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Türkiye’nin en büyük emek hareketi ve toplu sözleş-
me masasının yetkilisi Memur-Sen olarak; kamu gö-
revlilerinin beklentilerini karşılayacak, “Büyük Türkiye” 
söylemiyle uyumlu olacak tekliflerle 4. Dönem Toplu 
Sözleşme masasına oturduk. Toplu sözleşmenin ana 
unsurunun rakamlar değil kamu hizmeti sunan insan-
lar olduğu yaklaşımıyla hareket ediyoruz. Bu yönüyle, 
toplu sözleşme masasına maliyet, külfet ya da bütçe 
yükü gibi kavramlar üzerinden anlam yüklenmesini red-
dettik. Toplu sözleşmeyi adalet, hakkaniyet ve nesafet 
kavramları üzerinden temellendirdik. Bu çerçevede, 
dört işleme ve hesap makinesine ayarlı değil adil işlere, 
izan ve insaf akidesine dayalı bir toplu sözleşme süreci 
hedefliyoruz.

Yukarıda art arda sıraladığımız cümleler, ilke bazlı sen-
dikacılığın hükümlerini içermekte. Bir noktada her ze-
minde dile getirdiğimiz gibi MEMUR-SEN, sadece kuruş 
değil, aynı zamanda duruş sendikacılığı yapmaktadır. 4. 
Dönem Toplu Sözleşme masasında da bu duruşumuzu 
ortaya koymaya devam ediyoruz. 

2017 yılı için üç önemli süreci ifade ederek stratejimizi 
geliştirmiştik. Birincisi Türkiye’nin sistem değişikliğine 
tekabül edecek 16 Nisan “Cumhurbaşkanlığı Hükümet 
Sistemi” halkoylaması, ikincisi sendikaların ve konfede-
rasyonların üye sayılarının tespiti yapıldığı Mayıs ayı ve 
nihayet 2018 ve 2019 yıllarında kamu görevlilerinin 
yararlanacağı mali, sosyal ve özlük haklarının belirlene-
ceği 4. Dönem Toplu Sözleşme sürecinin gerçekleşe-
ceği Ağustos ayı. İşte bu sayımızda, kısaca anlattığımız 
üçlü stratejinin serencamını ayrıntılarıyla okuyacaksı-
nız. 

Öte yandan, yine bu sayımızda MEMUR-SEN’in Fetul-
lahçı Terör Örgütünün gerçekleştirdiği darbe girişimi 
çatı davasına ilişkin yürüttüğü faaliyetleri de bu sayı-
mızda görebilirsiniz. Ayrıca, Mayıs ayı içinde gerçekleş-
tirdiğimiz Uluslararası Sendikacılık ve Sosyal Politika 
Çalıştayı’mızı merkeze alarak hazırladığımız uluslararası 
faaliyetlerimizi de takip edebilirsiniz.

TOPLU SÖZLEŞME VE YENİ DÖNEM
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Ali YALÇIN
Genel Başkan

TEKLİFİMİZ ÜÇ ALTERNATİFLİ 
HEDEFİMİZ TEK; KAMU GÖREVLİLERİNE 
KAZANDIRMAK

20 milyon insanımızı ilgilendiren 4. Dönem Toplu Sözleşme görüş-
meleri, 1 Ağustos’ta başladı. Kamu görevlileri sendikacılığında 11 
Hizmet kolundaki tüm yetkili sendikaları bünyesinde barındıran Me-
mur-Sen ailesi olarak, tabandan tavana olacak şekilde toplu sözleş-
meye titiz bir çalışmayla hazırlandık. En iyisi ve daha fazlası için altı 
aşamalı bir hazırlık süreci işlettik. Ve nihayet, üç alternatifli maaş ve 
ücretlere ilişkin artış teklifimiz dahil masaya taşıdığımız tekliflere 
son şeklini verip kamu işvereniyle masaya oturduk.   

Maaş ve ücret artışında neden üç alternatifli teklif hazırladık? Kamu 
İşvereninin yani Hükümetin, maaş ve ücret artışına ilişkin herhangi 
bir teklife yönelik “herkes yararlanamıyor, tepki oluşturur”, “herkese 
etki ediyor, bütçeye yükü fazla”, “emekli kamu görevlilerine yan-
sımıyor”, “üst düzey ya da alt düzey maaş grubundakileri mağdur 
ediyor” şeklindeki konjonktüre göre değişen olumsuz cevapların 
önünü kesmek istedik. 

Üç alternatifin her biri Kamu İşvereni/Hükümet tarafından “Hayır” 
için kullanılabilecek/kullanılmış olumsuz cevap verme gerekçelerin-
den birini ya da bir kaçını bertaraf ediyor. Bir başka açıdan da Kamu 
İşverenine/Hükümete, bütçe yükünü esas alıyorsan şu alternatifi, 
memnun edeceğin kitlenin büyüklüğünü esas alıyorsan şu alter-
natifi, kamu görevlileri arasındaki maaş makasını esas alıyorsan 
şu alternatifi esas alarak pazarlık yapabilirsiniz şeklinde bir zemini 
kullanma imkânı sunuyoruz. Üç alternatifli teklifimiz (Tablo1) ince-
lendiğinde görülecektir ki; her üç teklifin kamu görevlilerinin maaş-
larında yapacağı etki birbirine oldukça yakındır. 

(Tablo 1: Hükümete sunduğumuz üç alternatifli teklifimiz…)
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Tablo’da görüldüğü gibi, her üç al-
ternatifte de birbirine yakın maaş 
tutarları oluşuyor. Fakat bu alter-
natifler noktasında hizmetli arka-
daşımızın maaşında büyük deği-
şiklikler gerçekleşmezken her üç 
alternatifin bütçeye oluşturacağı 
yük, gelir vergisi noktasında oluş-
turacağı miktar kapsamında yer 
alacak kitleler noktasında bu tablo-
nun doğrudan yansıtmadığı veriler 
var. İşte bu görünmeyen verilere 
ilişkin çerçeveyi dikkate alarak, 
maaş artışına ilişkin üç alternatif-
ten oluşan teklif sunduk. Şüphesiz 
her teklifi, sağlayacağı fırsat ve 
imkanlar yanında oluşturacağı risk 
ve tehditleri de dikkate alarak ha-
zırladık.

ÇÖZÜM ODAKLI TEKLİFLER

Etraflıca ve gerekçeleri de dikkate 
alınarak incelendiğinde görülecek-
tir ki; tekliflerimiz iki ana temayı 
içermektedir. Bir yönüyle sorunları 
çözmek, diğer yönüyle de hakça 
bölüşmektir. Dolayısıyla çözüm 
odaklı bir yöntem izliyoruz ve mu-
hataplarımızın da bu niyetimizi iyi 
analiz etmesini bekliyoruz. Maale-
sef geçmiş dönemlerde, bahane-
leri çözümlerin önüne geçirme ça-
balarına şahit olduk. Biz 4. Dönem 
Toplu Sözleşme görüşmelerinin, bu 
yönüyle bir milat olmasını istiyoruz. 
Bahanelerin değil, çözümlerin gün-
dem yapıldığı bir masada, birikmiş 
sorunlar çözülsün, hakça bölüşme-
nin yolları üretilsin ve hayata geçi-
rilsin diyoruz. 

Hepimiz biliyoruz ki; Türkiye eko-
nomisi büyüyor fakat kamu görev-
lilerinin maaş bordrolarına eksik-
siz ve olması gerektiği şekilde bu 
büyüme yansımıyor. Sermayeye, 
finans kesimine teşvik paketleri, 
vergi afları çıkarılıyor. Hal bu iken, 

konu kamu görevlilerinin mali ve 
sosyal hakları olduğunda “mali di-
siplin” ve “bütçe imkanları” nazları 
yapılıyor.  Bu, kısır bakışı, bahane 
odaklı yaklaşımı değiştirmek için 
toplu sözleşme masasını fırsat 
olarak kullanmalıyız. Artık, kamu 
görevlilerini ferahlatacak ve bu 
amaçla da refahtan pay almalarını 
sağlayacak bir paradigmal değişimi 
hayata geçirmek gerekiyor. Refah 
payı artış teklifimiz, bu kapsamda 
görülmeli ve kabul edilmeli..

Bizim tekliflerimiz açık ve net. Eğer 
bugünü milat olarak kabul ede-
ceksek, masada bahaneleri değil 
gerçekleri konuşacağız. Bu çerçe-
vede bazı kavramların yüklendiği 
işlevlerin, bütün çıplaklığıyla ortaya 
konulması elzemdir. Mesela enf-
lasyonun ve enflasyon farkı uy-
gulamasının bir ilizyon aracı haline 
dönüştüğü gerçeğini Kamu İşvere-
ni’nin kabul etmesi gerekiyor.  Biz 
tekliflerimizi hazırlarken ve toplu 
sözleşme stratejimizi belirlerken, 
bu tarz ilizyonları da dağıtmayı he-
defledik.

ASIL HEDEF; REFAHI ARTIRMAK 
VE REFAHTAN PAY ALMAK

Kamu İşvereninin “Kamu görevli-
lerini enflasyona ezdirmeme” şek-
linde sıkça dile getirdiği bir ilizyon 
ifadesi var. İlk bakışta bu ifade, 
kamu görevlilerini düşünme, onları 
mağdur etmeme, enflasyona karşı 
kamu görevlilerine koruma kalka-
nı oluşturma hassasiyeti içeriyor. 
Fakat bu cümlenin somut sonuç-
larından biri, kamu görevlilerinin 
maaş ve ücretlerinin sabitlenmesi, 
reel artıştan yoksun bırakılmasıdır. 
Maaş ve ücretleri enflasyon kadar 
artırdığınızda rakamsal olarak bir 
artış var fakat reel anlamda bir ar-
tış yok demektir. 

Esasen; enflasyon oranı kadar ar-
tış, eldekini korumaktan başka bir 
sonuç doğurmaz. Enflasyon zammı 
kavramı esasen enflasyona daya-
lı güncellemedir. Enflasyon oranı 
üzerinden artış yapılması; zorunlu 
bir sigorta, zararı tazmin uygula-
masıdır. Kamu görevlilerinin maaş 
ve ücretlerinde yapılan artış ile 
aynı dönemde gerçekleşen enf-
lasyon oranları arasındaki farkın 
maaşlara yansıtılması; maaş ve 
ücretlere yönelik “yeniden değer-
leme oranı”dır. Yani; Maaşlar gün-
celleniyor fakat yükseltilmiyor. Biz 
bu noktada, artık enflasyon oranı 
bazlı güncelleme/yeniden değer-
leme katsayı uygulaması yerine, 
büyümenin yansıtıldığı, refah pa-
yının kamu görevlilerine aktarıldığı 
adil bir sistemin kuruluş startının 
verilmesini istiyoruz. Daha net bir 
ifadeyle, Memur-Sen olarak; kamu 
görevlilerinin maaşlarının enflas-
yon altında ezilmemesinden öte 
enflasyonu ezmesini, belli oranda 
reel artış içerecek ve ayrıca da re-
fahtan pay alacak düzeyde olması-
nı hedefliyoruz.

Türkiye, birçok ülkenin gıpta ede-
ceği oranda büyüyor. Fakat, bir çok 
kesimin haklı olarak tepki gösterdi-
ği şekilde Türkiye’nin büyümesin-
den sadece yüksek gelirli kesim, 
büyük sermaye ve finans sektörü 
pay alıyor. Büyümenin ürettiği kay-
nağı, bu kesimler kendi arasında 
paylaşıyor. Büyüme rakamları, eko-
nominin gelişmesi ve genişlemesi,  
orta ve dar gelir gruplarında yer 
alan kesimler için paylaşma zemini 
olarak değil sohbet ve tartışma ko-
nusu konumunda kalıyor. 

4. Dönem Toplu Sözleşmesi bu açı-
dan bir başlangıç olsun, Türkiye’nin 
büyümesinin, büyümeyle elde edi-
len, oluşturulan kaynağın, refahın 
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adil paylaşımı noktasında bir mi-
lat oluştursun. Büyüme ve refah 
payı üzerinden kamu görevlilerinin 
maaş ve ücretlerinin belirlendiği, 
emeğin değerinin yükseldiği, alın-
terinin karşılığının refah payıyla 
birlikte verildiği yeni bir sistem yü-
rürlüğe konulsun. Bu anlamda biz, 
olmayan bir kaynaktan artış iste-
miyoruz. Var olan ve kamu görev-
lilerinden sakınılan bir kaynaktan 
payımız olanın, hakkımız olanın ve-
rilmesini istiyoruz. 4. Dönem Toplu 
Sözleşme sürecine ve görüşmele-
rine, bu yönüyle ayrı bir önem ve 
değer atfediyoruz. 

SOSYAL HAKLARIN 
GELİŞTİRİLMESİ

Memur-Sen olarak kendimizi ta-
nımlarken kullandığımız mottolar-
dan biri de “Memur-Sen, sadece 
kuruş değil duruş sendikacılığının 
da hakkını veren sendikal güç”tür. 
Bunu niçin söylüyoruz? Kamu gö-
revlisini mekanik bir hizmet görücü, 
insani vasıfları ve ihtiyaçları yok 
edilmiş bir kamu hizmeti robotu 
kabul etmiyoruz. İnsanın birey ola-
rak ihtiyaçlarını, isteklerini, insan-
lığın beklentilerini karşılamaya ve 
sorunlarını çözmeye de kendimizi 
memur kabul ediyoruz. “Türkiye’nin 
gerçekleri” söylemi hep olumsuz 
durumlar ya da olumsuz cevap ve 
yaklaşımların kapsamı belirsiz ge-
rekçesi olarak sunuldu. Biz, bunu 
da tersine daha doğru bir ifadeyle 
olması gereken anlamına döndür-
menin de peşindeyiz. Türkiye’nin 
gerçekleri, evliliklerinde, yakınla-
rının hastalıkları ve vefatlarında, 
bakıma muhtaç yakınlarına refakat 
etmelerinde kamu görevlilerine izin 
vermeyi gerektiriyor. Türkiye’nin 
gerçekleri, Cuma namazını kılma 
konusunda kamu görevlilerine en-
gel çıkarmamayı gerektiriyor. Tür-

kiye’nin gerçekleri,  giyim kuşama 
bakmadan kamu hizmeti sunması 
konusundaki geçmiş dönem sıkın-
tılarını bütünüyle ortadan kaldıra-
cak özgürlük zemininin hayata ge-
çirilmesini gerektiriyor. Öte yandan 
Türkiye’nin gerçekleri, Hac fariza-
sının ifası noktasında istekli olan 
kamu görevlilerine salt buna dayalı 
izin verilmesinin olağan olduğunu 
kabul etmeyi gerektiriyor. Keza 
helal gıda konusundaki taleplerimiz  
de aynı minvalde değerlendirilmeli.

Biz, bu türden tekliflerle ve bu tek-
liflere dayalı kazanımlar üzerinden 
sadece toplu sözleşmenin kapsa-
mını genişletmiyoruz, beraberinde 
uzunca bir süre yasakların, mağ-
duriyetlerin, adaletsizliklerin de-
ğişmez gerekçesi olarak kullanılan 
“Türkiye’nin gerçekleri” söylemini 
de hasbi anlamıyla buluşturuyo-
ruz. Bu çerçevede hazırladığımız 
ve ücretleri de kapsayan 68’i ge-
nel, 708’i hizmet koluna ait olmak 
üzere toplam 776 maddeden olu-
şan 4. Dönem Toplu Sözleşme 
tekliflerimiz, çalışma hayatıyla ilgili 
perspektifimizi, kamu görevlilerinin 
mali, sosyal ve özlük hakları ile ça-
lışma şartlarına ilişkin hedeflerimizi 
ortaya koyuyor.  

KAMU GÖREVLİLERİ SEN-
DİKALARI ALANINI BÜTÜN 
YÖNLERİYLE MASAYA 
YATIRMALIYIZ 

4. Dönem Toplu Sözleşme süre-
cinde kamu görevlilerinin gelecek 
iki yıllık dönemdeki mali, sosyal ve 
özlük hakları ile çalışma şartlarını 
masada pazarlık konusu yapaca-
ğız. İnanıyoruz ki, kamu görevlile-
rini memnun edecek bir sonuçla 
bu süreci tamamlayacağız. Fakat 
kamu görevlileri sendikacılığının 
geleceğini de; mevcutta yaşanan 

sorunlar, yakın dönemde uygula-
maya geçecek değişimler ve küre-
sel düzlemde yaşanan gelişmeler 
üzerinden masaya yatırmak ve 
ortak bir zeminde bütün yönleriyle 
tartışmak gerekiyor. 

Örgütlenme hakkına ilişkin sınırla-
maların halen var olduğu, toplu pa-
zarlık hakkının konu ve özne bazlı 
kapsamlarına ilişkin sınırlamaların 
olduğu, sendikal haklar üçlüsünün 
vazgeçilmezi olan grev hakkının 
sümen altında tutulduğu, toplu 
pazarlık sürecinin öznelerine, toplu 
pazarlıkta “yetkili konfederasyon/
sendika”  tanımına uygun olmayan 
durumların varlığını sürdürdüğü bir 
zeminde kamu görevlileri sendika-
larının, sendika sıfatının gereklerini 
yapmak konusunda, olması gere-
kenlerden mahrum olduğunu gör-
mek ve bunu değiştirmek gerekir. 
“Eşitler arası” ifadesinin gereğinin 
bihakkın sağlanmasını engelleyen 
hükümleri, işleyiş ve karar süreçle-
rini genelde kamu görevlileri sen-
dikacılığı alanından, özelde 4688 
sayılı Kanundan arındırmak gereki-
yor. Teklif sunan emek kesimi, tek-
lifsiz masaya gelen Kamu İşvereni, 
Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’nun 
hakem sıfatıyla bağdaştırılması im-
kansız yapısı ve işleyişini artık ciddi 
anlamda tartışmalıyız.

Bu düşüncelerle, 4. Dönem Toplu 
Sözleşmenin süreç ve sonuçlarıyla, 
kamu görevlilerine, milletimize ve 
ülkemize emek, ekmek, adalet ve 
hak noktasında insana, insani de-
ğerlere olumlu katkılar sağlayacak 
kazanımlar üreteceği inancıyla, bu 
amaçla akıttığımız ter ve ortaya 
koyduğumuz iradenin istenilen so-
nuçları üretmesi noktasında Yüce 
ALLAH’ın yar ve yardımcımız olma-
sını temenni ediyorum.
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Sendikacılara Uluslararası Sendikacılık Eğitimi

25 ülkenin konfederasyonlarının dış ilişkiler komisyon 
üyelerinin katılımı ile iki aylık “Uluslararası Sendikacı-
lık ve Sosyal Politika Sertifika Programı” Memur-Sen 
Genel Başkanı Ali Yalçın, TODAİE Genel Müdürü Onur 
Ender Aslan, SESRİC Eğitim ve Teknik İşbirliği Dai-
re Başkanı Mehmet Fatih Serenli, bazı yöneticiler ve 
programa dâhil olan misafir öğrencilerin katıldığı ta-
nıtım toplantısı ile başladı.Toplantıda konuşan Me-
mur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Memur-Sen Ailesi 
olarak 90’nın üzerinde ülkenin sendika konfederas-
yonları ile ilgili yapılan temas ve istişarelerde imzala-
nan eğitim ve işbirliği anlaşmalarının olduğunu ve bu 
anlaşmaların bir gereği olarak mütevazı bir adım attık-
larını söyledi. 

Programı üç önemli ve iddialı kuruluşun beraber ger-
çekleştirdiğini ifade eden Yalçın, bu çalışmanın 58 
ülkeden 80 konfederasyonunun İstanbul’da bir araya 
geldiği İslam Dünyasında Sendikacılık Sempozyumu’n-
da ortaya çıkan bir fikir olduğunu hatırlatarak “karşı-

lıklı fikir alışverişinde bulunma, istifade etme amacıyla 
atılmış bir adımdır” diye nitelendirdi.

ADALET VE MERHAMETİN TEMEL 
İLKE OLDUĞU BİR DÜNYA İÇİN 
ÇALIŞIYORUZ

Programın önemine değinen Yalçın, “Bu programı 
önemsiyoruz, çünkü dünyada pek çok sorun var. Bu 
sorunları beraber aşabileceğimiz bir zemin oluşturmak 
istiyoruz. 3 ailenin elinde bulundurduğu servet 46 
ülkenin milli gelirinden fazla. Savaşların vahşetlerin 
neticesinde 400 milyon yetim var. Bu savaşlarda ölen 
insanlar insan olarak değil birer istatistik olarak tasnif 
ediliyorlar” şeklinde konuştu.

Dünyadaki adaletsiz sisteme dikkat çeken Yalçın, 
insan haklarına ilişkin ihlaller raporunun, FED’in faiz 
raporundan daha az değer gördüğünü söyledi. “Dün-
yada merhamet, adalet ve taksimat sorunu var”diyen 

Memur-Sen, SESRIC ve TODAİE öncülüğünde gerçekleştirilen “Uluslararası Sendikacılık 
ve Sosyal Politika Sertifika Programı”nın tanıtım toplantısı Memur-Sen Genel Başkanı 
Ali Yalçın’ın katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Yalçın, ‘Bu program hayır-
lara vesile olacaktır. Karşılıklı olarak birbirimizi daha fazla tanıyacağız. ‘Birbirimizden 
nasıl istifade ederiz, dünyadaki emek hareketlerini nasıl daha nitelikli hale getiririz?’ 
sorularının cevaplarını hep birlikte bulacağız” dedi. 
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Yalçın sendikaların “dünyadaki bu 
üç önemli soruna ilişkin de üç ta-
lebi var. Adalet, merhamet ve adil 
paylaşım” diye konuştu. Dünyadaki 
adaletsizliğin ortadan kalkması için 
sorumluluk aldıklarını vurgulayan 
Yalçın, herkes için insan onuruna 
yaraşır bir hayat sürecek bir çalış-
ma hayatı talep ettiklerini söyledi. 
Gelir dağılımında adaletin sağlandı-
ğı, daha adil, insani, huzurlu ve barış 
içerisinde bir dünya için sorumluluk 
aldıklarının altını çizdi.

ALGILARIMIZLA 
OYNUYORLAR

Türkiye ve diğer İslam ülkele-
ri hakkında algı operasyonlarının 
yapıldığına dikkat çeken Yalçın, 
İstanbul’da sempozyuma gelen 
misafirlerin “Türkiye bize anlatıldı-
ğı gibi değil, çok güçlü medeniyeti 
var, köklü bir ülke, burada buna 
şahit olduk, biz böyle bilmiyorduk” 
dediklerini anlattı. Türkiye’nin ka-
sıtlı bir algı operasyonu ile karşı 
karşıya olduğunu söyleyen Yalçın, 
bu eğitim programının Türkiye’yi 
yakından tanımak, karşılıklı istifa-
de etmek ve eğitim işbirliği anlaş-
malarımızı somutlaştırmak adına 
önemli olduğunu vurguladı. 

Programın düzenlenmesinde eme-
ği geçenlere ve işbirliği için SESRİC 
ve TODAİE’ye teşekkür eden Yal-
çın, “Bu program çok şeye vesile 
olacaktır. Karşılıklı olarak birbirimizi 
daha fazla tanıyacağız. ‘Birbirimiz-
den nasıl istifade ederiz, dünya-
daki emek hareketlerini nasıl daha 
nitelikli hale getiririz’ sorularının 
cevaplarını hep birlikte bulacağız” 
şeklinde konuştu.

Misafir öğrencileri ağırlamaktan 
memnuniyet duyduklarını ifade 
eden Yalçın, “Bu programın en 
önemli avantajlarından birisi; 25 
ülkeyi ziyaret ederek edindiğimiz 
deneyimi, siz burada 25 ülkeden 
gelen arkadaşlarla kurulmuş olan 
network sayesinde daha kısa sü-
rede elde etmiş olacaksınız” diye 
konuştu.

ASLAN: GELECEĞİN 
SENDİKACILARINI AĞIR-
LAMAKTAN MEMNUNİ-
YET DUYUYORUZ

Programın açılış konuşmasını ya-
pan TODAİE Genel Müdürü Onur 
Ender Aslan ise “Ben öncelikle bu 
25 dost ve kardeş ülkeden gelen 
arkadaşlara teşekkür ediyorum” 
diyerek başladığı konuşmasında 

böyle organizasyonların, bu coğ-
rafyadaki barış ve kardeşliği güç-
lendireceğini söyledi.  Memur-Sen 
genel Bakanı Ali Yalçın’a, SESRİC’e 
ve TODAİE mensuplarına teşekkür 
eden Aslan, programın yenilikleri 
de beraberinde getireceğini ifade 
etti.

SERENLİ: BU PROG-
RAM AMAÇLARIMIZIN 
GERÇEKLEŞMESİNDE 
BÜYÜK ROL OYNAYA-
CAKTIR

SESRİC Eğitim ve Teknik İşbirli-
ği Daire Başkanı Mehmet Fatih 
Serenli ise programı Memur-Sen 
ve TODAİE ile birlikte organize 
etmekten şeref duyduklarını be-
lirterek, iki aylık eğitim programı 
sayesinde İslam İşbirliği Teşkila-
tı’nın amaçlarından olan işsizliğin 
azaltılması, yok edilmesi ve çalışma 
hayatındaki politikaların ve stan-
dartların iyileştirilmesi noktasında 
öğrencilerin de katkı sağlayacağını 
ve katkı sağlamak için daha dona-
nımlı hale geleceklerini söyledi.

Konuşmaların yanı sıra TODİE Dış 
İlişkiler Merkezi Müdürü Doç. Dr. 
Sutay YAVUZ da kurumun projele-
ri ve sertifika programı ile ilgili bir 
sunum yaptı.
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Memur-Sen, SESRIC ve TODAİE’nin 
ortaklaşa düzenlediği “Uluslarara-
sı Sendikacılık ve Sosyal Politika” 
çalıştayı Ankara’da gerçekleştirildi. 
Çalıştay, Memur-Sen Genel Başka-
nı Ali Yalçın, TODAİE Genel Müdürü 
Onur Ender Arslan, Memur-Sen ve 
Memur-Sen Konfederasyonu’na 
bağlı sendikaların başkan ve yö-
netim kurulu üyeleri ile programa 
katılımcı gönderen 24 ülkeden 25 
katılımcı ve uluslararası sendikala-
rın yöneticilerinin katılımıyla ger-
çekleştirildi.

SENDİKAL BİRİKİMLERİMİ-
Zİ PAYLAŞMAK İSTİYORUZ

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yal-
çın, gerçekleştirilen bu programın 
bir başlangıç olduğunun altını çize-
rek, “Bu programları sürdürmek is-
tiyoruz. Amacımız karşılıklı iyi niyet 
protokolü imzaladığımız sendika-
larla iletişimimizi artırmak ve sendi-
kal birikimlerimizi paylaşmaktır. Bu 
konuda nitelikli dostluklar geliştir-
meyi, emek hareketini evrensel bir 

harekete dönüştürmek adına çok 
önemli görüyoruz. Bu buluşmanın, 
bundan önceden yapılan buluşma-
ların da amacı birbirimizden daha 
fazla istifade edebilmektir. İyi ki 
buradasınız ve iyi ki bir aradayız.
Bir sertifika programını birlikte icra 
ediyoruz. Bu bizim için son derece 
kıymetlidir. Memur-Sen olarak biz, 
dünyadaki tüm emek hareketle-
riyle, mensubiyetine bakmaksızın 
dayanışmayı ve iletişimi önemli gö-
rüyoruz” diye konuştu.

Uluslararası “Sendikacılık ve Sosyal Politika” 
Çalıştayı Gerçekleştirildi

“Uluslararası Sendikacılık ve Sosyal Politika” çalıştayında konuşan Memur-Sen Genel 
Başkanı Ali Yalçın, “Emeğin dini ve ideolojisi olmaz diyoruz ve tüm dünya üzerinde 
ortak bir dili, emeğin dilini hakim ve anlaşılabilir kılmak istiyoruz. Çünkü emek evren-
seldir” dedi.
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EMEK HAREKETLERİ OLARAK KİRLİ 
SENARYOLARA KARŞI ÇIKMALIYIZ

Dünyanın birçok yerinde egemen güçlerin etkileriyle 
kanın ve gözyaşının aktığını kaydeden Yalçın, emek ha-
reketleri olarak tüm bu kanlı senaryolara karşı çıkmak 
için var olduklarını söyledi. Dünyadaki adaletsizliklerin 
her geçen gün  büyüdüğünü ifade eden Yalçın, elinde-
ki mevcut kaynakları işleme kapasitesine ulaşmamış 
ülkelerin zenginliklerinin sömürülerek bu noktaya ge-
lindiğini söyledi. “Emek kesim olarak, alınterinin muha-
tapları olarak, ekmeğimizi helalinden, alnımızın teriyle 
kazanan kesim olarak hakkımızın peşine düşmezsek, 
halkımızı da savunamayız” diyen Yalçın, örgütlü yapıla-
rın oluşturduğu kamuoyunun bireysel gündemlerden 
daha güçlü olduğunu dile getirdi. “Dünyanın her böl-
gesindeki sorunları, bu sorun bizim diyerek benimse-
meli ve çözmek adına çaba sarfetmeliyiz” diyen Yalçın 

“dünyadaki büyük adalet eşitsizliğini dile getirecek 
olan kesim biziz” değerlendirmesinde bulundu.

ASLAN: BU PROGRAMLAR SÜRMELİ

TODAİE Genel Müdürü Onur Ender Aslan, güzel bir 
dostluk ve kardeşlik programının ortaya çıktığını be-
lirtti. Arslan, Eğitim sertifika programlarının çok başa-
rılı geçtiğini belirterek programın, coğrafyalarımızdaki 
işbirliğini artırmak için önemli bir vesile olduğunu ve 
olmaya devam edeceğini söyledi.

Program açış konuşmalarının ardından çalıştaya geçil-
di. Çalıştaylarda, “Afro-Asya’da Emek ve Emek Örgüt-
lenmesi, Emek Üretim ve Sermaye, Gelir Dağılımındaki 
Sorunlar, Sömürgecilik ve Sendikal Mücadele, Sendi-
kacılık-Politika-Bürokrasi İlişkileri, Küresel Vesayet ve 
Sendikal Duruş, Sendikacılık ve Sosyal Politika” konu-
ları işlendi.
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Memur-Sen, TODAİE VE SESRİC işbirliğinde gerçek-
leştirilen ve 24 farklı ülkeden gelen 25 öğrencinin iki 
ay boyunca Türkiye’de aldığı “Uluslararası Sendikacı-
lık” programı sertifika töreni ile sona erdi.

Törende konuşan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yal-
çın, ortak dertlerin paylaşıldığı coğrafyanın mensupları 
olarak böyle programlarda işbirliği içinde bulunmaları 
gerektiğini söyledi. Yalçın, iki ay süren eğitim progra-
mının meyvelerinin çok kısa sürede alınacağına inandı-
ğını da belirtti. Yalçın, iki ay boyunca Türkiye’de misa-
firleri olan öğrencilere katılımlarından dolayı teşekkür 
etti. 

Katılımcı öğrenciler de eğitim programdan memnun 
ayrıldıklarını dile getirerek Türkiye’ye ve kendilerini 
misafir eden Memur-Sen’e teşekkür ettiler. 

ASLAN: NİTELİKLİ BİR TECRÜBE 
PAYLAŞIMI OLDU

TODAİE Genel Müdür Prof. Dr. Onur Ender Aslan ise 
yaptığı konuşmada, iki ay süren eğitim programının 
nitelikli bir tecrübe paylaşımı olduğunu söyledi. Aslan, 
“Böyle programların ortak bir zeminde çoğalmasını 
temenni ediyorum. İnanıyorum ki bu çalışmanın mey-
velerini çok kısa zamanda almaya başlayacağız. Bütün 
program ortaklarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Yalçın: Nitelikli Bir Eğitim Programının Sonuçlarını 
Çok Yakında Göreceğiz

Memur-Sen, TODAİE VE SESRİC işbirliğinde gerçekleştirilen ve iki ay süren eğitim prog-
ramı, düzenlenen sertifika töreni ile son buldu. 
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KULAKLIKAYA: BU PROGRAM YENİ 
BİR BAŞLANGIÇ OLACAKTIR

SESRİC Genel Direktör Musa Kulaklıkaya da yaptı-
ğı konuşmada 24 ülkenin sendikacılarının bir araya 
geldiği programın önemli bir başlangıç olduğunu dile 
getirdi. Kulaklıkaya, bir ilk olan bu eğitim programının 
genişletilerek devam edeceğinin de müjdesini verdi. 
Kulaklıkaya, Türkiye’nin en büyük emek hareketi olan 
Memur-Sen ile ortak çalışmaktan mutluluk duyduğunu 
dile getirdi. Program, sertifika almaya hak kazanan ka-
tılımcılara sertifika takdimi ve aile fotoğrafı çekimiyle 
sona erdi.
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Memur-Sen, Esad Rejiminin İdlib’de gerçekleştirdiği 
kimyasal saldırıları protesto etmek için alanlara indi. 
Kanlı saldırıları lanetlemek için bir araya gelen Me-
mur-Sen üyeleri, İran Büyükelçiliğinde buluşarak, el-
çilik önünde gıyabi cenaze namazı kıldı. Kortej, daha 
sonra buradan, Suriye’deki katliamlara dikkat çekmek 
için temsili olarak taşıdıkları tabutlarla Rusya Büyükel-
çiliği’ne yürüdü. BAAS Rejimi, Rusya, ABD, İran, BM ve 
Emperyalizm aleyhinde sloganların atıldığı eylemde, 
İdlib katliamını temsilen taşınan tabutlar, Rusya Büyü-
kelçiliği önüne bırakılarak tepki gösterildi.

Yalçın, yaptığı açıklamada, “Geçmişte olduğu gibi bir 
araya gelerek coğrafyamızın ve insanlığın kanayan 
yaralarını saracağız. İşte o zaman çocuk tabutları de-
ğil, umut taşıyacağız dünyaya. O zaman bu tabutların 
içinde çocuk bedenleri değil, uluslararası dünyanın 
kirli tezgâhları, BM’nin suskunluğu, AB’nin tel örgüleri, 
emperyalizmin paylaşım planları, mezhep asabiyeleri, 
ulusal çıkar putları, Şebbiha medyasının algı operas-
yonları ve ümmetin sessizliği olacak.  O halde biliyor 

ve haykırıyoruz ki; ancak bir olursak, biz olursak başa-
racağız” dedi.

SES VERMEK İÇİN BURADAYIZ

4 Nisan’da İdlib’de Esad’ın kimyasal silahlarla yaptığı 
katliamı hatırlatan Yalçın, İdlib’in ilk olmadığını, en-

İdlib Katliamı İran ve Rusya Büyükelçiliği Önünde 
Kınandı

Memur-Sen, Esad Rejiminin İdlib’de gerçekleştirdiği kimyasal saldırıları İran ve Rusya 
Büyükelçiliği önünde kınadı. Yoğun katılımın olduğu programda; BAAS Rejimi, Rusya, 
İran ve Emperyalizm aleyhinde sloganlar atıldı. 
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gellenmediği takdirde son da olmayacağını sözlerine 
ekledi. “Hama’da, Halepçe’de, Halep’te yaptıklarını İd-
lib’de tekrar ettiler” diyen Yalçın, dünyanın sessiz kal-
masına ise “İnsanlık Baas rejiminin vahşetini boş göz-
lerle izledikçe, İran, Rusya ve Esad soykırımı da aşan 
vahşetlerine devam ediyor” diye tepki gösterdi.

Suriye, İran ve Rusya’yı “Vahşetin üç atlısı” olarak ni-
telendiren Yalçın, “Üç maymunu oynayan uluslararası 
toplumdan güç alarak vahşet galerisini büyütüyorlar”
değerlendirmesinde bulundu. “Esad’ın yaşaması için 
kardelenleri kanla suluyorlar” diyen Yalçın, “Barış ve 
huzur güvercinlerini kanatlarından vuruyorlar. Susma-
yacağız. Susarsak kalbimiz kurusun” ifadelerini kullan-
dı.

EMPERYALİZME TEPKİ

“Başta Rusya ve İran olmak üzere rejimi destekleyen 
bütün unsurlar, rejimin Doğu Guta’da gerçekleştirdiği 
kimyasal katliamdaki tavrını bugün de yineliyor” diyen 
Yalçın, İran’ın yine Esad’i ve rejimini temize çıkarma-
nın peşinde koştuğunu söyledi. Rusya’nın ise Güven-
lik Konseyi’ne sunulacak tasarıyı veto edeceğini ilan 
ettiğini hatırlatan Yaçın, “Rusya’nın ve Çin’in vetosu; 
ölümü seyretmekten ve ölü saymaktan başka bir işe 
yaramayan BM’nin defosudur” ifadelerini kullandı. “İn-
sanlık, vahşete karşı birleşip hem Rusya’yı hem ABD’yi 
ve İran’ı hem de Esad’i veto etmelidir” diyen Yalçın, 
İran’ın Hama katliamında Hafız Esad’e verdiği deste-
ği bugün de zulüm varisi Beşşar Esad’e verdiğini dile 
getirerek “İran, mazlum ümmetin Selahaddin’i olabi-

lecekken, Brütüs’ü olmayı tercih etmiştir” yorumunda 
bulundu. 

SURİYE’NİN ONURLU HALKI DİRENİYOR

Suriye’nin, emperyalizmin kapitalist ortaklarının yeni 
paylaşım sözleşmesini yazacakları ve imzalayacakla-
rı kanlı masa olduğunu söyleyen Yalçın, “Kirli dünya 
düzeni, kendi hesaplaşmasını masumlar ve mazlumlar 
üzerinden yürütüyor” diye konuştu.

