakan Müezzinoğlu ise ziyaretten 
duyduğu memnuniyeti dile getirdi 
ve Memur-Sen heyetine teşekkür 
etti, kamu görevlilerinin talep ve 
beklentilerini karşılamak için gerek-
li çalışmaların yapılacağını söyledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı görevine gelen Mehmet Müezzinoğlu’nu ziyaret eden Memur-Sen Genel 
Başkanı Ali Yalçın ve beraberindeki Memur-Sen heyeti, hayırlı olsun dileklerini iletti. Toplantıda çeşitli konularda 
istişareler de gerçekleştirildi.
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Memur-Sen`den Bakan Özhaseki`ye 
Hayırlı Olsun Ziyareti

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve Bayındır Memur-Sen Genel Başkanı Soner Can 
Tufanoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki`ye hayırlı olsun ziyaretinde 

bulundu.

Bakanlık’ta gerçekleşen görüşmede Memur-Sen Genel 
Başkanı Ali Yalçın, Bakan Özhaseki’ye hayırlı olsun di-
leklerini iletti. Yalçın,  Memur-Sen’in toplu sözleşme ka-
zanımlarını ve sendikal faaliyetlerini Bakan Özhaseki ile 
paylaştı. Yalçın, Özhaseki’ye Bakanlık ve bakanlığa bağlı 
kurumlarda bulunan kamu görevlilerinin taleplerini de 
iletti.

Bayındır Memur-Sen Genel Başkanı Soner Can Tufanoğ-
lu ise, kamu görevlilerinin sorun ve taleplerini içeren dos-
yayı Bakan Özhaseki’ye sundu.

Bakan Mehmet Özhaseki ise ziyaretten duyduğu mem-
nuniyeti dile getirerek, Memur-Sen heyetine teşekkür 
etti.
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Memur-Sen’den, 
Bakan Mevlüt Çavuşoğlu’na Ziyaret

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Dış İşleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na, Memur-Sen 
ve SESRIC tarafından İstanbul’da yapılan “İslam Dünyasında Sendikacılık” Uluslararası 
Sempozyumu “İstanbul Deklarasyonu” sonuç bildirisini İİT toplantısına taşıdığı için te-

şekkür ziyaretinde bulundu.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Genel Başkan 
Vekili Metin Memiş ve Genel Başkan Yardımcısı Le-
vent Uslu, Dış İşleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’u ziya-
ret etti. 

Bakanlıkta gerçekleşen görüşmede Genel Başkanı 
Ali Yalçın, Memur-Sen ve SESRIC tarafından İstan-
bul’da yapılan “İslam Dünyasında Sendikacılık” Ulus-
lararası Sempozyumu kapanışında, 58 ülkeden 116 
Konfederasyon temsilcisinin 4 dilde ortak olarak 
yayınladığı “İstanbul Deklarasyonu”nu, İslam İşbirliği 
Teşkilatı (İİT) 43. Dışişleri Bakanları Konseyi toplantı-
sında gündeme getirdiği için Dış İşleri Bakanı Mevlüt 
Çavuşoğlu’na teşekkür etti. Yalçın, ayrıca yurtdışında 
4/A görev kapsamındaki Dışişleri Bakanlığı persone-
line kur farkı kaynaklı görev ücreti artışı yapıldığını, 

ancak 4/B kapsamındaki sözleşmeli personele bu 
yönde bir artış yapılmadığını, buna bağlı olarak mağ-
duriyetin ortaya çıktığını söyledi. Yalçın, konuya mali-
ye Bakanlığının olumsuz yaklaştığı için mağduriyetin 
giderilmediğini vurguladı. Yalçın, Bakanlar Kurulu ka-
rarıyla mağduriyetin giderilmesi için Bakan Çavuşoğ-
lu’ndan destek istedi.
   
Bakan Çavuşoğlu ise Yalçın’a ve Memur-Sen ailesine 
teşekkür ederek, “Yaptığınız işi son derece önemsi-
yorum. Emek örgütlerinin talebini Taşkent’te gün-
dem getirdik. Üzerimize düşen sorumluluğu yerine 
getirmeye devam edeceğiz. Emek örgütlerinin bu 
talebini önemsiyoruz” dedi. Bakan Çavuşoğlu, kamu 
çalışanlarının talebini dikkate aldığını ve konuyla ilgi-
leneceğini belirtti.
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Bakanlıkta gerçekleşen görüşmede Memur-Sen’in 
talepleri masaya yatırıldı. Memur-Sen Genel Başka-
nı Ali Yalçın, toplu sözleşmede üzerinde çalışılması 
gereken konular noktasında acil harekete geçilmesi 
gerektiğini vurguladı. Yalçın, “KİT’lerde görev yapan 
sözleşmeli personelin temel ücretleri”, “Toplu Söz-
leşmenin Ulaştırma Hizmet Koluna ilişkin ilgili bölü-
münün 12. maddesindeki havacılık tazminatı başlıklı 
maddenin” gereklerinin acilen hayata geçirilmesi ge-
rektiğinin altını çizdi.

Bakan Elvan ise, Memur-Sen’in taleplerinin hayata 
geçirilmesi noktasında sorumluluk alacağını söyledi.

Toplu Sözleşmede üzerinde çalışılması karar-
laştırılan ilgili konular şu şekilde:

KİT’lerde Görev Yapan Sözleşmeli Personelin 
Temel Ücret Grupları

Toplu Sözleşmede yer alan; KİT’lerde 399 sayılı Ka-
nun Hükmünde Kararname kapsamında görev yapan 
sözleşmeli personel pozisyonlarına ilişkin temel üc-
ret gruplarının 31.01.2016 tarihine kadar yeniden 
düzenlenmesi konusunda çalışma yapılacaktır hükmü 

gereğince yapılması planlanan çalışma tamamlanmış, 
karara dönüştürülmek üzere Kalkınma Bakanlığı’na 
gönderilmiş ancak aradan çok uzun bir süre geçmesi-
ne rağmen bir sonuç elde edilememiştir.  Bir anlamda 
toplu sözleşmenin gereği hala yerine getirilmemiştir. 
Bu çerçevede ivedi olarak sonuç ortaya konmalıdır.

Havacılık Tazminatına İlişkin Kararın 
Yayımlanması

399 sayılı KHK’nın ek 2’nci maddesi uyarınca ödenen 
havacılık tazminatının, 2010 yılında yapılan çalışma-
lar da dikkate alınmak suretiyle artırılması yönündeki 
çalışmaların 31.01.2016 tarihine kadar sonuçlan-
dırılması ve izleyen aybaşından itibaren yeni oran-
lar üzerinden personele ödenmeye başlanması, bu 
ödemenin başladığı tarihten itibaren söz konusu 
personele, 375 sayılı KHK’nın ek 9 uncu maddesine 
göre ek ödeme yapılmaması ve bu kapsamda ilave 
havacılık tazminatı ödenmesini içeren Toplu Sözleş-
me hükmünün bir an önce hayata geçirilmesi, YPK’ya 
gönderilen taslak derhal hayata geçirilmelidir.

Memur-Sen, 
YPK Kararı İçin Bakan Elvan İle Görüştü

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bay-
ram Tonbul, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan ile bir araya geldi. Görüşmede, Toplu Sözleşme-

den YPK kararı beklenen eurocontrol ve KİT’lerin Temel Ücret Grupları ele alındı. 
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Memur-Sen`den 
Bakan Işık’a Hayırlı Olsun Ziyareti

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Memur-Sen Genel Başkan Vekili Metin Memiş ve 
Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul ile birlikte Milli Savunma Bakanı Fikri Işık’a 

hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Bakanlıkta gerçekleşen görüşmede Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 65. hükümette yer alarak Milli Sa-
vunma Bakanı olan Fikri Işık’a hayırlı olsun dileklerini iletti. Yalçın,  Memur-Sen’in sendikal faaliyetlerini Işık 
ile paylaştı. Türkiye’nin zorlu bir sü-
reci geride bıraktığını belirten Yalçın, 
“Eğer devletimiz, milletimiz ve sivil 
toplum kuruluşlarımızın dik duruşu 
olmasaydı 16 Temmuz günü istila 
başlayacaktı” dedi. 

Bakan Işık ise ziyaretten duyduğu 
memnuniyeti dile getirerek, Me-
mur-Sen heyetine teşekkür etti. 
Memur-Sen’in çalışmalarını dikkatle 
takip ettiklerini belirten Işık, “Yeni-
den büyük Türkiye yolunda sorumlu-
luk alan tüm sivil toplum örgütlerine 
müteşekkiriz” diye konuştu.
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Memur-Sen`den 
Bakan Arslan`a Hayırlı Olsun Ziyareti

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Bayındır Memur-Sen Genel Başkanı Soner Can 
Tufanoğlu, Birlik Haber-Sen Genel Başkanı Ömer Budak ve Ulaştırma Memur-Sen Genel 
Başkanı Can Cankesen, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan`a ha-

yırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Bakanlıkta gerçekleşen görüşmede Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Bakan Ahmet Arslan’a hayırlı olsun 
dileklerini iletti. Görüşmede Yalçın, Türkiye’nin önemli bir süreçten geçtiğini, 15 Temmuz hain darbe girişimi-
nin, devlet, millet ve sivil toplum kuruluşlarının dik duruşu ile önlendiğini söyledi.

Yalçın, kamu görevlilerinin taleple-
rinin bulunduğu dosyayı da Bakan 
Arslan’a iletti.

Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan ise 
ziyaretten duyduğu memnuniyeti 
dile getirerek, Memur-Sen heyetine, 
teşekkür etti.

Görüşmenin sonunda Yalçın, Bakan 
Arslan’a Mehmet Akif İnan kitap seti 
hediye etti.
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Memur-Sen’den 
Karamollaoğlu’na Hayırlı Olsun Ziyareti

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Memur-Sen Genel Başkan Yardımcıları Mehmet 
Bayraktutar, Günay Kaya, Hacı Bayram Tonbul ve Levent Uslu ile birlikte, Saadet Partisi 
Genel Başkanlığına seçilen Temel Karamollaoğlu’na hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Saadet Partisi Genel Merkezi’nde gerçekleşen görüş-
mede Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Saadet 
Partisi Genel Başkanlığına seçilen Temel Karamol-
laoğlu’na hayırlı olsun temennisinde bulundu. Kara-
mollaoğlu ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile 
getirerek teşekkürlerini iletti. Memur-Sen’in çalışma-
larını değerli bulduklarını kaydeden Karamollaoğlu, “1 
Milyona yakın üyesiyle Türkiye’nin gelişimine ve deği-
şimine katkı sunan Memur-Sen teşkilatını kutluyorum. 
Memur-Sen, Türkiye’deki örgütlülüğün önemini hatır-
latmıştır” ifadelerini kullandı.

Ziyaretin sonunda Yalçın, Karamollaoğlu’na, Me-
mur-Sen’in Kurucu Genel Başkanı Akif İnan’ın kitapla-
rının bulunduğu külliyatı takdim etti. 
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Memur-Sen`den TBMM Genel Sekreteri 
Kumbuzoğlu`na Hayırlı Olsun Ziyareti

Memur-Sen Genel Başkanı Ali 
Yalçın, Memur-Sen Genel başkan 
Yardımcıları Hacı Bayram Tonbul 
ve Mehmet Emin Esen, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Genel Sekre-
teri Mehmet Ali Kumbuzoğlu`na 
hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

TBMM Genel Sekreterliği görevine gelen Mehmet Ali Kumbuzoğlu’nu makamında ziyaret eden Memur-Sen Ge-
nel Başkanı Ali Yalçın, Memur-Sen Genel başkan Yardımcıları Hacı Bayram Tonbul ve Mehmet Emin Esen, hayırlı 
olsun dileklerini iletti.

Kumbuzoğlu’na yeni görevinde başarılar dileyen Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, 15 Temmuz Hain Darbe giri-
şiminde TBMM’nin hedef alınmasını lanetledi. Yalçın, Kanlı girişimin; siyaset, millet ve sivil toplum kuruluşlarının 
dik duruşuyla bertaraf edildiğini belirterek, “Milletin meclisini hedef alan hainler bunun hesabını yargı önünde 
vermelidir. Millet, iradesine sahip çıkmış, Türkiye’de darbeler dönemini kapatmıştır. Milletimiz dünyaya net bir 
mesaj vererek, ‘İrademi kimse elimden alamaz’ demiştir. Cuntacılar ve destekçilerine haddini bildirmiştir” dedi

Memur-Sen’den AYM Başkanı Arslan’a Ziyaret

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve Genel Başkan Vekili Metin Memiş, Anayasa Mah-
kemesi Başkanı Prof. Dr. Zühtü Arslan ve AYM üyesi Prof. Dr. Yusuf Şevki Hakyemez’e 
hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın ve Genel Başkan 
Vekili Metin Memiş, ilk olarak Anayasa Mahkemesi 
Başkanı Prof. Dr. Zühtü Arslan’ı makamında ziyaret 
etti. 

Ziyarette konuşan Yalçın, Memur-Sen Konfede-
rasyonunun, din, dil, renk ve ırk ayrımı gözetmeden 
mazlumların sesi ve sözcülüğünü yaptığını belirterek, 
herkesin temel insan haklarından yararlanması, hak, 
özgürlük ve adaletin dünyada hakim olması için mü-
cadele ettiklerini vurguladı. Yalçın ve beraberindeki 
heyet, daha sonra AYM üyesi Prof. Dr. Yusuf Şevki 
Hakyemez ile bir araya geldi. Yalçın, Hakyemez’e yeni 
görevinde başarılar diledi. 
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Mardin Valisi Yaman’dan Memur-Sen’e Ziyaret

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Mardin Valisi Mustafa Yaman’ı makamında kabul 
etti. Vali Yaman ziyarette, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz’da gerçek-
leştirdiği hain darbe girişimini kınayarak, kanlı girişime karşı duruşu nedeniyle Me-

mur-Sen’e müteşekkir olduklarını belirtti.

Türkiye’nin önemli bir süreçten geçtiğini 
belirten Yalçın, “79 milyon yürekleri birleş-
tirdik, kanlı işgal girişimini püskürttük. Alan-
ları, sokakları ve meydanları teröristlere 
bırakmadık. Milletimizin feraseti, Cumhur-
başkanımız Erdoğan’ın dik duruşu ve siyasi 
partiler ve STK’ların ortak tutumu ile kanlı 
darbe girişimini bertaraf ettik. Bundan son-
ra darbeciler bir daha böyle bir kalkışmaya 
cesaret edemez, çünkü milletin tokadını 
yedi” diye konuşu.

Vali Yaman ise, Memur-Sen’in çalışmalarını değerli bulduklarını, ülkece geçirilen zor süreçte Memur-Sen’in 
üstlendiği rolü takdire şayan bulduklarını dile getirdi. Ziyarette, Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Meh-
met Emin Esen ve Genç Memur-Sen Genel Başkanı Eyüp Beyhan da hazır bulundu.

Memur-Sen`den Müsteşar Oktay`a Hayırlı Olsun 
Ziyareti

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ile Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı 
Hacı Bayram Tonbul, Başbakanlık Müsteşarı Fuat Oktay`a hayırlı olsun ziyaretinde

bulundu.

Başbakanlıkta gerçekleşen görüşmede Memur-Sen Genel 
Başkanı Ali Yalçın, Başbakanlık Müsteşarı Fuat Oktay ile bir 
süre sohbet etti. Gündeme ilişkin konuların istişare edildiği 
ziyarette Yalçın, milletin ve devletin dik duruşu ile kanlı dar-
be girişimin önlendiğini söyledi.

Fuat Oktay ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile geti-
rerek, Yalçın’a teşekkürlerini iletti. Oktay, Memur-Sen’in, en 
zorlu süreçlerde sorumluluk aldığını dile getirdi. Ziyaretin 
sonunda Yalçın, Müsteşar Oktay’a, Akif İnan’ın eserlerinin 
bulunduğu külliyatı takdim etti.
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Memur-Sen`den 
Müsteşar İnce`ye Hayırlı Olsun Ziyareti

Memur-Sen’den 
Müsteşar Kaya’ya Hayırlı Olsun Ziyareti

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı 
Hacı Bayram Tonbul, İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Muhterem İnce`yi makamında ziyaret 

ederek hayırlı olsun dileklerini iletti.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ile Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Mehmet 
Emin Esen, Maliye Bakanlığı Müsteşarı Abdullah Kaya’ya hayırlı olsun ziyaretinde bu-

lundu.

Bakanlıkta gerçekleşen görüşmede Me-
mur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, İçişleri Ba-
kanlığı Müsteşarı Muhterem İnce’yle bir süre 
sohbet etti. Yalçın, Müsteşar İnce’ye yeni 
görevinde başarılar diledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile 
getiren İnce ise teşekkürlerini iletti, Me-
mur-Sen’in çalışmalarını yakından takip etti-
ğini ve bu çalışmaları yeniden büyük Türkiye 
yolunda önemli olduğunu kaydetti.

Ziyarette Memur-Sen Genel Başkanı Ali 
Yalçın, Maliye Bakanlığı Müsteşarı Abdullah 
Kaya ile bir süre sohbet etti. Gündeme iliş-
kin konuların istişare edildiği ziyarette Yal-
çın, milletin ve devletin dik duruşu ile darbe 
girişimin önlendiğini belirterek, “Yenikapı’da 
milyonlar tek yürek oldu. Bu birliktelik ilele-
bet sürmeli” dedi. Abdullah Kaya ise ziyaret-
ten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, 
Yalçın’a teşekkürlerini iletti, Memur-Sen’in, 
en zorlu süreçlerde, sorumluluk aldığını ifa-
de etti.
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Memur-Sen’den Malkoç’a Hayırlı Olsun Ziyareti

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Genel Başkan Yardımcıları Mehmet Bayraktutar, 
Hacı Bayram Tonbul ve Mehmet Emin Esen, Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç’a hayırlı 

olsun ziyareti gerçekleştirdi.

TBMM Genel Kurulu’nda, Kamu Başdenetçi-
liği’ne seçilen Şeref Malkoç’a hayırlı olsun zi-
yaretinde bulunan Memur-Sen Genel Başkanı 
Ali Yalçın ve Memur-Sen heyeti, Malkoç’a yeni 
görevinin hayırlı olması dileklerini iletti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile geti-
ren Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç ise, Me-
mur-Sen heyetine teşekkür etti.

Memur-Sen Genel Merkezi’ni ziya-
ret eden Deniz Feneri Genel Başka-
nı Avukat Mehmet Cengiz ve bera-
berindeki heyet Memur-Sen Genel 
Başkanı Ali Yalçın ile bir araya geldi.

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, 
ziyaretten duyduğu memnuni-
yeti dile getirerek, Deniz Feneri 
heyetine, ülkemiz ve dünya maz-
lumları adına yapılan özverili ça-
lışmalarından ötürü teşekkür etti. 