Yalçın sözlerini şu şekilde sürdürdü: Suriye’nin onur-
lu halkı, kadınları ve çocuklarıyla sadece Esad’a, Rus-
ya’ya ve İran’a karşı değil Hizbullah, PYD, DAİŞ’e karşı 
da mücadele ediyor. Bunlarla da sınırlı değil, ABD’nin 
vahşet diplomasisine, İngiltere’nin ve AB’nin menfa-
atperestliğine karşı da direniyorlar. Gönüllü Şebbiha 
çetelerinin algı operasyonlarıyla da başa çıkmaya çalı-
şıyorlar. Türkiye’de, gönüllü Şebbiha çetelerinin Esadı 
temize çıkarmaya yönelik saptırma, çarpıtma ve algı 
operasyonlarına her gün şahitlik ediyoruz. Onlar ço-
cukları yaşatmanın, insanlığın sesi olmanın değil, Esadı 
çöküşten, Baas’ı yok oluştan kurtarmanın derdinde ve 
peşindeler.  

Suriye halkı, vahşet karşısında ölü numarası yapan 
BM’nin ihanetine, insan hakları örgütlerinin sağırlığına 
ve dilsizliğine, ümmet sorumluluğunu taşımayan bölge 
ülkelerinin körlüğüne karşı da mücadele ediyor. İdlib’te 
sinir gazıyla katledilen insanlara engel olmayanlar, 
kendi ülkelerinin sınır inşa ettikleri duvarlar, hendek-
ler ve tel örgülerle mazlumların hayata tutunmasına 
da engel oluyorlar. Batı, duvarların, hendeklerin ve 
tel örgülerin arkasına sığınadursun, Aylan bebeklerin, 
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Ümran çocukların ve nice isimsiz mazlumun ölümlerine 
eşlik eden çığlıklar sınır ve engel tanımıyor. O çığlıklar 
batının kara tarihine yeni bir vicdansızlık senfonisi ola-
rak kaydedilecektir.”

BM, İNSANLIĞA KARŞI TRUVA ATI 
OLMAYI TERCİH EDİYOR

Son üç yılda Suriye’de gerçekleştirilen 162 kimyasal 
saldırı karşısında BM’nin sessiz kalmasını eleştiren 
Yalçın, “BM, İslam dünyasında kurulan sistematik kan 
tezgâhının hem sorumlusu hem de sürdürücüsüdür” 
diyerek, “Küresel vesayetin kurucu iradesi BM, taşıyıcı 
unsuru Güvenlik Konseyi’dir. Filistin’e, Bosna’ya, Ara-
kan’a göz kapatan vetolar bugün Suriye için sahaya 
sürülüyor. Güvenlik Konsey’i, insanlığın güvenliği için 
değil, kapitalizmin ve emperyalizmin güvencesi için 
varlığını sürdürüyor. BM’nin varlık nedeni olan tüm il-
keler, vetoya dayalı vesayet sistemi nedeniyle, bizzat 
BM’nin gözetiminde ve korumasında çiğneniyor. BM 
bu sistemle, insanlık için Nuh’un gemisi olmayı değil, 
insanlığa karşı bir Truva atı olmayı tercih ediyor. Bu 
nedenle ‘Dünya 5’ten büyüktür!’ iradesi, insani trajedi-
lerle her geçen gün daha çok sarsılan insanlığın gele-
ceği için umuttur” ifadelerini kullandı.

BİR ARAYA GELEREK DESTAN 
YAZACAĞIZ

“Eğer Çanakkale geçilmez iradesini Suriye’ye taşıya-
mazsak daha uzun zaman çocuk tabutları taşımak 
zorunda kalacağız” ifadelerini kullanan Yalçın, sözlerini 
şu şekilde noktaladı: “BM’den, AB’den, NATO’dan him-
met beklemenin, kendi ellerimizle başımızı giyotine 
sokmaktan farksız olduğunu biliyoruz. O halde, Türk’ü, 
Kürt’ü, Laz’ı, Çerkez’i, Arap’ıyla bir araya gelip; nasıl 
ki Çanakkale’de destan yazdıysak, nasıl ki 15 Tem-
muz’da işgal girişimini çöpe attıysak, coğrafyamızın ve 
insanlığın kanayan yaralarını da aynı ruhla saracağız. 
İşte o zaman çocuk tabutları değil, umut taşıyaca-
ğız dünyaya. İşte o zaman bu tabutların içinde çocuk 
bedenleri değil, uluslararası dünyanın kirli tezgâhları, 
BM’nin suskunluğu, AB’nin tel örgüleri, emperyalizmin 
paylaşım planları, mezhep asabiyeleri, ulusal çıkar put-
ları, Şebbiha medyasının algı operasyonları ve ümme-
tin sessizliği olacak.  O halde biliyor ve haykırıyoruz ki; 
ancak bir olursak, biz olursak başaracağız. Özümüze 
döner, Allah’ın ipine topluca sarılırsak kazanacağız. 
Bu vesileyle, bir kez daha İdlib’deki kimyasal katliamı 
ve sorumlularını lanetliyoruz. Bu saldırıda yaşamını 
yitirenlere Rahmandan rahmet, yaralananlara Rabbi-
miz’den acil şifa diliyoruz. Ümmetimizin başı sağolsun.”
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Yalçın, Bursa’da Gerçekleştirilen “Üreten Türkiye 
Konuşuyor” Programına Katıldı

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Gümrük ve Tica-
ret Bakanlığı tarafından Memur-Sen’in de aralarında 
bulunduğu Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi (KİK) 
üyesi kuruluşların katkılarıyla Bursa’da düzenlenen 
“Üreten Türkiye Konuşuyor” programına katıldı. Prog-
rama, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi,  
Hak-İş, Memur-Sen, TESK, TİSK, TOBB, Türk-İş, Türki-
ye Kamu-Sen, TZOB, ASKON, MÜSİAD, TİM, TÜGİAD, 
TÜGİK, TÜMSİAD, TÜRKONFED temsilcileri ile Bursa 
ve Çanakkale, Balıkesir, Yalova, Kocaeli, Sakarya’dan 
çok sayıda iş adamı katıldı.

TÜFENKÇİ: BURSA İHRACATI ARTTI

Toplantıda konuşan Bakan Bülent Tüfenkci, 2002- 
2016 yılları arasındaki Bursa ekonomisini değerlendire-
rek, “Bursa ihracatı 3,4 milyar dolardan, 9,8 milyar dola-
ra ulaşarak iki kat arttı. İthalat ise 2,5 milyar dolardan 
2,5 kat artarak, 8,7 milyar dolara ulaştı. Aynı dönemde 
diğer bölgeler ve ülkenin ihracat ve ithalatı da 3’er kat 
arttı. 2002’de 35 bin 475 olan firma sayısı da 2015’te 
yüzde 69 oranında artışla 59 bin 959’a yükseldi. 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından, 
Memur-Sen’in de aralarında bulunduğu Tür-
kiye-AB Karma İstişare Komitesi (KİK) üyesi 

kuruluşların katkılarıyla düzenlenen, “Üreten 
Türkiye Konuşuyor” programı Gümrük ve Tica-
ret Bakanı Bülent Tüfenkçi ve Memur-Sen Ge-

nel Başkanı Ali Yalçın’ın katılımıyla Bursa’da 
gerçekleştirildi.
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GÜÇLÜ BİR YÖNETİM SİSTEMİ 
ORTAYA KOYMALIYIZ

Diğer yandan esnaf ve sanatkârlara da önemli des-
tekler verdiklerini ifade eden Tüfenkci, Bursa’da kredi 
alan esnaf ve sanatkâr sayısında 4,7 kat artışla 18 bin 
136’ya ulaşıldığını açıkladı. Bakan Tüfenkci, 2013’te 
56 bin 939 olan Bursa esnaf ve sanatkâr sayısının, 
geçen sene 64 bin 665’e ulaştığını, bölgede yüzde 
12,7 artış yakalanırken, ülke genelinde de yüzde 12,5 
oranında artış olduğunu aktardı. Bakanlık olarak 3,5 

milyon ticaret erbabına doğrudan hizmet verdiklerini 
aktaran bakan Tüfenkci, yürürlüğe koydukları eko-
nomik teşvik paketlerini de anımsattığı konuşmasını 
şöyle sürdürdü: “Reel sektör, ihracatçı, KOBİ ve iş gücü 
piyasasının rahatlamasına yönelik reform niteliğinde 
bir çok tedbiri uygulamaya aldık. İhracatçımıza belirli 
şartları taşıyanlara yeşil pasaportu bu dönemde haya-
ta geçirdik. Eximbank ve Kredi Garanti Fonu’nu bu dö-
nemde çok daha aktif şekilde hem ihracatçımızın hem 
de reel sektörümüz, sanayicimiz, tüccarımızın emrine 
sunduk. Yaklaşık 250 milyarlık kredi garanti fonu hac-
mi oluşturduk” dedi.
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Şimdi Yeni Sözler Söylemek, 
Yeni Eylemler Geliştirmek 
Gerekiyor
Memur-Sen Genel Başkanı Ali 
Yalçın, medya mensuplarıyla An-
kara’da bir araya geldi. Basın top-
latısında gündeme ilişkin önemli 
değerlendirmelerde bulunan Yal-
çın, 16 Nisan Anayasa Referan-
dumu olmak üzere, 1 Mayıs ve 
Ağustos ayında gerçekleştirilen 
4.Dönem Toplu Sözleşmesi’ne 
dair önemli açıklamalarda bulun-
du. Programa, Memur-Sen Genel 
Başkan Vekili Metin Memiş, Genel 
Başkan Yardımcıları Günay Kaya, 
Hacı Bayram Tonbul, Mehmet 
Emin Esen ve Kültür Memur-Sen 
Genel Başkanı Mecit Erdoğan ka-
tıldı.

Türkiye’nin “Evet-Hayır” ayrımı 
yapmadan güçlü bir iradeyi ortaya 
koyarak hükümet etme biçimini 
değiştirdiğini belirten Yalçın, “Mil-
letimiz sistem değişikliğine ‘Evet’ 

demiştir. Yüzde 51.4 ile millet ira-
desi, Cumhurbaşkanlığı Hükümet 
Sistemi, Türkiye’nin yeni hükümet 
etme biçimi olarak belirlerken, is-
tikrarın kurumsallaşmasını sağla-
mıştır” dedi.

Memur-Sen olarak vesayeti orta-
dan kaldıracak bir sistemin oluş-
ması için çalıştıklarını hatırlatan 
Yalçın, “Bütün örgütlerimizle sa-
haya indik” diyerek, 81 il ve 350’yi 
aşkın merkezde yaptıkları prog-
ramların detaylarını aktardı.

DAHA ADALETLİ BİR 
DÜZENİN KURULMASI 
İÇİN UĞRAŞIYORUZ

Referandum sürecinin ilk günle-
rinde “Sorularla Cumhurbaşkanlığı 
Hükümet Sistemi” başlığı taşıyan 
bir kitap hazırlattıklarını belirten 

Basın mensuplarıyla Anka-
ra’da bir araya gelen Me-
mur-Sen Genel Başkanı Ali 
Yalçın, “Şimdi yeni sözler 
söylemek, yeni eylemler 
geliştirmek gerekiyor” dedi. 
16 Nisan Referandumu  ve 
1 Mayıs Emek ve Dayanışma 
Bayramı’ı ile ilgili  değerlen-
dirmelerin yapıldığı basın 
toplantısında  Yalçın “Özgür-
lüklerin genişletilmesi, gü-
cün yeniden tahkim edilme-
si, paylaşım sisteminin adil 
bir şekilde düzenlenmesi ve 
sivil iradenin önünün sonu-
na kadar açılması için yeni 
hamleler yapılması gereki-
yor” dedi.
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Yalçın, kitaptan 100 bin tane bas-
tırdıklarını ve dağıttıklarını aktardı. 
İkinci olarak, üç ayda bir çıkan Ka-
muda Sosyal Politika dergisinin son 
sayısının da bu konuya ayrıldığını 
belirtti.

“Bizim derdimiz, küresel ve yerel 
vesayete karşı, insanın özne ol-
duğu, emeğin hakkının verildiği ve 
adaletin sağlandığı bir sistem için 
uğraş vermek” diyen Yalçın, ülke-
deki vesayetin ortadan kaldırılarak, 
milletin iradesinin devlet bazında 
tam tecellisinin sağlanmasının ön-
celendiğini dile getirdi. Türkiye’de 
oluşmuş vesayetin temelinde, kü-
resel vesayetin olduğunu vurgu-
layan Yalçın, özellikle referandum 
sürecinde Avrupa’dan yükselen 
seslerin bu gerçeği görünür kıldı-
ğını ifade etti. Almanya, Hollanda, 
Avusturya gibi ülkelerin süreç için-
de neler yaptığını hatırlatan Yalçın, 
ülkedeki vesayeti besleyen yurtdı-
şındaki kolların kesilmiş olduğunu 
söyledi. 

PKK İLE İLİŞKİLİ AGİT 
GÖZLEMCİLERİNİN
RAPORU GÜVENİLMEZ

16 Nisan’da yapılan Referanduma 
katılımın yüzde 85 olduğunun altı-
nı çizen Yalçın, bu oranın demokra-
siye olan güven açısından olumlu 
olduğunu söyledi. Yalçın, “Demok-
ratik olgunlukla geçen sürecin bun-
da elbette etkisi büyüktür. Bizce 
bu konunun en önemli yanı, milletin 
farklı görüşte olsa da ülke sevgisi 
ve kendi iradesine sahip çıkma ilke-
siyle, birlik duygusuna sahip olma-
sıdır. Sandıktan Evet’in çıkması, bu 
katılımın küresel etkisini, hiçbir dış 
baskıya boyun eğmeyen ve irade-
sini sonuna kadar bağımsızlık ilkesi 
çerçevesinde tecelli ettiren Türki-

ye fotoğrafını bir kere daha ortaya 
koymuştur. PKK ile ilişkili tescil-
lenmiş üyelerden oluşan AGİT’in 
raporundaki ifadelerin en büyük 
sebebi budur. Artık bütün kurum-
larıyla çökmüş bir sistemin rapo-
runa kim güvenir ki? Onlara ancak 
“Hadi oradan!” deriz. Evet… İrade 
kullanan bir ülke fotoğrafı bazıları 
tarafından hala kabullenilmiş değil. 
Fakat alışacaklar. Türkiye, değerle-
riyle, tarihiyle bir öznedir. Milletimiz 
özne olma bilincini ortaya koymuş-
tur. Hatta öyle ki, “Türkiye, sadece 
Türkiye’den ibaret değil” sözümüz 
de bu güçlü iradeyle dosta düşma-
na gösterilmiş oldu. Özellikle Avru-
pa’nın tüm karşı propagandalarına 
rağmen, Avrupa ülkelerinde yaşa-
yan insanımız, güçlü Türkiye için 
yüzde 60’lık bir evet iradesi ortaya 
koymuştur” ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE, BATI’NIN 
DÜMENİNDEN ÇIKTI, 
KENDİ KARARLARINI 
ALIYOR

Son süreçteki “kamplaşma” söy-
lemlerini de değerlendiren Yalçın, 
“Şimdi kimileri, bu sonuçtan sonra 
‘Evet-Hayır’ kamplaşmasının ke-
sinliği üzerinden cümle kurmaya 
çalışarak, Türkiye’nin yönetilebilir 
bir ülke olmaktan çıktığını söyleme 
cüreti gösteriyorlar. Bu tam bir kör-
lük ifadesidir. Evet, Türkiye, batılı-
lar tarafından yönlendirilecek ülke 
olmaktan çıkmıştır. Türkiye kendi 
demokratik birikimiyle, tarihten ge-
len kardeşlik hukukuyla içtihat far-
kı diyebileceğimiz tercihleri aşacak 
güçtedir. Ezbere takılıp kalanlar bu 
hukuku ve birikimi anlayamazlar. 
Onlar, kafalarında oluşturdukları 
şablonun dışındaki bir olayı, du-
rumu yok sayma ya da karartma 
derdi olanlardan ibaret. Tabi bir de 

proje ürünü oldukları gerçeğini de 
burada vurgulamamız gerekiyor. 
Sokağa çıkanlar üzerinden aşırı yo-
rumlarla gezi sürecine atıf yapan-
ları da burada not etmek gerektiği-
ni düşünüyorum” dedi.

Yalçın şöyle devam etti: “Sistem 
değişmiştir. Türkiye, artık bu aşırı 
yorum yapan, asıl amaçları karart-
ma olan yabancılaşmış tipleri de 
tarihin çöplüğüne atmıştır. Bu böy-
le bilinsin. Bir hususu burada açık 
ve net belirtmek gerekiyor. Büyük 
değişimlere onayı, yüksek rakam-
lar üzerinde okuma çabası boş bir 
hayaldir. Toplumlar, genel itibariyle 
statükoyu koruma eğilimindedir. 
Tarih, birçok değişim projesinin 
toplum tarafından kabul edilmedi-
ğini gösterir. Israrla bu gerçek ıska-
lanarak, Anayasa değişiklik pake-
tinin düşük yüzdeyle galip geldiği 
söylenmekte. Bir hatırlatma yapa-
lım o zaman. Aradaki fark, sistemi 
değiştirecek kadar büyüktür. Kimse 
küçümsemesin bu gerçeği.”

ŞİMDİ YENİ SÖZLER 
SÖYLEMEK GEREKİYOR

“İstikrar dönemlerinde ülkeler dış 
operasyonları püskürtecek güce 
ulaşır” diyen Yalçın, Türkiye’nin son 
altı yedi yıldır devamlı operasyona 
maruz kaldığını vurguladı. Yalçın, 
“Gezi, 17-25 Aralık ve 15 Temmuz 
süreçleri bu operasyonların en bü-
yükleriydi. Hamdolsun, siyasetçi-
siyle, toplumuyla bu badireleri hep 
birlikte atlattık. Bugünkü konjonk-
türde, hala kıpırdanmaya çalışanlar 
var. Fakat o günler eskide kaldı. İra-
demizle gerçekleştirdiğimiz sistem 
değişikliği, vesayet odaklarının kirli 
çarkını kırma imkânı verirken, on-
ların aparatlarını da sonlandıracak 
gücü bize verecektir. Tabiri caiz-
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se, olayların nesnesi değil öznesi 
olmaya namzet bir ülkede, artık 
kirli çarkların oluşması mümkün 
değildir. Şimdi yeni uğraşlar zama-
nıdır. Eski sözler bitpazarında kıy-
metlidir. Yeni söz söylemek, yeni 
eylemler geliştirmek gerekiyor. En 
büyük temennimiz, yeni sistemin 
kurumsal düzeydeki yansımaları 
da, en az güçlü irade kadar sağlam 
zeminde olmalıdır. Biz her zeminde 
bir şeyi dile getirdik. Bu değişiklik 
paketi Bismillah niteliğindedir. Öz-
gürlüklerin genişletilmesi, gücün 
yeniden tahkim edilmesi, paylaşım 
sisteminin adil bir şekilde düzen-
lenmesi ve sivil alanın iradesinin 
önünün sonuna kadar açılması için 
yeni hamleler yapılması gerekiyor. 
Buradan özellikle siyaset yapıcılara 
sesleniyorum: Millet üzerine düşen 
görevi yerine getirdi. Sıra siyaset-
te. Bahane kalmadı. Şimdi güçlü 
bir restorasyon yapmanın vaktidir. 
Emek tarafı olarak, dün olduğu gibi 
bugün de her olumlu girişime omuz 
vermeye devam edeceğiz. Biz isti-
şareye açığız. Reform ve restoras-
yonda bize ihtiyaç olduğunda topa 
gireceğiz. Hatta, doğrudan katılım 
ilkesi gereği, biz kendi görüşlerimizi 
her zemin ve şartta açıklamayı da 
taahhüt ediyoruz. Yeter ki, yeni sis-
temin kurumsal bazdaki dönüşüm-

leri, haklar ve özgürlükler merkeze 
alınarak yapılsın. Mesela kırmızı çiz-
gimiz olan iş güvencesine dokun-
madan, kamu personel sisteminde 
restorasyon yapılması noktasında 
elimizden geleni yapacağız. Bizler, 
bu değişimin, daha büyük deği-
şimlerin kapısını aralayacak güçte 
olduğuna inanıyoruz. Tam da bu 
sebepten dolayı, 82 darbe ana-
yasasının tamamen değişmesi-
nin yolunun açıldığı ortadadır. Biz 
konfederasyon olarak bu yöndeki 
çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Sivil 
toplum örgütleriyle ve siyasetle 
darbeleri tarihe gömecek sistemin 
işleyişi hususunda görüş alış verişi-
mizi de sürdüreceğiz” dedi.

TOPLU SÖZLEŞME 
MASASINDA HAKKIMIZ 
OLANI ALACAĞIZ

“4. Dönem Toplu Sözleşme ma-
sasına Memur-sen olarak taşıya-
cağımız teklifler, tartışıp pazarlık 
yapacağımız hususlar, pastadan 
pay kapma değil emeğin üretti-
ğinden, Türkiye’nin büyümesinden 
hakkımızı alma odaklı olacak” diyen 
Yalçın, son olarak şunları söyledi: 
“Hakkımız olanı almaktan imtina 
etmeyeceğimizi, hakkımız olma-

yanı almaya tevessül etmeyece-
ğimizi bir kez daha göstereceğiz. 
“En çok bize verilsin, sadece bize 
pay aktarılsın” gibi bir bencilliğin 
de, “biz fedakârlık yapalım, bize 
gerek yok” gibi bir teslimiyetçiliğin 
de Memur-Sen’in kitabında yeri 
olmaz. Büyüyen Türkiye’nin ortağı 
olmaktan onur duyarız, Türkiye’nin 
büyümesinden payımızı almaktan 
da geri durmayız.  4. Dönem Top-
lu Sözleşme Masası’nın kurulması 
ve sağlıklı bir toplu pazarlık süre-
cinin oluşması için şimdiden bir 
hatırlatmayı, bir uyarıyı yapmakta 
fayda görüyorum. 1 Ağustos’ta 
Kamu İşveren Heyeti ile masaya 
oturduğumuzda, 3. Dönem Toplu 
Sözleşmesinin çalışma konularının 
tamamının çözüme kavuşturul-
muş, kesin hüküm içerenlerinin ise 
kazanıma dönüşmüş olması gere-
kiyor. Nasıl ki, 16 Nisan’da Türkiye 
vesayetin anayasal kodlarından ve 
kurumlarından kurtuluş iradesini 
ortaya koydu; Kamu İşvereni’de 4. 
Dönem Toplu Sözleşmesi öncesin-
de, 3. Dönem Toplu Sözleşmesinin 
hükümlerini bütünüyle yerine ge-
tirmiş olarak masaya gelmeli,  tarihi 
açıkça belirtilmiş olan konuları da 
ilgili tarihten geçerli olacak şekilde 
yürürlüğe koymuş olmanın huzu-
ruyla masada yerini almalı.”
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“Sendikacılıkta Türkiye ve Arnavutluk Tecrübesi” 
Programı Ankara’da Gerçekleştirildi

Memur-Sen Konfederasyonu ve 
Bağımsız Sendikalar Konfederas-
yonu (BSPSH) tarafından ortak 
olarak düzenlenen program, “Sen-
dikacılıkta Türkiye ve Arnavutluk 
Tecrübesi” temasıyla Ankara’da 
yapıldı. Açılış konuşmalarını Me-
mur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın 
ve BSPSH Genel Başkanı Gezim 
Kalaja’nin gerçekleştirdiği program, 
ikili işbirliği protokolü imzalarıyla 
devam etti. İki oturumdan oluşan 
panellerle süren programda, İlk 
oturumda “Türkiye ve Arnavut-
luk’ta Sendikal Örgütlenme”, ikinci 
oturumda ise, “Günümüzde Sen-
dikacılık Hareketlerinin Durumu ve 
Karşılaştığı Sorunlar” başlıklı konu-
lar işlendi.

Memur-Sen ve BSPSH’nin ortak düzenlediği program Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve 
BSPSH Genel Başkanı Gezim Kalaja’nın katılımıyla Ankara’da gerçekleştirildi.

YALÇIN: NİTELİKLİ İŞLERE İMZA ATIYORUZ

“Memur-Sen olarak, güzel çalışmaların içerisinde güzel dostlarla birlikte nitelikli işlere imza atıyoruz” diyen Yal-
çın, Memur-Sen olarak 47 ülkeyle eğitim işbirliği protokolü imzaladıklarını ve 47 ülkeye ziyaretlerde bulunduk-
larını belirtti. İstanbul’da düzenlenen programı hatırlatan Yalçın, o toplantılarda alınan kararlardan birinin de eği-
tim işbirliği protokollerinin fiiliyata dökülmesinin önünün açılması olduğunu, bu kararları hızlıca yerine getirmek 
için çalışmaların devam ettiğini belirtti.
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İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİ-
LATI BÜNYESİNDE BİR 
ÇALIŞMA ÖRGÜTÜNÜN 
KURULMASINI İSTİYORUZ

58 ülkeden 120’nin üzerinde 
sendika yöneticisiyle, İstanbul’da 
gerçekleştirilen “İslam Dünyasın-
da Sendikacılık” toplantısının he-
definin, “İslam İşbirliği Teşkilatı 
bünyesinde bir çalışma örgütünün 
oluşturulması” ve ‘OIC’e üye ülke-
lerin bütün sendikalarının inisiyatif 
alması ve ortak hareket etmesi” 
olduğunu söyleyen Yalçın, 4 dilde 
yayınlanan ve imzalanan İstan-
bul Deklarasyonu’nun bu iradenin 
dışa vurumu olduğunu vurguladı. 
1 Mayıs öncesi Cumhurbaşkanı Er-
doğan’la görüştüğünü, Türkiye’nin 
İslam İşbirliği Teşkilatı’nın dönem 
başkanlığını yürüttüğü bu dönem-
de, emek örgütlerinin ortak irade-
sine destek vermesini istediğini 
aktardı. Çalışma için bazı alt yapı 
hazırlıklarının olduğunu da söyle-
yen Yalçın, “SESRIC’ten gelen açık-
lamayla ILO’ya da destek olacak, 
yükünü bir miktar hafifletecek bir 
çalışma örgütünün İslam İşbirliği 
Teşkilatı bünyesinde kurulması fik-
ri ve adımları bir kez daha gösteril-
miş oldu” diye konuştu.

Yalçın, Özbekistan’ın başkenti Taş-
kent’te düzenlenen İslam İşbirli-
ği Teşkilatı (İİT) 43’üncü Dışişleri 
Bakanları Konseyi Toplantısı’nda 
İstanbul Deklarasyonu’nun öngör-
düğü teklifin gündeme alındığını 

hatırlattı. Yalçın, konunun OIC’nin 
çalışma bakanları toplantısında, 
gündem maddesi olarak aktarıldı-
ğını bu teklife, bütün konfederas-
yonların destek vermesi gerek-
tiğini vurguladı. Yalçın, “Çalışma 
hayatının sorunlarının görüşülme-
si, OIC’ye bağlı, ülkelerin sorunlarını 
istişare edecek çözüm önerilerinde 
bulunacak, üçlü danışma şeklinde 
bir mekanizmanın oluşturulması,  
hükümet, işveren ve iş gören tem-
silcilerinin bulunduğu bir çalışma 
ve istişare ortamının oluşturulması 
son derece önemlidir” değerlendir-
mesinde bulundu.

KALAJA: İLİŞKİLERİMİZİ 
GELİŞTİREREK SÜRDÜR-
MEK İSTİYORUZ

Memur-Sen tarafından Kütahya’da 
gerçekleştirilen 1 Mayıs programı-
na katıldığını belirten BSPSH Genel 
Başkanı Gezim Kalaja, tarihteki ilk 
toplu sözleşmenin imzalandığı Kü-
tahya’da olmaktan memnuniyet 
duyduklarını ifade etti. “Kütahya, 
Türkiye’deki sendikacılık hareketi-
nin başlangıç noktasıdır. Bu hare-

ket takdir edilmelidir. Türkiye’deki 
sendikacılar için de takdir edilmesi 
gereken bir durumdur. Memur-Sen 
ve BSPSH olarak ilişkilerimizi geliş-
tirerek sürdürmek istiyoruz. Konfe-
derasyonlar arası gerçekleştirdiği-
miz bu toplantıyı çok önemsiyoruz” 
diye konuştu.

TÜRKİYE VE 
ARNAVUTLUK’TA 
SENDİKAL ÖRGÜTLENME 
KONUŞULDU

İlk oturumda, “Türkiye ve Arnavut-
luk’ta Sendikal Örgütlenme” konu-
su işlenirken, oturum başkanlığını  
Memur-Sen Dış İlişkiler Koordina-
törü Osman Timurtaş yaptı. Pane-
listlikleri ise, BSPSH Genel Başkanı 
Gezim Kalaja, Memur-Sen Genel 
Başkan Yardımcıları Günay Kaya, 
Hacı Bayram Tonbul, Arnavutluk 
Kamu Çalışanları Sendikası Genel 
Başkanı Arjola Alika  üstlendi.

MEMİŞ: SORUNLAR 
MASAYA YATIRILDI

İkinci oturum ise “Günümüzde Sen-
dikacılık Hareketlerinin Durumu ve 
Karşılaştığı Sorunlar” konusu işlen-
di. Bu oturumun başkanlığını Me-
mur-Sen Genel Başkan Vekili Me-
tin Memiş yaparken, Memur-Sen 
Dış İlişkiler Koordinatörü Osman 
Timurtaş, BSPHS Genel Başkanı 
Gezim Kalaja, Prof. Dr. Mete Gün-
doğan, Doç. Dr. Erdinç Yazıcı pane-
listlikleri üstlendi.
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Kütahya İl Temsilcisi Fatih Köse’nin 
selamlama konuşması ile başlayan 
program, Grup Yürüyüş konseri ve 
halk oyunları ekiplerinin gösterile-
riyle devam etti. Zafer Meydanın-
da “Memuruz haklıyız kazanacağız”, 
“İşte meydan işte 1 Mayıs” slogan-
ları yükselirken, emeğin temsilcileri 
tarafından açılan, üzerinde “Hak”, 
“Adalet”, “Emek”, “Kardeşlik”, “Hu-
zur”, “Alınteri”, “Özgürlük”, “Daya-
nışma”, “Eşitlik”, “Birlik”, “Saygın İş” 
ve “Merhamet” yazılı mavi-beyaz 
atkılarla görsel şov yapıldı. Me-
mur-Sen Genel Başkan Yardımcısı 
Günay Kaya’nın konuşmasıyla de-
vam eden 1 Mayıs kutlamalarında, 
BSPSH ve Yurt Dışı eğitim için Tür-
kiye’de bulunan sendika temsilcileri 

de coşkulu alanı selamladı. 1 Mayıs 
bildirisinin okunmasının ardından 
kürsüye Memur-Sen Genel Başkanı 
Ali Yalçın çıktı. Zafer Meydanı’nda 
on binlere seslenen Yalçın, 4. Dö-
nem Toplu Sözleşme için masaya 
götürdükleri teklifleri deklare etti, 
konfederasyonun kırmızı çizgileri-
ni açıkladı, terör örgütleri, vesayet 
bekçileri ve küresel şer odaklarına 
meydan okudu.

Coşkulu kalabalığa hitap eden Me-
mur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 
“1 Mayıs’ta; birlik mayasının yü-
reklere çalındığı, kardeşlik harcının 
inançla karıldığı, beylikten devlete 
geçiş kararının alındığı diyarda-
yız. Tarihte, ilk toplu sözleşmenin 

yapıldığı yer olan Kütahya, kamu 
görevlilerinin ilk toplu sözleşme-
sini imzalayan Memur-Sen’i, Me-
mur-Sen’lileri bağrına basıyor” dedi.

ANADOLU’NUN HER 
YERİNİ, HER MEYDANINI 
1 MAYIS MEYDANI BİLDİK

Tarihte 1 Mayısların olaylı geçtiği-
ni hatırlatarak sözlerini sürdüren 
Yalçın, “Biz ülkenin her şehrini, her 
meydanını 1 Mayıs Meydanı bildik. 
Memur-Sen olarak, ne Taksim’i kut-
samayı, ne de 1977’de Taksimde 
yaşanan acıyı yok saymayı doğru 
bulduk. ‘1 Mayıs sadece Taksim’de 
kutlanmalı’ anlayışını haksız, ‘1 Ma-
yıs kesinlikle Taksim’de kutlanma-

Anadolu’nun Yarenleri 
Kütahya Zafer Meydanı’nda Buluştu

Türkiye`nin en büyük emek hareketi Memur-Sen, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü`nü, ta-
rihte ilk toplu sözleşmenin yapıldığı yer olan Kütahya’da kutladı. On binlerce kişinin katıldığı 
1 Mayıs kutlamaları Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Talepler Kütahya Zafer Meydanı’ndan 
haykırıldı; emek, kardeşlik, dayanışma ve birlik mesajları verildi.
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malı’ bakışını yersiz bulduk” değer-
lendirmesinde bulundu.

TOPLU SÖZLEŞME MA-
SASINDA TEKLİFLERİMİZ 
KAZANIMA DÖNÜŞMELİ

Konuşmasında Ağustos ayında ya-
pılacak  4. Dönem Toplu Sözleşme-
si’ne ilişkin de değerlendirmelerde 
bulunan Yalçın, “Toplu sözleşme-
de tekliflerimiz kazanıma dönüş-
meli” diyerek, talepleri şu şekilde 
sıraladı: Kadrolu istihdam mutlak 
isteğimiz! İş güvencesi kırmızı çiz-
gimiz! 4/B’lilerin, 4/C’lilerin kadroya 
geçirilmesi en büyük hedefimiz. 
“Ama”lı “fakat”lı cümlelere taham-
mülümüz yok artık. Kamuda görev 
yapan taşeron işçilerin, memur işi 
yapıp, işçi kadrosunda bulunanların 
beklentilerinin zamana yayılmasını, 
üzerinde çalışılmasını değil, atılan 
imzaya sadık kalınmasını, kadroya 
geçiş vaadinin toplu sözleşmeyle 
imza altına alınmasını isteyeceğiz. 
Ekonomik gelişmişlikten, refah ar-
tışından pay isteyeceğiz.

Özel sektör KDV indirimi ile bazı 
yüklerden muaf tutulurken, kamu 
görevlilerinin vergi matrahı ile 
mağdur edilmesine hayır diyece-
ğiz. Türkiye’nin makro ve mikro 
ekonomik göstergelerinde sürek-
li bir iyileşme, yükselme ve artış 
var. Fakat kamu görevlilerinin ek 
göstergelerinde hala bir artış yok. 
Genç nüfusumuz bizi, hem bölge-
de hem de AB nezdinde avantajlı 
kılıyor. Anayasamız da, aile toplu-
mun temelidir diyor. Eş ve çocuk 
yardımı, hatırı sayılır rakamları bir 
türlü göremiyor. Yetkili sendika 
üyeleri ile diğer sendika üyeleri 
hatta sendika üyesi olmayan kamu 
görevlileri arasında hiçbir fark yok. 

Yetkili sendika olmanın ya da yet-
kili sendika üyesi olmanın farklılık 
oluşturmadığı sendikal örgütlenme 
ve toplu pazarlık sistemini değiş-
tirmeyi teklif edeceğiz. Toplu söz-
leşme ikramiyesinin yetkili sendi-
ka üyelerine artırımlı ödenmesini, 
yetkili sendikaya dayanışma aidatı 
verilmesini isteyeceğiz. Yapanın 
da, çatanın da, yatanın da aynı de-
ğerlendirildiği bir adaletsizlik kabul 
edilemez. Dayanışma aidatı gel-
meli, örgütlü olanla örgütsüz olan, 
yetkili olanla yetkisiz olan ayrılmalı, 
üretim sektöründe nasıl ki patent 
hakkı ödeniyorsa, dayanışma aidatı 
da ödenmeli ve bedavadan geçin-
me dönemi bitmeli, adalet yerini 
bulmalı. Maaş zammına gelince… 
Enflasyona karşı koruyan değil, 
enflasyonun üstünde konuşlanan; 
Gerçekleşen enflasyon ile tahmini 
enflasyon verileri arasındaki ma-
kası kapatacak, erime riski oluştur-
mayan oran teklifleriyle masada 
olacağız. Taban aylıkta artış, emek-
liliğe etki eden tazminat yansıtma 
oranlarında yukarı yönlü bakış is-
teyeceğiz. 16 Nisan’da Türkiye’yi 
Evet ile vesayetten kurtardık ama 
kamu görevlileri hala 1982 Model, 
Kenan Evren patentli Kılık-Kıya-
fet Yönetmeliği’nin vesayeti al-
tında. Toplu sözleşme masasında; 

‘Kılık-kıyafet serbest olmalı!’ Kamu 
görevlileri nefes almalı diyeceğiz.”

İŞ GÜVENCESİ KIRMIZI 
ÇİZGİMİZDİR

İş güvencesinin kırmızı çizgileri 
olduğunun altını çizen Yalçın, “Kü-
tahya Zafer Meydanı’ndan bir kez 
daha deklare ediyoruz; iş güven-
cesi Memur-Sen’in kırmızı çizgisi-
dir. Emek ve Dayanışma Günü’nde 
bir kez daha haykırıyoruz: Çalışma 
mevzuatı üzerinde restorasyona 
evet, iş güvencesini deformasyona 
hayır. İş güvencesine; dokunulma-
sına da, iş güvencesinin yıpratıl-
masına da, bunun üzerinden kamu 
görevlilerinin hedef gösterilmesine 
de seyirci kalmayız. Tepkimizi verir, 
alanlara sığmayız! İş güvencesine 
yönelik her olumsuz adımı, emeği-
mize, helal ekmeğimize saldırı, taciz 
sayarız. Performans sistemi diye-
rek, başarı değerlendirme diyerek, 
surda gedik açma, iş güvencesi ka-
lesinin altına tünel kazma çabaları 
varsa; O gediği açtırmayız, o tüneli 
kazdırmayız. Kaliteli kamu hizmeti-
ne, verimliliğe, etkinliğe dair her tür 
çabanın öncüsü ve paydaşı oluruz. 
Fakat bu kavramları ve sistemleri 
Truva atına dönüştürüp iş güven-
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cesinin işgaline ve iptaline izin ver-
meyiz” ifadelerini kullandı.