Memur-Sen ve Deniz Feneri’nin dünya mazlumları adına önemli çalışmalara imza attığını vurgulayan Yalçın, 
“Nerede bir mazlum varsa orada Memur-Sen ve Deniz Feneri var. Gönlümüzden kopanları ve imkânlarımızı, 
geniş bir coğrafyadaki mazlumlarla kardeşçe paylaştık. Arakan’dan Pakistan’a, Somali’den Doğu Türkistan’a, 
Bosna’dan Nepal’e, Sudan’dan Filistin’e, Suriye’den Kosova’ya dost ve yardım elimizi uzattık. Bugün de yarın 
da bu iyilik kervanında yürümeye, yardımlarımızı sürdürmeye kararlıyız” dedi.

Ziyarette Deniz Feneri Ankara Şube Başkanı Mevlüt Koca, Ankara Yönetim Kurulu Üyeleri Ahmet Akça, Ah-
met Kandemir ve Ankara Şube Koordinatörü Hamit Kurt hazır bulundu.

Deniz Feneri`nden Memur-Sen`e Ziyaret
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Deniz Feneri Genel Başkanı Avukat Mehmet Cen-
giz ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti. Görüşmede, gündeme ilişkin birçok 

konuda istişareler yapıldı.
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Yalçın’dan Türk-İş’e Ziyaret

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay’ı ziyaret ederek 
istişarelerde bulundu.

Türk-İş Genel Merkezi’nde gerçekleşen zi-
yarette Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yal-
çın, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay’la 
bir süre görüştü. Ziyarette, sendikal faali-
yetler, ülke gündemi ve yaşanan gelişmeler 
hakkında da istişarelerde bulunularak de-
ğerlendirmeler yapıldı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile ge-
tiren Atalay, Yalçın ve Memur-Sen’e teşek-
kürlerini iletti.

Memur-Sen’den 
Mecit Erdoğan’a Hayırlı Olsun Ziyareti

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yal-
çın, Memur-Sen Genel Başkan Ve-
kili Metin Memiş, Memur-Sen Genel 
Başkan Yardımcıları Mehmet Bay-
raktutar, Hacı Bayram Tonbul ve 
Levent Uslu, Kültür Memur-Sen Ge-
nel Başkanı Mecit Erdoğan’a hayırlı 
olsun ziyaretinde bulundu.

Kültür Memur-Sen Genel Merkezin-
de gerçekleşen görüşmede Yalçın, 
Olağanüstü genel kurulda güven 

tazeleyen Kültür Memur-Sen Genel 
Başkanı Mecit Erdoğan’ı tebrik etti. Kültür Memur-Sen’in kültür ve sanat alanındaki çalışmalarının artarak sü-
receğine inandığını kaydeden Yalçın, Kültür Memur-Sen’in işlevinin çok mühim olduğunu vurguladı.Ziyarette 
Kültür Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Fahri Ekinci de hazır bulundu.
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Bir süre önce Türkiye Maarif Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanlığına atanan Prof. Dr. Birol Akgün ve Türkiye Maarif 
Vakfı Mütevelli Heyeti üyesi Selim Cerrah, Memur-Sen Genel Merkezinde Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın’ı 
ziyaret etti.

Memur-Sen’in 1 milyona yakın üyesiyle 
büyük Türkiye yolunda büyük sorumlu-
luklar üstlendiğini kaydeden Akgün, Me-
mur-Sen’in çalışmalarını yakından takip 
ettiklerini vurguladı. Yalçın ise ziyaret-
ten duyduğu memnuniyeti dile getire-
rek teşekkürlerini iletti. Yalçın, Akgün 
ve Cerrah’a yeni görevlerinde başarılar 
diledi.

Ziyarette konuşan GUCSAP Başkanı Mohammad 
Al-Attar, Memur-Sen’e ve Genel Başkan Ali Yalçın’a, 
15 Temmuz kanlı darbe girişimine karşı sergilemiş 
olduğu dik duruştan ötürü teşekkür etti. Türkiye’nin 
büyük bir badireyi atlattığını vurgulayan Attar, “Tür-
kiye zor bir süreci kardeşliğini güçlendirerek atlattı. 
Türkiye’nin hain girişimi savuşturması, İslam aleminde 
büyük bir sevinçle karşılandı” dedi.
 
YALÇIN: FİLİSTİNLİ DOSTLARIMIZ 
HEP YANIMIZDA OLDU

Heyete, ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden Me-
mur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, “Her daim dertle-
riyle dertlendiğimiz Filistinli dostlarımızı yanımızda 
görmekten son derece mutluyuz” dedi. Yalçın, Tür-

kiye’nin 15 Temmuz sürecini alnın akıyla atlattığını 
vurgulayarak, ilk andan itibaren sahada kaldıklarını ve 
çirkin girişime dur dediklerini sözlerine ekledi. Ziyaret-
te Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Günay Kaya, 
Memur-Sen Dış İlişkiler Koordinatörü Osman Timurtaş 
ve Hüseyin Behçet,  Uluslararası Kudüs Destekleme 
Kongre Başkanı Laith F. Shubeilat ve  GUCSAP Dış ko-
ordinatörü Moin N. Naim de hazır bulundu.

Yalçın, Akgün ile Görüştü

GUCSAP’tan Memur-Sen’e Ziyaret

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Türkiye Maarif Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı 
Prof. Dr. Birol Akgün ve Mütevelli Heyeti üyesi Selim Cerrah`ı makamında kabul etti. 

Ziyarette gündeme ilişkin önemli konularda istişareler yapıldı.

Uluslararası Kudüs ve Filistin Sendikalar Destek Birliği (GUCSAP) Başkanı Mohammad 
Al-Attar ve beraberindeki heyet, 15 Temmuz Kanlı Darbe Girişimi sonrası Memur-Sen’e 
geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarette, Kudüs ve Filistin için yapılabilecekler de 

ele alındı.
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Memur-Sen Genel Merkezi’nde gerçek-
leşen ziyarette, Ekonomi Kulübü Genel 
Başkanı Taner Bozkurt ile beraberinde-
ki yönetim kurulu üyeleri, Memur-Sen 
Genel Başkanı Ali Yalçın’a 15 Temmuz 
Hain Darbe Girişimi’ne karşı gösterdiği 
duruştan ötürü teşekkür etti. 15 Tem-
muz’un FETÖ’cüler eliyle gerçekleştiril-
miş bir işgal girişimi olduğunu kaydeden 
Bozkurt, siyaset, millet ve sivil toplum 
kuruluşları olarak zor süreçte gereken 
sorumlulukları birlikte aldıklarını ve te-
şebbüsü birlikte alt ettiklerini vurguladı.

Yalçın ise, Ekonomi Kulübü Yönetim 
Kurulu üyelerine ziyaretten duydu-
ğu memnuniyeti dile getirdi. 15 Tem-
muz’dan milletin güçlenerek çıktığını 
belirten Yalçın, “Zor süreci atlatmamızda büyük rol alan milletimizin yanı sıra, sorumluluk alarak alanları doldu-
ran, meydanları hainlere bırakmayan teşkilat üyelerimize ve diğer sivil toplum kuruluşu üyelerine minnettarız” 
şeklinde konuştu.  Ziyaretin sonunda Yalçın, heyete Mehmet Akif İnan’ın eserlerinin bulunduğu külliyatı takdim 
etti.

Ekonomi Kulübü’nden Memur-Sen’e Ziyaret

Ekonomi Kulübü Genel Başkanı Taner Bozkurt ve beraberindeki yönetim kurulu üye-
leri, 15 Temmuz Kanlı Darbe Girişimi sonrası Memur-Sen’e geçmiş olsun ziyaretinde 

bulundu.
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Öçal: Sosyal Değişimde Kadının Rolü Büyük

Malezya`nın başkenti Kuala Lumpur`da düzenlenen ‘Uluslararası Müslüman Kadınlar 
Zirvesi`nde konuşan Memur-Sen Kadınlar Komisyonu Başkanı Habibe Öçal, “Kadının en 

temel haklarından biri de şüphesiz eğitim hakkıdır. Tarih boyunca sosyal değişim ve 
dönüşümün dinamiğinde hep kadınlar olmuştur” dedi.

GENÇ KADINLAR
İŞ BULMAKTA ZORLANIYOR

Zirvede konuşan Memur-Sen Kadınlar Komisyonu 
Başkanı Habibe Öçal, “Genç kadınlar genç erkeklere 
göre iş bulmada daha fazla zorlanmaktadır. Bu da 
kadınları, geleneksel rolü olan ev kadınlığına hapset-
mektedir” şeklinde konuştu.

GÖÇ VE KADIN

Konuşmasında iç savaş sonucu göç etmek zorunda 
kalan kadınların yaşadığı sorunlardan da bahseden 
Öçal, “İç savaşa, teröre, işgale karşı ülkeler arası kont-
rol edilemeyen bir göç başlamıştır. Bu göçlerin neti-
cesinde milyonlarca kadın eğitim gibi birçok temel 
haktan mahrum kalmış ve Müslüman kadınlar ceha-
letin kucağına itilmiştir” dedi.

Malezya Başbakanlığı, Malezya Uluslararası İslam Üniversitesi ile Malezya İslami Gelişim Departmanı tara-
fından 23-25 Eylül tarihleri arasında Malezya’nın Başkenti Kuala Lumpur’da düzenlenen, “Uluslararası Müs-
lüman Kadınlar Zirvesi” yoğun katılım yapıldı. Zirveye Memur-Sen Konfederasyonu’nu temsilen Memur-Sen 
Kadınlar Komisyonu Başkanı Habibe Öçal katıldı. Türkiye’den de birçok sivil toplum kuruluşunun katılarak 
sunum gerçekleştirdiği zirvede Öçal, “Eğitim ve Kadın” konulu bir sunum yaptı.
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Engelimiz Kariyere, 
Liyakata ve Başarıya Engel Değil

Memur-Sen Engelliler Komisyonu Genel Başkanı Elvan Uğurlu, 3 Aralık Engelliler Günü 
dolayısıyla yazılı bir açıklama yayımladı. 

Eğitim sisteminde, engeli bulunan bireylere yönelik adımların atıldığını, fakat kapsayıcı politika ve uygulamalar 
konusunda eksikliklerin olduğunu belirten Uğurlu, Engeli bulunan insanların kamuda istihdamı noktasında or-
taya konan azim ve kararlılık sadece Türkiye’nin kendi geçmişinin değil bir çok dünya ülkesinin çok ilerisindedir. 
Fakat, istihdam süreci sonrasında kamu hizmetlerinin sunum aşamasında, kamu hizmeti sunma sorumluluğu 
noktasında engeli bulunan bireylere yönelik pozitif ayırımcılık düzenleme ve uygulamalarında aynı azim ve ka-
rarlılık ortaya konamamıştır” ifadelerini kullandı.

Yazısında, “Engeli bulanan bireylere yönelik bakışın merhametten adalete evrilmesine yönelik bütün çabaları, 
çalışmaları, arayışları değerli buluyoruz” diyen Uğurlu,  insanın hayatını kolaylaştıran, hayatla temasını artıran, 
hayatın içine katan yaklaşımların engeli bulunan bireyler noktasında pozitif ayırımcılık içermesi, “ihsan”  olarak 
değil  “önce insan” bakışından beslenen “irfan”  kapsamında dikkate alınması gerektiği değerlendirmesinde bu-
lundu.
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Beyhan: Gençlik Gelecektir

Malezya`nın başkenti Kuala Lumpur`da düzenlenen “Uluslararası Müslüman Gençler 
Zirvesi”nde konuşan Genç Memur-Sen Genel Başkanı Eyüp Beyhan, “Bizler geleceği-
mizin teminatı olan bilgili, ahlaklı ve erdemli bir gençliğin yetiştirilmesi hususunda 
daima sorumluluk alacağız. Atılacak yeni adımlar için üzerimize düşeni yapacağız. 

Unutulmamalıdır ki, gençlik gelecektir” dedi.

“Uluslararası Müslüman Gençler Zirvesi” 40 ülke tem-
silcisinin katılmıyla Malezya’da gerçekleştirildi. Zirveye 
Memur-Sen’i temsilen katılan Genç Memur-Sen Genel 
Başkanı Eyüp Beyhan burada bir sunum gerçekleştir-
di. Zirvede, Dünya Alimler Birliği, AB Müslüman Genç-
lik Konseyi, Uluslararası Müslüman Öğrenciler Birliği 
(İİFSO), Müslüman Gençler Ligi ve bir çok kuruluşların 
temsilcileri de birer sunum yaptı.

YARINLARIMIZI GENÇLİK 
ŞEKİLLENDİRECEK

Eyüp Beyhan, “Gençlik, taşıdığı dinamizm ve önem ile 
birlikte yalnızca bu günleri değil, yarınlarımızı da şekil-
lendirecek bir potansiyele sahiptir. Nüfusunun Yakla-

şık olarak yüzde 50’si, 28 yaşının altında olan ve bu 
yönüyle Avrupa’nın en genç ülkesi konumunda olan 
Türkiye, bu gerçekliğin mahiyetini çok iyi anlamış ve 
gelecek planlarının tam da merkezine, gençliğin daha 
nitelikli ve kaliteli yetişmesini amaç edinen düzenle-
meleri yerleştirmiştir” ifadelerini kullandı.
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Emekli Memur-Sen Başkanı Şenver: 
Bir Problem Daha Çözülüyor

Memur-Sen Emekliler komisyonu Genel Başkanı Emin 
Şenver yayınladığı yazılı açıklamada, Otuz yıldan fazla 
görev yapan devlet memurlarının otuz yıl görev yap-
mış gibi ikramiye aldıklarını hatırlatarak bu hükmün 
bir emeklinin başvurusu üzerine Anayasa Mahkemesi 
tarafından Emekli Sandığı Kanunundan kaldırıldığını 
belirtti. Açıklamada, 7 Ocak 2014 tarihinden sonra 
emekli olanların, çalıştıkları süre üzerinden hesaplanan 
emekli ikramiyelerini almaya başladıkları vurguladı.

Şenver yazısında, “otuz yıldan fazla görev yapan 
devlet memurlarına emekli olurlarken ödenen emekli 
ikramiyesi otuz yıl görev yapmış gibi hesaplanıyordu” 
ifadelerini kullanarak, “Bir emeklinin başvurusu üzeri-
ne Anayasa Mahkemesi Emekli Sandığı Kanunundaki 
bu hükmü iptal etti ve 7 Ocak 2014 tarihinden sonra 
emekli olanlar çalıştıkları süre üzerinden hesaplanan 
emekli ikramiyelerini almaya başladılar” dedi.

Anayasa Mahkemesi kararlarının geriye dönük uygula-
namadığına dikkat çeken Şenver, “Bu sebepten ötürü 
otuz yıldan fazla hizmeti olan ancak 6 Ocak 2014 ta-

rihinden önce emekli olan devlet memurlarına çalıştık-
ları otuz yılın üzeri için ikramiye ödemesi yapılamıyor 
onlar da haklarını İdare Mahkemelerine dava açmak 
sureti ile arıyorlardı. Otuz yılın üzerinde hizmet veren 
ancak otuz yıl üzerinden emekli ikramiyesi alan mağ-
dur emeklilerin problemleri gideriliyor. Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu’ndan geçen 
torba yasa teklifinde otuz yıldan fazla çalışıp otuz yıl 
üzerinden emekli ikramiyesi alan emeklilerin bu mağ-
duriyetlerinin giderilmesi hususu kabul edildi. Böylece 
otuz yılın üzerinde hizmeti olup 6 Ocak 2014 tarihin-
den önce emekli olan memurlar da dava açmaksızın 
otuz yılın üzerindeki çalışma süreleri için alamadıkları 
emekli ikramiyelerini alabilecekler. Bu konuda Torba 
Yasa teklifinin Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Ku-
rulunda da bir an önce kabul edilerek otuz yılın üzerin-
de hizmet yapıp otuz yıl üzerinden emekli ikramiyesi 
almış olan emeklilerimizin beklentilerinin karşılanacak 
olması Emekli Memur-Sen’i de memnun etmiştir. 

Emeği geçenlere şükranlarımızı sunarız” İfadelerini 
kullandı.

Emekli Memur-Sen Genel 
Başkanı Emin Şenver, 

Otuz yıldan fazla görev 
yapan devlet memurları-
nın otuz yıl görev yapmış 

gibi ikramiye aldıklarını 
hatırlatarak bu hükmün 

Anayasa Mahkemesi 
tarafından Emekli Sandığı 
Kanunundan kaldırıldığını 

belirtti.
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‘Müfredat’ Raporumuzu 
Bakan Yılmaz’a Takdim Ettik

Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel 
Başkanı Ali Yalçın, Eğitim-Bir-Sen 
Genel Başkan Vekili Latif Selvi, 
Genel Başkan Yardımcısı Ramazan 
Çakırcı, Hasan Yalçın Yayla ve Atilla 
Olçum ile birlikte, Millî Eğitim Baka-
nı İsmet Yılmaz, Bakan Yardımcısı 
Orhan Erdem, Müsteşar Doç. Dr. 
Yusuf Tekin, Talim ve Terbiye Kurulu 
Başkanı Alparslan Durmuş’u ziyaret 
etti.

Ziyaretlerde ‘müfredat’ raporu-
nun detayları hakkında bilgi veren 
Ali Yalçın, yeni Türkiye’de; gele-
neğin gelecekle birleştirildiği, gelir 
dağılımında adaletin sağlandığı, 
vatandaşların doğuştan gelen 
farklılıklara bakılmaksızın teoride 
ve pratikte eşit olduğu, hiç kimse-
nin ayrımcılığa uğramadığı, devle-
tin vatandaşlarına karşı sorumlu 
ve duyarlı olduğu adil bir devlet 
modeli inşa etme umudunun ye-
şerdiğini ifade ederek, “Bunun 
olumlu sonuçlarının görüleceği 
alanların başında eğitim siste-
mi gelmektedir. Eğitimde reform 
ve değişim, milletle ve gelenekle 
barışmakla başlayacaktır. Sadece 
statükoyu nesilden nesile aktar-
mayı gaye edinen yapılar geçmiş-
te kaldı. Tarihine sırtını dönme-
den, akıl, düşünce, pozitif bilim ve 
felsefeden korkmadan, evrensel 
standartlarda kendisini sürekli 
yenileyen eğitim kurumlarının ve 

eğitim politikalarının hayata ge-
çirilmesi için uygun iklimi oluştur-
ma gayretleri kesintisiz sürmelidir” 
dedi.  Son yıllarda atılan olumlu 
adımlara rağmen eğitimdeki kurucu 
yasal belgelerin, okul öncesinden 
yükseköğretime kadar hâlâ tek tip-
çi ve farklılıklara izin vermeyen bir 
zemine sahip olduğunu belirten 
Yalçın, şöyle konuştu:  “Eğitimdeki 
tüm dönüşüm çabalarına rağmen 
bugüne kadar doğrudan doğruya 
müfredatta ve ders kitaplarında 
yapılan köklü bir değişimden söz 
etmek güçtür. 