MÜLAKATA HAYIR,
GÜVENLİK SORUŞTUR-
MASINA EVET

Yalçın sözlerini şu şekilde sürdür-
dü: “Siyaset ve bürokrasi, iş güven-
cesini yok etmenin değil, ihanete 
tevessül etmeyecek insanları is-
tihdam etmenin peşinde olmalı. Bu 
yüzden, kamuya istihdamda gü-
venlik soruşturmasına tereddüt-
süz Evet, fakat adil soruşturma ya-
pılması kaydıyla… Bununla birlikte 
kamu hizmetine ilk defa alınmada 
mülakata kesinlikle ve kararlı bir şe-
kilde Hayır diyoruz. Çünkü mülakat-
ta, adil davranılıp davranılmadığının 
denetlenemeyeceğini biliyoruz.  
Kamu İşvereni, tekliflerimizi red-
detmek için geçmişte mali disip-

lin ve bütçe imkânları başlıklarıyla 
gerekçe üretiyordu. 16 Nisan’daki 
‘evet’lerle bu gerekçeler, gerçekle 
ilişkisi olmayan bu cümleler hük-
münü yitirdi. Kamu İşvereni, Toplu 
Sözleşme masasına, mali disiplin 
söylemine sığınarak değil, kamu 
maliyesine güvenerek oturmalı. 
Biz şimdi bahane kalmadı ‘Evet’ 
diyeceğiz. Onlar da ‘Evet’ demeli. 
Gelin kamu personel sisteminde 
de sessiz fakat ses getirecek bir 
devrim yapalım. Kamu görevlilerini 
mağdur eden kadro ve derece sı-
nırlamalarını artık kaldıralım. İşçilik-
te geçen süreleri hizmetten saya-
lım. Ulaşım ve yemek giderini dahi 
karşılamayan “fazla mesai ücreti”ni 
yükseltelim. Kıdem aylığında süre 
sınırlamasını kaldıralım, gösterge 
rakamını artıralım. Yemek yardımı-
nın doymaya, giyecek yardımının 
uygun elbiseyi almaya, yardımların 
tüm kamu görevlileri için yapılması-

na ihtiyaç var. Emekli maaşı ve ikra-
miyesi emekleme dönemini geride 
bırakmalı. Yürüme bile değil, koşma 
evresine geçmeli. Emekli olunca 
aile ve çocuklar buharlaşmıyor ama 
maaşlar buharlaşıyor. Bu tezadı or-
tadan kaldıralım.”

MEMURA GREV VE 
SİYASET HAKKI İSTİYORUZ

Yalçın, konuşmasında, memura si-
yaset hakkı ve grev istediklerini 
vurguladı. Yalçın, “Gelin memura 
siyaset hakkını verelim. Referan-
dumda gençlere meclisin yolunu 
açtık. Meclisin kapısını memura 
da açalım” çağrısı yaptı. Kamu gö-
revlilerine yönelik siyaset yasa-
ğının da, memura grev yasağının 
da kaldırılması gerektiğini belirten 
Yalçın, Memur-Sen’in yurt genelin-
de gerçekleştirdiği “Memur-Sen’e 
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Davet Tercih Evet” buluşmaları-
nı hatırlattı. “Memur-Sen olarak, 
‘Memur-Sen’e Davet, Tercih Evet’ 
derken, Evet irademizi salonlar-
dan alanlara, sandıklara aktarırken 
aynı zamanda paketin eksikliğine 
vurgu yaptık ve bu paket ülkeye 
istikrar getirir ama siyasette kalite 
“Memura Siyaset Hakkı” verilerek 
olur dedik” şeklinde konuştu. Yal-
çın “Türkiye’nin gelecek hikâyesini 
destanlaştıracak bu değişime onay 
veren milletimize bir kez daha şük-
ranlarımızı sunuyoruz” diye konuştu.

16 NİSAN’DA KAZANAN 
TÜRKİYE OLDU

16 Nisan’da yapılan ve yüzde 51.4 
“Evet” tercihiyle sonuçlanan re-
ferandumu değerlendiren Yalçın, 
16 Nisan’daki Evet’in sadece yerel 

vesayeti bitirmediğini küresel ve-
sayetin fay hatlarını da titrettiğini 
söyledi. Evet’lerin sadece Anaya-
sayı değiştirmekle kalmadığını, 
küresel çetelerin, lejyonerlerin kirli 
tezgâhlarını da bozduğunu dile ge-
tirdi. “Referandum sürecinde içeri-
de kurulan tezgâhları, dışarıda yü-
rütülen kirli kampanyaları, ihanette 
ve bölücülükte ortaklığı hepimiz 
gördük” diyen Yalçın, “Terör örgüt-
lerine sahne kuranları, Cumhurbaş-
kanına, Bakanlarına, milletvekiline 
engel çıkaranları, Türkiye’ye kin ve 
nefretini kusanları hem milletimiz 
hem de tarih kaydetti” diye ko-
nuştu. Referandumda hayır diyen 
hiçbir vatandaşın kaybetmediğini 
belirten Yalçın, kaybedenin hayır 
çıkması için kamp kuran, kamp-
laşma ve kutuplaşma senaryoları 

yazan ülkeler, örgütler, sahte müt-
tefikler, vesayetçi muhterisler ol-
duğunu vurguladı.

15 TEMMUZ’DA ALANA 
İNEN VE ŞEHİTLER 
VEREN BİR TEŞKİLATIZ 

15 Temmuz direnişinde şehit olan 
4 Memur-Sen üyesini de anan 
Yalçın, “15 Temmuz’da FETÖ’nün 
mankurtlarına, Pensilvanya’nın 
haydutlarına had bildiren, 27 gün, 
27 gece milli irade nöbeti tutan 
kardeşlerim, Bu 1 Mayıs, 15 Tem-
muz’dan sonraki ilk 1 Mayıs. Kahra-
manmaraş’taki 1 Mayıs’ta aramız-
da olan 4 üyemizi 15 Temmuz’da 
şehit verdik. Biz biliyor ve inanıyo-
ruz ki, şehitler ölmez, şehitler için 
öldü denilmez” dedi.
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Bayındır-Memur-Sen, Mesleki Yeterlilik ve Belgelen-
dirme Merkezi (MESYET) sınav merkezi açılışı, Me-
mur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Memur-Sen Genel 
Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Esen, Bayındır Me-
mur-Sen Genel Başkanı Soner Can Tufanoğlu ve MYK 
Başkanı Âdem Ceylan’ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Açılışta konuşan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 
“MESYET adı altındaki iktisadi işletmede, belgeli işçi 
dönemine katkı sunmaya çalışıyoruz. Türkiye, ulus-
lararası camiada geçerli olan belgeli işçilik dönemine 
geçti, Memur-Sen olarak biz de buna en büyük katkıyı 
veriyoruz. Memur-Sen olarak 1 milyonu aşkın üyemiz-
le iş sağlığı ve güvenliği konusunu çok önemsiyoruz. ” 
ifadelerini kullandı.

ATILAN ADIMI DEĞERLİ BULUYORUM

Memur-Sen’in kapasite artırmaya devam ettiğini belir-
ten Yalçın, “Türkiye’nin her tarafından yerinde hizmeti 
sunarak sınavlar gerçekleştiriliyor. İşçi kardeşlerimiz 
de belge alarak uluslararası çalışma serbestliği sağ-
layacak yeterliliği buradan sağlamış oluyorlar. MYK 
kurumu ile birlikte bu önemli işletmenin açılışını ger-
çekleştirmekten memnuniyet duyuyorum. Ülkemizde 
iş kazaları yaygın. Bu noktada daha bilinçli ve güvenli 
bir zeminin oluşturulması gerekiyor. Nitelikli işçi nok-
tasında atılan bu adımı değerli buluyorum. Bu kapsam-
daki faaliyetleri desteklemeyi sürdüreceğiz şeklinde 
konuştu.”

Yalçın: İş Sağlığı ve Güvenliği Konusunu Önemsiyoruz
MESYET sınav merkezi açılış programında 
konuşan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yal-
çın, “MESYET adı altındaki iktisadi işletmede, 
belgeli işçi dönemine katkı sunmaya çalışı-
yoruz. Türkiye, uluslararası camiada geçerli 
olan belgeli işçilik dönemine geçti, Memur-Sen 
olarak biz de buna en büyük katkıyı veriyoruz. 
Memur-Sen olarak 1 milyonu aşkın üyemizle iş 
sağlığı ve güvenliği konusunu çok önemsiyo-
ruz. Bu kapsamdaki faaliyetleri desteklemeyi 
sürdüreceğiz” dedi.
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Memur-Sen’in Kararlı Büyümesi, Rakiplerinin 
Önlenemez Erimesi Devam Ediyor

Kamu görevlileri sendikalarının ve konfederasyonlarının üye sayılarına ilişkin Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı Tebliği, Resmi gazete’nin 15 Temmuz tarihli sayısında yayımlandı. 
Memur-Sen Konfederasyonu, 997 bin 89 üye sayısıyla rakipleriyle arasındaki farkı artırarak 
Türkiye’nin en büyük emek hareketi olma konumunu devam ettirdi. 

HER 100 SENDİKA ÜYESİ KAMU 
GÖREVLİSİNDEN 60’I 
MEMUR-SEN ÜYESİ

Söz konusu Tebliğe göre, sendika üyesi 1 Milyon 694 
Bin 323 kamu görevlisinin %59,19’u Memur-Sen’e 
bağlı sendikalara üyedir. 2016 yılında sendika üyesi 
kamu görevlilerinin %54,51’i Memur-Sen’e bağlı sen-
dikaların üyesiydi. Memur-Sen bu yıl, sendika üyesi 
kamu görevlilerinden Memur-Sen’e üye olanların ora-
nını 5 puanın üzerinde artırmış ve geçen yıla göre de 
üye sayısını 41 Bin 57 kişi (%4.2) artırmıştır. İkinci ve 
üçüncü sıradaki konfederasyonlar ise toplamda 78 Bin 
636 üye kaybetmiş ve %12.2 oranında küçülmüştür. 
Bu çerçevede, sendika üye sayılarına ilişkin tebliğ, Me-
mur-Sen kararlı büyümesini, rakiplerinin de önlenemez 
erimesini de tescil etmektedir. Kamu görevlilerimizin 
Memur-Sen’e yönelik teveccühlerinin ve Memur-Sen’e 

rakip olmaya uğraşan yapıları terk etmesinin nedeni, 
Memur-Sen’in sendikacılık anlayışı ve kamu görevlile-
rine yönelik kazanımları, toplu sözleşme başta olmak 
üzere kamu görevlilerinin haklarını artırma, hukukunu 
koruma noktasında bütün zeminlerde gösterdiği has-
sasiyet ve elde ettiği başarıdır.
  
KAMU GÖREVLİLERİNİN BEKLENTİLE-
RİYLE UYUMLU SENDİKACILIK

Kamu görevlilerinin beklenti ve talepleriyle, milleti-
mizin hasletleri ve hassasiyetleriyle uyumlu sendikal 
bakış, çalışmalar ve çabalar, ülke sorunlarına yönelik 
çözüm odaklı yaklaşımlar Memur-Sen’in ve bağlı sen-
dikalarının kamu görevlileri sendikacılığında marka ol-
masına ve rakipsiz kalmasına kapı aralamıştır. Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın sendika üye sayıları-
na ilişkin tebliğine göre, kamu görevlileri sendikacılığı 
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alanındaki on bir hizmet kolunun tamamında da Me-
mur-Sen’e bağlı sendikalar rakiplerine açık ara fark 
atarak en çok üyeye sahip-yetkili sendika konumun-
dadır.

HEDEF; EN BÜYÜK OLMA HAZZINI 
YAŞAMAK DEĞİL SENDİKACILIĞI 
HAKKIYLA YAPMAK  

Kamu görevlilerinin Memur-Sen’in sendikacılık nokta-
sındaki duruşuna, sivil toplum örgütü kimliğiyle yürüt-
tüğü çalışmalara hem konfederasyon hem de sendi-
ka düzeyinde verdiği bu destek; Memur-Sen ve bağlı 
sendikaları açısından, “en büyük olma hazzını” yaşama 
fırsatı olarak değil “en iyiyi, en doğruyu, en güzeli yap-
ma hedefiyle sendikacılığın hakkını verme imkanı” hük-
mündedir. 

 Bu itibarla, güvenleriyle gücümüze güç katan,  üyelik-
leriyle örgütlülük noktasında kararlı tavır ortaya koyan 
kamu görevlilerine şükranlarımızı arz ediyor, akademik 
hizmet sendikacılığı yaklaşımından taviz vermeden, 
duruş sendikacılığıyla sendikacılığın itibarını, kuruş 
sendikacılığının hakkını vererek kamu görevlilerinin 
mali ve sosyal imkanlarını, kamu görevlilerinin çalışma 
şartlarının insan onuruna uygun hale getirecek kaza-
nımları artırmaya devam edeceğimize söz veriyoruz. 

Memur-Sen’in soylu mücadelesine değer katan ve 
üye sayısının 1 Milyonu bulmasını sağlayan Konfe-
derasyonumuzun ve sendikalarımızın genel merkez 
yönetimlerinin, şube ve il yönetimlerinin, ilçe ve işyeri 
temsilcilerinin, komisyonlarımızın sendikal öncülerine, 
üyelerine ve her birinin ailelerine akıttıkları ter, ayırdık-
ları zaman, gösterdikleri fedakarlık ve sahip oldukları 
basiret ve vazgeçmedikleri feraset için ayrı ayrı teşek-
kür ediyoruz. 

KARARLI BÜNYE VE 1 MİLYON ÜYE

4. Dönem Toplu Sözleşmenin gerçekleştirileceği 2017 
yılında sendika üyesi kamu görevlilerinin %60’ının so-
rumluğunu doğrudan üstlenmek anlamına gelen 1 
milyonu bulan üye sayımız, toplu sözleşmeye hazırlık 
çalışmalarındaki motivasyonumuzu ve toplu sözleşme 
masasındaki gücümüzü artıracaktır. Yeni kazanımların 
elde edilmesi, kazanılmış hakların korunması, iş güven-
cesine yönelik olumsuz cümlelerin son bulması nok-

tasında önemli bir zemin olacak olan 4. Dönem Toplu 
Sözleşmenin arafesinde olduğumuz bu süreçte, Res-
mi Gazete’de yayımlanan üye sayıları, rakip sendika-
ların yetkili oldukları dönemde pazarlık masasından eli 
boş döndükleri dönemin açığını kapatmak noktasında 
üyemiz ya da değil bütün kamu görevlilerinin Me-
mur-Sen’e olan güvenini ve Memur-Sen’den bu nok-
tadaki beklentilerini de tescillemektedir. Bu vesileyle, 
4. Dönem Toplu Sözleşme sürecinin kamu görevlileri-
nin yeni hakları, hak ektikleri mali imkanlara ve çalışma 
şartlarına sahip olmasını sağlayacak bir içerikle sonuç-
lanması noktasındaki çalışmalarımızı sürdürdüğümüzü 
de deklare ediyoruz. 

ÜYEMİZ, ÜLKEMİZ, MİLLETİMİZ VE 
MEDENİYETİMİZ İÇİN ÇALIŞMAYA 
DEVAM

Üyesinin, ülkesinin, milletinin sorunlarına çözüm bul-
maya, beklentilerini karşılamaya, hedeflerini ger-
çekleştirmeye, paydaş olmaya odaklı, yerli, milli sen-
dikacılık anlayışımız, dünyanın farklı kıtalarında ve 
ülkelerindeki sendikalarla iş ve güç birliği yapmaya 
odaklı evrensel sendikal bakışımızla insana ve insan-
lığa dair her konunun öznesi, tarafı olmaya devam 
edeceğiz. Soylu mücadelemizin, emeği değerli kılma, 
ekmeği artırma çabalarımızın karşılığını bihakkın almak 
noktasında kutlu yürüyüşümüze omuz veren büyük 
Memur-Sen Ailesi’nin üyesi olmak noktasında kararlılık 
gösterenlere, bu yıl ailemize katılma kararı verenlere, 
81 ilde teşkilatımızın bütün birimlerine öncülük eden 
sendikal öncülere, genel merkez yöneticisi olarak Me-
mur-Sen’in sendikal mücadelesine yön veren emek 
mücadelesi liderlerine, “yeni ufuklar ve kararlı yarınlar” 
hedefimize katkılarından ve yeni zaferlere, rekorlara 
imza atma kararlıklarından dolayı bir kez daha teşek-
kür ediyoruz. 

En yakın rakibine üye sayısı bakımından 601 Bin 839, 
kalite noktasında ise rakamlarla açıklanamaz fark atan 
Memur-Sen gerçeğini tarihe kaydeden mücadelemi-
zin, alın terimizin çalışma hayatına, ülkemize, milleti-
mize ve mazlumlara  dönük hayırlı sonuçlar üretece-
ğine olan inancımızı artıran 1 Milyon üyeli Memur-Sen,  
kamu görevlilerinin hukukunu ve haklarını, milletimizin 
egemenliğini, ülkemizin demokrasisini ve bağımsızlığı-
nı her türlü riske, tehdide ve ihanete karşı korumaya 
kararlı olacaktır. 
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Esen, Kıbrıs’ta Gerçekleştirilen 
“Kültür ve İnanç Turizmi” Çalıştayına Katıldı

Memur-Sen Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Toplantısı 
Ankara’da Yapıldı

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Mehmet 
Emin Esen, STK temsilcilerinin katılımıyla Kıb-
rıs’ta gerçekleştirilen “Kıbrıs Kültür ve İnanç 
Turizmi” çalıştayına katıldı.

Memur-Sen Genişletilmiş Başkanlar Kurulu top-
lantısı Ankara’da gerçekleştirildi. Toplantının 
ana gündem maddesi Ağustos ayında yapıla-
cak olan “4.Dönem Toplu Sözleşme” çalışmaları 
oldu.

Kıbrıs’ın Girne kentinde düzenlenen ve Türkiye’den STK 
temsilcilerinin de katıldığı “Kıbrıs Kültür ve İnanç Turizmi” 
çalıştayı Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Mehmet 
Emin Esen, KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun, 
DMG Grup Yönetim Kurulu Başkanı Dimağ Çağıner, KKTC 
Turizm ve Çevre Bakanlığı Müsteşarı İsmet Esenyel, KIT-

SAB Başkanı Orhan Tolun, Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Benter, KKTC Sağlık Turizmi Konseyi 
Başkanı Ahmet Savaşan ve KISBU Rektörü Prof. Dr. İsmail Güleç, Türk Hava Yolları ve Anadolu Jet temsilcileri 
Âdem Ceylan, Şamil Karakaş, Resul Baş, Murat Yağmur ve Ahmet Bekiroğlu’nun katılımıyla gerçekleştirildi.

Çalıştay boyunca KKTC’nin kültürel zenginlikleri ve tarihi mirasının Türkiye ve uluslararası mecrada tanıtımı ko-
nulu sunumlar gerçekleştirildi. KKTC’ye yapılacak turizm ve eğitim yatırımları üzerinde çalışmaların da yapıldığı 
programda Esen, Kıbrıs’ın maneviyat yüklü bir yer olduğunu belirtti. Esen, “Sahabeler diyarı Kıbrıs, tüm dünya 
için aynı zamanda turistik ve görsel zenginliğin yoğun olduğu bir yer” ifadelerini kullandı. Çalıştayın sonunda 
“KKTC’de Kültür ve İnanç Turizmi Çalıştayı Değerlendirme Raporu” yayınladı ve çalıştayın platforma dönüştürü-
lerek devam ettirilmesi kararlaştırıldı.

Memur-Sen Konfederasyonu, Ağustos ayında yapıla-
cak olan 4.Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri öncesi 
çalışmalarını hızla sürdürüyor. Memur-Sen, kamu görev-
lilerinin mali, sosyal ve özlük haklarına ilişkin tekliflerine 
katkı sunmak, görüş, fikir ve istişarelerde bulunmak adı-
na bağlı sendikalarıyla toplantı gerçekleştirdi. Toplantı-
da, sendikalar Toplu Sözleşme taleplerine ilişkin görüş-
lerini ifade etti, karşılıklı istişarelerde bulunuldu.

Toplantıya, Memur-Sen yönetim kurulu üyeleri, Me-
mur-Sen Konfederasyonu’na bağlı sendikaların genel 
başkanları ve yönetim kurulu üyeleri, Genç Memur-Sen, 
Emekli, Engelliler ve Kadınlar komisyonunun başkanları 
ve danışmanlar katıldı.
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Sincan Cezaevi yerleşkesi mahkeme salonunda de-
vam eden  15 Temmuz hain darbe girişiminin çatı 
davası öncesi Memur-Sen, FETÖ’cü hainleri mahkeme 
önünde protesto etti, şehit ve gazi ailelerine destek 
verdi. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın da burada 
bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Memur-Sen Yöne-
tim Kurulu üyeleri, Memur-Sen Konfederasyonu’na 
bağlı sendikaların başkanları ve yönetim kurulu üyeleri 
ile çok sayıda vatandaşın katıldığı basın açıklamasın-
da,  “Zalime Merhamet, Vatana İhanet” “Katil FETÖ 
İşbirlikçi NATO” sloganları atıldı.

ZALİMLERLE HESAPLAŞMAK İÇİN 
BURADAYIZ

Konuşması sık sık sloganlarla bölünen Memur-Sen Ge-
nel Başkanı Ali Yalçın, “15 Temmuz akşamı 8 binden 

fazla askeri personel, 35 uçak, 37 helikopter, 74 tank,  
246 zırhlı araç, 3 askeri gemi ve 4 bine yakın silah ile 
Anadolu’yu işgal etmeye kalkanlarla hesaplaşmak için 
buradayız” dedi. Fethullahçı Terör Örgütü’nün Ame-
rika Birleşik Devletleri’nin Pensilvanya Eyaletinden 
yönetilen ve emperyalizm tarafından desteklenen 
bir örgüt olduğuna dikkat çeken Yalçın, o hain gece-
de milli iradenin hedef seçildiğini söyledi. Başta Cum-
hurbaşkanlığı Külliyesi ve TBMM olmak üzere devlet 
kurumlarına ait binaların bombalandığını hatırlatan 
Yalçın, terör örgütünün Anadolu’yu teslim almak is-
tediğini vurguladı. FETÖ’nün planının milletçe yerle 
bir edildiğinin altını çizen Yalçın, “Anadolu; Kızılırmak 
ırmağı, Fırat nehri gibi sokaklara aktı, dünya tarihinde 
bir örneği görülmemiş şekilde işgalcileri canı pahası-
na püskürttü. Helikopterler, uçaklar, tanklarla terörün 

Yalçın: Zalimler En Ağır Şekilde Cezalandırılsın

Memur-Sen üyeleri Sincan Cezaevi yerleşkesinde başlayan ‘FETÖ Genelkurmay Çatı Davası  ön-
cesinde buluşarak tepkilerini gösterdiler. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın,  “Şehitlerimizin 

ve gazilerimizin emaneti, emanetimizdir. Onların davası davamızdır. Şimdi emanete sahip çıkma 
vaktidir. Emanetimize sahip çıkıyor, ‘Zalimler İçin Yaşasın Cehennem’ diyoruz. Davamıza sahip 

çıkıyor, ‘Zalimler en ağır şekilde cezalandırılsın’ istiyoruz. Geleceğimize sahip çıkıyor, ‘FETÖ’nün 
üst aklından, mimarlarından, destekçilerinden ve tetikçilerinden yargı önünde hesap sorulsun’ 

diyoruz” dedi.  
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hâkim olduğu karanlık geceyi, millet inancıyla, kanıyla, 
duasıyla ve direnişiyle aydınlığa çevirdi” dedi.

Milletin; milli birlik, beraberlik ve bağımsızlığımızı orta-
dan kaldırmayı hedefleyen FETÖ’cüleri 12 saatte dize 
getirdiğini belirten Yalçın, milletin onuru ve erdemi ter-
cih ettiğini de sözlerine ekledi. “Millet yüzü emperyaliz-
me, gönlü paraya dönük olanları yerle bir etti” değer-
lendirmesinde bulunan Yalçın, meydanlarda, sokaklarda 
canları pahasına eşsiz bir destan yazan milletin şimdi 
hukuk önünde hesap sorulmasını istediğini söyledi.  

TANKLARI MİLLETİN ÜZERİNE 
SÜRENLERİ UNUTMAYACAĞIZ

15 Temmuz gecesini unutmadıklarını ve unutmaya-
caklarını belirten Yalçın, “Kurumlar içerisinde vesayet 
oluşturanları, işgal, darbe ve katliam emrini verenleri, 
‘Ezin, yakın, vurun, acımayın’ diye talimatlar yağdıran 
apoletli teröristleri, tankları milletin üzerine sürenleri, 
alçak uçuşla alçakça katliam yapanları unutmayacağız” 
diye konuştu.

Darbe girişimini “tiyatro” diyerek meşrulaştırmaya ça-
lışanlar ile işgale destek veren küresel şer odaklarını 
da unutmayacaklarını vurgulayan Yalçın, şehitleri, aziz 
hatıralarını ve verdikleri onurlu mücadeleyi unutmaya-
caklarının altını çizdi. Yalçın, “Onların emaneti emane-
timizdir. Onların davası davamızdır. Onların inancı inan-
cımızdır. Onların düşmanları ebedi düşmanlarımızdır. 
Unutmayacağız. Davamıza sahip çıkıyor, ‘Zalimler en 
ağır şekilde cezalandırılsın’ istiyoruz” ifadelerini kullandı.

‘FETÖ’nün üst aklından, mimarlarından, destekçilerin-
den ve tetikçilerinden yargı önünde hesap sorulma-
sı gerektiği çağrısı yapan Yalçın, adalet önünde, yargı 
önünde herkesin eşit olduğunu, adalet ilkesinden ödün 
verilemeyeceğini söyledi. Yalçın, adaletin tecelli edece-
ğini ve kimsenin adaletten kaçamayacağını söyleyerek, 
kamuoyunu hainlerin yargılanma sürecinin takipçisi ol-
maya çağırdı. Geçmiş darbe davalarını hatırlatan Yalçın, 
bu konudaki en ufak bir tavizin adaleti sekteye uğrata-
bileceği konusunda da uyarılarda bulundu. 
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Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 
Kudüs ve Filistin’de yaşanan drama 
dikkat çekmek amacıyla düzenlenen 
“Özgür Kudüs” yürüyüşüne katıldı. 
İHH’nın İstanbul’da düzenlediği  yü-
rüyüş Taksim Tünel’den başlayıp 
İstiklal Caddesi’ndeki Galatasaray 
Lisesi önünde son buldu. Yürüyüşe 
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 
İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım, 
Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı 
Levent Uslu ve Memur-Sen’e bağlı 
sendikaların İstanbul il başkanları da 
katıldı. Burada bir konuşma yapan 
Yalçın, 7. yılı geride bırakılan Mavi 
Marmara saldırısında hayatını kaybe-
denler için “Kahraman Şehitler” ifa-
desini kullanarak rahmet diledi. Mavi 
Marmara şehitleri gibi, mavi Marmara 
davasını da unutmayacaklarını vur-

gulayan Yalçın, “Emperyalistler, Siyo-
nistler ve dostları istiyorlar ki;  Mavi 
Marmara unutulsun; konuşulmaya 
korkulsun ve utanılsın. Bu amaçla bir 
intikam planı içerisinde çirkin bir algı 
operasyonu sürdürülüyor. Mavi Mar-
mara’yı unutmak, Mavi Marmara’yı 
susturmak demektir. Mavi Marma-
ra’nın susması, vicdanın susmasıdır. 
Fıtratın susması, insanlığın susması-
dır!” dedi.

“MAVİ MARMARA
ANTİEMPERYALİST BİR 
REDDİYEDİR”

Filistin’in farkında olmadan yalnızlığa 
terk edildiğini ifade eden Yalçın, İsra-
il’in işgalci politikalarının da göz göre 

Yalçın: Mavi Marmara’nın Susması
Vicdanın Susmasıdır

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, İHH’nın düzenlediği “Özgür Kudüs” yürüyüşüne katıldı. 
Yalçın, burada yaptığı konuşmada Mavi Marmara’yı unutmanın, şehitlerin hatırasına ihanet 
etmek olduğunu söyledi. 
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göre hayata geçirildiğini belirtti. ABD Başkanı Donald 
Trump’ın seçim vaatlerinden birinin, Kudüs’ün İsrail’in 
başkenti olacağı yönünde olduğunu hatırlatan Yalçın, 
Mescid-i Aksa’nın  her gün Siyonist postallarca kirle-
tildiğini, arkeolojik kazı adı altında yıkılmak istendiği-
ni söyledi. Kudüs’te ezanların susturulmasının İslam 
dünyasına meydan okumak olduğunu belirten Yalçın,  
yerleşimci politikasıyla Kudüs’ün parsel parsel işgal 
edildiğini vurguladı. “Hz. Peygamber’in, Hz. Ömer’in, 
Sultan Selahaddin’in emaneti Kudüs, her geçen gün 
bir İsrail kentine dönüştürülüyor” şeklinde konuşan 
Yalçın, ülkelerin Filistin davasını omuzlamaktan ka-
çındığını söyledi. Filistin ve Kudüs’ün ümmetin onuru 
olduğunu ifade eden Yalçın, “Mavi Marmara, küresel 
emperyalizme antiemperyalist bir reddiyedir. Herke-
sin suspus olduğu bir dünyada ‘Kral Çıplak!’ diye hay-
kırmaktır. Küresel istilaya, istilacı İsrail’e karşı insanlık 
onurunun yücelmesidir. Bu nedenle etkisi de cesame-
tinden büyüktür. O günle sınırlı kalmamıştır ve hala 
devam etmektedir”  şeklinde konuştu.

YILDIRIM: BÜTÜN MAZLUMLARA
SAHİP ÇIKACAĞIZ

İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım ise Ramazan ayında 
yürüyüşe katıldıklarından dolayı Filistin sevdalılarına 
teşekkürlerini sundu. Kudüs’teki ezan yasağına da 
değinen Yıldırım, “Ezanı susturmaya karar vermişler. 

Ezanı susturuyorlar. Hem de Mescid-i Aksa’da. Allah 
sizin dilinizi, elinizi kurutsun! Bütün dünya liderleri bizi 
yalnız da bıraksa bizler, Doğu Türkistan’a, Moro’ya, 
Keşmir’e, Suriye’ye, Irak’a ve Libya’ya sahip çıkmaya 
söz veriyoruz!” dedi.
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Başbakan Binali Yıldırım, iftarda yaptığı konuşmada 
çalışma hayatının vazgeçilmezi olan memur, işveren 
ve işçi bütün paydaşları bir arada görmekten, aynı if-
tar sofrasında olmaktan duyduğu memnuniyeti dile 
getirdi.

Sendikaların demokraside önemli bir görevi ifa ettiği-
ni belirten Başbakan Yıldırım, “Sendikal mücadele ile 
siyasi mücadele her alanda kesiştiği için sizlerle aynı işi yapıyor, aynı endişeleri yaşıyor, aynı gururu paylaşıyo-
ruz. Bizim davamız umudu, ekmeği, adaleti büyütmek, çoğaltmak. Siyasetten de murat, sendikadan da murat, 
eşrefi mahluk olan insana hizmettir” dedi.

Emeği, alın terini en mukaddes değer olarak gördüklerini, insan onurundan, helal lokmadan daha değerli hiçbir 
şey olmadığını vurgulayan Yıldırım, “Bütün tartışmaları bir kenara bırakarak aşımıza, işimize, ülkemizin gelecek 
hedeflerine odaklanmalıyız” dedi. Demokrasinin ve milletin aydınlık geleceğini korumak için aynı şuurla birlikte 
çalışacaklarını ve birlikte başaracaklarını söyleyen Başbakan Yıldırım, bu uğurda herkese düşen önemli görevle-
rin olduğunun altını çizdi. Başbakan Yıldırım, Türkiye’de, demokrasi mücadelesinin yalnızca bir kesimin işi olma-
dığını, bütün toplum paydaşlarının ortak amacı, ortak mücadelesi olduğunu da sözlerine ekledi.

Memur-Sen Yönetimi Başbakan Yıldırım’ın 
İftar Davetine Katıldı

Memur-Sen ve bağlı sendikaların yönetim 
kurulu üyeleri Başbakan Binali Yıldırım’ın, 
Çankaya Köşkü’nde verdiği iftara katıldı.
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USLU: HEPSİNDEN HESAP SORULSUN

Duruşma salonu önünde açıklamalarda bulunan Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Levent Uslu, “FETÖ’nün 
üst aklından, mimarlarından, destekçilerinden ve tetikçilerinden yargı önünde hesap sorulmalıdır. Asla geri atım 
atılmamalıdır” dedi.

SÜRECİN SULANDIRILMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ

Duruşma salonunda sanıkların üç maymunu oynadıklarını ifade eden Uslu, “Onca delil, onca görüntü, onca tanık 
ve onca itiraf varken FETÖ’cülerin halen inkarı bir yöntem olarak seçmesi hainliklerinin bir göstergesidir. Akılla-
rınca süreci sulandıracaklar. Buna asla izin vermeyiz. İzin vermemek için de buradayız” şeklinde konuştu.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü’ndeki salonda görülen Genelkur-
may Çatı Davasının duruşmasına Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Levent Uslu, Toç Bir-Sen Genel Başkan 
Yardımcısı Hüseyin Öztürk ve Toç-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Nail Süngü takip etti. Konfederasyon adına 
davayı takip eden Avukat Enes Günay’dan bilgi alan heyet, şehit aileleriyle de bir araya geldi. 

Memur-Sen FETÖ Duruşmalarını Takip Ediyor

Memur-Sen heyeti, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında 
Genelkurmay Karargahı’nda yaşanan eylemlere ilişkin, aralarında sözde Yurtta Sulh Konseyi 
üyelerinin de yer aldığı 221 sanığın yargılandığı davanın 15’inci celsesine katıldı.
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Memur-Sen Heyeti ILO’da

106’ıncı Uluslararası Çalışma Kon-
feransı İsviçre’nin Cenevre ken-
tinde gerçekleştirildi. Memur-Sen 
Genel Başkanı Ali Yalçın ve berabe-
rindeki Memur-Sen Heyeti’nin de 
katıldığı konferansta çalışma haya-
tı ele alındı.

OLUMSUZ ALGILARI 
SONA ERDİRMEK 
İSTİYORUZ

Özellikle konferansın genel kuru-
lunda yapılan konuşmalar ile bu 

konuşmalara verilen tepkileri göz-
lemlediklerini vurgulayan Yalçın, 
ILO ve Cenevre’yi gezilecek mekan 
değil, ülke ve çalışanlar için diplo-
matik bir imkan olarak gördüklerini 
dile getirdi.

Bazı ülke heyetlerinin Türkiye’ye 
karşı önyargılı bir tutum içerisinde 
olduğuna dikkati çeken Yalçın, şöy-
le konuştu: “Bazı ülkelerin, ayağa 
kalkan, ekonomisi iyi giden ve de-
mokrasisi kurumsallaşan bir Tür-
kiye istemediği aşikar. Buna karşı 
sivil toplum kuruluşlarının da en az 
devlet diplomasisi kadar duyarlılık 
göstermesi gerektiğine inanıyoruz. 
Memur-Sen olarak üyelerimiz için 
olduğu kadar ülkemiz için de kendi-
mize bir misyon üstlendik ve ülke-
mize yönelik olumsuz algıları sona 
erdirmek için yoğun bir şekilde dip-
lomasi trafiği yürütüyoruz.”

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve beraberindeki Memur-Sen heyeti, bu sene 106’ncısı 
düzenlenen ILO Çalışma Konferansı’na katıldı. Burada Anadolu Ajansı’nın sorularını yanıtlayan 
Yalçın, “ILO ve Cenevre’yi, ülke ve çalışanlar için diplomatik bir imkân olarak görüyoruz” dedi.
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ÖNEMLİ ADIMLAR ATTIK

Yalçın, yaptıkları ikili görüşmelerde hem Türkiye 
hem de çalışanlar adına önemli adımlar attıklarını 
aktararak, Türkiye ile ilgili önyargıların kırıldığını 
ifade etti. 

Yalçın, Memur-Sen’in uluslararası diplomasiye 
büyük önem verdiğini ve dış ilişkiler departma-
nını güçlendirdiğini, bunun neticesi olarak kısa 
süre önce iki uluslararası organizasyona ev sa-
hipliği yaptıklarını anımsattı. Uluslararası girişim 
ve diplomasi trafiklerinin gelecek dönemde de 
artarak süreceğini bildiren Yalçın, Türkiye’ye kar-
şı yürütülen olumsuz algı operasyonlarına karşı 
mücadeleye devam edeceklerini sözlerine ekle-
di. Yalçın, genel kurulun ardından, çeşitli ülkeler-
den sendika yönetici ve temsilcileriyle bir araya 
gelerek istişareler gerçekleştirdi.

Diğer komiteler tarafından gerçekleştirilen top-
lantı ve konferansları da takip eden Memur-Sen 
heyeti, Türkiye’de çalışma hayatının geliştirilme-
sine yönelik notlar aldı.
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Mescid-i Aksa avlusundaki iftar programı, Memur-Sen 
Genel Başkan Yardımcıları Mehmet Bayraktutar ve Gü-
nay Kaya, İstanbul Sultanbeyli Belediye Başkan Yardım-
cısı Muhammed Çimen ve Sadakataşı Derneği görevlile-
rinin katılımıyla gerçekleştirildi.