Tarihiyle, kültürü ve coğrafyasıyla 
daha barışık eğitim programlarının 
hazırlanmasının yanında, eğitim 
sisteminin insan haklarına duyar-
lı ve muhtelif toplumsal kesimleri 
dışlamayan bir felsefeyle yeniden 
kurgulanmasına olan ihtiyaç had 
safhadadır. Mevcut müfredatın 
şekillendirdiği düşünme biçimiyle 

eğitimde mesafe almamız pek müm-
kün görünmemektedir. Demokrasisi 
gelişmiş, ekonomisi alabildiğine bü-
yümüş, dış dünya ile rekabet edebi-
len bir Türkiye’de, iç barışı ve huzuru 
sağlamanın, istihdamla beraber eko-
nomik ihtiyaçları karşılamanın yolu 
birinci sınıf bir eğitim sistemine en 
kısa sürede kavuşmaktan geçmekte-
dir.” Yalçın, hazırlanan raporun, Türki-
ye’de eğitimin felsefi ve yasal temel-
lerini alabildiğine nesnel ve bilimsel 
bir bakış açısıyla irdeleyip, müfredat 
reformuna neden ihtiyaç duyuldu-
ğunu ortaya koyduğunu belirtti.  Millî 
Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, rapordan 
medyada çıkan haberler vasıtayla 
haberdar olduğunu, bu konuda bilgi 
sahibi olduğunu belirterek, kendisine 
sunulan raporu inceleyeceğini ifade 
etti. Bakan Yılmaz, eğitimde mesafe 
alınması konusunda yapıcı eleştiriler 
içeren, çözüm önerileri ortaya koyan 
çalışmaların kayda değer olduğunu 
sözlerine ekledi.
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Genel Merkezimiz tarafından düzenlenen Teşkilat Eğitim Programlarımız, 6. toplantının 
ardından sona erdi. Alanya Bera Otel’de gerçekleştirilen eğitim programımıza şube baş-

kan ve yönetim kurulu üyelerimizle, temsilcilerimiz katıldı. 

Genel Başkanımız Metin Memiş’in 
açılış konuşmasıyla başlayan eğitim 
programlarımız konferanslarla de-
vam etti. Konferanslarımızda TBMM 
eski Başkanı Cemil Çiçek, Cumhur-
başkanlığı Başdanışmanı ve Kamu 
Denetçiliği Kurumu Baş Denetçisi 
Şeref Malkoç, Başbakan Başdanış-
manı Mustafa Şen, Prof. Dr. Mehmet 
Çelik, AK Parti İstanbul Milletvekili 
Metin Külünk, Milat Gazetesi Ankara 
Temsilcisi Bayram Zilan teşkilatımız-
la buluştu.  Eğitim programlarımızda 
ise, Sendikal Kazanımlar ve Mevzuat 
konusunda Genel Başkan Yardımcı-
mız Mustafa Örnek, Sosyal Medya 
konusunda Genel Başkan Yardımcı-
mız İdris Baykan, Sağlık Bakanlığı Da-
ire Başkanı Tolga Akkuş ile Diyanet 
Vakfı Kurumsal İletişim Uzmanı Yasin 
Dedeş sunum gerçekleştirdi. Teş-
kilat Eğitim Programlarımızda, Eği-
timci Rahim Aladağ Etkili İletişim ve 
Liderlik konusunda, Stratejik İletişim 
ve Davranış Bilimleri Uzmanı Sevda 
Güner de Stratejik Liderlik ve İletişim 
konularında sunum gerçekleştirdi. 
Eğitim programlarımız, Grup Yürü-
yüş’ün ezgi dinletisiyle sona erdi. 
Genel Başkanımız Metin Memiş, teş-
kilat eğitim programlarının insana 
yapılan yatırım olduğunu, bunun da 
geleceğe yatırım olduğunu kaydet-
ti. Sendika olarak gelecek vizyonu-
na önem verdiğimizi belirten Memiş, 
“Sendikacılığı üyelerimizin özelinde 

sağlık ve sosyal hizmet çalışanları, 
ülkemiz, milletimiz ve dünya insanlığı 
için yapıyoruz. Yasalarla ulaşamadığı-
mız coğrafyaya gönül yasalarımızla, 
değerler sendikacılığı ile ulaşıyoruz. 
Sorunlardan beslenen değil, sorunla-
rın çözümü için öneriler geliştiren ve 
sorunları çözen bir sendikacılık yapı-
yoruz. Sağlık ve sosyal hizmet çalı-
şanlarının bize teveccühleri de doğru 
yolda olduğumuzu göstermektedir” 
şeklinde konuştu. 

Hedefleri ve vizyonu olan bir sendi-
ka olarak, 2023, 2053 ve 2071 he-
defleri olan milli iradenin ve seçilmiş 
iktidar ve yönetimin yanında oldu-
ğumuzu belirten Memiş, “Darbelere, 
darbecilere fırsat vermeyeceğiz. Ül-
kemizin geleceğine sahip çıkacağız. 
Hem ülkemiz hem de sendikal hedef-
lerimiz için istikrardan yana olacak, 
milli iradeyi hakim ve üstün tutaca-
ğız” dedi.

Teşkilat Eğitim Programlarımız 
Sona Erdi
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Diyanet-Sen Büyük Türkiye Buluşma-
sı’nın 2.si Antalya’da Gerçekleştirildi

Diyanet-Sen’in düzenlediği Büyük 
Türkiye Buluşması’nın 2.si Antal-
ya’da gerçekleştirildi. Programa, 
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yal-
çın’ın yanı sıra Diyanet-Sen Genel 
Başkanı Mehmet Bayraktutar ve 
yönetim kurulu üyeleri, şube baş-
kanları, il ve ilçe temsilcileri katıldı. 
Antalya’da gerçekleştirilen prog-
ram 2 gün devam etti.

DİYANET-SEN ANADO-
LU’YU KUŞATAN ULU 
BİR ÇINARDIR

Programın açılış konuşmasını ya-
pan Genel Başkan Mehmet Bay-
raktutar Diyanet-Sen’in 1998 
yılında erdemliler hareketi olarak 
filizlendiğine dikkat çekerek “Di-

yanet-Sen, bugün Anadolu’yu ku-
şatan ulu bir çınar haline gelmiş-
tir. Etki alanı Kars’tan, Edirne’ye, 
Sinop’tan, Hatay’a uzanan geniş 
bir coğrafyaya ulaşmıştır. Diya-
net-Sen, ‘İnsanı yaşat ki devlet 
yaşasın’ felsefesinin güncel bir iz-
düşümüdür. Hıl’fül füdul hareketi-
nin izdüşümüdür. ‘Emr-i bi’l-ma’ruf 
ve nehy-i ani’l münker’ emreden 
Yüce Rabbimizin ve Peygambe-
rimizin emirlerinin birer izdüşü-
müdür. Diyanet-Sen kökü mazide 
olan medeniyetin temsilcisi olan 
bir harekettir.” dedi.

15 TEMMUZ GECESİ BU 
MİLLET DESTAN YAZDI

15 Temmuz gecesi ülke ve millet 
olarak haince bir saldırıya maruz 

kaldığımızı hatırlatan Genel Baş-
kan Bayraktutar; 15 Temmuz ge-
cesinin, meşruiyetini cemaat ve 
dinden alan, sosyalleşmesini ve 
gücünü, din üzerinden devşiren, 
küresel aktörlerle ittifak ederek, 
küreselleşmiş gücüyle devleti tes-
lim almak için imtina etmeyen bir 
terör örgütünün gelebileceği son 
nokta olduğunu söyledi. Bayrak-
tutar; “Sayın cumhurbaşkanımızın 
çağrısıyla sokağa inen milyonlar, 
Türkiye’nin varlığına, dirliğine kast 
eden darbeci teröristleri bozguna 
uğrattı. Çanakkale ruhunu yansı-
tan bu destansı mücadeleyi ancak 
ve ancak insanlık tarihi yazacak-
tır. Sokaklara çıkan her insanımız, 
yeryüzünde başka örneği olma-
yan demokrasi tarihi yazmıştı” 
şeklinde konuştu. İçten ve dıştan 
terörün azdırılmasının, bin bir türlü 
isimle, bin bir türlü oyunla terörün 
finanse edilmesinin asıl sebebinin 
bu gidişe dur diyen bir Türkiye ol-
masından kaynaklandığı hatırlatan 
Bayraktutar, terörle mücadelede 
Türkiye’nin haklı gerekçelerini gö-
zeten her türlü söylem ve eylemin 
Diyanet-Sen olarak arkasında ol-
duklarını İfade etti.

Diyanet-Sen 2. Büyük Türkiye Buluşması Antalya’da gerçekleştirildi. Memur-Sen 
Genel Başkanı Ali Yalçın’ın katılımı ile başlayan programa Diyanet-Sen Genel Başkanı 
Mehmet Bayraktutar ve yönetim kurulu üyeleri, şube başkanları, il ve ilçe temsilcileri 
katıldı. Antalya Belek Marıtım Otel’de gerçekleştirilen  program 2 gün devam etti.
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Memur-Sen Konfederasyonu’na 
bağlı Büro Memur-Sen’in 6’ncı 
Olağan Genel Kurulu Ankara’da 
yapıldı. Genel Kurula Memur-Sen 
Genel Başkanı Ali Yalçın, Me-
mur-Sen Genel Başkan Vekili Me-
tin Memiş, Genel Başkan Yardım-
cıları Günay Kaya, Mehmet Emin 
Esen, Levent Uslu, Eğitim-Bir-Sen 
Genel Başkan Vekili Latif Selvi, 
Bayındır Memur-Sen Genel Başka-
nı Soner Can Tufanoğlu, Ulaştırma 
Memur-Sen Genel Başkanı Can 
Cankesen, SGK Yönetim Kurulu 
Üyesi Ahmet Özer, SGK Daire Baş-
kanı Uğur Ünalan ve Memur-Sen’e 
bağlı sendikaların yönetim kurulu 
üyeleri ile delegeler katıldı. Genel 
Kurulda konuşan Genel Başkan 
Ali Yalçın, konuşmasına bugüne 
kadar Memur-Sen ve bağlı sen-
dikaların yönetiminde görev alan 
herkese teşekkür ederek, “Verilen 

görevi hakkıyla yerine getiren, bu 
teşkilatı bulunduğumuz noktaya 
taşıyan herkese minnettarız. Şim-
di onlardan aldığımız bu bayrağı 
daha ileri taşımalıyız” dedi.