KAYA: KARDEŞLERİMİZLE 
AYNI SOFRADAYIZ

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Günay Kaya ise, 
dünyada nerede mağdur ve mazlum varsa onlarla im-
kânlarını paylaşmaktan çekinmediklerini söyledi. Kaya, 
“Bugün burada Ramazan’ın birlik ve beraberliğinden, 
rahmetinden, kardeşlik ikliminden istifade ederek, Ku-
düs’teki kardeşlerimizle aynı sofrada buluştuk. Biz her 
zaman, her daim kardeşlerimizin yanındayız. Burada ya-
şadıkları sıkıntıları, kendi sıkıntımız olarak görmekteyiz. 
Filistinli kardeşlerimizin sorunlarının ve sıkıntılarının çö-
zülmesi için, her türlü desteği dün olduğu gibi bugün de 
vereceğiz” diye konuştu.

BAYRAKTUTAR: RAMAZAN’IN 
BEREKETİNİ PAYLAŞIYORUZ

Memur-Sen ve Sultanbeyli Belediyesinin destekleriy-
le Harem-i Şerif’in avlusuna kurulan iftar sofralarında 
binlerce Filistinli oruçlarını açtı. Burada bir konuşma 
gerçekleştiren Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı 
Bayraktutar, “Hayatımın en mutlu günlerinden birini 
yaşıyorum. Kudüs’teyiz, Mescid-i Aksa’dayız. Kardeşle-
rimizle birlikteyiz, onlarla gönül soframızı paylaşıyoruz. 
Ramazan’ın bereketini paylaşıyoruz” dedi.

Memur-Sen 
Mescid-i Aksa’da 
İftar Verdi

Memur-Sen ve Sadakataşı Derneği Mescid-i 
Aksa’da iftar programı düzenledi. İftar prog-
ramına Memur-Sen Genel Başkan Yardımcıları 
Mehmet Bayraktutar ve Günay Kaya da katıldı.
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İLK ADRES YETİM ÇOCUKLAR

Memur-Sen Genel Başkan Vekili Metin Memiş’in ilk 
adresi Suriye’deki savaş nedeniyle Türkiye’ye sığınan 
yetim çocuklar oldu. Memiş burada yaptığı açıklamada 
“Kardeşlerimize kapılarımızı açtığımız bu dönemde ma-
alesef bazı provokatörler, Suriyeli kardeşlerimize karşı 
bir kampanya başlatmaya çalıştı. Biz kadim bir mede-
niyetin temsilcisiyiz” ifadelerini kullanarak, provokas-
yonlara karşı vatandaşları uyardı. Memiş, paylaşmayı 
öğütleyen bir dinin temsilcisi olduklarını hatırlattı. 

Son günlerde ülkemizde misafir bulunan Suriyelilerin 
sıkça olumsuz şekilde gündeme getirilmeye çalışıldı-
ğını belirten Memiş, bunca yıldır konunun bu şekilde 
gündeme gelmeyip aniden gündem edilmesinin üze-
rinde düşünülmesi gereken bir konu olduğunu söyledi. 
Milletin, oynanan oyunlara gelmemesi, tuzaklara düş-
memesi gerektiğini dile getirdi. 

MİLLETİMİZ SURİYELİ KARDEŞLERİNE 
SAHİP ÇIKTI

Sakarya’da yaşanan menfur olaya da değinen Memiş, 
bunu yapanların insan olamayacağını, hak ettikleri ce-
zayı çekeceklerini söyledi. Ülkemizdeki Suriyeli kardeş-
lerimizin canı, malı ve namusunun bize emanet oldu-
ğunu ifade eden Memiş, “Milletimiz katledilen Suriyeli 
kardeşlerimizin cenazesine sahip çıkarak büyüklüğünü 
göstermiştir. Bundan sonra bu tür olayların yaşanma-
ması için herkesin sağduyulu olması gerekir. Buradan 
medyamızdan sivil toplum örgütlerimize kadar sorum-
luluk sahibi herkese sorumluluk çağrısında bulunuyo-
rum” ifadelerini kullandı.

Memiş, Suriyeli ailelerin yanı sıra, savaş sırasında evle-
rine atılan varil bombası sonucu vücutlarında yanıklar 
oluşan aileyi de ziyaret etti.

Memiş: Savaş Mağduru Ailelere Kapımız Daima Açık

Memur-Sen Genel Başkan Vekili Metin Memiş, Sağlık-Sen Genel Başkan Yardımcıları Himmet Ba-
yar ve Abdülaziz Aslan ile birlikte, Ankara Önder Mahallesi ve Solfasol’da bulunan savaş mağdu-
ru aileleri ziyaret etti. Metin Memiş, ziyaret ettiği çocuklara oyuncak ve çikolata dağıttı.
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Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Çankırı İl Temsilciliği 
binasının açılışı, Memur-Sen Genel Başkan Yardımcı-
sı Mehmet Emin Esen, Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan 
Vekili Latif Selvi, Çankırı Belediye Başkanı İrfan Dinç, 
Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu ve çok 
sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleştirildi. Açılıştan 
sonra Esen ve Selvi, Engelliler Haftası kapsamında 
“Hayatı Paylaşmak İçin Engel Yok” programında en-
gellilerle birlikte aktivitelerde bulundu.

ESEN: ÜYEMİZE VE ÜLKEMİZE KATKI-
DA BULUNMAYI SÜRDÜRECEĞİZ

Binanın açılışında konuşan Memur-Sen Genel Başkan 
Yardımcısı Mehmet Emin Esen, Memur-Sen’in Tür-
kiye’nin en büyük emek hareketi olduğunu belirtti. 
Esen, Memur-Sen’in bugünlere gelmesinde emeği ge-
çen herkese teşekkür ederek, kaliteli hizmetler ürete-
rek hem üyelere hem de ülkeye birçok alanda katkıda 
bulunmayı sürdüreceklerini belirtti.

ESEN VE SELVİ ENGELLİ VATANDAŞ-
LARLA AKTİVİTELERDE BULUNDU

Daha sonra Engelliler Haftası kapsamında engelli va-
tandaşlarla biraraya gelen Mehmet Emin Esen ve Latif 

Selvi, burada engellilerle birlikte aktivitelerde bulundu. 
Şiir dinletisinin gerçekleştirildiği programda, Çankırı 
İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı Memur-Sen Genel 
Başkan Yardımcısı Esen’e, Çankırı Belediye Başkanı 
İrfan Dinç de Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı 
Latif Selvi’ye plaket takdim etti.

Esen ve Selvi, Çankırı’da Yeni Hizmet Binasının 
Açılışını Gerçekleştirdi

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Esen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Vekili 
Latif Selvi, Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Çankırı İl Temsilciliği’nin yeni hizmet binasının açılı-
şını gerçekleştirdi. Binanın hayırlara vesile olmasını temenni eden Esen ve Selvi daha sonra 
Engelliler Haftası kapsamında düzenlenen, “Hayatı Paylaşmak İçin Engel Yok” programında 
engellilerle birlikte aktivitelerde bulundu.
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Bu yıl 31’incisi düzenlenen 
“İş Sağlığı ve Güvenliği Haf-
tası” etkinliklerinin açılış 
programı Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakan Yardımcısı 
Orhan Yeğin, Müsteşar Yar-
dımcısı Mazhar Yıldırımhan, 
Gaziantep Valisi Ali Yerlika-
ya, Milletvekili Nejat Koçer, 
Büyükşehir Belediye Başka-
nı Fatma Şahin, Memur-Sen 
Genel Başkan Yardımcıları 
Günay Kaya ve Hacı Bayram 
Tonbul, Hak-İş Genel Başkanı 
Mahmut Arslan, Kamu-Sen 
Genel Sekreteri Önder Kah-
veci, Türk-İş Genel Mali Sek-
reteri Ramazan Ağar, TİSK’i 
temsilen Cengiz Delibaş ve 
Uluslararası Çalışma Örgütü 
(ILO) Türkiye Temsilcisi Nu-
man Özcan’ın katılımıyla Ga-
ziantep’te gerçekleştirildi.

Çeşitli eğitim, seminer ve 
programların yanı sıra iş gü-
venliği fuarının da yer aldığı 

etkinliklerin açılış töreninde 
konuşan Memur-Sen Genel 
Başkan Yardımcısı Günay 
Kaya, iş kazaları ve meslek 
hastalıklarından dolayı ha-
yatını kaybeden insanların 
fazlalığına dikkat çekti. Kaya, 
“Kamu çalışanları iş sağlığı 
güvencesi konusunda üvey 
evlat muamelesi görüyor. 
Kamunun da iş sağlığı alanın-
da önemsenmesi gerekiyor” 
şeklinde konuştu.

MESLEK HASTALIK-
LARI LİTERATÜRÜ 
YENİDEN GÖZDEN 
GEÇİRİLMELİ

Meslek hastalıkları konusun-
da da literatürün yeniden 
gözden geçirilmesi gerekti-
ğini söyleyen Kaya, “Meslek 
hastalıkları kavramı daha çok 
işçiler için düşünülmüş olsa 
da, kamuda çalışanlar için de 

meslek hastalıkları listesi, de-
rece ve kodlamaları yapılmalı, 
iş güvenliği ve iş sağlığı açı-
sından riskli meslekler belir-
lenmelidir” dedi.

Kaya ayrıca, iş güvenliği uz-
manlarının kadro ihdasına da 
değinerek kamu kurumların-
daki iş güvenliği uzmanla-
rının, iş güvenliği sertifikası 
olanların, kadro ihdası ve üc-
retlerine ilişkin sorunlarının 
gündeme gelmesi gerektiğini 
belirtti. Kamuda iş güvenliği 
uzmanlarının etkin bir şekilde 
yer alması için kurumlara kad-
ro verilmesinin olumlu yönde 
katkı sağlayacağını söyleyen 
Kaya, iş kazaları ve meslek 
hastalıklarından kaynaklanan 
ölümlerin azalmasını ve bu 
konuda herkesin sorumluluk 
almasını temenni ederek ko-
nuşmasını noktaladı.

Kaya: İş Sağlığı ve 
Güvenliği Konusunda 
Herkes Sorumluluk 
Almalı
Memur-Sen Genel Başkan Yardım-
cıları Günay Kaya ve Hacı Bayram 
Tonbul, Gaziantep’te düzenlenen “İş 
Sağlığı ve Güvenliği Haftası” etkin-
liklerinin açılış programına katıldı. 
Programda konuşan Memur-Sen 
Genel Başkan Yardımcısı Kaya, İş 
kazaları ve meslek hastalıklarından 
kaynaklanan ölümlerin azalması ko-
nusunda herkesin sorumluluk alması 
gerektiğini belirtti.
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15 Temmuz hain darbe girişiminin 1. yıldönümünde 
anma etkinlikleri kapsamında düzenlenen basın top-
lantısına Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın’ın yanı 
sıra komite üyesi STK’ların genel başkanları da katıldı.

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-
İŞ), Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu 
(TESK), Memur Sendikaları Konfederasyonu (ME-
MUR-SEN), HAK-İşçi Sendikaları Konfederasyonu 
(HAK-İŞ), Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB), Türkiye 
İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), Türkiye 
Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu (Türkiye 
KAMU-SEN) ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 
(TOBB) oluşturduğu Türkiye-Avrupa Birliği Karma İsti-
şare Komitesi (KİK) tarafından düzenlenen basın açık-
laması eş zamanlı olarak 81 ilde gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan Türkiye Odalar ve Borsalar Birli-
ği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 15 Temmuz’u 
asla unutmayacaklarını ve unutturmayacaklarının 
altını çizdi, ülkenin geleceğini inşa ederken yaşanan-
lardan ders alacaklarını söyledi. Türkiye’nin geleceğin-
den umutlu olduklarını belirten Hisarcıklıoğlu, 15 Tem-
muz’un yeni bir başlangıç olması gerektiğini söyledi.

Toplantıda Komite adına ortak basın açıklamasını oku-
yan Hisarcıklıoğlu, bu ortak açıklamayı 81 ilde aynı 
anda yaptıklarına dikkat çekti. Hisarcıklıoğlu, iki hafta 
boyunca, farklı etkinliklerle, hazırlanan afişlerle Türki-
ye’nin tamamında 15 Temmuz ruhunu canlı tutacak-
larının altını çizerek, 15 Temmuz’un Türkiye için bir 
milat olduğuna inandıklarını söyledi.

Türkiye-AB KİK Üyesi STK’lardan 81 İlde Ortak 
Basın Açıklaması

Memur-Sen’in de aralarında bulunduğu Türkiye-Avrupa Birliği Karma İstişare Komitesi (KİK) 
tarafından 15 Temmuz’u anma etkinlikleri kapsamında ortak basın toplantısı düzenlendi.
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15 TEMMUZ RUHU 
DEMOKRASİNİN 
SİGORTASIDIR

Hisarcıklıoğlu, 15 Temmuz’da Tür-
kiye demokrasisinin, hiçbir kaba 
kuvvete teslim olmayacak kadar 
güçlü olduğunu herkese gösterdik-
lerini vurguladı.

Bunun, dünyaya örnek olacak bir 
tavır olduğunu dile getiren Hisar-
cıklıoğlu, milletin darbeye karşı 
durarak; Türkiye Cumhuriyeti’nin, 

milletin iradesi dışında hiçbir güç 
tarafından yönetilemeyeceğinin 
mesajını verdiğini vurguladı. Hisar-
cıklıoğlu, bunun için büyük bir bedel 
ödendiğinin altını çizerek, “Darbe 
girişimine karşı verdiğimiz bu mü-
cadelede, 250 vatandaşımız şehit 
oldu. 2 bin 301 vatandaşımız gazi 
oldu. Şehitlerimize Allah’tan rah-
met diliyoruz. Gazilerimizi şükranla 
anıyoruz. Milletimiz onları daima 
minnetle ve rahmetle anacaktır. 
Dünyada çok az millet bu bedeli 
ödeyebilir” dedi.

Hisarcıklıoğlu, siyasi görüşü fark 
etmeksizin Türkiye’nin geleceğine 
sahip çıkan 15 Temmuz ruhunun, 
demokrasinin sigortası olduğunu 
ifade etti. Bir daha böyle hain giri-
şimlerin yaşanmaması için FETÖ ile 
mücadelenin her alanda etkin ve 
kararlı şekilde sürdürülmesi gerek-
tiğini yineledi. Yargı kurumlarının, 
darbecilere ve onların destekçileri-
ne hak ettikleri en ağır cezayı ver-
mesi gerektiğini, milletin vicdanının 
rahatlatılması gerektiğini ifade 
etti.
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Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Birlik Haber-Sen’in Ankara’da düzenlediği 5. Büyük Türkiye Buluşmasına 
katıldı. Programa Yalçın’ın yanı sıra Birlik Haber-Sen Genel Başkanı Ömer Budak ve Birlik Haber-Sen Genel Baş-
kan Yardımcıları, Ulaştırma Memur-Sen Genel Başkanı Can Cankesen, Kültür Memur-Sen Genel Başkanı Mecit 
Erdoğan da katıldı.

Yalçın: Hak Mücadelemizi Sürdürüyoruz

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Birlik Haber-Sen’in Ankara’da düzenlediği 5. Büyük Tür-
kiye buluşmasında konuştu. Yalçın, “Bu ülkede yol açan, yol alan ve yeni rotasını bulması için 
ter döken bir teşkilatız. Ne zaman Türkiye aleyhine bir kirli dalga yükseldiyse o dalgayı kırmak 
için Memur-Sen inisiyatif almıştır. Ne zaman ülkede bir tıkanma varsa, ülkeye nefes aldırmak 
için elini taşın altına koymuştur” dedi.
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Türkiye’nin farklı şehirlerinden ge-
len iletişim ve haberleşme çalışan-
ları ile bir araya gelen Yalçın, burada 
yaptığı konuşmada, Memur-Sen’in 
Türkiye’de saygın bir yeri olduğu-
na işaret etti. Yalçın, Memur-Sen’in 
hak mücadelesini erdemli bir şekil-
de yaptığını söyledi. Memur-Sen’in 
dile getirdiklerinin hamaset teme-
linde olmadığını bundan dolayı da 
gerçekliği ve geçerliliği olduğunu, 
onun için toplumda karşılık buldu-
ğunu ifade etti.

KAZANIMLARIMIZ 
SÜRECEK

Dünyadaki sendikal hareketlerin 
durumuna değinen Yalçın, dün-
yada sendikal hareketlerin aşağı 
indiğine, sendikaların üyeleri için 
günü kurtarma operasyonları ile 
ayakta durduğuna da dikkat çekti. 
Yalçın, Memur-Sen’in mevcudu ko-
ruma üzerine yürüyen bir dönemde 
temel hak ve özgürlükleri de içine 
alan düzenlemeler dâhil 213 kaza-
nım ile masadan kalktığını hatırlattı.

Memur-Sen’in milletin değerleri-
ne sahip çıktığını belirten Yalçın, 
yol açan yol alan ve yeni rotasını 
bulması için ter döken bir teşki-
lat olduklarını, ne zaman Türkiye 

aleyhine bir kirli dalga yükseldiyse 
o dalgayı kırmak için Memur-Sen’in 
inisiyatif aldığını, ülkeye nefes al-
dırmak için elini taşın altına koydu-
ğunu söyledi. Yalçın, Memur-Sen’in 
ulaşmış olduğu üye sayısını “kabul 
olmuş dualarımızın eseridir” şeklin-
de nitelendirdi.

Birlik Haber-Sen’in Memur-Sen 
için önemine de değinen Yalçın, 
“Birlik Haber-Sen 25 yıllık bir ma-
ziyi geride bırakan, çeyrek asırlık 
bir geçmişi olan teşkilatların başın-
da geliyor. Köklü bir teşkilat. Zorlu 
süreçlerden zor badirelerden geçti. 
Ama yılmadı. Azimle gayretle 16 
bin sayısına ulaştı ve bugün 20 bin 
üyeyi hedeflemektedir ve üyeleri 
açısından kazancın merkezi konu-
mundadır” ifadelerini kullandı.

BUDAK: BİRİLERİNİN 
HAYAL EDEMEYECEKLE-
RİNİ GERÇEĞE DÖNÜŞ-
TÜRÜYORUZ

Kur’an tilaveti ve İstiklal Marşı’nın 
ardından açılış konuşmasını yapan 
Birlik Haber-Sen Genel Başkanı 
Ömer Budak ise “Kamu görevlile-
rinin yetkili konfederasyonu Me-
mur-Sen olarak, Basın Yayın ve 

İletişim Hizmet Kolunda ter akıtan 
Birlik Haber-Sen olarak, her kurum-
da her kuruluşta varız. Hamd edi-
yoruz, şükrediyoruz. Türkiye’nin en 
ücra noktalarına kadar nefes alıp 
veren örgütlü bir teşkilatız. Türki-
ye’nin ve Dünyanın neresinde inle-
yen bir yürek varsa oraya insanlık 
taşıyoruz. Anadolu’nun umudunu 
artırıyor, hayallerini güçlendiriyo-
ruz. Kazanımlarımızı artırıyoruz. So-
runlardan beslenmiyor, çözümlerle 
güçleniyoruz. Birilerinin hayal dahi 
edemeyecekleri kazanımlara imza 
atıyoruz” dedi.

İletişim ve haberleşme alanında-
ki konulara da değinen Budak, “İş 
güvencesi bizim kırmızı çizgimizdir. 
Eşit işe eşit ücret ve eşit özlük hak-
ları verilmesi için mücadele edece-
ğiz. PTT A.Ş’de personel eksikliği-
nin giderilmesini sağlayacağız. İş 
baskısının ortadan kaldırılması, ün-
van yükselme sınavlarının açılması 
ve bu sınavların statü ayrımı göze-
tilmeden yapılması, çalışma saatle-
rinin ve mesai ücretlerinin yeniden 
düzenlenmesi, evrensel posta hiz-
metlerinden aktarılan paydan per-
sonele de verilmesi, ucuz iş gücü 
ve taşeronlaşmaya bir an önce son 
verilmesi için mücadele ediyoruz” 
şeklinde konuştu.
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Memur-Sen Konfederasyonu, 15 
Temmuz anma etkinlikleri kapsa-
mında bağlı sendikalarıyla birlikte 
Sağlık-Sen Genel Merkezi önünde 
buluşarak Güvenpark’a yürüyüş 
düzenledi. 81 ilde eşzamanlı ola-
rak gerçekleştirilen yürüyüşlerde, 
249 Şehidi temsilen, fotoğrafları-
nın basılı olduğu tişörtlerle büyük 
meydanlara hareket edildi. Yoğun 
katılımın ve büyük bir coşkunun 
olduğu yürüyüşlerde, 15 Temmuz 
hain kalkışması şiddetli bir şekilde 
kınandı, bir daha yaşanmaması için, 
“15 Temmuz Ruhu Diri Tutulsun” 
çağrısında bulunuldu. Sık sık slo-
ganların atıldığı programlarda “Milli 
İrade” vurgusu yapıldı.

15 TEMMUZ DİRENİŞ 
RUHU YOLUMUZU 
AYDINLATMAYA DEVAM 
EDECEK

Etkinliklerin Ankara yürüyüşün-
de coşkulu kalabalığa hitap eden 
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yal-
çın, bir yıl önce FETÖ’nün hain bir 
şekilde millete boyun eğdirmeye 
çalıştığını belirterek,  bu girişimi bir 
darbenin yanında bir işgal girişimi 
olarak değerlendirdi. Hain darbe 
ve işgal girişiminde 8 binden fazla 
askeri personel, 35 uçak, 37 heli-
kopter, 74 tank,  246 zırhlı araç, 3 
askeri gemi ve 4 bine yakın silahın 

kullanıldığını hatırlatan Yalçın; Mec-
lis, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Özel 
Harekât Daire Başkanlığı ve Emni-
yet Genel Müdürlüğü ve MİT’in sal-
dırıya uğradığını belirtti.

15 TEMMUZ’U 
UNUTMAYACAĞIZ

“Şehitler ölmez vatan bölünmez”  
sloganlarıyla sözü sık sık kesilen 
Yalçın, “15 Temmuz bize iki şey ha-
tırlatıyor; Birincisi; FETÖ’cü ihanet. 
İkincisi; kahramanca direniş, vata-
na sadakat, şehadet ve yeniden 
diriliş” ifadelerini kullandı. İhaneti 
de sadakati de unutmayacaklarını 

Yalçın: 15 Temmuz Ruhunu Daima Diri Tutacağız

15 Temmuz anma etkinlikleri kapsamında Güvenpark’ta basın açıklaması gerçekleştiren 
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 15 Temmuz Demokrasi Nöbetlerini hatırlatıp, FETÖ’nün 
kirli emelleri ve stratejileri bertaraf edilene kadar nöbete devam edeceklerinin mesajını verdi. 
Yeni tuzaklara karşı uyanık olacaklarını dile getiren Yalçın,  “İşte bugün 81 ilde aynı anda 15 
Temmuz’u anmak için aynı ruhla alanlardayız. 15 Temmuz’un ruhunu daima diri tutacağız” 
dedi.
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ve unutturmayacaklarını söyleyen 
Yalçın, 15 Temmuz’u bir şehadet 
geçidi olarak nitelendirdi. Yalçın, 
“Çanakkale’nin kınalı kuzularının, 
Kafkasların, Sarıkamışların, Ye-
menlerin hikâyesidir. 15 Temmuz 
bir şehadet şölenidir! 15 Temmuz 
bir diriliş gecesidir! 15 Temmuz bir 
iman manifestosudur! 15 Tem-
muz’u unutmayacağız, unutturma-
yacağız!”dedi.

DARBE BAŞARILI OL-
SAYDI, 16 TEMMUZ’DA 
BİR FELAKETE 
UYANACAKTIK

Üzerinden 1 yıl geçmesine rağmen 
bazı çevrelerin 15 Temmuz ihane-
tinin boyutunu idrak edemedikleri-
nin altını çizen Yalçın, bu çevrelerin 
darbe başarılı olsaydı 16 Temmuz 
sabahı nasıl bir felakete uyanacak-
larının farkında olmadıklarını söy-
ledi. “Hiçbir insani, İslamî, ahlaki 
değer taşımayan bu bâtınî sapkın 
örgütlenmenin yapabileceği kötü-
lükler tasavvur ve muhayyilemizi 
aşar”  diyen Yalçın, “darbe başarılı 
olsaydı eski Türkiye’nin FETÖ’cü 
modifikasyonuna uyanacaktık” de-
ğerlendirmesinde bulundu.

Darbenin gerçekleşmesi durumun-
da Türkiye’nin bu darbenin arka-
sındaki üst aklın oyuncağı haline 
geleceğini, ekonomik olarak da bir 
sömürü ve yağma ülkesine dönü-
şeceğini fakat milletin bunu engel-
lediğini söyledi. “13 yılda dişimizle 
tırnağımızla elde ettiğimiz hakları-
mız elimizden alınacaktı” diyen Yal-
çın, “Darbe girişimi başarılı olsaydı, 
muhacirler sığınacak bir yurt bu-
lamayacak, mazlumlar kendilerine 
uzanan yardım elini kaybedecekti. 

İşte bu gerçeklerin farkında olan 
milletin sadık evlatları o gece “Han-
gi çılgın bana zincir vuracakmış 
şaşarım” diyerek bir insan seline 
dönüştüler ve zulmün tankını, to-
punu, uçağını bombasını ezip geç-
tiler” ifadelerini kullandı.

MEYDANLARI FETHETTİK 
HAİNLERİ DEFETTİK

Memur-Sen olarak o gece 1 milyon 
üyeyle alanlarda olduklarını kayde-
den Yalçın, ‘destanlar yayılır meza-
rımızdan’ diyerek alanlara akın et-
tiklerini belirtti. Yalçın, o gece tüm 
vatandaşların ayrım gözetmeksizin 
sahadaki yerini aldığına dikkat çek-
ti.

Darbenin FETÖ tarafından değil, 
üst akılları tarafından tasarlandığı-
nı kaydeden Yalçın, “Bu üst akıl, 15 
Temmuz öncesi DAEŞ’ten PKK’ya, 
FETÖ’den DHKPC’ye, TİKKO’dan 
Gezicilere bütün kozlarını oynadı. 
Başaramayınca darbeye yeltendi” 
şeklinde konuştu.

“15 Temmuz’u 27 Mayıs’tan, 12 
Eylül’den 28 Şubat ihanetlerinden 
ayıramayız” diyen Yalçın, “bu dar-

belerin her biri aynı odakların ayrı 
taşeronlara verdikleri ihalelerdir” 
değerlendirmesinde bulundu. 

Üst aklın ipuçlarının çok uzaklarda 
olmadığını belirtyen Yalçın, “Suri-
ye’de bizim karşımızda hangi aktör-
ler varsa, Irak’ta tezlerimizi kimler 
çürütmeye, bizi denklemin dışında 
kimler tutmaya çalışıyorsa, kendi-
leriyle savaştığımız, binlerce evla-
dımızı katleden teröristleri kimler 
koruyorsa, kimler onlara ülkelerini 
açıyorsa, kimler onlarla stratejik iş-
birliği içine giriyorsa bu işgal girişi-
minin arkasında onlar var” şeklinde 
konuştu.

15 Temmuz darbe girişiminin, em-
peryalistlerin bölgede uzun za-
mandır sergiledikleri kirli oyunların 
yeni bir perdesi olduğunu söyleyen 
Yalçın, FETÖ’nün bu oyunda se-
naryonun gereğini yapan bir aktör 
olduğunu belirtti; üst akıl denilen 
küresel terör şebekesi, küresel faiz 
lobisi, küresel emperyalist çetenin 
15 Temmuz’da yenildiğini vurgula-
dı. Yalçın’ın bir de Avrupa’ya çağrısı 
vardı;  “FETÖ’cü darbecilere sahip 
çıkan, kucak açan ülkelere de bura-
dan sesleniyoruz: Bu milleti PKK ile 
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DAEŞ ile yıkamadınız FETÖ’yle de 
yıkamayacaksınız. Artık darbelerle 
millete baş eğdirme devri 15 Tem-
muzla kapanmıştır” diye konuştu.

15 TEMMUZ RUHUNU 
DİRİ TUTACAĞIZ

“Üst Aklın yeni tezgâhlarına akıl 
ve iman ile karşı koyacağız” diyen 
Yalçın, o gece İslam coğrafyasının 
da dualarla Türkiye’deki direnişe 
destek olduklarını kaydetti. “Malat-
yay’la birlikte Kudüs, Gazze, Kahire; 
İstanbul’la birlikte Halep, Bağdat, 
Kabil; Konya ile birlikte Kayrevan, 
Bosna, Mekke; Ankara ile birlikte 
Kerkük, Erbil, Buhara, Bakü kıyam-
daydı, ayaktaydı” diyen Yalçın, 
sömürgeleştirme ve işgal planına 
karşı çözümün milletleşme, üm-
metleşme ve kardeşleşme oldu-
ğunu ifade etti. 15 Temmuz’dan 

sonra artık daha güçlü bir Türkiye 
olduğunu söyleyen Yalçın yine de 
yeni tuzaklara karşı uyanık olun-
ması gerektiğini hatırlattı. 15 Tem-
muz’un ruhunun daima diri tutul-
ması gerektiğini ifade etti.

Yalçın, eş zamanlı yapılan etkinlik-
lere atıfta bulunarak “İşte bugün 
81 ilde aynı anda 15 Temmuz’u 
anmak için aynı ruhla alanlardayız. 
Unutmayalım ki, Türkiye ne kadar 
güçlenirse küresel emperyalizm 
de o kadar kuduruyor, öfkeleni-
yor. O halde görev bitmiş değil. 15 
Temmuz’da çıktığımız sokaklardan 
evlerimize dönüp uyumaya kal-
karsak bizi uykumuzda boğarlar. 
Darbeciler şimdi mahkemelerde 
hesap veriyorlar.  15 Temmuz ge-
cesi ellerimizle yakalayıp adalete 
teslim ettiğimiz hainler türlü ayak 
oyunları içindeler. Yıllardır eğitimi 
aldıkları takiyye ve pişkinlikle, ha-

kikati sulandırma, zihinleri bulandır-
ma, davanın seyrini saptırma, darbe 
girişimini tartışmaya açma, Gülen’i 
temize çıkarma, zaman kazanma, 
hakikati zehirleme amacıyla “kont-
rollü darbe söylemini son derece 
örgütlü bir şekilde, bir plan daire-
sinde ilmek ilmek örmeye çalışıyor-
lar. Ama asla meydanlardaki zaferi 
mahkeme salonlarında kaybetme-
yeceğiz. O nedenle FETÖ davala-
rını takip edelim. Müdahil olalım. 
Mahkeme salonların önünde çadır-
larımızı kuralım. Milli İrade Nöbetleri 
gibi şimdi de Adalet Nöbetleri tuta-
lım” ifadelerini kullandı.

15 TEMMUZ ZAFERİNE 
SAHİP ÇIKALIM

Coşkulu kalabalığa “15 Temmuz 
Zaferine Sahip Çıkalım” çağrısında 
bulunan Yalçın, “250 şehidimizin 
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hatıralarına ve ailelerine, 2 bin 193 
gazimize, kazandığımız 15 Tem-
muz zaferine sahip çıkalım” şek-
linde konuştu. FETÖ davalarının, 
Türkiye’nin darbeler tarihinin kirli 
parantezini kapatan 15 Temmuz 
direnişinin son hamlesi olduğunu 
ve bu  nedeniyle stratejik olduğu-
nu belirten Yalçın, millet olarak, bu 
davanın hem mağduru, hem müş-
tekisi, hem tanığı, hem müdahili 
olduklarını söyledi.  “Millet olarak 
aklımızla oynanmasına, darbecile-
rin cezadan kurtulmasına müsaade 
etmeyeceğiz” ifadelerini kullanan 
Yalçın, “Nasıl ki 15 Temmuz ve de-
vam eden günlerde meydanlarda 

direniş çadırları kurup nöbet tut-
tuysak, bugün de Fethullahçı Terör 
Örgütü, kirli emelleri, ahlaksız stra-
tejileri, algı operasyonlarıyla birlik-
te tümüyle bertaraf edilene kadar 
nöbetimizi sürdüreceğiz.  O gün ne 
kadar müteyakkız idiysek bugün 
de aynı his ve bilinçle teyakkuz ha-
lindeyiz. 15 Temmuz’da kanımızla 
kurtardığımız emanetimizin, dava-
mızın, geleceğimizin, inancımızın, 
sinsi stratejilerde kaybedilmesine 
izin vermeyeceğiz. 15 Temmuz’un 
yıldönümü vesilesiyle şehitlerimize 
Yüce Rabbimizden rahmet, gazile-
rimize acil şifalar diliyor ve şükranla 
anıyoruz. Zalimlerin hem bu dün-

yada hem de ahirette yaptıklarının 
hesabını vereceklerine inanıyoruz. 
Mescid-i Aksa’da 15 Temmuz are-
fesinde şehid edilen Filistinli kar-
deşlerimizi de rahmetle anıyoruz. 
Siyonist İsrail’i ve destekçilerini la-
netliyoruz. Kudüs özgür olana dek 
direneceğiz, kardeşlerimizin yanın-
da duracağız” değerlendirmesinde 
bulundu.

Açıklamanın ardından Kuran’ı Kerim 
tilaveti yapıldı. Memur-Sen Genel 
Başkan Yardımcısı Mehmet Bay-
rakraktutar, şehitlerimiz için oku-
nan 1001 hatimin duasını yaptı.
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Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Memur-Sen Ge-
nel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Esen, Birlik Ha-
ber-Sen Genel Başkanı Ömer Budak Birlik Haber-Sen 
“TRT Şubesi” tarafından organize edilen, “15 Temmuz 
Destanı Şehit ve Gazilerimizi Anma” programına katıl-
dı. TRT’de gerçekleştirilen program, istiklal marşı ve 
15 Temmuz konulu sinevizyon gösterimiyle başladı. 
Daha sonra protokol konuşmalarına geçildi.

ŞEHİTLERİMİZE 
ALLAH RAHMET EYLESİN

Yalçın konuşmasına 15 Temmuz gecesi şehit olan 
Enerji Bir-Sen üyesinin o gece yaşadıklarını anlatarak 
başladı. Şehid Cumali Dağ’ın o gece yaşadıklarını anla-
tırken hüzünlü anlar yaşayan Yalçın, cenaze günü şe-
hid eşi Rukiye hanımın cesaretine hayran kaldığını dile 
getirdi. Yalçın, “İhanetin üzerinden bir yıl geçti. Şehidin 
oğlu sekiz yaşında. Bu ihanetin birinci yılında başsız 
şehit gibi vücudunu bu ülkeye siper eden, ahirete inti-
kal eden, bu işi bayraklaştıran 249 şehide rabbim rah-
met eylesin, Allah onlardan razı olsun. O gece destansı 
duruş sergileyip vücudunda istiklal madalyası gibi işa-
reti taşıyan gazilerin önünde eğiliyor, Rukiye hanım 
gibi eşini kaybedip çocuğunu teselli ederken ‘baban 
seni öksüz bıraktı ama vatansız bırakmadı’ diyen şe-
hit ailelerinin huzurunda hürmet ve minnetlerimi ifade 

ediyorum. Bu toplantı vesilesiyle bizi bir araya getiren 
Birlik Haber-Sen’in Şube Başkanına, yöneticilerine ve 
bu toplantıyı organize eden, o gece bu kurumu kurtar-
mak için kapının önünde direnen, diz çökmeyen genel 
müdürü dâhil bu teşkilatın onurlu evlatlarına yürekten 
teşekkür ediyorum” diye konuştu.

TÜRKİYE SON KALE

İçinde bulunduğumuz süreci “sıkıntılı bir süreç” olarak 
değerlendiren Yalçın, Türkiye’nin tarihte görmediği 
kadar saldırı ile karşı karşıya olduğunu söyledi. Türki-
ye için “Burası son kale” nitelendirmesi yapan Yalçın, 
yurt dışı temaslarında kendilerine söylenenleri aktar-
dı. “Türkiye son kale, yıkılmasına izin vermeyin diyorlar” 
diye konuşan Yalçın, 15 Temmuz’da dünyanın farklı 
yerlerinde Türkiye için sabaha kadar dua eden, hatim 
indirenler olduğunu ifade etti. Yalçın, “İşte o insanlar 
‘Son umudumuz sizsiniz yıkılmayın’ diyorlar. Bu millet, 
adını tarihe kaydetmiş, üç kıtada hüküm sürmüş, dün-
yaya adalet dağıtmıştır. Bu milletin varisi olduğu son 
cihan devleti yıkıldıktan sonra dünyadan huzur kalk-
mış, kargaşa hâkim olmuştur. Nerede Müslüman varsa 
savaşlar orda. Çünkü emperyal planlar devam ediyor. 
Onun için bu ülke ihanetin her türlüsünü gördü” şek-
linde konuştu.

Yalçın: 81 İlde Meydanlara Yürüyeceğiz

“15 Temmuz Destanı, şehit 
ve Gazileri Anma” Progra-

mında konuşan Memur-Sen 
Genel Başkanı Ali Yalçın “Bu 
milletin varisi olduğu son ci-
han devleti yıkıldıktan sonra 

dünyadan huzur kalkmış 
kargaşa hâkim olmuştur. 