BİRBİRİMİZE SIMSIKI 
SARILMALIYIZ

Memur-Sen olarak, üyelere, mil-
lete ve ümmete karşı sorumluluk 
taşıdıklarını dile getiren Yalçın, 
“Türkiye’nin en büyük sivil toplum 
kuruluşu olarak sorumlulukları-
mızın büyüklüğünün farkındayız. 
Üyelerimizin, ülkemizin, ümmetin 
ve insanlığın sorunları bizi yakın-
dan ilgilendiriyor. 1 milyon üye 
sayımızla erdemli ve soylu müca-
delemizi kararlı adımlarla güvenli 
yarınlara taşıyacağız” diye konuş-
tu.

SENDİKAMIZI DAHA 
İLERİYE TAŞIYACAĞIZ

Protokol konuşmalarının ardından 
oy kullanma işlemi başladı. Genel 
kurul sonucunda Büro Memur-Sen 
Genel Başkanlığına Vecdi Yanbaz 
seçildi. Teşekkür konuşması yapan 
Büro Memur-Sen Genel Başkanı 
Yanbaz, Büro Memur-Sen’i daha 
ileri noktalara taşımak için müca-
dele edeceklerini söyledi. Yanbaz, 

“Üzerimize yüklenen sorumlulu-
ğun farkındayız. Genel yetkili sen-
dikamız Büro Memur-Sen’i birlik 
ve beraberlik içerinde daha ileriye 
taşıyacağız. Kamu görevlilerimizin 
sorunlarının çözümü için elimiz-
den geleni yapacağız. şeklinde 
konuştu. 

Büro Memur-Sen Genel Merkez 
Yönetimi şu şekilde: Genel Baş-
kan: Vecdi Yanbaz Genel Başkan 
Vekili: Ahmet Sefa Özşahin Ge-
nel Başkan Yardımcısı (Teşkilat-
lanma): Metin Yılancı Genel Baş-
kan Yardımcısı (Mali İşler): Bekin 
Turhan Genel Başkan Yardımcısı 
(Basın ve İletişim): Yıldırım Akba-
ba Genel Başkan Yardımcısı (Mev-
zuat ve Toplu Sözleşme): Turan 
Çetinkaya Genel Başkan Yardım-
cısı (Eğitim ve Sosyal İşler): Feyim 
Bingöl

Büro Memur-Sen 
6. Olağan Genel Kurulu Yapıldı

Büro Memur-Sen 6’ncı Olağan Genel Kurulu yapıldı. Genel kurul sonucunda Büro Me-
mur-Sen Genel Başkanlığına Vecdi Yanbaz seçildi. Büro Memur-Sen Genel Başkanı 
Yanbaz, “Bir ve beraber olarak sendikamızı daha ileri noktalara taşıyacağız” dedi.
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Bem-Bir-Sen Başkanlar Kurulu Toplantısı 
Ürdün Ve Kudüs’te Yapıldı

Bem-Bir-Sen Şube/İl Başkanlarının katılımıyla yapı-
lan toplantıda konuşan Bem-Bir-Sen Genel Başkanı 
Mürsel Turbay, “Müslümanların ilk kıblesi ve fazilette 
üçüncü mukaddes mescidinin, Peygamber Efendi-
miz’in miracının başlangıç noktasının, Peygamberlere 
imam olup namaz kıldırdığı Mescidi Aksa’nın bulundu-
ğu; Semavî dinlerin kutsal mekânlarını barındıran, on 
binlerce Peygamberin metfun olduğu, son dört asrı 
Osmanlı idaresinde olmak üzere 12 asır Müslümanla-
rın hâkimiyetinde kalan Kudüs-ü Şerif’e ayak basacak 
olmanın mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Temen-
nimiz, İslam dünyasındaki uyanış ve direniş hareket-
lerinin güç kazanması, bu kutsal mekânların tekrar 
Allah’ın kendilerinden razı olduğu salih kulların eline 
geçmesidir. İşte o zaman biz Müslümanların yeni bir 
miracı olacaktır.” dedi.

İSLAM BELDELERİ AYAĞA KALKSIN İSTİ-
YORSAK KUDÜS’E SAHİP ÇIKILMALIDIR

Bağdat’taki kanın, Halep’teki yangının nedeninin Ku-
düs olduğuna vurgu yapan Genel Başkan Turbay, 
“Susmak Müslümana yakışmaz. Bölgedeki tüm ülke-
lerde kavga, kan ve gözyaşı varken Siyonist İsrail’in bu 
kadar rahat olması nasıl izah edilir? Bu gerçeği göre-
memek, anlayamamak sadece ağıt yaktırır Müslüma-
na! Bağdat’taki kan dursun, Halep’teki yangın sönsün, 
İslam beldeleri ayağa kalksın istiyorsak Kudüs’e sahip 
çıkılmalıdır.” şeklinde konuştu 

MESCİD-İ AKSA’DA ŞEHİTLER İÇİN 
GIYABİ CANZE NAMAZI

Bem-Bir-Sen Heyeti,  Kudüs’te, Mescid-i Aksa’da öğle 
namazının ardından terör saldırılarında hayatını kay-
beden şehidler başta olmak üzere Halep, Suriye ve 
Filistin’de şehid edilen Müslümanlar için gıyabi cenaze 
namazı kıldı.

MEVLİD KANDİLİ KUDÜS’TE 
İDRAK EDİLDİ

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (SAV)’in doğu-
munun yıldönümü olan Mevlid Kandilini Kudüs’te Mes-
cid-i Aksa’da idrak edildi.

Bem-Bir-Sen Şube/İl Başkanlarının katılımıyla yapılan 
kandil programı ilk kınlemiz olan Mescid-i Aksa’nın için-
de yapıldı. Kur’an-ı Kerim tilaveti okunarak başlanan 
programda, salavatlar getirildi. Mevlid-i şerif okundu, 
Filistin’de, Halep’te, Suriye’de Arakan’da, zulme uğra-
yan Müslüman için dualar edildi. 

Belediye Ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası Başkanlar Kurulu Toplantısı Amman 
ve Kudüs’te gerçekleştirildi.
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İş yeri Temsilcileriyle Eğitim ve İstişare 
Toplantısı’nda Biraya Gelindi

Kur’an ziyafetinin ardından Toç Bir-Sen Genel Başkanı 
Günay Kaya coşkulu kalabalığa seslendi. Kaya konuş-
masına Necip Fazıl Kısakürek’in; “Tohum saç, bitmezse 
toprak utansın! Hedefe varmayan mızrak utansın! Hey 
gidi Küheylan, koşmana bak sen! Çatlarsan, doğuran 
kısrak utansın!” dizelerini okuyarak başladı. Eğitim se-
minerlerinin teşkilatlanmada büyük önem taşıdığının 
altını çizen Kaya, Toç Bir-Sen Genel Merkezi olarak 
Türkiye’nin tüm bölgelerinde İş yeri Temsilcileri Bölge 
Toplantıları yapmayı planladıklarını kaydetti. “Eğitimin, 
öğrenmenin sınırı yok, ne kadar çok şey öğrenirsek o ka-
dar güçlüyüz, karlıyız, etkiliyiz. Bu nedenle 81 ildeki tüm 
kurumlarda görev yapan işyeri temsilcilerimize verebi-
leceğimiz maksimum eğitimi vermek istiyoruz” diyen 
Kaya hizmetiçi eğitimlerinin amacının sadece sendikal 
yapı içinde değil, yaşamda da başarılı olabilmek ve in-
sanlara daha fazla katkı sunabilmek için zemin hazırla-
mak olduğunu dile getirdi.

ÖNEMLİ OLAN NİCELİK DEĞİL, NİTELİKTİR

Gün boyunca üyelerle iletişim halinde olan İş yeri tem-
silcilerinin büyük bir yük ve sorumluluk taşıdığını da 

sözlerine ekleyen Kaya, “Büyük ve güçlü Memur-Sen, 
Toç Bir-Sen ailesi olarak bizlerin hem kendimize, hem 
ailemize, hem mesai arkadaşlarımıza hem de ülkemize, 
milletimize ve dünya mazlumlarına karşı sorumlulukla-
rımız var. Bu sorumluluğun gereği koşmak zorundayız, 
ter akıtmak zorundayız” diye konuştu.

MİLLETİMİZİN DERDİ, BİZİM DERDİMİZDİR

Kaya sözlerini: “Biz derdimizi seviyoruz, çok şükür ki 
bizler milletimizin, üyemizin, çalışanımızın, dünya maz-
lumlarının derdini kendi derdimiz olarak gören bir teş-
kilatın mensuplarıyız ve o ahlakla kuşanmışız.  Bu dava 
ahlakını taşıyan siz teşkilat mensuplarımızla aynı yolda 
yürümek benim için büyük bir şeref, büyük bir gurur ve 
bahtiyarlıktır. Allah birliğimizi, beraberliğimizi daim etsin, 
toplantımız hayırlara vesile olsun” diyerek sonlandırdı.
Toplantıda konuşmalarının ardından eğitim seminerle-
rine geçildi. İlk olarak GİMDES Başkanı H. Kami Büyükö-
zer ve Yüksek Kimya Mühendisi Murat Sayın tarafından 
“Helal Gıda” semineri gerçekleştirildi. Ardından şiirin 
üstadı, Türk şiirinin duayenlerinden ünlü Edebiyatçı ve 
Avukat Hayati İnanç, kültürümüzün engin hazinelerin-
den olan divan edebiyatının eşsiz beyitleriyle süslediği 
şiir tadındaki doyumsuz sohbetiyle teşkilat mensupları-
nı mest etti.