Nerede Müslüman varsa sa-
vaşlar orda. Çünkü emperyal 
planlar devam ediyor. Onun 

için bu ülke ihanetin her 
türlüsünü gördü” şeklinde 

konuştu.
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BU ÜLKE TÜM BADİRELERİ ATLATTI

Türkiye’nin düzlüğe çıkmaya başladığı yıllarda dış oda-
ğın hedefi haline gelmeyi başladığını sözlerine ekle-
yen Yalçın, 2004’e kadar çatışmasızlık anlayışı güden 
PKK’nın  o günden sonra fikrini değiştirdiğini ve millete 
saldırmaya başladığını belirtti. Yalçın, yakın dönemdeki 
olayları hatırlattı; “Peş peşe tezgahlar, kumpaslar… Hiç 
durmadılar. 367 garabeti, 27 Nisan e-muhtırası, Gezi 
olayları, bunların tamamıyla ülkenin geleceği hedef 
alındı. Kısa sürede bu işi başaracaklarını düşünenler,  
üst üste tehdit savuranlar, Ankara’ya gelip hükümet 
temsilcileri ile görüştüklerinde o heyetin içinde adı 
sendikacı olan adamlar vardı ve üç talepte bulundular. 
‘Kanal İstanbul olmasın, 3. Köprü olmasın 3. Havalima-
nı olmasın.’ Peki onlar kimin ağzıyla konuşuyorlardı? 
Yetmedi, 6-7 Ekim’de bu ülkeden bir Suriye çıkarmaya 
çalıştılar. Çünkü Gezi’den Mısır çıkmadı. Kasetler, ta-

peler, her türlü yöntemi denediler. Şehirlerde bombalı 
saldırılar gerçekleştirdiler. Bu ülke bu sinir testini geçti. 
Bütün marjinal örgütler birleşme kararı aldı. Ekonomi-
ye karşı küresel bir operasyon başladı. Bu millete diz 
çöktürmek için dolar kuru yerinden oynadı, yukarı fır-
ladı. Ama bu millet bir dolara vatanını satanlara karşı 
bütün dolarları vatan için satmayı başardı. Bu tezgâh 
bozuldu” diye konuştu.

TRT ÇALIŞANLARINA TEŞEKKÜR 
EDİYORUM

Darbecilerin ilk önce haberleşme kurumlarını ele geçir-
meye çalıştıklarını vurgulayan Yalçın, “Darbecilerin ilk 
stratejik hamlesi TRT’yi ele geçirmek oldu. Bu ham-
le milleti psikolojik olarak çökertecekti ama TRT’nin 
onurlu çalışanları, evlatları bu süreçte destansı müca-
dele vererek psikolojik üstünlüğü ele aldılar. Sürecin 
kırılma anlarından biri olan bu hamleyi yapan sizlere 
teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Yalçın sözlerini şu şekilde noktaladı: “81 ilde, ilin en 
önemli meydanında, üzerlerinde 249 şehidimizin fo-
toğraflarının bulunduğu tişörtlerle meydanlara hare-
ket edeceğiz. Memur-Sen ailesi olarak milletle beraber 
olmaya milletin yanında olmaya, emekçinin yanında 
olmaya, çalışanın derdiyle dertlenmeye devam edece-
ğiz. Çünkü biz özelde üyesinin, genelde ülkesinin, ev-
rensel anlamda tüm mazlum ve mağdurların temsilcisi 
ve sorumlusu olarak görüyoruz kendimizi.”
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BUDAK: PENSİLVANYALI KATİLLER 
ÜLKEYİ ATEŞE VERMEK İSTEDİ

Programda konuşan Birlik Haber-Sen Genel Başkanı 
Ömer Budak, 15 Temmuz darbe girişimini alçakça ve 
haysiyetsizce olarak tanımladı. Budak, FETÖ mensubu 
darbecilerin Amerikan uşağı olduğunu vurgulayarak, 
Türk milletinin gözbebeği olan orduyla milletin karşı 
karşıya getirildiğini söyledi. Budak, “Akıllarını 1 dola-
ra satan asker kamuflajına bürünmüş Pensilvanyalı 
katiller, Türkiye’yi ateşe vermek, vatana kast etmek, 
millete kıymak amacıyla Türk ve dünya tarihinde eşi-
ne rastlanmamış bir ihanete imza atmışlardır” şeklinde 
konuştu.

Darbeci askerlerin TRT baskını sonrasını anlatan Bu-
dak, “Birlik Haber-Sen olarak, Konfederasyon Genel 
Başkanımızdan aldığımız talimatla, az öncede izlediği-
miz görüntülerde de gördüğünüz gibi nizamiye kapıla-
rını kırıp TRT’nin FETÖ’cülerden temizlenmesine yar-
dım ettik. Darbeden iki gün sonra tüm ülke genelinde 
ve TRT Genel Müdürlüğü önünde darbeye karşı oldu-
ğumuzu belirten basın açıklaması yaptık.  Çanakkale 
ruhuyla 15 Temmuz itibariyle meydanlarda demokrasi 
nöbeti tuttuk. 81 ilde alanları boş bırakmadık. “Biz bu 
yola kefenimizi giyip çıktık” diyen liderimizi 15 Tem-
muzda yalnız bırakmadık. Hiçbir zamanda bırakmayız. 
Biz milletimize hizmete gerektiğinde ölmeye her daim 
hazır olduk. Çok şükür ki halkın gücü tankın gücüne, 
uçağın gücüne galip gelmeyi başardı. Darbelerle sus-
turulan ezanları yaşadığımız günlerden selalarla dar-
beleri durduran günlere geldik. İnanıyorum ki bu çağ 

yeniden İslam sancağının dalgalandığı, adaletin ve hu-
zurun tesis edildiği bir çağ olacak” ifadelerini kullandı. 
TRT’ye yapımlarından ötürü de teşekkür eden Bu-
dak, milletin her zaman TRT’ye sahip çıkacağını ifade 
ederek “15 Temmuz gecesi İstanbul’da TRT önünde 
darbecilerle mücadele eden; Türkiye’nin ilk uluslara-
rası kanalının kurulmasını sağlayan, Diriliş Ertuğrul, 
Payitaht Abdülhamid gibi dizilerle milletimizin milli ve 
manevi değerlerinin öne çıkmasını sağlayan ve kısa 
zaman önce TRT Genel Müdürlüğüne Atanan Sayın 
İbrahim Eren Bey’i tebrik ediyor, başarılarının devamını 
diliyorum” diye konuştu.

EREN: KALKIŞMA MİLLETÇE 
BERTARAF EDİLDİ

Daha sonra konuşan TRT Genel Müdürü İbrahim Eren 
ise, Memur-Sen’e ve bağlı sendikalarına çalışmaların-
dan ötürü teşekkür etti.15 Temmuz ihanet kalkışma-
sının millet tarafından bertaraf edildiğini vurgulayan 
Eren, “Milletimiz her zaman olduğu gibi yine sahada 
ve mücadele içerisindeydi. Bu konuda üstüne düşeni 
yaparak alanları domine eden Memur-Sen’e de teşek-
kür ediyorum. Birlik Haber-Sen, o gece üstüne düşeni 
fazlasıyla yaparak hainlere alan bırakmadı” ifadelerini 
kullandı.

Birlik Haber-Sen TRT Şube Başkanı Fatih Apaydın da 
bir selamlama konuşması yaptı. TRT’nin kurtarılma-
sının darbenin önlenmesi açısından önemli olduğunu 
ifade eden Apaydın, Birlik Haber-Sen teşkilatına te-
şekkür etti. Konuşmaların ardından TRT Genel Müdü-
rü İbrahim Eren ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yal-
çın gazilere plaket takdim etti.
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Memur-Sen teşkilatları 81 ilde Cuma namazından 
sonra bir araya gelerek Siyonist İsrail rejiminin Mes-
cid-i Aksa’ya yönelik uyguladığı insanlık dışı yasakları 
protesto etti. Pek çok STK ile ortak düzenlenen pro-
testolarda İsrail’e karşı öfke vardı.

Protestoların Ankara ayağında Hacı Bayram-ı Veli Ca-
mii’nde bir araya gelen STK mensupları Filistin ve Türk 
bayraklarıyla kardeşlik ve dayanışma mesajı verdiler. 
Gıyabi cenaze namazının ardından başlayan basın 
açıklamaları sık sık slogan ve tekbirlerle kesildi.

Ankara Hacı Bayram-ı Veli Camii’ndeki protestoya Me-
mur-Sen ve bağlı sendikaların genel başkan ve genel 

başkan yardımcıları, AK Parti Ankara Milletvekili ve 
Memur-Sen Onursal Başkanı Ahmet Gündoğdu ile  AK 
Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez de katıldı. 

Ankara’daki basın açıklamasında konuşan Memur-Sen 
Genel Başkan Yardımcısı Günay Kaya, İsrail’in insan 
hakları ihlallerine bir yenisini daha eklediğini kaydetti. 
Kaya, Müslümanların ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa’nın 
Siyonistlerin kirli postalları altında ezilmesinin kabul 
edilemeyeceğini söyledi. Mescid-i Aksa ile birlikte 
Müslümanların namusunun da kirletildiğini vurgulayan 
Kaya, Siyonizm’in asıl amacına adım adım ilerlediğini 
ifade etti.

Memur-Sen Teşkilatları Tek Ses Olup Haykırdı: 
Kudüs Onurumuzdur!

Siyonist İsrail rejiminin Mescid-i Aksa’ya yönelik uyguladığı Cuma Namazı yasağı, Memur-Sen 
teşkilatları tarafından yurt genelinde protesto edildi. 81 ilde düzenlenen basın açıklamaların-
da Kudüs’ün ve Mescid-i Aksa’nın Müslümanların onur meselesi olduğu mesajı verildi, zalimler 
tel’in edildi.
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BARIŞ VE ADALET İSTİYORUZ
   
Başta Kudüs olmak üzere bütün İslam coğrafyasın-
da barışın ve adaletin hakim olması gerektiğini dile 
getiren Kaya, bu kaos ortamının dünyayı bir felakete 
sürükleyeceği uyarısında bulundu. Kaya, “Bizim mü-
cadelemiz, sadece bizim için değil; insanlık için. Eğer 
Mescid-i Aksa saldırıları devam ederse, Kudüs İsrail’in 
işgalinden kurtulmazsa, korkarız ki emperyalizmin 
oluşturduğu kaostan dolayı yorulan dünyamız daha 
büyük felakete düçar olacaktır” dedi.

İsrail’in kararlarının sadece politik olmadığını dini bir te-
melinin de olduğuna dikkat çeken Kaya, “İsrail’in kes-
kin inançları, ırkçı politikaları stratejik bir araç olmanın 
ötesinde bir anlam taşıyor. Mescid-i Aksa işgali, onların 
mitolojik inançlarının bir yansıması aynı zamanda. Söz-
de Süleyman Mabedi’ni ortaya çıkararak yeni bir arma-
gedon oluşturacaklar. Mesihçi inancın doğası budur. 
Bu yüzden bütün insanlığa çağrıda bulunuyoruz” dedi. 
Tüm dünyanın, İsrail’in bu ırkçı tutumuna karşı ortak 
tepki göstermesi gerektiğini ifade eden Kaya “Daha 
fazla geç olmadan katil İsrail durdurulmalı, Kudüs ve 
Mescid-i Aksa özgürleştirilmelidir. O yüzden bura-
dan tüm dünyaya haykırıyoruz! Siyonist korsanların 
Mescid-i Aksa’yı temellük etmesine izin vermeyece-
ğiz!  Aksa işgalinin nereye varacağından gafil olanlar 
Sabra, Şatilla, Cenin, El Halil gibi katliamlara baksınlar. 
Biliyoruz ki Siyonistler, uluslararası toplumdan, ulus-
lararası hukuktan değil sadece ve sadece ümmetten, 
Müslümanların öfkesinden çekiniyor. Ayağa kalktığı-
mızda zalimlerin nasıl diz çökeceğini 15 Temmuz’da 
gösterdik. Bugün de Aksa için ayağa kalkma günüdür” 
diye konuştu.
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Saadet Partisi öncülüğünde aralarında Memur-Sen 
Konfederasyonu’nun da bulunduğu birçok sivil toplum 
kuruluşunun katılımıyla düzenlenen Büyük Kudüs Mi-
tingi, Yenikapı’da gerçekleştirildi. Mitinge Memur-Sen 
Genel Başkan Yardımcıları Günay Kaya, Mehmet Bay-
raktutar, Levent Uslu ve Memur-Sen İstanbul İl Tem-
silcisi Durali Baki’nin yanı sıra, Memur-Sen Konfede-
rasyonu’na bağlı Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Vekili 
Latif Selvi, Bem-Bir-Sen Genel Başkanı Mürsel Turbay, 
Diyanet-Sen Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali 
Omurca ve Osman Aydın katıldı. 

Programda bir selamlama konuşması gerçekleştiren 
Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Levent Uslu, 
“Mescid-i Aksa’yı işgal eden Siyonistlere, bu kıyam 
diyarından meydan okuyorum. Ey zalim, yenileceksin, 
kin ve kanla ördüğün ideoloji üzerine çökecek ve sen 
korkularınla enkazın altında kalacaksın. Kork, bak bu 
alanlarda kimler var. Yavuzlar burada, Selimler burada, 
Selahaddinler burada, Abdülhamitler burada, Halisde-

mirler burada, Halil Kantarcılar burada ve bu davayı 
Kudüs davasını, İslam davasını ve Siyonist İsrail’in tu-
zaklarını tezgahlarını bir ömür bize anlatan Necmettin 
Erbakanlar burada. Kork, Siyonist İsrail kork” diye ko-
nuştu. 

USLU’DAN İSRAİL’E: 
“YENİLECEKSİNİZ!”

“Adaletsiz küresel sistem, insanları gücün ve paranın 
hakim olduğu bir düzene sürüklemek istiyor” diyen 
Uslu, “Bu zihniyet, en masum karineleri bile silaha 
dönüştürüyor, çatışmalara çeviriyor. İşgalcilerin pro-
jelerinin hüküm sürdüğü yer, şu an maalesef bizim 
coğrafyalarımız. Siyonist İsrail’in projeleri, Kudüs’e 
yönelik, onun için Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i 
Aksa’ya yöneltilen hayasız saldırılara karşı koymak 
boynumuzun borcudur. İnsanlığın geleceğini adaletini 
savunmak zorundayız, İsrail’in Kudüs’te postallarıyla 
dolaşmasından, Müslüman olarak da insan olarak da 

Büyük Kudüs Mitingi Yüzbinlerin Katılımıyla 
İstanbul’da Gerçekleştirildi

Büyük Kudüs Mitingi’nde konuşan Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Levent Uslu, “Kudüs 
ve Mescid-i Aksa özgürlüğüne kavuşana kadar kıyamdayız. İşgalci İsrail, işgal ettiği topraklar-
dan kovulana kadar, kıyama devam edeceğiz, sefer bizden, zafer Allah’tandır. Mescid-i Aksa ve 
Kudüs ilelebet özgür olana dek seferimizi sürdüreceğiz” dedi.



59Memur Sendikaları Konfederasyonu

rahatsızız. Bugün bu meydanda dünyanın tüm maz-
lumlarının haklarını savunmak için haykırıyoruz. Onun 
için diyoruz ki, ‘Ey zalimler, ey Siyonistler, bizim Allah’a 
inancımız tam. Yenileceksiniz ve topraklarımızdan de-
folup gideceksiniz’” ifadelerini kullandı.

KUDÜS VE MESCİD-İ AKSA ÖZGÜRLÜ-
ĞÜNE KAVUŞANA KADAR KIYAMDA-
YIZ

Ümmetin ihtilaflarının İsrail’i güçlendirdiğini kaydeden 
Uslu, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Siyonizm’in yap-
tığı ihlallere karşı bile tek bilek olamıyoruz. Kardeşle-
rim, Memur-Sen Konfederasyonumuzun kurucu ge-
nel başkanı Akif İnan, ‘Kudüs’ü unutmak yurdumuzu 
unutmaktır, Kudüs’ü unutmak, kişiliğimizi unutmaktır’ 
diyor. Bizim birinci anavatanımız Kudüs’tür. Kudüs ve 
Mescid-i Aksa özgürlüğüne kavuşana kadar kıyamda-
yız. İşgalci İsrail son İslam toprağından kovulana kadar, 
kıyama devam edelim, sefer bizden, zafer Allah’tandır. 
Seferimiz mübarek olsun. 

Mitingde Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Kara-
mollaoğlu, Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Birol Ay-
dın, Mirasımız Derneği Genel Başkanı Muhammet De-

mirci, Cansuyu Derneği Genel Başkanı Mustafa Köylü, 
Anadolu Gençlik Derneği Genel Başkanı Salih Turhan 
da birer konuşma yaptı. 

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün yazılı bir mesaj 
gönderdiği mitinge, Filistin İslami Direniş Hareketi Ha-
mas’ın lideri İsmail Haniye de canlı yayınla bağlandı. 

Mitinge CHP İstanbul milletvekilleri Mahmut Tanal, İl-
han Kesici, AK Parti Kocaeli milletvekilleri Sami Çakır 
ve Cemil Yaman da katıldı. 

Konuşmaların ardından Kudüs için yapılan duayla mi-
ting sona erdi.
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Yalçın, Şehit Öğretmenleri AB-KİK Toplantısında 
Gündeme Getirdi

Türkiye-Avrupa Birliği Karma İstişare Komitesi; 36. Toplantısını, tarafların katılımıyla 18-19 Tem-
muz’da Brüksel’de gerçekleştirdi. Türkiye – AB ilişkileri, Türkiye Ekonomisi ve Gümrük Birliği gibi 
konuların da ele alındığı toplantıya TOBB, TESK, TZOB, Memur-Sen, Türk-İş, Hak-İş, TİSK ve Türki-
ye Kamu-Sen’in oluşturduğu heyet katıldı.

Türkiye – AB ilişkileri, Türkiye Ekonomisi ve Gümrük Bir-
liği gibi konuların da ele alındığı toplantıda karşılıklı isti-
şarelerde bulunuldu. Yalçın burada yaptığı konuşmada 
Türkiye’nin aynı zamanda bir Avrupa ülkesi olduğunu 
belirtti. Yalçın, “Avrupa Birliği adaylık sürecine önce-
den halkın isteği, siyasilerin isteksizliği söz konusuydu. 
Şimdi siyasilerin geçmişten bugüne girilen yolda isteği 
var ama halkın isteksizliği gibi bir psikoloji hâkim. Bunda 
AB’nin uyguladığı politikalar ve demokrasi konusun-
da tutarlı davranış göstermemesi etkili. Ülkemizde 15 
Temmuz kanlı darbe girişimi yaşandı ve 250 insanımız 
şehit oldu. 2193 gazimiz var. AB bu konuda demokra-
siden yana tavır almakta gecikti. Bu gözden kaçmadı” 
dedi.

Yalçın, “Öncelikle AB’nin KİK kanadını kutluyorum. AB 
kanadından ilk tepki KİK’ten geldi. Bu toplantımızın 
başlangıcında 15 Temmuz’da hayatını kaybedenler için 
saygı duruşu yapmanız da takdir edilecek bir davranıştı. 
Bu duygudaşlık umudumuzu artırıyor” diye konuştu.

OHAL UYGULAMASI BİR ZORUNLU-
LUK OLARAK DEVREYE GİRDİ

“Ülkemizde demokrasimizin maruz kaldığı kanlı dar-
be girişiminin çalışma hayatına olumsuz etkileri oldu” 
diyen Yalçın, “Türkiye’de kamu görevlilerinin örgütlü 
olduğu en büyük konfederasyonuz. OHAL uygulaması 
bir zorunluluk olarak devreye girdi. İhraç ve açığa al-
malarda kapsam içine giren üyelerimiz var. Kanlı darbe 
girişiminde bulunan FETÖ’ye müzahir birini savunmak 
mümkün değil. Bu konuda farklı düşünmüyoruz diye 
düşünüyorum. Fakat masumiyet karinesi esas alın-
dığında terörle irtibatı olmayan ya da olduğu tespit 
edilemeyen, mağdur olduğunu düşünen kamu çalışan-
larının mağduriyetini gidermek için gayret göstermek 
görevimiz. Zor bir durum yaşıyoruz ülke olarak” dedi.
Konuşmasında OHAL Komisyonu’nun görevine başla-
dığını ifade eden Yalçın, “Söz konusu komisyon mağ-
dur olduğunu düşünen ve hakkını aramak isteyenler 
için önemli bir mekanizma. Bunu önemsiyoruz. OHAL’in 
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kalkmasını önemsiyoruz ama Fransa’da yaşanan terör 
saldırısı sonrası uygulamaya giren OHAL uygulaması 
konusunda Fransa’nın bir iki hafta önce OHAL’i 6. kez 
uzatması, ülkemizde yaşanan kanlı darbe girişimi ve 
maliyeti göz önünde alındığında ülkemizi de anlamayı 
zorunlu kılıyor. FETÖ ülkemizi zor durumda bıraktığı, 
insanları katlettiği gibi çalışma hayatına da darbe vur-
du. Kamu görevlilerinin örgütlenme oranı ilk kez düştü. 
Bu yıl veriler açıklandı ve % 4’e yaklaşan bir düşüş var” 
şeklinde konuştu.

YALÇIN, TOPLANTIDA ŞEHİT ÖĞRET-
MENLERİ GÜNDEME GETİRDİ

Yalçın sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Bizim Avrupa 
Birliği’nden beklediğimiz şey; terör örgütlerine alan 
açmamasıdır. Demokrasi konusunda ilkesel davran-
ması ve duygusal davranışlardan uzak durmasıdır. Ben 
buraya gelmeden 1 gün önce Gümüşhane/Torul’da 
23 yaşında hayatının baharında Şehit edilen Öğret-
men Necmettin Yılmaz’ın cenaze törenine katıldım. 
Okulda öğrencilerine karne dağıtımı yapıp ailesinin 
yanına giderken terör örgütü tarafından yolu kesilip 
arabası yakılan, kendisi dağa kaçırılan, hunharca kat-
ledilip cesedi suya atılan ve haftalar sonra bulunan 
cesedin kriminal incelemesinde şehit edilen öğretmen 
olduğu anlaşılan Necmettin Yılmaz. Haziran ayında ise 
23 yaşındaki Müzik Öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın 

öğretmenimiz şehit edildi. Yine terör örgütü PKK ta-
rafından ülkemizde okullar yakıldı. Karne günü öğren-
cilerin bulunduğu ortamda kurşunlar sıkıldı. Üzülerek 
ifade edelim ki Brüksel’de AB Parlamento binasında 
bu örgütün resimleri asılıyor, dışarıda çadır kurduru-
luyor ve faaliyet serbestîsi tanınıyor. Bu durum doğal 
olarak AB’yi de tartışmaya açıyor. Çalışma hayatının 
insanileşmesi, hak ve hürriyetlerin gelişmesi yolunda 
olumlu katkıları kıymetli buluyoruz. Terör örgütleri ko-
nusunda duygusal değil ilkesel yaklaşımlar bekliyoruz” 
dedi. Öte yandan Yalçın, terör suçlularının uluslararası 
hukuk dikkate alınarak karşılıklı iadesi konusunda ya-
şanan sıkıntıların aşılması için öneride bulunarak, dek-
larasyonda yer almasını talep etti.

TÜRKİYE- AB KARMA İSTİŞARE KOMİ-
TESİ ‘ORTAK DEKLARASYON’ 
YAYINLADI

Çalışma hayatına ilişkin birçok konunun gündeme alın-
dığı toplantı akabinde yapılan müzakereler sonrası Tür-
kiye- AB Karma İstişare Komitesi ‘Ortak Deklarasyon’ 
yayınladı. Bir sonraki toplantının Türkiye’de Adana ili-
mizde yapılması kararlaştırıldı.

Heyet, Brüksel’de 15 Temmuz temalı fotoğraf ser-
gisinin açılışına da katılarak, 15 Temmuz şehitleri için 
saygı duruşunda bulundular.
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Yalçın: Masaya 3 Alternatifli Teklifle Oturacağız

Memur-Sen 25. Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Top-
lantısı Ankara’da gerçekleştirildi.  Genel Başkan Ve-
kili Metin Memiş’in açılış konuşmasının ardından 
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, konuşmasına 
Memur-Sen teşkilatına teşekkür ile başladı.  Yalçın, 
15 Temmuz darbe girişimi esnasında sokaklara akan, 
referandum sürecinde tarihi sorumluluk alan, Mescid-i 
Aksa ve Kudüs için alanları dolduran, emeği değerli kıl-
ma, ekmeği artırma çabalarından dolayı teşkilata te-
şekkür etti.

Yalçın, “1 Milyon 694 Bin 323 kamu görevlisinin yüz-
de 60’ı Memur-Sen’e bağlı sendikalara üyedir. Sendika 
üye sayılarına ilişkin tebliğ, Memur-Sen’in kararlı büyü-
mesini, rakiplerinin de önlenemez erimesini de tescil 
etmektedir. Memur-Sen’in soylu mücadelesine değer 
katan ve üye sayısının 1 Milyonu bulmasını sağlayan 
Konfederasyonumuzun ve sendikalarımızın genel 
merkez yönetimlerinin, şube ve il yönetimlerinin, ilçe 
ve işyeri temsilcilerinin, komisyonlarımızın sendikal 
öncülerine, üyelerine ve her birinin ailelerine akıttıkları 

Memur-Sen 25. Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Toplantısı Ankara’da gerçekleştirildi.  Ağustos 
ayında yapılacak olan 4.Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri hakkında istişarelerin yapıldığı 
son toplantıda, Devlet Personel Başkanlığı’na teslim edilecek olan tekliflere son şekli verildi. 
Toplantıda konuşan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 4. Dönem Toplu Sözleşme masasına 
reel tekliflerle oturacaklarını ifade etti.
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ter, ayırdıkları zaman, gösterdikleri fedakarlık ve sahip 
oldukları basiret ve vazgeçmedikleri feraset için ayrı 
ayrı teşekkür ediyoruz” dedi.

“Memur-Sen olarak salt ücret sendikacılığı değil, me-
deniyet kodlarımızın yönlendirmesiyle; haksızlığın, 
zulmün, çarpıklığın ve yoksulluğun küreselleştiği bir 
dünyada sosyal ve insani sendikacılık yapıyoruz” di-
yen Yalçın, “Memur-Sen, zalimlere karşı direnişin mer-
kezi; mazlumlar ve mahzunlar için diriliş nefesidir. Me-
mur-Sen; üyeleri için onur, kamu çalışanları için umut 
kaynağıdır” dedi.

Yalçın, toplantıda teklifleri anlatıp, yol haritalarını 
netleştireceklerini ifade eden Yalçın, tabandan gelen 

her teklifi gündemlerine aldıklarını ifade etti. Alandan 
gelen önerileri de tekliflerine eklediklerini vurgulayan 
Yalçın, “Süreç katılımcılıkla ilerledi” dedi.

Memur-Sen olarak, reel tekliflerle masaya oturacakla-
rını belirten Yalçın, toplu sözleşme stratejileri hakkında 
da açıklamalarda bulundu. Toplu sözleşme görüşmele-
rinde 3 alternatifli teklif sunacaklarını ifade eden Yal-
çın,  5 milyon 100 bin çalışanın sorumluluğuyla masa-
ya oturacaklarını, Kamu Görevlileri Sendikaları Heyet 
Başkanı olarak tüm kamu görevlilerini masada temsil 
edeceğinin altını çizdi. Yalçın’ın konuşmasından son-
ra ise toplantıya Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı 
Hacı Bayram Tonbul’un sunumu ile devam edildi.



65Memur Sendikaları Konfederasyonu

Memur-Sen Toplu Sözleşme Tekliflerini Açıkladı

Basın açıklaması öncesinde Kızılay Özveren sokaktan 
başlayan bir yürüyüş gerçekleştirildi. Yürüyüşe Me-
mur-Sen ve bağlı sendikaların yöneticileri ile üyeleri 
katıldı. Talepleri dile getiren sloganların atıldığı ve dö-
vizlerin taşındığı yürüyüşe vatandaşların ilgisi de yo-
ğundu. 

Devlet Personel Başkanlığı önünde son bulan yürüyü-
şün ardından basın açıklamasına geçildi. Basın açıkla-
masında konuşan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yal-
çın, kamu görevlileri açısından yeni kazanımlara, kamu 
görevlileri sendikacılığı açısından yeni eşiklerin aşılma-
sına zemin oluşturacak 4.Dönem Toplu Sözleşme’ye 
dair tekliflerini teslim etmek için bir araya geldiklerini 
ifade ederek “Türkiye’nin en büyük emek hareketi ve 
toplu sözleşme masasının yetkilisi Memur-Sen olarak; 
kamu görevlilerinin beklentilerini karşılayacak, “Büyük 
Türkiye” söylemiyle uyumlu olacak tekliflerle masada 
olacağız” dedi.  Yalçın, toplu sözleşme masasında eme-
ğin hakkını koruyacaklarını belirterek “Biz Memur-Sen 
olarak; Toplu sözleşmenin ana unsurunun rakamlar 

değil kamu hizmeti sunan insanlar olduğu yaklaşımıyla 
hareket ediyoruz”

Bu yönüyle, toplu sözleşme masasına maliyet, külfet 
ya da bütçe yükü gibi kavramlar üzerinden anlam yük-
lenmesini reddettik. Toplu sözleşmeyi, hem süreç hem 
de sonuç noktasında adalet ve hakkaniyet kavramları 
üzerinden temellendirdik” şeklinde konuştu. 

“BİZE SUNULAN TEKLİFLER, 
TÜRKİYE’NİN 2023 VİZYONU 
NOKTASINDA GÜVEN VERMELİ”

Toplu sözleşme sürecinin adil bir düzenin inşa edilme-
sine vesile olmasını dileyen Yalçın, “Bu çerçevede, dört 
işleme ve hesap makinesine ayarlı değil adil işlere, izan 
ve insaf akidesine dayalı bir toplu sözleşme süreci he-
defliyoruz.  Kamu İşvereninin ve siyasi iradenin, bütçe 
disiplini, mali imkanlar, cimriliğe odaklı hesaplar üzerin-
den şekillenmiş bir stratejiyle masaya gelmesini doğru 
bulmayız” ifadelerini kullandı. 

Memur-Sen’in “2018-2019 Toplu Sözleşme Teklifleri” Memur-Sen ve bağlı sendikaların Yöne-
tim Kurulu Üyeleri ve 81 İl Temsilcisinin katılımıyla Devlet Personel Başkanlığı önünde yapı-
lan basın açıklaması ile kamuoyuna duyuruldu.
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Memur-Sen olarak güçlü bir Türkiye için çalıştıklarını 
belirten Yalçın, “Memur-Sen olarak bizim de paydaşı 
olduğumuz ‘Büyük Türkiye’ iradesinin hükümlerine 
yansıtıldığı bir toplu sözleşme metni için masada ter 
akıtacağız. Kamu İşverenin de aynı hedef ve hassa-
siyeti taşıyan tekliflerle masaya gelmesi gerekiyor. 
Siyasi iradenin ve Kamu İşvereninin bize sunacağı tek-
lifler kamu görevlilerini ve bizleri gücendirmemeli, ger-
memeli; aksine, Türkiye’nin 2023 vizyonu noktasında 
güven vermeli, inandırıcılığı beslemeli” diye konuştu.

“SİYASİ İRADE GERÇEKÇİ VE 
HAKKANİYETLİ OLMALIDIR”

Kamu işverenine ve siyasi iradenin de kamu görevlile-
rinin taleplerini dikkate alması gerektiğini ifade eden 
Yalçın, “Geçmiş dönem toplu sözleşme ve toplu görüş-
me süreçlerinde karşılaştığımız, teklif vermekten uzak 
duran, ısrarla teklif sunmaktan kaçınan Kamu İşvereni 
fotoğrafıyla bu dönem karşılaşmak istemiyoruz. Her 
yıl bütçe hazırlayan siyasi iradenin, kamu görevlileri-
nin haklarıyla ilgili olarak iki yıllık süre içerisinde teklif 
hazırlığı yapmaması doğru da inandırıcı da değil” diye 
konuştu. 

“Üç yılı kapsayan orta vadeli mali plan ve programlar 
hazırlayan iradenin, kamu görevlilerinin mali ve sosyal 
haklarını, özlük haklarını konu edinen teklif hazırla-
makta yetersiz kaldığını, isteksiz olduğunu düşünmek 
istemiyoruz” diyen Yalçın  “Memur-Sen olarak, görüş-
melerin başlamasından bir hafta önce, tekliflerimizi 
bugün itibariyle Kamu İşverenine sunuyoruz. ” şeklin-
de konuştu. 

Memur-Sen olarak, toplu sözleşmeye dair genel ve 
değişmez hedeflerinin net olduğunu vurgulayan Yal-
çın, kamu görevlilerinin hakkını eksiksiz alması, beklen-
tilerin kazanıma dönüştürülmesi, mevcut sorunlarının 
çözülmesini beklediklerini dile getirdi.
 
“Güvenceli İstihdam” sloganları eşliğinde konuşmasını 
sürdüren Yalçın, “İnsan onuruna, insanca yaşamaya 
uygun mali ve sosyal hakları, imkânları kamu görevli-
lerinin kazanım hanesine eklemektir. Saygın iş anlayı-
şına uygun çalışma şartlarını, özlük ve sosyal güvenlik 
haklarını kamu görevlilerine temin etmektir” ifadeleri-
ni kullandı. 

Yalçın “Bu genel bakış kapsamında 4. Dönem Toplu 
Sözleşme’de hedefimiz; kamu görevlilerinin ve emekli-
lerinin maaşlarının, aylıklarının, ücretlerinin, ödenekle-
rinin, hak ettikleri düzeyde ve adil paylaşım perspekti-
fiyle arttırılmasıdır” diye konuştu.

“TOPLU SÖZLEŞMEYİ BİR UZLAŞMA 
ZEMİNİ OLARAK GÖRÜYORUZ” 

“Toplu Sözleşmeyi, mevcuttaki mali imkanların, sosyal 
yardımların, özlük haklarının arttırılması, mevcuttaki 
çalışma şartlarının iyileştirilmesi, hali hazırdaki de-
mokratik ve soysal haklarının korunması/geliştirilmesi 
sınırlılığında görmüyoruz” diyen Yalçın, “Yeni hakların, 
yeni mali ve sosyal yardım imkânlarının hayata geçi-
rilmesine, kamu görevlilerine mevcutta olmayan de-
mokratik ve sosyal hakların verilmesine yönelik eşitler 
arası bir pazarlık ve uzlaşma zemini olarak da görüyo-
ruz” dedi. 

Geçmiş dönemdeki toplu sözleşme kazanımlarını ha-
tırlatan Yalçın, “Geçmiş dönemde imzamızın bulun-
duğu toplu görüşme ve toplu sözleşme metinleri, bu 
perspektifimizi teyit ediyor. En yakın örnek kamu gö-
revlilerinin Cuma Namazı konusunda yaşadıkları mağ-
duriyeti ortadan kaldıran 3. Dönem Toplu Sözleşmesi 
hükmüdür” diye konuştu. 

Milletin hassasiyet gösterdiği konuları, hakları kamu 
personel sistemine, kamu görevlilerinin hakları arasına 
dâhil etmek için ter akıtmayı doğal sorumluluk kabul 
ettiklerinin altını çizen Yalçın, bu dönemde de benzer 
taleplerin olacağının müjdesini verdi. Yalçın, “Bu kap-
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samda, “Helal Gıda”, “Hac farizası izni”, “dini bayram ik-
ramiyesi” ve benzeri konu başlıklarına 4. Dönem Toplu 
Sözleşme tekliflerimiz arasında yer verdik” dedi.

“İNSANI YAŞAT Kİ DEVLET YAŞASIN”

Memur-Sen’in 4.Dönem Toplu Sözleşme tekliflerinin 
mali haklara ve sosyal yardımlara ilişkin tekliflerin 
herkesin kabul ettiği, Kamu İşvereni’nin de aksini id-
dia edemeyeceği hususlar olduğunu söyleyen Yalçın, 
gerçeklerini sıraladı. 

4/C, taşeron ve sözleşmeli istihdam türünün kaldırıl-
ması gerektiğini söyleyen Yalçın, “İnsanı yaşat ki, dev-
let yaşasın değerinin vücut bulduğu bir coğrafyada 
yaşıyoruz. Fakat, 4/C, taşeron işçiliği, sözleşmeli istih-
dam gibi insanca yaşamayı, insanı yaşatmayı zorlaş-
tıran istihdam türlerini halen uyguluyoruz. Kadrosuz 
değil, sorunsuz istihdamın hedeflenmesini bekliyoruz. 
Bu kapsamda çalışanları hem memur edelim hem de 
memnun edelim” ifadelerini kullandı.

“REFAHTAN PAY İSTİYORUZ”

Enflasyon farkına dikkat çeken Yalçın “Hedeflenen 
enflasyon ile gerçekleşen enflasyon ne yazık ki eşit 
değil. Enflasyon farkı ödenmeyen yıl yok. Maaş artışını 
enflasyon değil toplu sözleşmenin tarafları belirlesin, 
kamu görevlileri gerçekten enflasyona ezdirilmesin” 
diye konuştu. 

Türkiye ekonomisinin büyüdüğünü fakat bu büyüme-
de katkısı olanların büyümeden pay alamadığını be-
lirten Yalçın, “Türkiye ekonomisi büyüyor fakat kamu 
görevlilerinin maaş bordrolarına bu büyüme yansımı-
yor. Sermayeye, finans kesimine teşvik paketleri, ver-
gi afları çıkarılıyor. Kamu görevlilerine “mali disiplin” ve 
“bütçe imkanları” nazları yapılıyor.  Artık, kamu görev-
lileri ferahlamak ve bunun için de refahtan pay almak 
istiyor” şeklinde konuştu. 

“GELİR VERGİSİNDE ADALET 
İSTİYORUZ”

Gelir vergisinde adaletli davranılması gerektiğini söy-
leyen Yalçın, “Sosyal güvenlik açığı denilerek emeklilik 
yaşı yükseltildi fakat “maaş yitiği” olan emeklilerin ma-
aşı olması gereken düzeye yükseltilmedi. Nüfus artış 
hızı düşüyor deniyor fakat eş-çocuk yardımı tutarla-
rı “teşvik” hükmünde bir düzeye çıkarılmıyor. Kamu 
görevlileri, gelir vergisinin “sadık mükellefi” ve vergi 
uygulamasının “kadim mağduru” konumundadır. Yılın 
ikinci yarısındaki maaş zammını, vergiye aktarıyoruz. 
‘Artık bi zahmet, gelir vergisinde adalet’ diyoruz” ifa-
delerini kullandı.