MEB Kalite ve Performans Geliştirme Daire Başkanı 
Mehmet Baki Öztürk de teşkilat mensuplarına ‘Kurum 
Kültürü, Teşkilatçılık, İş yeri Temsilcilerinin Görev ve 
Yetkileri, Motivasyon’ konulu bir eğitim semineri verdi. 
Büyük ilgi gören ve oldukça verimli geçen eğitim se-
minerlerinin ardından teşkilat mensuplarına sertifika 
dağıtıldı, Kur’an-ı Kerim ve Türk Bayrağının yer aldığı 
hediyeleri takdim edildi.

Toç Bir-Sen’in tüm Türkiye’de gerçekleştireceği İş yeri Temsilcileri Eğitim ve İstişare 
Toplantılarının ilk ayağı olan Birinci Bölge Toplantısı Antalya’da yapıldı. Memur-Sen 

Genel Başkanı Ali Yalçın’ın da teşrif ettiği toplantıya 350’yi aşkın İş yeri Temsilcisi ve 
Şube Yönetim Kurulu üyeleri katıldı.
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Tonbul, yaptığı açıklamada, hükü-
metin şehit ve gazi yakınlarının 
taleplerinin karşılanması için yoğun 
çaba sarf ettiğini, Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın da her 
platformda bu konuda hassas dav-
ranılması için uyarıda bulunduğunu 
hatırlattı.Türk toplumunun şehit 
yakınları ile gazilere karşı büyük 
saygı ve minnettarlık duyduğunu 
ifade eden Tonbul, “Milleti ve inan-
dığı değerler uğruna canını ortaya 
koyan vatan evlatlarına karşı her 
zaman ahde vefa göstermeliyiz. 

Gazi ve şehit yakınlarının her za-
man yanında olmak, onlara sahip 
çıkmak ve hakkettikleri uygun ya-
şam koşullarını sağlamak, devletin 
ve bizlerin öncelikli görevidir. Hü-
kümetin ve Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan’ın bu konudaki hassasiyeti en 
büyük dayanağımız” dedi. Tonbul, 

3713 sayılı Terörle Mücadele Ka-
nunu gereği şehit ve gazi yakınla-
rının kamu kurumlarında istihdam 
edildiğini belirtti. Şehit ve gazi 
yakınlarının, 2016 Temmuz’a ka-
dar, mezuniyetlerine bakılmaksızın 
memur olarak atandıklarına işaret 
eden Tonbul, yapılan düzenle-
meyle, hak kaybına neden olduğu 
için bu tarihten sonraki atamaların 
eğitim durumları dikkate alınarak 
gerçekleştirildiğini söyledi. Düzen-
lemenin Temmuz 2016’dan önce 
atananları kapsamadığını, bu ne-
denle çok sayıda şehit ve gazi ya-
kınının mağduriyetinin devam etti-
ğini anlatan Tonbul, sözlerini şöyle 
sürdürdü: “Daha önce şehit ve gazi 
yakınlarının öğrenim durumuna 
bakılmaksızın atamaları gerçekle-
şiyordu. Kişinin mühendislik ya da 
öğretmenlik mezunu olması ka-
mudaki statüsünün belirlenmesine 

etki etmiyordu. Bu şekilde atanan 
herkes düz memur sayılıyordu. Bu 
durumun önüne geçmek için 2016 
Temmuz’da çıkarılan Kanun Hük-
münde Kararname ile şahısların 
öğrenim durumları dikkate alındı, 
yani mühendislik mezunu birinin 
mühendis olarak atanması sağlan-
dı. Ancak 2016 Temmuz’dan önce 
istihdam edilenler bu haktan ya-
rarlanamadı.” Enerji Bir-Sen olarak, 
hazırladıkları tasarıyı Cumhurbaş-
kanlığı, Başbakanlık ile Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığına gön-
derdiklerini ifade eden Tonbul, şun-
ları kaydetti: “3713 sayılı Terörle 
Mücadele Kanunu’nda yapılacak 
küçük bir değişiklik, bu mağduriye-
te son verecektir. Böylece 2016 
Temmuz’dan önce ataması yapılan 
bu kişilerin okul durumlarına göre 
kadrosu tahsis edilecek. Bu kadro, 
bu şahsın kamuda kaldığı sürece 
devam edecek. Başka bir ifadeyle 
‘şahsa bağlı kadro’ oluşturulacak. 

Emeklilik ya da istifa durumunda bu 
kadro da kapanacak. Böylece görev 
yaptığı kurumun kadro sayısında 
bir artma ve azalma olmayacak. Bu 
mağduriyetin giderilmesi için ivedi-
likle çalışmaların gerçekleştirilmesi 
amacıyla gerekli çalışmaları yaptık 
ve ilgili kurumlara gönderdik.”

Enerji Bir-Sen’den Şehit ve Gazi Yakınları 
İçin Şahsa Bağlı Kadro Talebi

Enerji Bir-Sen Genel Başkanı Hacı Bayram Tonbul, kamuda eğitim düzeylerine uygun 
olmayan kadrolara atandıkları için hak kaybı yaşayan şehit ve gazi yakınlarının mağ-
duriyetinin “şahsa bağlı kadro” uygulamasıyla giderilebileceğini söyledi.
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Kütüphane açılışı için Erzurum’a 
gelen Tufanoğlu, Erzurum Bar-
baros İlköğretim Okulunu ziyaret 
etti. Burada Erzurum Şube yöneti-
mi tarafından rahmetli Genel Baş-
kan Yardımcımız Merhum Zekeriya 
Ceyhan adına oluşturulan kütüpha-
nenin açılışını Genel Başkan Soner 
Can Tufanoğlu yaptı. 

Bayındır Memur-Sen Erzurum Şube 
Yönetimi tarafından, hayatını kay-
beden Bayındır Memur-Sen Eski 
Genel Başkan Yardımcısı Merhum 
Zekeriya Ceyhan’ın ismini yaşat-
mak amacıyla Erzurum Barbaros 
İlköğretim Kulunda oluşturulan 
“Zekeriya Ceyhan Kütüphanesi” 
törenle açıldı. Açılışa katılan Tufa-
noğlu, yaptığı konuşmada, kütüp-
hanenin oluşturulmasında emeği 

Bayındır Memur-Sen Genel Başkanı Soner Can Tufanoğlu, Erzurum Barbaros İlköğretim 
okulunda oluşturulan kütüphanenin açılışını gerçekleştirdi.

Tufanoğlu, Erzurum`da 
Kütüphane Açılışına Katıldı

geçenlere teşekkür etti. Açılışın 
ardından Genel Başkan Soner Can 
Tufanoğlu ve beraberindeki heyet, 
kütüphaneyi gezdi. Genel Başkan 
Tufanoğlu ve beraberindeki heyet 
tarafından Barbaros İlköğretim 
Okulunda okuyan öğrencilere he-
diyeler verildi. Kütüphane açılışının 
ardından Tufanoğlu, Erzurum’da 
hizmet kolumuza bağlı kurumlara 
bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. 

Bayındır Memur-Sen Genel Başkanı 
Soner Can Tufanoğlu, Genel Baş-
kan Vekili Ayhan Aldagül, Erzurum 
Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Rahmi 
Şenocak, Erzurum Karayolları 12. 
Bölge Müdürü Enver Şerif Bağ, İl-
bank Erzurum Bölge Müdürü Metin 
Yılmaz, Erzurum Tapu ve Kadastro 
8. Bölge Müdürü Hasan Okumuş ve 

Erzurum AFAD Birlik Müdürü Zafer 
Özcan’nı makamında ziyaret etti. 
Ziyaretlerden duyduğu memnuni-
yeti dile getiren Erzurum Çevre ve 
Şehircilik İl Müdürü Rahmi Şenocak, 
Erzurum Karayolları 12. Bölge Mü-
dürü Enver Şerif Bağ, İlbank Erzu-
rum Bölge Müdürü Metin Yılmaz, 
Erzurum Tapu ve Kadastro 8. Bölge 
Müdürü Hasan Okumuş ise Genel 
Başkanımız Tufanoğlu ve berabe-
rindeki heyete nazik ziyaretlerin-
den dolayı teşekkürlerini iletti. Er-
zurum’da gerçekleştirilen kurum 
ziyaretlerine Bayındır Memur-Sen 
Genel Başkanı Soner Can Tufanoğ-
lu, Genel Başkan Vekili Ayhan Alda-
gül’e, Bayındır Memur-Sen Erzurum 
Şube Başkanı Abdullah Polat ve 
yönetim kurulu üyeleri eşlik etti.
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Çok sayıda basın mensubunun ka-
tıldığı toplantıya, Birlik Habe-Sen 
Genel Başkanı Ömer Budak, Me-
mur-Sen Genel Başkan Yardımcı-
sı ve Diyanet Sen Genel Başkanı 
Mehmet Bayraktutar, Diyanet 
Sen Genel Başkan Yardımcıları 
Mehmet Yaman, Cebrail Yakışır, 
Büro Memur-Sen Genel Başkan 
Yardımcısı Yıldırım Akbaba, Anka-
ra 17 Nolu Şube Başkanı Everen 
Akpınar, Şube Başkan Vekili Cen-
giz Cantemur, Ankara 4 Nolu Şube 
Başkan Vekili İlhan Dikkaya, Şube 
Yönetim Kurulu Üyeleri, TRT’nin 
yönetim kademesinden Adem Öz-
bek ve Memur-Sen’e bağlı sendi-
kalardan misafirler katıldı. 