“HERKESİN FİKRİNİ DİKKATE ALDIK”

Toplu Sözleşme Taleplerini belirlerken izlenen süreci 
ve istişareleri de anlatan Yalçın, “Şüphesiz, üyelerimiz 
başta olmak üzere kamu görevlilerinin beklentileri, 
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önerileri, talepleri en önemli verimiz. İşyeri ve ilçe tem-
silcilerinden, şubelere, sendikalarımızın genel merkez-
lerine, bütün birimlerimizin sahadan topladıkları, kamu 
görevlilerinden aldıkları görüşleri esas aldık. Genel 
Merkezin bakışını değil herkesin katkısını, katılımını 
esas alan, tabandan tavana yönelen bir perspektifle 
tekliflerimizi belirledik” dedi.

Yalçın, ekonomik istatistiklerin dikkate alındığını be-
lirterek “Kısa, orta ve uzun vadeli enflasyon realitesi, 
enflasyon hedefindeki sapmalar, büyüme-maaş kar-
şılaştırmaları, 2018 ve 2019 yıllarını kapsayan Orta 
Vadeli Plan, mevcut bütçenin gerçekleşme verileri, ih-
racat-ithalat rakamları incelendi” diye konuştu. Yalçın, 
“Döviz kuru ve faiz oranlarındaki değişimlerden, emtia 

fiyatlarındaki değişimlere, hem ülke hem de küresel 
düzleme ilişkin makro ve mikro verilerden, siyasi, diplo-
matik, sosyo-ekonomik gelişmelere bütün bileşenleri 
dikkate aldık” dedi. 

Türkiye’nin mevcut kapasitesini, potansiyelini, ser-
mayeye dönük teşvik paketlerinin maliyetini, af 
uygulamalarının bütçe kalemlerine etkisini, destek 
uygulamalarını, istisna ve muafiyetleri masaya yatır-
dıklarını belirten Yalçın, “Yakın dönemde gerçekleşen 
kamu işçilerine yönelik toplu iş sözleşmelerine zemin 
oluşturan çerçeve sözleşmeyi, 15 Temmuz ihanet kal-
kışmasının ve öncesindeki Türkiye’ye yönelik operas-
yonların etkilerini, bu türden engellemelerin milletimiz 
üzerinde oluşturduğu birlik ve motivasyonu realize 
ettik” şeklinde konuştu. 

“Bütün bunlar ışığında hazırladığımız taslağı, teşkilatı-
mızla farklı zaman aralıklarıyla inceledik, değerlendir-
dik. Son olarak gerçekleştirdiğimiz Genişletilmiş Baş-
kanlar Kurulu toplantımızla 4. Dönem Toplu Sözleşme 
tekliflerimize, Devlet Personel Başkanlığı aracılığıyla 
Kamu İşvereni’ne sunmak ve kamuoyuna deklare et-
mek üzere nihai şeklini verdik” diye konuşan Yalçın 
daha sonra Memur-Sen’in taleplerini sıraladı. 
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1) KÜMÜLATİF OLARAK MAAŞLARA EN DÜŞÜĞÜ YILLIK  %16.60 İKİ YILLIK %38.52 ORANINDA 
ZAM YAPILMASINI İÇEREN ÜÇ ALTERNATİFLİ TEKLİFLE MASADA OLACAĞIZ

1. Alternatif:  Aylık, Taban Aylık ve Yan Ödeme Katsayılarına
2018 yılı için: Birinci Altı Ayda %10, İkinci Altı Ayda %6 Zam
2019 yılı için: Birinci Altı Ayda %10, İkinci Altı Ayda %8 Zam

2. Alternatif:  2018 yılı için: 1 Ocak 2018’den geçerli olmak üzere Taban Aylığa 75 TL net zam
Aylık, Taban Aylık ve Yan Ödeme katsayılarına; Birinci Altı Ayda %7, İkinci Altı Ayda %7 zam
2019 yılı için: 1 Ocak 2019’den geçerli olmak üzere Taban Aylığa 75 TL Net zam
Aylık, Taban Aylık ve Yan Ödeme katsayılarına Birinci Altı Ayda %7, İkinci Altı Ayda %7 zam,

3. Alternatif:  2018 yılı için: 1 Ocak 2018’den geçerli olmak üzere Ek Ödeme oranlarına 15 puan ilave zam ve 
Birinci Altı Ayda %6, İkinci Altı Ayda %6 zam,
2019 yılı için: Birinci Altı Ayda %10, İkinci Altı Ayda %8 zam, şeklinde üç teklifimiz var. Bu tekliflerin en düşük 
memur maaşına etkisi şu şekilde gerçekleşecek.

Zamların Yansıma Örnekleri

*En düşük memur maaşı (Hizmetli 13/1 bekâr) 2.405 TL

1. Alternatif: 2018 Birinci Altı Ay: 2.646 TL, ikinci Altı Ay: 2.804 TL – Topl %16,60 zam
                        2019 Birinci Altı Ay: 3.085 TL, ikinci Altı Ay: 3.331 TL – Topl % 18,80 zam
2 YILLIK KÜMÜLATİF ZAM :%38,52

2. Alternatif: 2018 Birinci Altı Ay: 2.654 TL, ikinci Altı Ay: 2.839 TL – Topl % 18,06 zam
                        2019 Birinci Altı Ay: 3.118 TL, ikinci Altı Ay: 3.337 TL – Topl % 17,51 zam
2 YILLIK KÜMÜLATİF ZAM :%38,74

3. Alternatif: 2018 Birinci Altı Ay: 2.704 TL, ikinci Altı Ay: 2.886 TL – Topl % 19,18 zam
                        2019 Birinci Altı Ay: 3.153 TL, ikinci Altı Ay: 3.405 TL – Topl % 18,80 zam
2 YILLIK KÜMÜLATİF ZAM :%41,59

Bu çerçevede; kamu görevlilerinin maaşlarına, ORANSAL ZAM(+Taban aylık ya da ek ödeme zammı)+REFAH 
PAYI+ENFLASYON FARKI formulüyle zam yapılması teklifini masaya taşıyoruz. (Yukarıda yer verilen artış oran-
ları sadece katsayılara ilişkin yüzdelik zam ile ek ödeme puanı ya da taban aylık tutarı kapsamındaki artışlar çer-
çevesinde belirlenmiş olup toplu sözleşmeye yönelik diğer tekliflerle birlikte bu oranlar daha da yükselecektir.) 

2) ENFLASYON FARKININ 6 AYLIK DÖNEM SONUNDA DEĞİL GERÇEKLEŞTİĞİ AYDAN İTİBAREN 
YANSITILMASINI İSTİYORUZ

İşte toplu sözleşme masasının yetkili Konfederasyonu Memur-Sen’in 2018 ve 2019 
yıllarını kapsayan 4. Dönem Toplu Sözleşmesine ilişkin teklifleri:
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3) KAMU GÖREVLİLERİNE BÜYÜME ORANININ %50’Sİ ORANINDA REFAH PAYI VERİLSİN TEKLİFİ-
Nİ MASAYA TAŞIYORUZ

Kamu görevlilerinin maaşlarına, 01.01.2018’den itibaren 2017 yılında gerçekleşen büyümenin yarısı, 
01.01.2019’dan itibaren 2018 yılında gerçekleşen büyümenin yarı<sı oranında refah payı kaynaklı ek zam 
yapılmasını isteyeceğiz.

4) GELİR VERGİSİ ORANINDAKİ ARTIŞA DAYALI MAAŞ KAYBININ TELAFİSİNİ İSTİYORUZ

Kamu görevlilerinin %15 vergi diliminin üstünden alınan gelir vergisi tutarlarının kamu işvereni tarafından taz-
min edilmesini sağlayacak formülle, vergi mağduriyetine son verecek kazanım üretmeyi hedefliyoruz.

5- KIDEM AYLIĞI GÖSTERGE RAKAMININ 5 KATI ARTIRILMASINI İSTİYORUZ

Kıdem aylığı gösterge rakamının 5 kat artırılarak 20’den 100’e çıkarılmasını masaya taşıyacağız. Halen 2.05 TL 
olan bir yıllık kıdem aylığının 10,27 TL ye çıkması yanında kıdem aylığındaki 25 yıl sınırlamasının kaldırılmasını 
teklif ediyoruz.

6- YAN ÖDEME KATSAYISININ VE GÖSTERGE RAKAMLARININ %50 ARTIRIMLI UYGULANMASINI 
İSTİYORUZ.

Mevcuttaki yan ödeme katsayısı ile yan ödeme gösterge rakamlarının % 50 artırımlı ödenmesini teklif ediyoruz. 
Bu teklifle,  bütün kamu görevlilerinin mevcuttaki yan ödeme tutarları (oransal zamlar hariç olmak üzere) %50 
oranında artmış olacak. Örneğin öğretmen için mevcutta 24,42 TL olan yan ödeme tutarı Ocak 2018 itibarıyla 
36,64 TL’ye yükselecek.

7- TOPLU SÖZLEŞME İKRAMİYESİNİN 77 TL’DEN 102 TL’YE YÜKSELTİLMESİNİ VE YETKİLİ SENDİ-
KALARIN ÜYELERİNE BİR KAT ARTIRIMLI (204 TL) ÖDENMESİNİ TEKLİF EDİYORUZ.

8-  EŞ YARDIMININ 219 TL’DEN 410 TL’YE, ÇOCUK YARDIMININ 102 TL’YE YÜKSELMESİ TEKLİFİNİ 
MASAYA TAŞIYORUZ

9- KAMU GÖREVLİLERİNE İLAVE DOĞUM YARDIMI ÖDENEĞİ VERİLMELİ DİYORUZ

Kamu görevlilerine, 633 sayılı KHK’nın ek 4 üncü maddesi kapsamında ödenecek tutara ilave olarak 10.000 
gösterge rakamı üzerinden 1.027 TL doğum yardımı ödeneği ödensin istiyoruz.

10- ÖLÜM YARDIMI ÖDENEĞİNDE ARTIŞ İSTİYORUZ

Kamu görevlilerinin yararlandığı 1.951 TL ölüm yardımının 3.902 TL’ye, eş ve çocuklarının ölümü halinde öde-
nen 975 TL ölüm yardımının 1.951 TL’ye  yükseltilmesini teklif ediyoruz. 

11- KREŞ YARDIMI ÖDENEĞİNİN HAYATA GEÇİRİLMESİNİ VE  426 TL  OLARAK ÖDENMESİNİ İSTİ-
YORUZ.

Kamu görevlilerine 0-6 yaş arasındaki çocukları için 426 TL kreş yardımı ödenmesini, kamu kurum ve kuruluşla-
rında kreş ve gündüz bakımevi açılmasının özendirilmesini masaya taşıyacağız.
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12- KAMU GÖREVLİLERİNE 4.878 TL TUTARINDA EVLENME YARDIMI ÖDENEĞİ VERİLMESİNİ TEK-
LİF EDİYORUZ.

13- SERVİS HİZMETİNİN BÜTÜN MERKEZ TEŞKİLATLARINDA SUNULMASINI VE SUNULAMADIĞI 
HALLERDE ÜCRETSİZ TOPLU TAŞIMA KARTI YA DA ULAŞIM ÜCRETİ ÖDENMESİNİ İSTİYORUZ.

14- KAMU YEMEKHANELERİNDE VE KAMUYA YEMEK HİZMETİ ALIMLARINDA “HELAL GIDA SERTİ-
FİKASI” ŞARTI UYGULANMASINI, KAMU GÖREVLİLERİNİN YEMEK ÜCRETLERİNDE ARTIŞ YAPILMA-
SINI İSTİYORUZ.

15- KAMU GÖREVLİLERİNE; 2018 YILI İÇİN 200 TL, 2019 YILI İÇİN 300 TL NAKDİ GİYECEK YAR-
DIMI YAPILMASINI, GİYECEK YARDIMINDAN İSTİHDAM TÜRÜNE BAKILMAKSIZIN BÜTÜN KAMU 
GÖREVLİLERİNİN YARARLANMASINI İSTİYORUZ.

16- KAMU GÖREVLİLERİNE RAMAZAN VE KURBAN BAYRAMLARINDA DİNİ BAYRAM İKRAMİYESİ 
OLARAK 1.915 TL ÖDENSİN TEKLİFİNİ MASAYA TAŞIYORUZ.

17- SOSYAL YARDIMLARIN AYLIKSIZ İZİN DÖNEMİNDE DE ÖDENMESİNİ TEKLİF EDİYORUZ

Aylıksız izne ayrılan kamu görevlilerine sosyal yardımların ödenmesine devam edilmesi teklifini masaya taşı-
yoruz.

18- KILIK-KIYAFETE İLİŞKİN SINIRLAMALARIN SONA ERDİRİLMESİNİ İSTİYORUZ.

19- FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETLERİNDEKİ MEVCUT TUTARLARIN %100 ARTIRILMASINI İSTİYORUZ.

20- BÜTÜN KAMU GÖREVLİLERİNİN EK ÖDEMELERİNİN 5 PUAN (50 TL), BAZI KAMU GÖREVLİLE-
RİNİN EK ÖDEMELERİNİN İLAVE 5-12 PUAN (50TL-120TL ) ARTIRILMASINI TEKLİF EDİYORUZ.

21- KAMU GÖREVLİLERİNİN EMEKLİ MAAŞLARINDA EN DÜŞÜK 475 TL VE EMEKLİ İKRAMİYELE-
RİNDE EN DÜŞÜK 19.000 TL ARTIŞ YAPILMASINI SAĞLAYACAK ŞEKİLDE ÖZEL HİZMET TAZMİNA-
TI YANSITMA ORANLARININ ARTIRILMASINI İSTİYORUZ. 

Mevcut Durum

GÜNDELİKLER
Bütçe Kanununa göre ek gösterge, 
derece ve kademe itibariyle farklı olmak 
kaydıyla en az 34,18 – en fazla 45,92

ARAZİ TAZMİNATI
Derece ve kademe itibariyle
en az 13,35 – en fazla 13,88

2018 yılı için:  55 TL – 95 TL
2019 yılı için:  60 TL – 105 TL

2018 yılı için 22 TL
2019 yılı için 25 TL
Arazi Üzerinde Çalışanlara 6245 sayılı Kanunun 50 ‘nci 
maddesi kapsamında ödenen tazminat (6245 S.K 50 ‘nci 
maddenin 1, 2, 3, 4 ve 5’inci bentlerinde yer alan personel)

TEKLİFİMİZ
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22- KAMU GÖREVLİLERİNİN ÖĞRENİM DURUMLARI İTİBARİYLE YÜKSELEBİLECEKLERİ DERECELE-
RE YÜKSELMESİNE ENGEL OLAN YASAL VE İDARİ DÜZENLEMELERDEKİ SINIRLAMALARIN KALDI-
RILMASINI İSTİYORUZ.

23- HARCIRAH KANUNU KAPSAMINDA ÖDENEN GÜNDELİK VE ARAZİ TAZMİNATI TUTARLARININ 
YÜKSELTİLMESİNİ İSTİYORUZ. 

24- SÖZLEŞMELİ VE GEÇİCİ PERSONEL STATÜSÜNDEKİ KAMU GÖREVLİLERİNİN MEMUR KADRO-
SUNA GEÇİRİLMESİ VE KADROLU İSTİHDAM EDİLMESİ NOKTASINDAKİ ISRARIMIZI TEKLİF OLARAK 
MASAYA TAŞIYORUZ. 

25. KAMU GÖREVLİLERİNE GÖREV SÜRELERİ BOYUNCA BİR DEFA KULLANILMAK ÜZERE “HAC 
İZNİ” VERİLMESİNİ İSTİYORUZ. 

Teklifleri açıklayan Yalçın, 4. Dönem Toplu Sözleşme sürecinin, kamu görevlilerine, kamu görevlileri sendikacılı-
ğına, ülkeye ve bütün millete hayırlı olmasını temenni etti. Yalçın ve bağlı sendikaların genel başkanları teklifle-
rini teslim etmek üzere Devlet Personel Başkanlığı binasına geçti



73Memur Sendikaları Konfederasyonu

4. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri Başladı

Toplantıda Kamu Görevlileri Sendi-
kaları Heyet Başkanı, Memur-Sen 
Genel Başkanı Ali Yalçın ve 11 hiz-
met kolunun tümünde yetkili olan 
Memur-Sen’e bağlı sendikaların 
genel başkanları ile diğer konfe-
derasyonların temsilcileri hazır bu-
lundu. Memur-Sen ve Memur-Sen 
Konfederasyonuna bağlı 11 yet-
kili sendika tekliflerini Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı heyetine 
teslim etti.

TÜRKİYE’YE OLAN 
GÜVEN YÜKSELTİLMELİ

Toplantıda konuşan Kamu Görevli-
leri Sendikaları Heyet Başkanı, Me-
mur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 
“Bugün, kamu görevlilerini, emek-
lilerini ve ailelerini somut ifadeyle 

20 milyon insanımızı, vatandaşı-
mızı ilgilendiren 4. Dönem Toplu 
Sözleşme görüşmelerine başlıyo-
ruz. 4. Dönem Toplu Sözleşme gö-
rüşmelerinin süreciyle, sonucuyla 
hayırlı olmasını temenni ediyorum.  
Birlikte yürüteceğimiz bu sürecin 
sonunda verilecek kararlar ve varı-
lacak uzlaşma;  kamu görevlilerinin 
sorunlarını çözmeli, beklentilerini 
ve taleplerini karşılamalı, motivas-
yonunu artırmalı, milletine hizmet 
etme iradesini ödüllendirmeli ve 
vatandaşı olduğu devletine, Tür-
kiye’ye olan güvenini yükseltmeli” 
dedi.

Konuşmasında, Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik bakanı Jülide Sarıeroğ-
lu’na başarılar dileyen Yalçın, “Sen-
dikal zemini, sendikalı olmanın de-
ğerini, sendikacı olmanın zorluğunu 

bilen sayın bakanın kamu işveren 
heyetine başkanlık etmesinin 4. 
Dönem Toplu Sözleşmesi’nde ma-
sadan olumlu sonuçlar çıkmasına 
katkı sağlayacağına inanıyorum” 
diye konuştu.

HAKLI TALEPLERİMİZ 
VE BEKLENTİLERİMİZ 
KARŞILANMALI

“Kamu işvereni, mali disiplin ve 
bütçe imkanları kavramlarını kal-
kan olarak kullanma taktiğinden 
artık vazgeçmelidir” diyen Yalçın, 
sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Bu 
kavramlar, toplu pazarlığın ruhuna, 
emeğe değer verilmesi duruşu-
na uygun değildir. Toplu pazarlık 
süreçleriyle ilgili olarak bugünden 
geriye doğru bir inceleme yaptığı-

Kamu görevlilerinin 2018-2019 yıllarına ilişkin mali ve sosyal haklarını belirlemek üzere yürü-
tülecek 4. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri başladı.
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mızda, Kamu İşvereninin, hüküme-
tin, siyasi iradenin toplu sözleşme 
öncesinde ve sürecinde sıklıkla 
başvurduğu iki kavramı görüyoruz. 
Mali Disiplin ve Bütçe İmkanları…
Toplu sözleme süreci yaklaştığın-
da maliye ve ekonominin başındaki 
bakanlar  ve ilgili kurumların üst dü-
zey bürokratları, iki kavramı can si-
midi gibi kullanıyorlar. Mali disipline 
zarar vermeyecek, bütçe imkanları-
nı zorlamayacak bir anlayışla kamu 
görevlilerinin maaş ve ücretlerinde 
artış yapacağız. Bu iki kavramın 
kamu görevlilerinde ve kamuoyun-
da oluşturduğu sıcaklığı gidermek 
için de “enflasyona ezdirmeme” 
sosunu bu iki kavramın üzerine 
bocalıyorlar. Özel sektöre teşvik 
verirken, vergi yükü hafifletilirken, 
hatta vergi borçları affedilirken 
bozulmayan mali disiplin biz daha 
masaya oturmadan her nasılsa bo-
zulma riskiyle karşı karşıya kalıyor.  
Vergi cezaları uzlaşmayla indirime 
tabi tutulurken, ihracat yapan fir-
malara KDV iadesi yapılırken gün-
deme gelmeyen “bütçe imkanları” 
biz tekliflerimizi açıklar açıklamaz 
masanın ortasına konuluyor. Ser-
mayenin karlılığını artırmak için 
alacağından vazgeçen, gelirlerinin 
düşmesini sorun etmeyen irade, 

kamu görevlilerinin emeğinin kar-
şılığını hesaplarken, hesap makine-
sinin bir tarafına mali disiplin diğer 
tarafına da bütçe imkanları tuşunu 
eklemeyi tercih ediyor. Kamu gö-
revlilerinin emeğinin karşılığının 
belirleneceği toplu sözleşme; mali 
disiplini bozmanın değil adil payla-
şım noktası oluşturmanın aracıdır. 
Toplu sözleşme; bütçe imkanlarını 
zorlamanın değil kamu maliyesinin 
kaynaklarını hakça paylaşmanın 
aparatıdır. Bu çerçevede, Kamu 
İşvereni’nden ve dolayısıyla hükü-
metten beklentimiz, mali disiplin ve 
bütçe imkanları kavramlarını teklif-
lerimize, kamu görevlilerinin haklı 
beklentilerine karşı kalkan olarak 
kullanma alışkanlığını terk etmesi-
dir. Bu iki kavramın toplu sözleşme 
sürecinde üreteceği sonuç, toplu 
sözleşme masasının kapsamının 
kavram olarak emek, özne olarak 
20 milyon insan olduğunu görme-
mektir.” 

MASANIN HAYIRLI SO-
NUÇLAR ÜRETMESİNE 
ODAKLANMALIYIZ

Toplu sözleşme sonucunda va-
rılacak kararın, maaş bordolarına 
yansıyacak rakamları değil eme-

ğinin karşılığını alma noktasında 
talebi bulunan insanları etkileye-
ceğini ifade eden Yalçın, “Bu ma-
sadaki herkes, toplu sözleşmenin 
gündeminin rakamlar, oranlar ya 
da tutarlar değil haklar ve insan-
lar olduğunu idrak ederek pazarlık 
sürecine katkı ve katılım sağlamalı. 
Toplu sözleşme ya da toplu pa-
zarlık masasında, pazarlığın ya da 
sözleşmenin konusunu eşya ya 
da bir hizmet oluşturmuyor. Doğ-
rudan, insan ve onun hakları oluş-
turuyor. İnsanın emeğine değer 
biçiyoruz. İnsanın haklarına ilişkin 
hükümler oluşturuyoruz. Altına 
imza atacağımız ya da itiraz ederek 
Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’na 
taşıyacağımız hükümler görünür-
de katsayılar, oranlar, tutarlar gibi 
görünse de gerçekte insan onuru 
ile insanın saygınlığı, alınteri ve 
emeğiyle daha keskin bir söyleyiş-
le doğrudan insanla ilgili hükümler. 
Akıtılan ter de  maaş  ya da ücret 
olarak ödenen bedel de insana ait. 
Bu bakımdan, bu masa aynı zaman-
da insan haklarına, insan onuruna 
mevcut dönemdeki bakışımızı da 
yansıtacak. Bu masada şu veya 
bu sıfatla bulunan herkes aynı 
zamanda insan hakları aktivisti 
kapsamlı sorumluluğunu süreç bo-
yunca yansıtmış olacak. Bu toplu 
sözleşme sonucunda varılacak ka-
rar, maaş bordolarına yansıyacak 
rakamları değil emeğinin karşılığını 
alma noktasında talebi bulunan 
insanları etkileyecek. Ben, bu ma-
sada şu veya bu sıfatla bulunan 
herkesin toplu pazarlık sürecinin 
bütününde bu temel düstürla ha-
reket edeceğine inanıyorum. Kamu 
Görevlileri Sendikaları Heyeti’nde-
ki arkadaşlarımızın,  Kamu-Sen ve 
KESK temsilcilerinin,  süreç boyun-
ca kamu görevlilerinin haklarını ar-
tırmanın, insanca yaşama imkanla-
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rını artırmanın, insan onuruna uyan 
çalışma şartlarını hüküm altına al-
manın gayreti içerisinde olacakları 
konusunda bir tavrı benimseyecek-
lerini düşünüyorum. Kamu İşveren 
Heyeti’ndeki siyasi ve bürokratik 
kanat temsilcilerinin de tekliflere 
hayır demeye şartlanmış olarak 
değil de masanın/pazarlığın hayırlı 
sonuçlar üretmesine odaklanmış 
olarak masaya geldiklerini umuyo-
rum” dedi. 

“Türkiye, şekilleri, içerikleri ve fa-
illeri farklı darbeleri, muhtıraları 
kapsayan bir asrı aşkın bir vesa-
yet sürecini yaşadı” diyen Yalçın, 
sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Çok 
uzak olmayan bir geçmişe kadar, 
kendi sınırlarına çekilmiş, sinmiş, 
üretmek, büyümek, gelişmek gibi 
kavramları sözlük dışına itmiş bir 
Türkiye’de yaşıyorduk. Terörün kol 
gezdiği, ihanetin ikamet bellediği, 
küresel tezgahların eksilmediği, 
müttefik görünümlü ülkelerin ope-
rasyon çektiği Türkiye, milletimizin 
topyekün iradesiyle Yeni Türki-
ye ve Büyük Türkiye hedeflerine 
odaklanmış ve büyük oranda da 
bunu başarmış Türkiye gerçeği-
ne bıraktı. Bu gerçeği görmekten, 
idrak etmekten imtina edenler ol-
duğu gibi bu gerçeğin gerektirdiği 
şekilde yeni bir dili, yeni bir anlayışı, 
yeni bir duruşu göstermekten çe-
kinenler de var. Türkiye’nin eskiyi 
terk ettiğini, yeni ve büyük kav-
ramlarını mecz ederek yeni bir rota 
benimsediği gerçeğini sözlerimiz-
le, yazılarımızla deklare ediyoruz. 
Bu gerçeği artık, farklı kulvarlarda, 
farklı alanlarda somut bir vak’ıaya 
dönüştürmenin vaktidir. Korkula-
rımızdan, vehimlerimizden, istikrar 
bulmuş bahanelerimizden kurtul-
mak için 4. Dönem Toplu Sözleşme 
Masası’nın başat kavramları arasın-

da Yeni Türkiye ve Büyük Türkiye 
mutlaka ilk sıralarda yer almalıdır. 
Bu toplu sözleşme sürecinin, “Yeni 
Türkiye” iddiasını somutlaştıracak 
yeni haklarla, “Büyük Türkiye” ira-
desini yansıtacak zamlarla sonuç-
lanması noktasında, masanın her 
iki tarafındaki Heyetlerin ortak so-
rumluluğu olarak görüyorum.”

3. DÖNEM TOPLU 
SÖZLEŞME HÜKÜMLERİ-
NİN TAMAMI YÜRÜRLÜ-
ĞE GİRMELİDİR

Konuşmasında, “Toplu sözleşmede 
yer verilen hükümleri, istendiğinde 
gereği yapılmayacak, keyfe tabi 
olarak uygulamaya koymaktan ka-
çınılacak ya da duruma/konjonktü-
re göre değişiklik yapılacak hüküm-
ler olarak gören her yaklaşım ve 
tutum, Anayasal teminata sahip bir 
hakkın, Anayasayla belirlenmiş bir 
hukuki yükümlülüğün açıkça hedef 
alınması anlamına gelir” şeklinde 
uyarıda bulunan Yalçın,” Siyasi ikti-
darın iradesinin, emek tarafının ira-
desinin, emeğin ve değerinin yok 
sayılması, yok edilmesi anlamına 
gelir. Attığımız imzanın mürekke-

bi kurumadan gereklerini yapmak, 
medeniyetimizin ahde vefa anla-
yışının da gereğidir.  Ne yazık ki, 3. 
Dönem Toplu Sözleşmesinde yer 
verilen ve tarafların ortak iradesini 
içeren bazı hükümlerin gereği; aynı 
zamanda bu masada temsilcisi 
bulunan kimi kurum ve kuruluşlar 
tarafından, bu masanın işveren 
tarafına yön veren siyasi irade ta-
rafından yapılmamıştır. 3. Dönem 
Toplu Sözleşmesi’nde yer verilen 
ve kamuoyunun “çalışma konuları” 
başlığı altında topladığı 3. Dönem 
Toplu Sözleşme hükümlerinin ge-
reğinin yapılmamasına, ne hukuki, 
ne ahlaki ne de akli bir gerekçe bu-
lunamaz.  Bu tespite inanıyorum ki; 
Kamu İşveren Heyeti’nin Başkanı 
ve temsilcileri de katılıyordur. Anı-
lan çalışma konularından bir kaçına 
ilişkin düzenleme yapılıp yürürlüğe 
konuldu. Fakat, 4/C’li ve kamuda 
işçi pozisyonunda çalışıp memur 
görevlerini yürüten personelin is-
tihdama ilişkin statülerinin değiş-
tirilmesine, Havacılık Tazminatına, 
Fiili Hizmet Zammına, sivil memur-
ların hukuki durumuna, kadro de-
rece sınırlamasına, işçilikte geçen 
sürelerin hizmetten sayılmasına 
yönelik olanlar başta olmak üzere 
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3. Dönem Toplu Sözleşmede atılan 
imzanın gereğinin yapılmadığı ko-
nular hala var. Üstelik bu konularla 
ilgili yapılan çalışma ve akıtılan ter 
de var. Aradan geçen iki yıla yakın 
zaman diliminde bu konuları karara 
bağlama ve kazanım olarak yürür-
lüğe koyma konusunda yetersiz-
lik mi, yetkisizlik mi, isteksizlik mi 
var tartışması konunun magazin 
tarafını oluşturuyor. Bu yüzden 
bu çerçevede bir tartışmayı doğ-
ru ve gerekli bulmuyorum. Fakat, 
emeğin hakkının alınteri kuruma-
dan verilmesi nasıl bizim değerler 
piramidimizin gereği ise imzanın 
gereğinin  mürekkebi kurumadan 
yapılması da aynı kapsamdadır. Bu 
vesileyle, 4. Dönem Toplu Sözleş-
me görüşmelerinin başladığı bu-
günde Kamu İşveren Heyeti’nden 
özellikle Heyetin iradesine yön 
veren siyasi temsilci konumundaki 
Sayın Bakan’dan 3. Dönem Toplu 
Sözleşme Hükümlerinin tamamının 
1 Ocak 2018 tarihine kadar ve ilgili 
hükümde belirtilen tarihten geçerli 
olmak üzere yürürlüğe gireceği ko-
nusunda bir beyan  bekliyoruz. Bu 
beyan, siyasi bir vaat olarak değil 

toplu sözleşme metninde siyasi 
iradeyi temsil eden imzaya sadakat 
olarak ortaya konmalıdır” dedi. 

OHAL İŞLEMLERİ İNCE-
LEME KOMİSYONU’NDA 
SENDİKA TEMSİLCİLERİ 
OLMALI

“15 Temmuz’da milletimiz ihane-
te had bildirme iradesini bütün 
cesametiyle ortaya koymuştur. 
Fakat 15 Temmuz’dan bugüne ve 
geleceğe uzanan bir sorumluluk 
daha var” diyen Yalçın, sözlerini şu 
şekilde sürdürdü: “İhanet edene 
yargı önünde hesap sorulması ve 
ihanet örgütünün bütün mensup-
larının kamudan ayıklanması. Kamu 
idaresi, kamu personel sistemi adı, 
sanı, hedefi ne olursa olsun terör 
örgütlerinin mensuplarından, iha-
net sarmalından bütünüyle steril 
hale getirilmelidir. Fakat, bunu ger-
çekleştirmek için alınan kararlarda, 
yapılan işlemlerde hakkaniyetin, 
adaletin ve masumiyetin zarar 
görmesini engelleyecek adımları, 
kuralları, kurulları, komisyon ve hü-
kümleri de devreye koymalıyız. Bu 

noktada, 15 Temmuz’dan bugüne 
110 bine yakın kamu görevlisi terör 
örgütleriyle, milli güvenlik nokta-
sında tehdit oluşturduğu kabul edi-
len yapı ve oluşumlarla ilgisi, ilişkisi, 
irtibat ya da iltisakı olduğu gerek-
çesiyle ihraç edildi. Bir bölümü ya-
pılan değerlendirmeler, incelemeler 
sonucunda masum olduğu anlaşıl-
masına bağlı olarak yeniden kamu 
görevine döndürüldü. Otuz bine 
yakın kamu görevlisi halen açıkta, 
kamu görevinden uzaklaştırılmış 
olarak bekliyor. İhraç edilenler ve 
görevden uzaklaştırılanlar arasında 
bizzat bildiğimiz, tanıdığımız, ke-
fil olmaktan geri durmayacağımız 
isimler, insanlar var. Bu masadaki 
herkes için bu durum geçerlidir sa-
nırım. Masumları mağdur etmemek, 
hainleri görmezden gelmemek ge-
rek. Görevden uzaklaştırma ve ih-
raç kararlarının alınmasına ilişkin ilk 
süreçten itibaren dile getirdiğimiz 
bir husus; masumiyet iddialarının 
etraflıca ve hukuki bir zeminde in-
celenmesi ve karara bağlanmasıdır. 
Bu amaçla, incelemeyi yapmak ve 
hukuki süreci işletmek açısından 
idari bir yapılanmanın oluşturulma-



77Memur Sendikaları Konfederasyonu

sı gerektiğini dile getirdik. Yetkili 
makamlara buna ilişkin önerilerimi-
zi, taleplerimizi ifade ettik. Bunların 
da etkisiyle kurulduğunu bildiğimiz 
OHAL İşlemleri İnceleme Komis-
yonu’nun varlığını önemsiyor ve 
doğru buluyoruz. Fakat, söz konu-
su Komisyonunun üyelerinin belir-
lenmesinde ve teşekkülünde azım-
sanmayacak bir eksiklik olduğuna 
da inanıyoruz. Biz, OHAL İşlemleri 
İnceleme Komisyonu’nda özellikle 
kamu personeline ilişkin başvuru-
ların incelenmesi noktasında yetkili 
konfederasyon temsilcisinin hatta 
ilgisine göre başvuranın görev yap-
tığı kurumun dahil olduğu hizmet 
kolundaki yetkili sendikanın temsil-
cisinin bulunmasını, hem hızlı hem 
de doğru karar almak noktasında 
gerekli ve önemli olduğuna inanı-
yoruz. İlgili kamu görevlisine yö-
nelik olarak yapılacak sosyal çevre 
incelemesi ve görevli olduğu dö-
nemde yürüttüğü faaliyetler nok-
tasında, konfederasyon ve sendika 
temsilcilerinin Komisyonun çalışma 

usullerine ve esasa ilişkin kararları-
na büyük katkı vereceği kanaatin-
deyiz. “

EMEK TARAFININ TEK-
LİFLERİ, ADALETİ ESAS 
ALIYOR

“Tekliflerimiz etraflıca ve gerekçe-
leri de dinlenmek suretiyle incelen-
diğinde görülecektir ki; tekliflerimiz 
iki ana temayı içermektedir” diyen 
Yalçın, “Bir yönüyle sorunları çöz-
mek diğer yönüyle de hakça bölüş-
mektir. Sorunları çözmeyi istemez 
misiniz? Hakça bölüşmeyi doğru 
bulmaz mısınız? Önemli olan bu 
sorulara vereceğiniz cevaplar. Aynı 
masadayız fakat farklı taraftayız. 
Aynı konulara bakıyoruz fakat fark-
lı pencereler kullanıyoruz. Size göre 
sorun olmayan bize göre temel bir 
sorun. Sizin yeterli bulduğunuzu 
bizim yetersiz görmemizin neden-
lerini öğrenseniz, dinleseniz belki 
de kararınızdan vazgeçeceksiniz. 
Belki de kararınızı değiştirmekten 

korktuğunuz için dinlemekten çe-
kiniyorsunuz. Çünkü, adalet çağrısı 
bir şekilde ikna edicidir. Adalet tek-
lifi, her türlü redde rağmen kendini 
bir şekilde inşa eder. Emek tarafı-
nın teklifleri, adaleti esas alıyor. Bi-
zim tekliflerimize hakkaniyet temel 
teşkil ediyor. Kriz anlarında, kaos 
anlarında birbirimize hatırlattığımız 
bir ifade var; aynı gemideyiz. Bu du-
rum sadece kriz anları, kaos süreç-
leri için geçerli değil. Sefere devam 
ederken, hızımızı artırırken, refaha 
ve huzura doğru yol alırken de aynı 
durumdayız. Yani aynı gemideyiz. 
Aynı gemide olma durumunu bedel 
ödeme noktasında hatırlatan irade, 
paylaşma ve bölüşme noktasında 
da büyümeden pay alma, refahı 
adil paylaşma noktasında da aynı 
gemide olduğumuzu deklare et-
meli ve bunun gereğini yerine ge-
tirmeli.  Külfetten payımıza düşene 
hiç itiraz etmedik. Nimetten payı-
mıza düşeni alma teklifimize niye 
itiraz ediliyor anlamakta ve anlam-
landırmakta zorlanıyoruz” şeklinde 
konuştu. 
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4.Dönem Toplu sözleşme görüş-
meleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı’nda bugün itibariyle baş-
ladı. Yapılan ilk oturumun ardından 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
Jülide Sarıeroğlu ve Kamu Görevli-
leri Sendikaları adına Heyet Baş-
kanı, Memur-Sen Genel Başkanı Ali 
Yalçın açıklamalarda bulundu.

BAKAN SARIEROĞLU: 
ÇALIŞMA TAKVİMİMİZİ 
BELİRLEDİK

“İstişare ve diyaloğun içini doldu-
racak şekilde güzel bir başlangıç 
yaptık” diyen Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, 
“Önümüzdeki 21 gün içindeki ça-
lışma takvimini belirledik. Hizmet 
kollarına ilişkin çalışma komisyon-
larını oluşturduk. Yarından itibaren 

çalışmaya başlayacaklar. Kurulan 
komisyonlar çalışmalarını tamam-
ladıktan sonra müzakereleri 10 ve 
11 Ağustos’ta devam ettireceğiz. 
Hükümet olarak 14 Ağustos’ta 
teklifimizi sunacağız. Amacımız 
hakeme gitmeden bu sözleşme 
dönemini uzlaşıyla tamamlamak. 
Güzel müjdeler vermek istiyoruz. 
Başkanlarımızın tüm söylediklerini 
not aldık, değerlendireceğiz” diye 
konuştu. 

YALÇIN: 4.DÖNEM TOP-
LU SÖZLEŞMESİ 
20 MİLYON İNSANI 
İLGİLENDİRİYOR

4.Dönem Toplu Sözleşme görüş-
melerinin ilk oturumunun ardından 
basın mensuplarının sorularını ya-
nıtlayan Memur-Sen Genel Başka-

nı Ali Yalçın, toplu sözleşme görüş-
melerinin 5 milyon çalışanın yanı 
sıra aileleriyle birlikte 20 milyona 
yakın insanı doğrudan ilgilendirdi-
ğini vurguladı. Yalçın, “Toplu Söz-
leşme, bütçeden iki yılı belirleye-
cek olan ve 6 ay önceden yapılan 
bir sözleşme. Biz de 2018-2019’u 
kapsayacak olan tekliflerimizi 
kamu işveren heyetine sunduk. 
Bugün de genel çerçevesi konu-
şuldu. Bu saatten sonra teklifle-
rin komisyonlarda tasnif edilmesi 
ve daha sonra da tekrar masaya 
gelinerek masada uzlaşılabilecek 
başlıklar üzerinde mutabakat sağ-
lanması ve genel tekliflerin ifade-
sine geçilecek. Memur-Sen Konfe-
derasyonu olarak, 68 tane genel, 
708 tane de hizmet kolu teklifimiz 
var. Bu sürecin müzakeresi bugün 
itibariyle başladı, ben sayın bakana 
teşekkür ediyorum. Sonucun kamu 
görevlileri açısından hayırlı olması 
temennimi tekrar ifade ediyorum” 
değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Sarıeroğlu ve Yalçın’dan 
Ortak Basın Toplantısı

4.Dönem Toplu sözleşme görüşmelerinin ilk oturumunun ardından Çalışma ve Sosyal Güven-
lik Bakanı Jülide Sarıeroğlu ve Kamu Görevlileri Sendikaları adına Heyet Başkanı, Memur-Sen 
Genel Başkanı Ali Yalçın açıklamalarda bulundu. 
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Memur-Sen’den Bakan Çavuşoğlu’na 
Hayırlı Olsun Ziyareti

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve beraberindeki heyet, Başbakan Yardımcılığı 
görevine getirilen Hakan Çavuşoğlu’na hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 
Memur-Sen Genel Başkan Yardımcıları 
Mehmet Bayraktutar ve Mehmet Emin 
Esen, Birlik Haber-Sen Genel Başkanı 
Ömer Budak, Büro Memur-Sen Genel 
Başkanı Vecdi Yanbaz Başbakan Yar-
dımcısı Hakan Çavuşoğlu’na hayırlı ol-
sun ziyaretinde bulundu.

Bakan Çavuşoğlu, ziyaretten duydu-
ğu memnuniyeti dile getirerek Me-
mur-Sen yönetimine teşekkür etti.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın 
ise Çavuşoğlu’na yeni görevinde başa-
rılar diledi. Yalçın, görüşmenin sonunda 
Memur-Sen’in, “Memur-Sen’e Davet 
Tercih Evet Buluşmaları” ve 15 Tem-
muz albümü ile Mehmet Akif İnan kül-
liyatını hediye etti.
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Memur-Sen yönetimi ve bağlı sen-
dikaların genel başkanları, kabine 
değişikliğiyle Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı’na getirilen Jüli-
de Sarıeroğlu’na hayırlı olsun ziya-
retinde bulundu. 

Ziyarette konuşan Memur-Sen 
Genel Başkanı Ali Yalçın, yeni göre-
vinde Bakan Sarıeroğlu’na başarılar 
diledi, hayırlı olması temennisinde 
bulundu. Bakan Sarıeroğlu ise zi-
yaretten duyduğu memnuniyeti 

dile getirerek Memur-Sen Genel 
Başkanı Ali Yalçın ve beraberindeki 
heyete teşekkürlerini iletti.

Ziyarette Memur-Sen Genel 
Başkanı Ali Yalçın’ın yanı sıra, Me-
mur-Sen Genel Başkan Vekili Metin 
Memiş, Memur-Sen Genel Başkan 
Yardımcıları Mehmet Bayraktutar, 
Hacı Bayram Tonbul, Eğitim-Bir-
Sen Genel Başkan Vekili Latif Sel-
vi, Büro Memur-Sen Genel Başkanı 
Vecdi Yanbaz, Bem-Bir-Sen Genel 

Başkanı Mürsel Turbay, Bayındır 
Memur-Sen Genel Başkanı Soner 
Can Tufanoğlu, Birlik Haber-Sen 
Genel Başkanı Ömer Budak, Ul-
aştırma Memur-Sen Genel Başkanı 
Can Cankesen, Kültür Memur-Sen 
Genel Başkanı Mecit Erdoğan da 
hazır bulundu.

Yalçın görüşmenin sonunda, Me-
mur-Sen Kurucu Genel Başkanı 
Mehmet Akif İnan’ın külliyatını Ba-
kan Sarıeroğlu’na takdim etti.

Memur-Sen Heyetinden Bakan Sarıeroğlu’na 
Hayırlı Olsun Ziyareti

Memur-Sen Yönetim Kurulu ve bağlı sendikaların genel başkanları, son yapılan kabine 
değişikliğiyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na getirilen Jülide Sarıeroğlu’na 

hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
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Memur-Sen’den Bakan Kurtulmuş’a 
Hayırlı Olsun Ziyareti

Memur-Sen’den 
Yeni Akit Gazetesi’ne Taziye Ziyareti

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Levent Uslu, 
Yeni Akit Gazetesi’ne başsağlığı ziyaretinde bulundu.

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Le-
vent Uslu, geçtiğimiz günlerde bir saldırı 
sonucu hayatını kaybeden Yeni Akit Ga-
zetesi Genel Yayın Yönetmeni Kadir De-
mirel için gazete yönetimine taziye ziya-
retinde bulundu. 

Levent Uslu, Demirel’in çalışma arkadaş-
ları için sabır temenni etti. Ziyarette Bem-
Bir-Sen Genel Başkanı Mürsel Turbay ve 
Akit Medya İcra Kurulu Başkanı Mustafa 
Karahasanoğlu da hazır bulundu.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Esen ve Kültür Me-
mur-Sen Genel Başkanı Mecit Erdoğan, kabine değişikliği ile Kültür ve Turizm Bakanlığına getirilen Numan Kur-
tulmuş’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.

Yalçın, yeni görevinde Bakan Kurtulmuş’a başarılar dilerken görevinin hayırlı olmasını temenni etti. Bakan Kur-
tulmuş da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi, ziyaretten dolayı Memur-Sen heyetine teşekkür etti.

Yalçın, ziyaret sonunda “Memur-Sen’e Davet Tercih Evet Buluşmaları” ve “15 Temmuz:Küresel İşgale Destansı 
Direniş” albümlerini Bakan Kurtulmuş’a hediye etti.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Mehmet 
Emin Esen ve Kültür Memur-Sen Genel Başkanı Mecit Erdoğan, Kültür ve Turizm Baka-

nı Numan Kurtulmuş’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.
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Memur-Sen Genel Merkezi’nde gerçekleştirilen kabulde Me-
mur-Sen ve ZCTU arasında eğitim ve ikili işbirliği anlaşmaları 
imzalandı. İmzalanan anlaşmalara ilişkin konuşan Memur-Sen 
Genel Başkanı Ali Yalçın, “Sendikal birikim ve tecrübelerin pay-
laşımını son derece önemli görüyoruz. Çalışmalarımızı da bu 
minvalde geliştirerek sürdürüyoruz” diye konuştu. Zambiya’da 
faaliyet gösteren ZCTU’nun çalışmaları hakkında heyetten 
bilgi alan Yalçın, ZCTU’ya çalışmalarında başarılar diledi. 

ZCTU Heyeti adına protokol anlaşmalarını imzalayan ZCTU 
Elaston Njovu ise, Türkiye’de olmaktan ve Memur-Sen ile ikili 
işbirliği anlaşmaları gerçekleştirmekten memnuniyet duy-
duklarını kaydetti. Sendikal anlamda Memur-Sen’in tecrübe-
lerinden faydalanmak istediklerini belirten Njovu, “Emek ve 
hak mücadelesinin devamlılığı yolunda bu tür anlaşmalar çok 
önemli” şeklinde konuştu. 

Ziyarette Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Vekili Latif Selvi ve 
Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Çakırcı ile Memur-Sen Dış 
İlişkiler Koordinatörü Osman Timurtaş da hazır bulundu.

Memur-Sen ve ZCTU Arasında 
İkili İşbirliği Anlaşmaları 
İmzalandı

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Zambiya 
Sendikalar Konfederasyonu (ZCTU) Heyetini 
Memur-Sen Genel Merkezi’nde kabul etti. Kabul-
de, Memur-Sen ve ZCTU arasında eğitim ve ikili 
işbirliği anlaşmaları imzalandı.
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Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 
Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı 
Mehmet Emin Esen, Birlik Haber-Sen 
Genel Başkanı Ömer Budak ve berabe-
rindeki Birlik Haber-Sen heyeti, geçtiği-
miz günlerde TRT Genel Müdürlüğü’ne 
atanan İbrahim Eren’i ziyaret etti. Zi-
yarette, gündeme ilişkin istişarelerde 
bulunuldu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile 
getiren Eren, Memur-Sen heyetine, 15 
Temmuz ‘da gösterdikleri mücadele ne-
deniyle teşekkürlerini iletti.

Memur-Sen Genel Merkezinde gerçekleştirilen ziya-
rette, SGK Başkanı Selim Bağlı ile Memur-Sen Genel 
Başkanı Ali Yalçın bir süre ikili olarak görüştü. Ziyaret-
te gündeme ilişkin istişareler gerçekleştirildi.

Sosyal Güvenlik Haftası kapsamında ziyaretlerini sür-
dürdüklerini belirten Bağlı, Memur-Sen’i çalışmaların-
dan ötürü tebrik etti. 

Yalçın ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile ge-
tirerek Bağlı’ya teşekkür etti. Yalçın, kurumlar arası 
sosyal diyalog mekanizmasının oluşturulmasının öne-
mine dikkat çekti. Ziyarette Memur-Sen Genel Başkan 
Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul ve SGK Yönetim Kuru-
lu üyesi Ahmet Özer de hazır bulundu.

Yalçın’dan TRT Genel Müdürlüğü’ne Atanan 
İbrahim Eren’e Tebrik Ziyareti

SGK Başkanı Bağlı’dan Memur-Sen’e Ziyaret

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, TRT Genel Müdürlüğü’ne atanan İbrahim Eren’i 
makamında ziyaret etti.

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı Dr. Mehmet Selim Bağlı, Sosyal Güvenlik Haftası kap-
samında Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın’ı ziyaret etti.
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Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yal-
çın, AK Parti Sivil Toplum ve Halkla 
İlişkiler Başkanlığı’ndan sorumlu 
Genel Başkan Yardımcısı Harun 
Karacan ve beraberindeki heyeti 
Konfederasyon genel merkezinde 
kabul etti. Görüşmede, 4. Dönem 
Toplu Sözleşme görüşmeleri ve 
Türkiye’deki sendikal hayata ilişkin 
istişareler gerçekleştirildi. 

BÜYÜMEDEN PAYIMIZI 
İSTİYORUZ

4. Dönem Toplu Sözleşme görüş-
melerine ilişkin değerlendirmeler-
de bulunan Yalçın, “5 milyon 100 
bin insanı ilgilendiren, aileleriyle 
birlikte 20 milyona tekabül eden 
bir kitlenin bütçeden alacağı payı 
belirleyecek olan bir sürece girdik. 
Dün başlangıcını yaptık, bugün ko-
misyon toplantılarıyla devam ettik. 
Ayın 14’üne kadar teklifler netleş-
meye başlayacak. Kamu İşveren 
Heyeti olarak hükümet, teklifini 
ayın 14’ünde getirecek. Türkiye’de 
açlık sınırı bin 600 TL yoksulluk 
sınırı ise 4 bin 100 TL ortalama-
sında seyrediyor. Kamu görevlile-
ri ücretleri bu iki rakam arasında 
seyrediyor, biz de dolayısıyla artık 
refah seviyesinde bir ücret alına-
bilsin istiyoruz. Bu da Türkiye’nin 
gelişmesi ve büyümesiyle alaka-
lı bir şey. Türkiye her geçen gün 
büyüyor, ekonomi iyiye gidiyor. 
Bunu mutfakta da hissetmek is-
tiyoruz, bordolarda da hissetmek 

istiyoruz. Memur-Sen bu süreçte 
Kamu Görevlileri Sendikaları Heyet 
Başkanlığını yürütüyor. Umarım iyi 
bir toplu sözleşme olur. Bu konu-
da sizlerin de sivil toplumla ilişkiler 
alanında önemli bir işleviniz var ve 
katkılarınızı bekliyoruz” diye konuş-
tu. 

KARACAN: MEMUR-SEN 
HAKKANİYET ÇERÇEVE-
SİNDE SİVİL TOPLUM-
CULUK YAPIYOR

Memur-Sen’in hakkaniyet çerçeve-
sinde hareket eden bir sivil toplum 
kuruluşu olduğunu dile getiren AK 
Parti Genel Başkan Yardımcısı Ha-
run Karacan, “Memur-Sen ile AK 
Parti’nin çalışmaları tabi çok önem-
li. Memur-Sen’in demokrasi dışı 
oluşumlara karşı gösterdiği tepki 
de takdire şayan. 15 Temmuz’da 

gösterdikleri duruş herkesin ma-
lumudur. Devletinin milletinin ya-
nında olan, Anadolu’nun sesi olan, 
gecesini gündüzüne katan bir teş-
kilattır, emekçilerin sesidir” şeklin-
de konuştu.

Karacan, memurların hakkı için 
çaba göstereceklerini vurguladı.  
Ziyarette Memur-Sen Genel Baş-
kan Yardımcıları Mehmet Bayrak-
tutar, Mehmet Emin Esen, Genç 
Memur-Sen Genel Başkanı Eyüp 
Beyhan, Memur-Sen Kadınlar Ko-
misyonu Genel Başkanı Habibe 
Öçal, Emekli Memur-Sen Genel 
Başkanı Emin Şenver, AK Parti 
MKYK Üyesi ve Şanlıurfa Milletve-
kili İbrahim Halil Yıldız, MKYK Üyesi 
Rümeysa Kadak, Kadın Kolları STK 
ve Halkla İlişkiler Başkanı Seda 
Gören Bölük de hazır bulundu. Zi-
yaretin sonunda Yalçın, Karacan’a 
plaket takdim etti.

Yalçın: Büyüyen Türkiye’den Payımızı İstiyoruz

AK Parti Sivil Toplum ve Halklar İlişkiler Başkanlığı’ndan sorumlu Genel Başkan Yardım-
cısı Harun Karacan’ın Memur-Sen’i ziyaretinde konuşan Memur-Sen Genel Başkanı Ali 
Yalçın, “Türkiye her geçen gün büyüyor, ekonomi iyiye gidiyor. Kamu görevlileri olarak 

bunu mutfakta da bordrolarda da hissetmek istiyoruz” dedi.
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İlk olarak, Eğitim-Bir-Sen’in 25. ku-
ruluş yıldönümüne katılan Sırbis-
tan Eğitimci Sendikalar Birliği’ne 
(UNIJA) iade-i ziyarette bulunarak, 
Başkan JasnaJankoviç ile görüşen 
Ali Yalçın, ardından Sırbistan Eğitim 
Bilim ve Teknolojik Gelişme Bakan-
lığı Özel Müşaviri Miloş Blagojeviç 
ile bir araya gelerek iki ülkenin eği-
tim durumu hakkında bilgi alışveri-
şinde bulundu.

Novi Pazar Bölge Başkanı Fikret 
Bejtoviç’e de iade-i ziyarette bu-
lunan Yalçın, Novi Pazar Belediye 
Başkan Yardımcısı Faruk Suljevic ile 
bir süre görüştü. Yalçın, daha sonra 
okulları ziyaret ederek, eğitimciler-
le sohbet etti.

Genel Başkan Ali Yalçın, Karadağ 
Eğitim Bakanı DamirSehovic ile 
makamında bir araya gelerek, eği-
tim faaliyetlerine ilişkin istişareler-
de bulunmasının ardından, Karadağ 
Eğitim Sendikası Genel Başkanı 
Zvonko Pavicevic’i ve Bağımsız 
Sendikalar Birliği Genel Başkanı Sr-
dja Kekovic’i ziyaret etti, sendikal 
çalışmalara dair değerlendirmeler-
de bulunarak, yapılabilecekleri ko-
nuştu.

Karadağ Büyükelçisi Serhat Galip 
ile de bir görüşme yapan Yalçın, 
buradan Bosna-Hersek’e geçti. Ba-
ğımsız Sendikalar Konfederasyonu 
Genel Başkanı İsmet Bayramoviç’le 
görüşerek, iş birliğine yönelik fikir 

alışverişinde bulunan Yalçın, Bos-
na-Hersek Bağımsız İlköğretim 
Sendikası Genel Başkanı Selvedin-
Satorovic’i ziyaret etti, iş birliği ve 
ortak projeler geliştirme konusu-
nu görüştü. Akabinde Saraybosna 
Kantonu Başbakanı Elmedin Kona-
kovic ile buluşan Yalçın, iki ülkenin 
eğitim sistemi üzerine değerlendir-
melerde bulundu.

Yalçın, programı kapsamında Bü-
yükelçi Haldun Koç, Yunus Emre 
Enstitüsü Müdürü Mehmet Akif 
Yaman, Türkiye Maarif Vakfı Bal-
kanlar Koordinatörü Salih Sağır, 
Eğitim Müşaviri Vasi Ete ve TRT 
Koordinatörü Bünyamin Şahin’i zi-
yaret ederek, çalışmalar hakkında 

Sırbistan, Karadağ, Bosna-Hersek ve 
Hırvatistan’da Sendikal Görüşmeler Yapıldı

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hasan 
Yalçın Yayla, Sırbistan, Karadağ, Bosna-Hersek ve Hırvatistan’da eğitim sendikaları 
yöneticileriyle bir araya gelerek, sendikal alanda yapılacak çalışmalar ve iş birliğini 

artıracak projeler hakkında görüşmeler gerçekleştirdi.
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bilgi aldı. Aliyaİzzetbegovic’in kab-
rini de ziyaret eden Ali Yalçın, Bos-
na-Hersek Zenica Kantonu Meclis 
Başkanı Jasmin Duvnjak’la ofisinde 
bir görüşme yaptı.

Yalçın, Bosna-Hersek temaslarını, 
Zenica bölgesinde Alija Namatek 
ilköğretim okulunu ziyaret ederek 
tamamladı.

Daha sonra Hırvatistan’a geçen 
Yalçın, Hırvatistan Öğretmenler 
Sendikası Başkanı Sanja Sprem ile 
görüşerek, sendikal tecrübe payla-
şımında bulundu.

Yalçın, Hırvatistan Eğitim ve Bilim 
Bakanlığı Müsteşarı Hrvoje Slezak 

ve Zagreb Büyükelçiliği Müsteşarı 
Günay Babadoğan Ertan’ı da ziya-
ret etti.

ORTAK ÇALIŞMALAR 
YAPMAYI HEDEFLİYORUZ

Ziyaret ve görüşmelere ilişkin 
değerlendirmelerde bulunan Ge-
nel Başkan Ali Yalçın, uluslararası 
eğitim sendikalarıyla ikili ilişkiler 
kurmak, ortak projeler yürütmek 
amacıyla ‘dışımıza yolculuğa’ önem 
verdiklerini ifade ederek, “Son bir 
yıl içerisinde 50’yi aşkın sendikayla 
görüşmeler yaptık, eğitim ve iş bir-
liği anlaşması imzaladık. Amacımız, 
başta medeniyet havzamız olmak 

üzere, uluslararası eğitim sendika-
larıyla bir araya gelerek, ortak olan 
sorunlarımızı dile getirmek, çözüm 
konusunda ‘neler yapabiliriz’i ko-
nuşmak, el ele vererek sesimizi 
bütün dünyaya duyurmaktır. Na-
sıl gözyaşının rengi dünyanın her 
yerinde aynıysa, emeğin de rengi, 
dili aynıdır. Bu nedenle, Balkan ül-
kelerindeki dostlarımıza ziyarette 
bulunarak, ileriye yönelik yapmayı 
tasarladığımız çalışmalar hakkında 
istişarelerde bulunduk. Bir hafta 
süren temaslarımızda faydalı gö-
rüşmeler gerçekleştirdik. İş birliği-
miz, emek mücadelesinde karşılıklı 
yardımlaşmayı ve tecrübe paylaşı-
mını da zenginleştirecektir” dedi.
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İlk olarak TİKA ve Hak-İş tarafından yaptırılan Somali 
İşçi Sendikaları Kongresi (SOCOTU) genel merkez hiz-
met binasının açılışına katılan heyet, binanın hayırla-
ra vesile olmasını temenni etti. Açılışta Kaya, Sudan 
İşçi Sendikaları Federasyonu ( SWTUF) Genel Başkanı 
Yousif Ali Abdelkarim Yousif ve Afrika Sendikalar Bir-
liği (OATUU) Genel Sekreteri Arezki Mezhoud ile gö-
rüştü.

Mogadişu Valiliğinin verdiği resepsiyonda bir konuş-
ma yapan Günay Kaya, “Somali 2011 yılında kuraklığa 
uğradığında yardıma ilk koşan Memur-Sen oldu. Nasıl 
o gün Somalili kardeşlerimiz için yardıma koştuk ise, 
bugün de Kudüs için ve Filistinli kardeşlerimiz için eli-
mizden geleni yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz” 
diye konuştu.

Kudüs’te yaşananlara da değinen Kaya, “Mescid-i Aksa 
bizim ilk kıblemizdir, dolayısıyla Kudüs bizim davamız-
dır, Müslümanların davasıdır. İslam coğrafyalarının 
postallarla çiğnenmesine göz yumamayız. Siyonist-
lerin faaliyetlerine izin veremeyiz” ifadelerini kullandı.

Daha sonra Somali Meclis Başkanı Osman Jawari’yi 
ziyaret eden heyet, burada Türkiye-Somali ilişkileri, 
Katar Krizi ve İsrail terörizminin boyutları hakkında is-
tişarelerde bulundu. Heyet sırasıyla şu ziyaretleri ger-
çekleştirdi.

-TİKA’nın Somali’ye yaptığı ve Doğu Afrika’nın en bü-
yük, donanımlı hastanesi olan Recep Tayyip Erdoğan 
hastanesi ziyaret edildi.
-TİKA Mogadişu ofisi ve koordinatörü Galip Yılmaz zi-
yaret edildi.
-Türkiye’nin dünyadaki en büyük elçiliği olan Mogadi-
şu kampüsü ziyaret edildi. 
-TİKA’nın Mogadişu’daki tarımsal öğretiyi geliştirmek 
için açmış olduğu okul, oradaki üreticiler ve öğrenciler 
ziyaret edilerek faaliyetler hakkında bilgi paylaşımında 
bulunuldu.
-TİKA’nın Mogadişu’daki Sokak Çocukları Eğitim Mer-
kezi ziyaret edildi. Çocuklarla bir araya gelindi.

Memur-Sen’den Somali Ziyareti

Memur-Sen Heyeti, Somali’de bir dizi ziyaretlerde bulundu. Memur-Sen Genel Başkan 
Yardımcısı Günay Kaya, Bem-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Medeni Sevinç ve Me-

mur-Sen Dış İlişkiler Uzmanı Hüseyin Behçet’ten oluşan Memur-Sen Heyeti, Somali’de 
çeşitli kurumları ziyaret ederek görüş alışverişinde bulundu.



88 Memur Sendikaları Konfederasyonu

“Bir Bilenle Bilge Nesil” Projesinde Ödüller 
Sahiplerini Buldu

Genç Memur-Sen’in hayata geçirdiği 
proje kapsamında düzenlenen “Bir 

Bilenle Bilge Nesil” projesi kapsamın-
daki kompozisyon yarışmasında de-

receye giren öğrenciler Ankara Koca-
tepe Kültür Merkezi’nde düzenlenen 

törenle ödüllerine kavuştular.

YALÇIN: BİLGİ EMEKTİR

Törende konuşan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 
projenin önemine dikkat çekerek “Bilgi duruştur; sizi bütün 
olup bitenlere karşı sımsıkı ayakta tutar. Bilmek ve bildiğini 
paylaşmak, toplumları ve insanlığı dönüştürmektir. Bildiği-
niz zaman tarihe bile yön verebilirsiniz. Tıpkı Fatih Sultan 
Mehmet gibi, tıpkı Aliya gibi…” dedi.

Genç Memur-Sen’in “Bir Bilenle Bilge Nesil” projesinin Ali-
ya gibi bilgelerini, Fatih gibi çağ açıp çağ kapatan liderlerini 
yetiştirmeyi amaçladığını ifade eden Yalçın, projeye dahil 
olan gençlere seslenerek “Sizler, bizim için umutsunuz. 
Kendi medeniyet tarihimizden hareketle kurulacak yeni 
medeniyet hamlemizin fatihlerisiniz. Eğer, siz hem şahsi 
hayatınızda hem de medeniyet çabamızda başarılı olmak 
istiyorsanız, bıkmadan usanmadan öğrenmeye, bilmeye 
dair uğraşı verin” şeklinde konuştu.

BEYHAN: GENÇ MEMUR-SEN BİR
OKULDUR

Programın açış konuşmasını yapan Genç Memur-Sen Genel 
Başkanı Eyüp Beyhan ise Genç Memur-Sen’in gençleri ge-
leceğe hazırlayan bir okul olduğunu belirterek “Bu okulun 

Genç Memur-Sen’in hayata geçirdiği “Bir Bilenle 
Bilge Nesil” projesinin ödül töreni Memur-Sen 
Genel Başkanı Ali Yalçın, Milli Eğitim Bakan Yar-
dımcısı Orhan Erdem, Ankara İl Milli Eğitim Müdü-
rü Vefa Bardakçı, Genç Memur-Sen Genel Başka-
nı Eyüp Beyhan, projeye dahil olan öğretmenler, 
öğrenciler ve aileleri katıldı.
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çok özel öğrencileri, öğretmenleri vardır. Bu mektep 
bizleri kendi ruhumuza kavuşturan, her hareketimizin 
ahlaki değeri olduğunu hatırlatan, temiz yürekler ye-
tiştiren, her ferdimizi milletimizin tarihi ile buluşturan, 
vicdanlarımıza her an Allah’ın huzura çıkacağımızı aşı-
layan bir mekteptir” dedi. 

Beyhan, projeye dahil olan öğretmen, öğrenci ve öğ-
rencilerine destek olan ailelerine teşekkür eden Bey-
han, dereceye giren öğrencileri de tebrik etti.

ERDEM: BİLGİYİ ESAS ALAN GENÇ 
MEMUR-SEN’İ KUTLUYORUM

Törende bir konuşma yapan Milli Eğitim Bakan Yar-
dımcısı Orhan Erdem ise bu anlamlı projesinden dolayı 
Genç Memur-Sen’e teşekkür etti. Yaşadığımız çağın 
bir bilgi çağı olduğunu ifade eden Erdem, bilgisi esas 

olan her eylemin her projenin önemli olduğunu söy-
ledi. Erdem, dereceye giren öğrencileri tebrik ederek 
projenin büyüyerek devam etmesini temenni ettiğini 
söyledi.

GENÇ YAZARLAR 
ÖDÜLLERİNE KAVUŞTU

Konuşmaların ardından ise proje kapsamında derece-
ye giren genç yazarlara ödüller takdim edildi. 3 kate-
goride birincilik ödülleri Tuğba Altıparmak, Vildan Tın-
maz ve Feyza Ebrar Acar’a verildi. 

Proje kapsamında katılımcıların seçilen kitapları oku-
ması, kitaplarla ilgili kompozisyonları yazması gereki-
yor. 10 kişilik öğrenci gruplarına ise bir öğretmen reh-
berlik ediyor. Projenin pilot aşamasındaki öğrenciler 
ilk olarak Aliya İzzet Begoviç, Malcolm X ve Hasan El 
Benna’nın hayatlarının anlatıldığı kitapları okudular. 



90 Memur Sendikaları Konfederasyonu

Öçal: Annelerin Hayat Standartları 
İyileştirilmeli

Memur-Sen Kadınlar Komisyonu Baş-
kanı Habibe Öçal, Diyarbakır ve Bat-
man’daki sivil toplum kuruluşlarının 
kadın temsilcileri ile bir araya geldi. 
Burada açıklamalarda bulunan Öçal, 
annelerin hayat standartlarının iyileş-
mesi ve toplumda etkin rol üstlenme-
lerinin sağlıklı bir toplum için elzem 
olduğunu söyledi.

Memur-Sen Kadınlar Komisyonu üyeleri, Diyarba-
kır ve Batman’daki sivil toplum kuruluşlarının kadın 
temsilcileri ile düzenlenen toplantıda bir araya geldi. 
Memur-Sen Kadınlar Komisyonu tarafından gerçek-
leştirilen toplantılara, Memur-Sen Kadınlar Komisyonu 
Genel Başkanı Habibe Öçal ve AK Parti MKYK Üye-
si Zeynep Alkış ile Diyarbakır ve Batman’da faaliyet 
gösteren sivil toplum kuruluşlarının kadın temsilcileri 
de katıldı. 

BİRLİĞİMİZİ, BÜTÜNLÜĞÜMÜZÜ VE 
KARDEŞLİĞİMİZİ HAYKIRIYORUZ

Toplantının açılışında konuşan Memur-Sen Kadınlar 
Komisyonu Başkanı Habibe Öçal, Türkiye’nin sivil top-
lum örgütü ve sivil kadın oluşumu olarak bölgenin ve 
ülkenin sorunlarına çözüm önerileri geliştirmek için bu 
buluşmayı gerçekleştirdiklerini belirtti.

Referandum sonuçlarına işaret eden Öçal, Güneydo-
ğu Anadolu Bölgesi’nden kardeşlik hukukunun üstün 
kılınmasına dair bir mesaj çıktığını vurguladı.

Öçal, bu mesajdan hareketle bir araya geldiklerini, 
benzer toplantılar düzenlemeye devam edeceklerini 
aktardı. “Sahayı dinlemek ve sahadan gelen görüş ve 
önerileri dikkate almak zorundayız” diyen Öçal, Tür-
kiye’nin yeni bir sürece girdiğini ve bu yolda asla ku-
tuplaşma ve ayrışma gibi bir lüksün olmadığını belirtti. 
“Onun için bu ülkenin beraberliğini, birliğini, kardeşliği-
ni geliştirmek amacıyla kadınlar olarak buradan sesle-
niyoruz, omuz omuzayız, el eleyiz” diye konuştu. 

Toplantılarda “Anneler Günü”ne ilişkin de açıklamalar-
da bulunan Öçal, annelerin her yaşta insan için en gü-
venilir, en büyük güç kaynağı olduğunu belirtti. 



91Memur Sendikaları Konfederasyonu

Engellilerden, “Empati Yürüyüşü”

Memur-Sen Engelliler Komisyonu tarafından “Engellilerin toplumsal yaşam içerisinde 
yaşadıkları zorluklara dikkat çekmek ve toplumsal duyarlılığı artırmak” amacıyla Kızı-
lay’da “Empati Yürüyüşü” gerçekleştirildi.

Engelliler Haftası’nda toplumun dikkatini engellile-
rin yaşadıkları zorluklara dikkat çekmek amacıyla göz 
bantları ve beyaz baston kullanılarak Kızılay Devlet 
Personel Başkanlığı önünden, Güvenpark’a yapılan yü-
rüyüşe Memur-Sen Engelliler Komisyonu Genel Baş-
kanı Elvan Uğurlu, Memur-Sen Yönetim Kurulu Üye-
leri, Memur-Sen’e bağlı sendikaların genel başkanları 
ve engelliler katıldı. Yürüyüşte, “Toplumsal Engelleri 
Kaldırın”, “Yolumuzu ve Ufkumuzu Kapatma”, “Duy-
mamak Değil Duyarsızlık Acı Veriyor” yazılı dövizlerle 
toplumsal farkındalığın önemine dikkat çekildi.

UĞURLU: TOPLUMSAL ENGELLERİ 
KALDIRALIM

Yürüyüş sonrasında yapılan basın açıklamasında ko-
nuşan Memur-Sen Engelliler Komisyonu Başkanı El-
van Uğurlu, “Bizler herkes gibi gündelik hayatın için-

de yer alan; çalışan, emek veren insanlarız. Engelliler 
haftasında yaptığımız bu yürüyüşün toplum nezdinde 
engellilerin unutulmamasına vesile olmasını temenni 
ediyorum” dedi.

KAYA: ENGELSİZ BİR YAŞAM İÇİN 
SORUMLULUK ALALIM

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı ve Toç Bir-Sen 
Genel Başkanı Günay Kaya ise yaptığı konuşmada so-
rumluluk almanın ilk adımının empati olduğunu ifade 
etti. Kaya, “Bu yürüyüşün engellileri anlamak için bir 
fırsat olduğunu düşünüyorum. Şimdiye kadar engelli 
kardeşlerimizi anladığımı düşünüyordum ama bu yü-
rüyüşte bunun kolay olmadığını fark ettim. Engellileri 
anlamak için onların yaşamına dokunmak gerekiyor” 
şeklinde konuştu.
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Emekli Memur-Sen: 15 Temmuz’da Emperyal Kirli 
Planları Bozduk

Emin Şenver, yaptığı yazılı açıklama da şunları ifade 
etti:

“Türkiye, yıllardır süregelen bir takım tehditlerin ve 
emperyal planların sonuncusunu 15 Temmuz’da bir 
kez daha bertaraf etti. Bu darbe girişimini diğerlerin-
den ayıran şey, yalnızca yönetimi ele geçirmek değil 
aynı zamanda toplumu kendi düşüncelerine göre inşa 
etmek düşüncesi ve Türkiye’yi dış saldırılara karşı za-
yıf hale getirme isteğiydi. 

Ne 12 Eylül’de ne de öncesinde cesaret edilemeyen 
bir vandallığın ve hainliğin örneğini yaşadık 15 Tem-
muz’da. İşgalci devletlerin bile el sürmediği milli irade-
nin tecelligahı meclisimiz o gece bombalandı. Böyle 
bir şey, ancak kendi topraklarına ve kendi ülkesinin 

insanına düşman olan, kendi menfaatini milletinden 
ve bayrağından daha önde tutan bir zihniyetin yapa-
bileceği bir garabettir. 

15 Temmuz, 249 şehidimizin ve binlerce gazimizin, 
cesur ve kudretli milletimizin ferasetiyle sonuçlanan 
bir zafer günüdür. Ancak şimdi daha çok dikkatli olmak, 
daha çok çalışmak gerekmektedir. Ülkemizi kalkındır-
mak, bayrağımızı dalgalandırmak ve böylesi tehlikele-
rin bir daha ihtimal dahilinde bile olmaması için toplum 
olarak dersler çıkarmalı ve ona göre hareket etmeliyiz. 
Ülkemizin bekası ve milletimizin selameti için canını 
ortaya koyan şehitlerimize bir kez daha Allahtan rah-
met diliyorum. Gazilerimize şükranlarımızı sunuyorum. 
Allah bir daha milletimize böyle bir tehlikeyi yaşatma-
sın.”

Emekli Memur-Sen Genel Başkanı Emin Şenver, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 
birinci yıldönümünde yazılı bir açıklama yaptı. Şenver, yayımlanan açıklamada 15 
Temmuz’un Türkiye tarihindeki hiçbir darbenin ulaşamadığı bir hainliğin ürünü oldu-
ğunu belirtti. Şenver, toplumun ve siyasetin, yeni Türkiye’nin inşa sürecinde bu darbe 
girişiminden dersler çıkarması gerektiğini vurguladı. 
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Eğitim-Bir-Sen, Toplu Sözleşme 
Tekliflerini DPB’ye Teslim Etti 

Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Vekili Latif Selvi, eğitim 
hizmet koluna ilişkin 4. Dönem Toplu Sözleşme tek-
liflerini Devlet Personel Başkan Vekili Enes Polat’a 
teslim etti. Milli Eğitim Bakanlığı çalışanlarına ilişkin 
tekliflerin başlıcaları:

• Öğretmen kadrolarında bulunanların mevcut ek 
gösterge rakamlarının 600 puan artırılması,
• Öğretmenlerin Eğitim-Öğretim Tazminatı oranları-
nın 25 puan artırılması; doktora mezunu olanlara bu 
rakamın yüzde 100 artırımlı ödenmesi,
• Öğretim yılına hazırlık ödeneğinin tüm Milli Eğitim 
Bakanlığı çalışanlarına ödenmesi,
• Ek ders birim ücretlerinin gündüz öğretimi için brüt 
20,54 TL’ye çıkarılması,
• Müdür yardımcısı olarak görev yapanların, haftada 2 
saatten az olmamak üzere 6 saate kadar aylık karşılı-
ğı ders okutmakla yükümlü tutulması,
• Öğretmenlere okuttukları her 6 ders saatine karşılık 
1 saat ders dışı hazırlık ve planlama karşılığı ek ders 
ücreti ödenmesi,  
• Kurumlarınca, hafta içi normal çalışma saatleri dışın-
da ve hafta sonlarında düzenlenen hizmet içi eğitim, 
kurs, seminer, toplantı ve benzeri etkinliklere katılan 
yönetici ve öğretmenlere, her gün için 3 saat ek ders 
ücreti ödenmesi,

• Destekleme ve yetiştirme kursları dışındaki kurslar-
da görevlendirilen yönetici ve öğretmenlerin ek ders 
ücretlerinin yüzde 100 artırımlı ödenmesi; bu kap-
samda yönetim görevini yerine getiren yöneticilere 
her gün için 6 saat ek ders ücreti ödenmesi,
• Yaygın eğitim kurumlarında öğretim yılı başında ve 
sonunda yapılan eğitim ihtiyaçlarını belirleme çalış-
malarına fiilen katılan öğretmenlere de seminer ek 
ders ücreti ödenmesi,
• Milli Eğitim Bakanlığı çalışanlarının maaşlarından 
İLKSAN aidatının kaynaktan kesilmemesi,
• Doçentlik sınavlarında jüri üyesi olarak görevlen-
dirilen öğretim üyelerinin her birine akademik jüri 
ücretinin ödenmesi, ders görevinin yapılmış sayılaca-
ğı hallerin belirlenmesi, rehber öğretmenlere ek ders 
ücreti verilmesi, 
• Öğretmenlere fiilen her 5 yıllık çalışma sürelerine 
karşılık bir yıl fiili hizmet zammı (yıpranma payı) veril-
mesi, 
Üniversite çalışanlarına ilişkin teklifler
• Genel sekreter yardımcıları ile fakülte, enstitü ve 
yüksekokul sekreterlerinin ek gösterge rakamlarının 
artırılması,
• Kurum personelinden çocukları yükseköğrenim 
görenlerin, burs, kredi ve yurt hizmetlerinden yüzde 
50 indirimli faydalandırılması,
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Sağlık çalışanlarının ailelerinden 
fedakârlık ederek canlarını dişle-
rine takıp halkın sağlığı için çalış-
tıklarını ifade eden Metin Memiş, 
“Ancak bu görevi yerine getirirken 
hiç arzu etmediğimiz ve bir an önce 
sona ermesi gereken şiddete ve 
tacize maruz kalıyorlar. Avrupa 
ortalamasının altında bir sayı ile 
onlardan daha fazla çalışarak bu 
kutsal vazifeyi yerine getiriyorlar. 
Herkes bayram yaparken, onlar nö-
bet tutuyorlar. Tuttukları nöbetle-
rin karşılığını alamıyorlar. Adaletsiz 
performans sistemi ile mağdur edi-
liyorlar” şeklinde konuştu. 