Sendika olarak, 15 Temmuz’da 
FETÖ’ nün darbe girişimini haber 
alır almaz, TRT’ye ilk gidenlerden 
olduklarını dile getiren Budak, 
ülkenin kurtulmasında Birlik Ha-
ber-Sen olarak güçleri boyutunda 
mücadele ettiklerini belirtti.

Budak, 2016 yılında üyelerinin ya-
şadığı sorunlara değinerek, 2015 
yılı 3. dönem toplu sözleşmesinde 
mutabakata varılan maddelerin 
yürürlüğe konulmamasını eleştirdi.

Sözleşmede yer alan, özellikle PTT 
çalışanlarını ilgilendiren sorunların 
çözülemediğini belirten Budak, 
“PTT çalışanlarının en büyük so-
runu, izinlerinin bir sonraki yıla 

devredilmeyişidir. Yani iş yoğun-
luğundan ve elaman eksikliğinden 
dolayı izne çıkamayan PTT çalışa-
nı 2016 yılının iznini, 2017 yılın-
da kullanamıyor. 2016 yılının izni 
yanıyor. Toplu Sözleşmede kabul 
edilen yıllık izinlerin bir sonraki yıla 
devri ile ilgili kanuni düzenleme 
yapılması, konusunda Devlet Per-
sonel Başkanlığı, Maliye Bakan-
lığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı ve Sendikalar mutabık 
olmasına rağmen bu düzenleme 
hayata geçirilememiş ve yıllık izin-
ler yanmıştır. Buradan hükümet 
yetkililerine sesleniyoruz. Bu konu 
acil olarak ele alınmalı ve 2016 yılı 
dâhil olmak üzere derhal kanun çı-
karılmalıdır” diye konuştu.

Budak: PTT A.Ş. Çalışanları 
Toplu Sözleşmeden Doğan Haklarını İstiyor

Birlik Haber-Sen Genel Başkanı Ömer Budak, “PTT çalışanlarının en büyük sorunu, 
izinlerinin bir sonraki yıla devredilmeyişidir. Yani iş yoğunluğundan ve elaman eksikli-
ğinden dolayı izne çıkamayan PTT çalışanı 2016 yılının iznini, 2017 yılında kullanamı-
yor. 2016 yılının izni yanıyor. Bu durum çalışanlar ve bizim açımızdan kabul edilemez 
bir durumdur” dedi.
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Ulaştırma Memur-Sen Genel Başkanı Can Cankesen, 
TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürü Veysi Kurt’i ziya-
ret ederek, kurumda çalışan kamu görevlilerinin talep 
ve beklentilerini iletti. Ulaştırma Memur-Sen Genel 
Başkan Yardımcıları İbrahim Uslu ve Kenan Çalışkan’ın 
da hazır bulunduğu görüşmede Genel Başkan Canke-
sen, TCDD Taşımacılık A.Ş nin 01 Ocak 2017 itibariyle 
resmi olarak faaliyetlerine başlamasından dolayı ha-
yırlı olsun dileklerini iletti. 

Cankesen, “TCDD Taşımacılık’ın bünyesinde 10 Bin-
den fazla çalışanın olduğunu, bu süreçte sivil toplum 
örgütü olarak çalışanlarla el ele vererek yeni kurulan 
bu Genel Müdürlüğün başarılı olması ve ülkemiz eko-
nomisine de artı değer sağlaması adına üzerimize dü-
şen vazifeleri yerine getirmeye hazırız” diye konuştu. 
Görüşmede TCDD ile taşımacılık arasında personel 
devri konularında ortaya çıkan eksiklikler konuşuldu. 
Nezaret Makinistlerinin TCDD Taşımacılık’ta olması 
gerektiği vurgusu yapıldı. Genel Başkan Cankesen, 
Vagon Teknisyenlerinin yeteri sayıda olmadığı teşki-
latta nöbetlerde yetersiz sayı ile nöbet tutulduğunu 
vagon teknisyeni ihtiyacının bir an evvel tamamlan-
ması gerektiği ve de vagon teknisyeni unvanının ya-
pılan görev göz önüne alınarak Tren Hazırlama Teknik 
Kontrolörü olarak değiştirilmesi yönünde çalışma ya-
pılmasını, yük, yolcu ve cer (Araç Bakım) birimlerinde 
çalışan personelimizin genel talepleri ve çalışma şart-
larının iyileştirilmesi yönünde gerekli bilgileri iletti.

Genel Müdür Veysi Kurt ise, Ulaştırma Memur Sen Yö-
netiminin ve Kadın Komisyonunun ziyaretten duydu-
ğu memnuniyeti dile getirdi. Kurt, “TCDD Taşımacılık 
yeni kurulan bir Genel Müdürlük ancak biz yönetim 
olarak sivil toplum örgütlerini önemsiyoruz. İstişareye 
açığız. Çalışanlar boyutuyla bakıldığında TCDD Taşı-

macılığın, hep birlikte daha iyi bir yere gelmesi ve ül-
kemiz ekonomisinde artı değer bakımından daha iyi bir 
yerde olması için çalışıyoruz. TCDD Taşımacılık yöneti-
mi olarak başarılı olmak istiyoruz. Bunun için de gece 
gündüz demeden aralıksız çalışmalarımızı sürdürüyo-
ruz. Çalışanlar adına da olumlu yönde yapılacak her ne 
var ise kapımız sonuna kadar açık” dedi. 

Ziyarette Ankara 3 Nolu Şube Başkanı Atilla Demir-
tunç, Ulaştırma Menur-Sen Kadınlar Komisyonu Baş-
kanı Özlem Demir ve şube yönetim kurulu üyeleri de 
hazır bulundu.

Ulaştırma Memur-Sen’den 
TCDD Taşımacılık A.Ş Genel Müdürü 

Veysi Kurt’a Ziyaret

Ulaştırma Memur-Sen Genel Başkanı Can Cankesen ve Genel Başkan Yardımcısı 
İbrahim Uslu, Kenan Çalışkan TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürü Veysi Kurt’u 

ziyaret ettiler.
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Kültür Memur-Sen Olağanüstü Ge-
nel Kurulu 4 Aralık 2016’da Anka-
ra’da gerçekleşti. Türkiye’nin dört 
bir tarafından gelen delegelerin 
katılımıyla Bera Otel’de yapılan 
kongreye Memur-Sen Genel Baş-
kanı Ali Yalçın, Birlik Haber-Sen 
Genel Başkanı Ömer Budak, Ulaş-
tırma Memur-Sen Genel Başkanı 
Can Cankesen, Memur-Sen’e bağlı 
sendikaların yönetim kurulu üyeleri 
ve çok sayıda Kültür Memur-Sen 
üyeleri katıldı. Kongrenin divan 
başkanlığını ise Toç Bir-Sen Genel 
Başkanı Günay Kaya yaptı. 130 

delegenin oy kullandığı seçimde 
Genel Başkan Mecit Erdoğan 106 
oy ile güven tazeleyerek Kültür 
Memur-Sen Genel Başkanlığı’na 
seçildi. Kültür Memur-Sen Genel 
Merkez Yönetim Kurulu şu isimler-
den oluştu: İdris Serçe, Fahri Ekinci, 
Nihat Nurbaki, Ahmet Yiğitoğlu. 
Denetim Kurulu’nda Mehmet Öz-
demir, Mahmut Ali Özcan, Yusuf 
Arslan, Mahmut Yamaç, İlhan De-
rinkök yer alırken Disiplin Kurulu da 
Ş. Can Dirikolu, Tarık Turgut, Bay-
ram Uzuner, Mehmet Refik Ekinci 
ve Esat Esmeray’dan oluştu.

KAZANAN 
KÜLTÜR MEMUR-SEN 
AİLESİ

Kongrede konuşan Memur-Sen 
Genel Başkanı Ali Yalçın olağanüs-
tü genel kurulun hayırlara vesile ol-
masını temenni etti. Konuşmasın-
da kültür alanına da değinen Yalçın, 
Kültür Memur-Sen’in işlevinin çok 
mühim olduğunu vurgulayarak, 
kültür alanında gereken çalışmala-
rın yapılması gerektiğini ifade etti. 

Kültürü, “Bizi, biz yapan değerler” 
olarak gördüğünü belirten Yalçın, 
toplumun kültür saikiyle bir arada 
olduğunu ve kültürün birleştirici 
bir temele sahip olduğunu sözleri-
ne ekledi. Yalçın sözlerini şu şekil-
de sonlandırdı: “Olağanüstü genel 
kurulun hayırlara vesile olmasını 
temenni ediyorum. Yapılacak daha 
çok iş var. Bu kurulun kaybedeni 
olmaz, kazanan Kültür Memur-Sen 
ailesi olacaktır” dedi.

Genel Başkan Mecit Erdoğan 
Güven Tazeledi

Kültür Memur-Sen Olağanüstü Genel Kurulunda 130 oydan 106’sını alarak güven taze-
leyen Genel Başkan Mecit Erdoğan “Yeniden Büyük Türkiye ve Adil Dünya hedefimizi 
hayata geçirene kadar çalışacağız” mesajını verdi.
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