Çalışma süreleri içerisinde sağlık 
çalışanlarının şiddete ve tacize 
maruz kaldıklarını ifade eden Me-
tin Memiş, sağlık çalışanlarının her 
durumda milletin yarasını sardığını 
ifade etti. Sağlık-Sen Genel Başka-
nı Memiş, sağlık çalışanlarını sed-
yede yatan hastaya benzeterek, 
“İyileşmesi ve şifa bulması, onların 
taleplerinin karşılanmasına bağlı-
dır. Biz hastamızı toplu sözleşme 
masasına taşıyacağız ve iyileşmesi 
için ihtiyaç duyduğu taleplerini ka-
zanıma dönüştürmek için mücade-
le edeceğiz” diye konuştu.
 
Memiş, sağlık ve sosyal hizmet çalı-
şanlarının toplu sözleşme masasın-
da dile getirecekleri bazı teklifleri-
ne ilişkin şunları kaydetti:

 “Sağlık ve sosyal hizmet çalışan-
larının zam ve tazminatları artı-
rılmalıdır. Özel hizmet tazminat-
ları 15 puan artırılmalıdır. 5, 6 ve 
7’nci bölgeler için ek puanlar, 10 
puan artırılmalıdır. Ek ödemeler, 
emekliliğe yansıtılmalıdır. Sabit ek 
ödemeler gelir vergisinden muaf 
olmalıdır. Döner sermaye katsa-
yıları artırılmalıdır. Süt izni ve yıllık 
izinlerde döner sermaye kesintisi 
yapılmamalıdır. Ambulans kullanan 
personelin tavan ek ödeme katsa-
yıları artırılmalı ve bu çalışanlara ek 
puan verilmelidir. Sağlık ve sosyal 
hizmet çalışanlarına yıpranma payı 
verilmelidir. 

ŞİDDET UYGULAYAN 
ÖDESİN

Sağlık çalışanlarına şiddet uygula-
yanın sağlık giderleri, 6 ay süre ile 
Sosyal Güvenlik Kurumu tarafın-
dan değil bizzat şiddet uygulayan 
kişi tarafından ödenmelidir. Döner 
sermaye katsayıları artırılmalıdır. 

AFAD’a bağlı kamplarda misafir 
edilen yabancı uyrukluların yaşa-
dığı illerde çalışanlara ilave ücret 
verilmelidir. Yüksek lisans yapan-
lara 5 puan ve doktora yapanlara 
10 puan ek özel hizmet tazminatı 
verilmelidir. Sağlık ve sosyal hizmet 
çalışanlarına yıpranma payı veril-
melidir. 
 
Aile hekimliği çalışanlarının yıllık 
izinlerinde ücretlerinden kesinti 
yapılmamalıdır. Üniversite hasta-
nelerinde çalışan personelin döner 
sermaye katsayıları artırılmalıdır. 
Adli Tıp Kurumu’nda çalışanlara 
“adalet hizmetleri tazminatı” öden-
melidir. TSK’dan devrolan persone-
le tayın bedeli ödenmeye devam 
edilmelidir.

Sağlık-Sen, Toplu Sözleşme Tekliflerini 
Ambulansla Gönderdi

Sağlık-Sen, hükümet ve memur sendikaları arasında 1 Ağustos’ta başlayacak toplu 
sözleşme görüşmeleri öncesinde, sağlık çalışanlarının tekliflerini içeren dosyayı Çalış-
ma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na ambulansla gönderdi.
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Genel Başkan Mehmet Bayraktutar Başkanlığı’ndaki 
Diyanet-Sen heyeti Diyanet ve Vakıf Hizmetleri ko-
luna ilişkin hazırladıkları teklif dosyasını 24 Temmuz 
2017’de Devlet Personel Başkanlığına teslim etti. Di-
yanet-Sen’in Diyanet ve Vakıf Hizmetleri koluna ilişkin 
tekliflerinden bazıları şöyle: 

• Resmi ve Dini Bayramlarda Fazla Mesai Ücreti Öden-
mesi:

Diyanet İşleri Başkanlığı kadrolarında çalışan din gö-
revlileri ve tüm personele haftalık çalışma süreleri 40 
saati geçtiği durumlarda; dini, resmi ve ulusal bayram-
lar ile Yılbaşı, Emek ve Dayanışma Günü, Demokrasi ve 
Milli Birlik günlerindeki çalışmalarına fiilen çalıştıkları 
her gün için mesai ücreti ödenmesi

• Din Hizmeti Tazminatının Artırılması

• Cami Görevlilerinin Kullandıkları Lojmanların Hizmet 
Tahsisli Sayılması 

• Ek Göstergelerin 3000-3600 Olması: Diyanet İşleri 
Başkanlığı’nda çalışan 4 yıllık fakülte mezunu tüm per-
sonelin ek göstergesinin 3600 ve/veya 3000 olması
• Ek Ders Ücretleri

Kur’an Kursu Öğreticilerine, ilgili mevzuata göre öğre-
tim yılı başında ve sonunda görevleriyle ilgili yaptıkları 
çalışmalar için fiilen görev yapmaları kaydıyla günde 4 
saat ek ders ücreti ödenmesi

• Mahrumiyet Yerlerinde Çalışan Cami Görevlilerine Ek 
Ödeme : 

Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde il ve ilçe merkez-
leri dışında görev yapan cami görevlilerinin din hizmeti 
tazminatının 35 puan artırılması

• Sınavsız Lisans Tamamlama Hakkı : 

İlahiyat ön lisans programını bitiren Diyanet İşleri Baş-
kanlığı çalışanlarına sınavsız lisans tamamlama hakkı 
tanınması

• VGM Çalışanları İçin Fazla Mesai Ücreti: 

Vakıflar Genel Müdürlüğü kadrolarında çalışan tüm 
personele haftalık çalışma süreleri 40 saati geçtiği 
durumda, haftalık/genel tatillerde, dini/milli bayram 
günlerinde ve Yılbaşı, Emek ve Dayanışma Günü, De-
mokrasi ve Milli Birlik günlerindeki çalışmalarına fiilen 
çalıştıkları her gün için yılı merkezi bütçe Kanunun-
da belirlenen fazla çalışma saat ücretinin 6 katının 8 
saate tekabül eden tutarı kadar fazla çalışma ücreti 
ödenmesi

• Vakıf Kira Gelirlerinden Personele Destek Sağlanması:

Vakıf kira gelirlerinin %5’ini geçmemek ve brüt maaş-
larının üçte birini aşmamak üzere Vakıflar Meclisinin 
belirlediği oranlarda Vakıflar Genel Müdürlüğü perso-
neline ödeme yapılması

Diyanet-Sen 4. Dönem Toplu Sözleşme 
Tekliflerini DPB’ye Sundu

Diyanet ve Vakıf Hizmetleri kolunda 14 yıldır yetkili sendika olarak bir çok kazanıma 
imza atan Türkiye Diyanet ve Vakıf Görevlileri Sendikası (Diyanet-Sen) 2018-2019 

yıllarını kapsayan 4. Dönem Toplu Sözleşme Tekliflerini Devlet Personel Başkanlığı’na 
sundu. 
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Büro Memur-Sen, Toplu Sözleşme 
Tekliflerini DPB’ye Teslim Etti 

Toplu sözleşme tekliflerini Devlet Perso-
nel Başkanlığı’na (DPB) teslim eden Büro 
Memur-Sen Genel Başkanı Vecdi Yanbaz, 

“Hizmet kolumuzdaki kamu görevlileri-
mizin haklarını en iyi konuma getirmek 

için ter dökeceğiz. Kamu görevlilerimizin 
haklarını en iyi şekilde savunacak, haklar 

verilene kadar mücadele edeceğiz. 

Büro Memur-Sen Genel Başkanı Vecdi Yanbaz, Büro, 
Bankacılık ve Sigortacılık Hizmet Kolu 4’üncü Dönem 
Toplu Sözleşme teklifini Devlet Personel Başkan Ve-
kili Enes Polat’a teslim etti. 

Büro, Bankacılık ve Sigortacılık Hizmet Kolunda 74 bin 
294 üye sayısıyla 6’ncı kez genel yetkili sendika olma 
başarısını sürdüren Büro Memur-Sen “2018-2019 
Toplu Sözleşme Taleplerini” açıkladı. Büro Memur-Sen, 
Başbakanlık ve 11 Bakanlığın arasında yer aldığı top-
lam 56 kurumda çalışan kamu görevlilerinin taleple-
rini toplu sözleşme masasına taşıyacak. 150 talebi 
ile toplu sözleşme masasına oturacak olan Büro Me-
mur-Sen’in taleplerinin ilk 16 maddesi “3’üncü Dönem 
Toplu Sözleşme Hükümlerine Dayalı Talepler”, diğer 
maddeler ise “Yeni Talepler” olarak belirlendi.

HAKLARIMIZI ALMAK İÇİN 
MÜCADELE EDECEĞİZ

Büro Memur-Sen olarak kamu görevlilerinin hakları 
için mücadele ettiklerini belirten Genel Başkan Vecdi 
Yanbaz, “Bu toplu sözleşme, Büro, Bankacılık ve Si-
gortacılık Hizmet Kolu’ndaki yaklaşık 270 bin kamu 
görevlimiz ve aileleri için çok önemli. Toplu sözleşme 
taleplerimizi ince eleyip sık dokuyarak, gece gündüz 
demeden çalışarak hazırladık. Alandan topladığımız 
sorun ve talepleri, toplu sözleşme teklif metnimize 
koyduk. Kamu görevlilerimizin haklarını en iyi şekilde 

savunacak, haklar verilene kadar mücadele edeceğiz. 
Toplu sözleşmede yeni kazanımlara imza atacağız” 
dedi. 2015 Toplu Sözleşmesinde olduğu gibi yine ka-
zanımlarla dolu bir toplu sözleşmeyi hayata geçirmek 
istediklerinin altını çizen Yanbaz, “Yine aynı dik duruş-
la masaya oturacak ve istediğimizi mutlaka alacağız. 
Kamu görevlilerinin yararına olmayan hiçbir sözleşme-
yi imzalamayacağız” ifadelerini kullandı.

İŞVEREN GÜVEN VERMELİ, 
İNANDIRICILIĞI BESLEMELİDİR

Güçlü Türkiye’nin güçlü memurla olacağına dikkat çe-
ken Yanbaz, “Kamu görevlilerimiz ülkemiz, devletimiz 
ve milletimiz için çalışıyor, emek harcıyor. Kamu gö-
revlilerimizin yani memurlarımızın mali, özlük ve sosyal 
hakları mutlaka iyileştirilmelidir. Paydaşı olduğumuz 
‘Büyük Türkiye’ iradesinin hükümlerine yansıtıldığı bir 
toplu sözleşme metni için masada olacak ve ter akı-
tacağız. Kamu İşveren Kurulu’nun bizlere sunacağı 
teklifler kamu görevlilerimizi rahatlatmalıdır. Ülkemi-
zin 2023 vizyonu noktasında güven vermeli, inan-
dırıcılığı beslemelidir. Büyüyen ülkemiz ekonomisine 
katkısı çok büyük olan kamu görevlilerimize mali, özlük 
ve sosyal haklar olarak bu büyümeden pay verilmeli-
dir. Kamu görevlilerimiz, memurlarımız ne kadar güç-
lü olursa ülkemiz de aynı oranda güçlenmeye devam 
edecektir” diye konuştu. 
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Turbay: Çalışanların Hakkı İçin 
Mücadele Edeceğiz

İtfaiye araçlarının siren sesleri ile 
başlayıp “Vatanımız Canımız, Feda 
Olsun Kanımız, Güçlü Memur Güçlü 
Türkiye, Memuruz haklıyız Kaza-
nacağız” gibi sloganlar eşliğinde 
basın açıklamasını yapan Bem-Bir-
Sen Genel Başkanı Mürsel Turbay, 
sendika olarak vatan müdafaa-
sında verdikleri mücadeleyi şimdi 
de emek ve ekmek konusunda 
vereceklerini vurgulayarak, “Toplu 
sözleşme görüşmeleri için hizmet 
kolumuza ait bütün taleplerimizi 
hükümete ilettik. Şimdi de yetkili 
sendika olarak görüşme masasın-
daki yerimizi alacağız ve çalışanları-
mızın hakları için kıyasıya mücadele 
edeceğiz. Umuyoruz ki hükümeti-
miz çalışanların gelirleri ve yaşama 
standartları konusundaki yetersiz-
liği görür ve taleplerimizle ilgili cö-
mert davranır. Bu Toplu Sözleşme 
dönemi için hazırlamış olduğumuz 
talepler; genelde kamu çalışanları-
nın, özelde ise yerel yönetim çalı-
şanlarının idari, mali, hukuki, sosyal 
ve özlük haklarının belirlenmesinde 
ve uygulanmasında, mevzuattan 

kaynaklanan olumsuzlukları işaret 
ettiği gibi, ülkemizin sağlıklı bir ça-
lışma barışına kavuşmasına katkı 
sunmayı da hedeflemektedir. Sen-
dika olarak, çalışma barışını, sosyal 
barışın sağlanması adına vazgeçil-
mez görmekteyiz.” 

Vatandaşın hayatı boyunca ihti-
yaç duyduğu hizmetlerin kahir ek-
seriyetinin belediyeler tarafından 
karşılandığına işaret eden Turbay, 
toplu sözleşme taleplerinden bazı-
larını şu şekilde sıraladı: 

“Milletimize daha iyi hizmet götü-
rülmesi için yerel yönetimlerin ve 
il özel idarelerinin mali kaynakları 
artırılmalıdır.  İhale komisyonu gibi 
sorumluluğu ağır olan komisyonlar-
da görev alan çalışanlarımıza ilave 
mali haklar verilmelidir. Yardımcı 
hizmetler sınıfında veya düşük de-
receli kadrolarda çalışanlara da ek 
göstergeden faydalanma hakkı ve-
rilmelidir. Mali sorumluluk zammının 
kapsamı genişletilmeli, bu alana 
dahil kadrolarda çalışanların zam ve 

tazminatları yeniden belirlenme-
lidir. Koruma ve güvenlik görevlisi 
çalışanlarımızın ek ödeme oranla-
rında artış yapılmalıdır. Sivil savun-
ma uzmanlarının ve icra memurla-
rının özel hizmet tazminatı oranları 
artırılmalıdır. Yangın söndürme fa-
aliyeti sırasında ölen veya malul 
olan itfaiye personeline de orman 
personeline ödenen nakdi tazmi-
nat hakkı verilmelidir. Sözleşmeli 
çalışan personeller ile memurların 
yapması gereken işlerde çalışan di-
ğer kadro personelleri memurluğa 
geçirilmelidir. Teknisyen yardımcı-
lığı kadrosunda olanlardan öğre-
nim durumu uygun olanlar teknik 
hizmetler sınıfına geçirilmelidir. 
Avukatlık hizmetleri sınıfına giren 
personellerin mali hakları yeniden 
belirlenmelidir. Sözleşmeli olarak 
çalışan personel de yemek yardı-
mından yararlandırılmalıdır. Arazide 
görev yapan sözleşmeli personel 
için de arazi tazminatı ödenmelidir. 
Hazine avukatlarına ödenen keşif 
ve yol ödenekleri kamu avukatla-
rına da ödenmelidir. Afet bölge-
lerinde çalışan personellere afet 
tazminatı ödenmelidir. Mahalli ida-
relerde çalışanların ikramiye tutar-
ları artırılmalı ve yararlanacakların 
kapsamı genişletilmelidir. Zabıta 
ve itfaiye personelinin tazminat ve 
yan ödeme kapsamındaki zamları 
artırılmalıdır. Sosyal denge tazmi-
natı ödemeleri, oluşturulacak ikinci 
basamak emeklilik sistemine dahil 
edilmelidir.

Bem-Bir-Sen Genel Başkanı Mürsel Turbay, 4. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerine iliş-
kin yerel yönetimler hizmet kolu tekliflerini kamuoyuna açıkladı. 
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Toç Bir-Sen’in Toplu Sözleşme masasına taşıyacağı 
taleplerden bazıları şöyle:
- Hizmet kolumuzda görev yapan tüm personelin; gö-
revi, unvanı ve yaptığı işin niteliğine göre Fiili Hizmet 
Süresi Zammı’ndan faydalandırılmas., 
- Ön Lisans mezunu personel için Lisans Tamamlama 
hakkının verilmesi.
- Hizmet kolumuzda görev yapan Teknikerlerin, Tek-
nisyenlerin, Veteriner Sağlık Teknisyenlerinin ve La-
borantların Ek Ödemelerinin 10 puan artırılması.
- Hizmet kolumuzda görev yapan personelin Ek Öde-
melerinin; Yüksek Lisans mezunları için 10 puan, Dok-
tora derecesini elde etmiş olanlar için 20 puan artırıl-
ması.
- Kadroları Sağlık ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri sınıfın-
da yer alan personelin de Ek Özel Hizmet (Arazi) Taz-
minatı ödemelerinden faydalandırılması.
- Görevlerini araç kullanarak yerine getiren personele 
aylık 70 Lira ücret verilmesi.
- Hizmet kolumuzda yer alan kurumlarda, madencilik 
faaliyetlerinin incelenmesi ve denetiminde görev ya-
pan personelin harcırahlarının 2 katı tutarında öden-
mesi.
- Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nda ÜTP’nin ek 

ödemede mahsuplaşma yapılmaması, persone-
le dağıtılan ÜTP’nin gelir vergisine esas maaş 
matrahına eklenmemesi, yıllık izin sürelerinin 
ÜTP’den düşülmemesi.
- Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nda kont-
rol ve denetim görevi yapan personele Denetim 
Tazminatı verilmesi ve Ek Özel Hizmet (Arazi) 
Tazminatı ödemelerinde “kapalı alan “ sınırlan-
dırmasının kaldırılması.
- Hizmet kolumuzda yer alan KİT kuruluşların-
da (TİGEM, TMO, ESK ) görev yapan sözleşmeli 
personelin Ek Ödemelerinin artırılması, TMO ve 

TİGEM personeline ÜTP verilmesi ve KİT kuruluşların-
da fazla mesai ücretlerinin 5 katı tutarında ödenmesi
- TMO personeline Mahsul Alım Primi, TİGEM persone-
line Hasat Primi ödenmesi.
- AOÇ çalışanlarına ÜTP verilmesi ve fazla mesai üc-
retlerinin 5 katı tutarında ödenmesi.
- TKDK personeline kadro verilmesi, destek persone-
linin sözleşme ücretlerine seyyanen artış yapılması, 
TKDK personeline kurumdan ayrılmaları halinde, İş 
Sonu Tazminatı ödenmesi.
- OGM fazla mesai ücretlerinden Gelir Vergisi kesilme-
mesi.
- DKMP Genel Müdürlüğü personeline Koruyucu Gi-
yim-Donanım Malzemesi verilmesi ve fazla çalışma 
ücretlerinin 5 katı tutarında ödenmesi.
- Emekli olan Orman Muhafaza Memurları ile silah taşı-
maya yetkili diğer personelin Silah Ruhsat Harçlarının, 
emsali personelde olduğu gibi uygulanması. 
- OGM’de Kadastro Tazminatı’nın artırılarak ödenmesi.
- OGM personeline uygulanan Rotasyonun kaldırılması.
- DKMP Şefi, Orman İşletme Şefi, DKMP İl Şube Mü-
dürü, Orman İşletme Müdürü ve Müdür Yardımcısı gö-
revlerini yapan personelin Ek Ödemelerinin 15 puan 
artırılması.

Toç Bir-Sen Yeni Kazanımlar İçin 
Mücadele Edecek

Toç Bir-Sen Genel Başkanı Günay Kaya ve Yönetim Kurulu üyeleri Tarım-Ormancılık Hiz-
met Kolu’na ilişkin 4. Dönem Toplu Sözleşme tekliflerini Devlet Personel Başkanlığı’na 
sundu.
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Toplu sözleşme masasının ‘Bayındır, İnşaat ve Köy 
Hizmetleri’ hizmet kolu yetkili sendikası Bayındır Me-
mur-Sen’in, 4. Dönem Toplu Sözleşmesine ilişkin talep-
lerinden bazıları şu şekilde:

Tapu çalışanlarına ilave ücret

* Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü taşra teşkilatı 
personeli ile sözleşmeli personele, Maliye Bakanlığı adı-
na 492 sayılı harçlar kanununun 4 sayılı tarifesi uyarın-
ca harç tahakkuk ettiren ve tahsilatı kontrol eden per-
sonele aylık ilave 300 TL ücret ödenir.

Çevre ve Denetim Tazminatı

* Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkila-
tında 657 Sayılı Kanuna tabi olarak denetim hizmetle-
rini fiilen yerine getiren personele, 644 sayılı Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararnamenin 28. Maddesi uyarınca 
döner sermaye bütçesinden karşılanmak üzere aylık 
200 TL çevre ve denetim tazminatı ödenir. 
Risk Tazminatı (AFAD) 

* Başkanlığın merkez ve taşra teşkilatında görev ya-
pan personele, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet 

Memurları Kanununa tabi en yüksek devlet memuru 
aylığının ek gösterge dahil %150’sini geçmemek üzere, 
personelin kadro ve görev unvanı, görevinin önem ve 
güçlüğü gibi hususlar dikkate alınmak suretiyle Maliye 
Bakanlığı’nın uygun görüşü alınarak Başkanlıkça be-
lirlenecek usul ve esaslara göre her ay Risk tazminatı 
ödenir. Bu tazminat, damga vergisi hariç herhangi bir 
vergiye tabi tutulmaz. 

Karayolları’ nda çalışan Personele Tayın 
Bedeli verilmesi

* Karayolları Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Teşki-
latında 7/24 esasına göre çalışan 4688 sayılı kanuna 
bağlı kamu görevlilerine  2155 sayılı kanun uyarınca 
tayın bedeli verilir.

Tapu Muhafaza Memuru Kadrosu İhdası 

* 1/9/2017 tarihinden geçerli olmak üzere, 190 sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamenin eki Cetvellerin Tapu 
ve Kadastro Genel Müdürlüğüne ait bölümünde Genel 
İdari Hizmetler Sınıfında yer alan  “Bilgisayar İşletmeni, 
Uzman ve Memur” kadrolarının iptal edilerek yerine Ge-
nel İdari Hizmetler sınıfında yer alan ‘’Tapu Muhafaza 
Memuru’’ unvanının ihdas edilmesine karar verilmiştir. 

Bayındır, Çevre, İnşaat, Yol, AFAD, Tapu 
ve Kadastro Çalışanları Birliği Sendikası 
(Bayındır Memur-Sen), 2018-2019 yılla-
rını kapsayan 4. Dönem Toplu Sözleşme-

lerine ilişkin tekliflerini, Genel Başkan 
Soner Can Tufanoğlu önderliğindeki 

heyetle birlikte Devlet Personel Başkanlı-
ğı’na teslim etti. 

Bayındır Memur-Sen, 4. Dönem Hizmet Kolu 
Toplu Sözleşme Tekliflerini DPB’ye sundu
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Enerji Bir-Sen 4. Dönem Toplu Sözleşme 
Tekliflerini Devlet Personel Başkanlığı’na İletti

Enerji, sanayi ve madencilik hizmet kolunda genel yetkili sendika olan Enerji Bir-Sen, 
hizmet kolunda çalışan tüm kamu görevlilerini ilgilendiren tekliflerini Devlet Personel 
Başkanlığı’na (DPB) iletti.

Enerji Bir-Sen, 1 Ağustos’ta başlayacak 2018-2019 
4. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde enerji, sa-
nayi ve madencilik hizmet kolundaki 22 kurumda çalı-
şan tüm kamu görevlileri adına toplu sözleşme masa-
sına oturacak.

Enerji Bir-Sen Genel Merkez internet sayfası üzerin-
den toplanan binlerce talep incelenip başlıklar altında 
toplanarak teklif metnine dâhil edildi. Genel yetkili 
sendika olmanın verdiği sorumluluk ile Enerji Bir-Sen 
üyesi olsun veya olmasın herkese açık olan sayfa üze-
rinden tüm hizmet kolu çalışanlarının talepleri dikkate 
alınarak kapsayıcı bir teklif metni oluşturulmuş oldu.

Enerji Bir-Sen’in, 4. dönem toplu sözleşme masasında 
gündeme getireceği maddelerin yer aldığı teklif met-

nini, Enerji Bir-Sen Genel Başkanı Hacı Bayram Tonbul, 
Genel Başkan Vekili Mehmet Doğan, Genel Başkan 
Yardımcıları Cemil Şentürk ve Gürkan Kaya Devlet Per-
sonel Başkanı Enes Polat’a iletti.

Enerji Bir-Sen’in, enerji, sanayi ve madencilik hiz-
met koluna ilişkin 2018-2019 dönemi için hazırla-
dığı 4. Dönem Toplu Sözleşme teklif metninin ana 
başlıkları arasında; koruyucu gıda ve giyim yardımı, 
ücretsiz okul ve sosyal servisi, yemek yardımı, ilave 
ücret, vardiya servisi, kampanya primi, servis hizmeti, 
yüksek gerilim ilave ödemesi, fazla çalışma ücreti, fiili 
hizmet zammı, yakacak yardımı, bekar yatakhaneleri, 
risk tazminatı, üretimden pay, OYAK aidatları, lojman 
kullanım süreleri gibi konular bulunmakta.
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Birlik Haber-Sen Genel Başkanı 
Ömer Budak, Genel Başkan Vekili 
Gürbüz İnaltekin, Genel Başkan 
Yardımcıları Mevlüt Burgaç, Cen-
giz Bekar, Ahmet Karagöz, Cüneyt 
Özban ve Muzaffer Boskurt, Basın 
Yayın ve İletişim Hizmet Kolun-
da Genel Yetkili Sendika olarak 
4’üncü Dönem Toplu Sözleşme 
tekliflerini Devlet Personel Baş-
kan Vekili Enes Polat’a sundular. 

Genel Başkan Budak, “Basın Yayın 
ve iletişim Hizmet Kolu çalışanla-
rının bize verdiği yetkinin bilinci 
ve sorumluluğuyla, 4’üncü Dönem 
Toplu Sözleşme masasında da 
hizmet kolumuzdaki tüm çalışan-
larımızın haklı taleplerinin ne pa-
hasına olursa olsun savunucusu 
olmayı, özlük, ekonomik, sosyal, 
mesleki haklarının korunması ve 
geliştirilmesi için verdiğimiz mü-
cadeleyi kararlılıkla sürdüreceğiz. 
Üstlendiğimiz öncü misyonumuz-
la sorunun değil, daima çözümün 
paydaşı olmaya devam edeceğiz” 
şeklinde konuştu. 

2016 – 2017 dönemi toplu söz-
leşmesinde bağıtlanan maddeleri 
yeniden düzenlediklerini ve çalı-
şanların talepleri doğrultusunda 
teklif ettiklerini söyleyen Genel 
Başkan Budak, o maddeleri şöyle 
sıraladı: “TRT Genel Müdürlüğü’n-
de koruyucu gıda yardımının tüm 
personele verilmesini istiyoruz. 

TRT Genel Müdürlüğü’nde kah-
valtı yardımının devam etmesini 
istiyoruz. PTT’de görev yapan 
başdağıtıcı ve dağıtıcılara toplu 
taşıma kartını belediyelerden ku-
rumun temin etmesini istiyoruz. 
PTT A.Ş. bünyesinde görev yapan 
dağıtıcı, başdağıtıcı ve diğer per-
sonellerden araç kullanarak dağı-
tım yapanlara ilave ücret verilme-
sini istiyoruz. PTT A.Ş. bünyesinde 
görev yapan gişe büro görevlileri 
ve veznedarlara ödenen 70,00 
TL’ nin 200,00 TL’ye çıkarılma-
sını ve merkezde görev yapan 
diğer personellerin de bu haktan 
yararlanmasını istiyoruz. TRT’de 
bir kısım personele verilen giyim 
yardımının tüm personele veril-
mesini istiyoruz. TRT’de ve diğer 
KİT’lerde uygulanan lojman ücret-
lerindeki indirimin devam etmesini 
istiyoruz. PTT’de merkez nüfusu 
50.000’ in üstünde olan yerler-
de mobil olarak çalışan personele 
(dağıtıcı, başdağıtıcı ) verilen tayın 

bedelinde 50.000 sınırının kaldırı-
larak tüm hak sahiplerine tayın be-
deli verilmesini istiyoruz. TRT’de 
yayın hizmetlerinde çalışan per-
sonele sağlanan servis hizmetinin 
devam etmesini istiyoruz. TRT’de 
yapım ve yayın hizmetlerinde 
görev yapan personele verilen 
ilave 100,00 TL’nin 350,00 TL’ 
ye çıkarılmasını ve bu hakkın tüm 
TRT personeline uygulanmasını 
istiyoruz. PTT başmüdürlerinin 
diğer il müdürlerine uygulanan 
tüm haklardan yararlandırılması-
nı istiyoruz. PTT A.Ş.’ de çalışan 
başdağıtıcı ve dağıtıcıların çalışma 
yaş sınırlarının 60’a çıkarılmasını 
ve İHS şartı aranmamasını istiyo-
ruz. PTT A.Ş. bünyesinde görev 
yapan dağıtıcı ve başdağıtıcılar-
dan motosiklet kullanarak dağıtım 
yapanlara ödenen ilave 84,00 TL 
ücretin 225,00 TL’ ye yükseltil-
mesini istiyoruz. PTT A.Ş. bünye-
sinde görev yapan başdağıtıcıların 
temel ücretlerinin 150,00 TL artı-
rılmasını istiyoruz.”

Budak: Hizmet Kolu Çalışanlarımızın 
Tekliflerini Kazanıma Dönüştüreceğiz 

Birlik Haber-Sen Genel Başkanı Ömer Budak, “Basın Yayın ve İletişim Hizmet Kolu Çalı-
şanlarının tekliflerini kazanıma dönüştürmek için mücadele edeceğiz” dedi. 
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Ulaştırma Memur-Sen’in Toplu Sözleşme masasına taşıyacağı tekliflerden bazıları şöyle: 

1-Gece çalışma tazminatı 

2-TCDD Vagon teknisyenleri / Revizörleri pozisyon 
değişikliği

3-Fazla mesai ücreti

4-Vardiya tazminatı 

5-Hafta sonu, resmi tatil günleri, dini bayramlarda 
çalışma tazminatı  

6-Yıllık izinlerin kullanımında iş günü hesabına geçil-
mesi 

7-Şef makinist pozisyonu 

8-Ek Ödemelerin arttırılması 

9-Hizmet kolumuzda çalışanlara yapılacak indirimler 

10-399 Sayılı KHK I sayılı cetvele tabi personelin ik-
ramiyesi 

11-Yemek katkı payı ve giyim yardımı

12-Servis hizmeti

13-Mahrumiyet zammı 
 
14-Fiili hizmet zammı 

15-Sağlık durumu bozulan personel.

16-45 Yaşını geçmiş koruma güvenlik görevlilerinin 
durumu. 

17-ARFF memurlarının tekniker pozisyonuna alınması.

18-DHMİ’de çalışan ARFF ve APRON şeflerinin hava-
cılık tazminatı.

19-Araç kullanan ARFF memuru, ARFF şefi, Apron 
memuru ve Apron şefi personele ilave ücret.

20-Hava Trafik Kontrolörleri’nin özlük kaklarının dü-
zenlenmesi.

Ulaştırma Memur-Sen Genel Başkanı Can Cankesen ve yönetim kurulu üyeleri 4. Dö-
nem Toplu Sözleşme tekliflerini Devlet Personel Başkanlığı’na iletti.

Toplu sözleşme Tekliflerimizi Devlet 
Personel Başkanlığı’na İlettik
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Kültür Memur-Sen Genel Başkanı Mecit Erdoğan, “Kültür Turizm ve Sanat Hizmet Kolu 
Çalışanlarının tekliflerini kazanıma dönüştürecek ve sosyal, ekonomik, özlük haklarını 

genişleteceğiz.” dedi. 

Kültür Memur-Sen’in IV. Dönem Toplu Sözleşme Masasına Taşıyacağı Tekliflerin Başlıkları Şöyle:

Kültür Memur-Sen Genel Başkanı 
Mecit Erdoğan, “Kültür Turizm ve 
Sanat Hizmet Kolu Çalışanlarının 
taleplerini kazanıma dönüştürecek 
ve sosyal, ekonomik, özlük haklarını 
genişleteceğiz.” dedi. Kültür Me-
mur-Sen Genel Başkanı Mecit Erdo-
ğan, Genel Başkan Yardımcıları İdris 
Serçe, Fahri Ekinci, Nihat Nurbaki, 
Ahmet Yiğitoğlu, Kültür Turizm ve 
Sanat Hizmet Kolunda Genel Yetkili 
Sendika olarak 4’üncü Dönem Top-
lu Sözleşme tekliflerini Devlet Per-

sonel Başkanlığı Vekili Enes Polat’a 
sundular. Genel Başkan Erdoğan, 
“Kültür Turizm ve Sanat Hizmet Kolu 
çalışanlarının bize verdiği yetkinin 
bilinci ve sorumluluğuyla, 4’üncü Dö-
nem Toplu Sözleşme masasında da 
hizmet kolumuzdaki tüm çalışanları-
mızın haklı taleplerinin ne pahasına 
olursa olsun savunucusu olmaya, 
özlük, ekonomik, sosyal, mesleki 
haklarının korunması ve geliştirilme-
si için verdiğimiz mücadeleyi kararlı-
lıkla sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.

Erdoğan: Hizmet Kolu Çalışanlarımızın 
Tekliflerini Kazanıma Dönüştüreceğiz 

• Fazla çalışma ücreti 
• Kıyafet yardımı
• Enformasyon Memuru
• DÖSİM personeli ek tazminat
• Turizm araştırmacılarının tazminatı harcırah
• Diğer kamu görevlilerine fazla çalışma ücreti
• Yüksek kurum uzmanlığı
• Sözleşmeli sanatçıların ikramiyeleri,
• Hizmet kolunda yer alan personele ilave ödeme
• Koruyucu gıda yardımı
• Sözleşmeli personel
• Nöbet ücreti
• Arazi tazminatı
• Kıdem hizmeti
• Şef kadrosunda görev yapanların özel hizmet tazminatı
• Kariyer uzmanları 
• Ek gösterge
• Teknik hizmetler sınıfına dahil edilen bazı unvanların  
    ek göstergeleri ve özel hizmet tazminatları
• Sanatçıların ek göstergesi
• İlgili kurumlarda görev yapan bazı teknik personelin  
   ek gösterge durumu
• İlgili personele ödenen ikramiyeler
• Ayniyat saymanlarının şube müdürü kadrosuna atanması
• Derece verilmesi
• Servis hizmeti

• DÖSİMM personelinin durumu
• Misafir sanatçılar ve SSP’li personelin durumu
• Şua izni
• Restoredir kadro unvanı
• Bazı personelin kadro unvanı
• 2018 ve 2019 yılları memur maaş zamları
• Devlet memurlarına ikramiye verilmesi
• 4/C’ li personele kadro verilmesi
• İşçilerin memur kadrosuna alınması
• Bazı derecelerdeki memurların ek göstergesi
• Ek ödeme 
• Emekli keseneği
• Sözleşmeli personelin (4/B) kadroya geçirilmesi
• Disiplin affı
• İtfaiyecilerin hizmet sınıfı
• Vergi diliminin düşürülmesi
• Yemek yardımı
• Mali sorumluluk zammı
• Müdürlere makam tazminatı
• Ek gösterge artışı
• Dayanışma aidatı
• Fiili hizmet süresi zammı
• Tarihi eser zimmet tazminatı 
• Sendikalıya ilave ikramiye
• Aile ve çocuk yardımı
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Mescid-i Aksa’yı gördüm düşümde 
Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. 
Varıp eşiğine alnımı koydum 
Sanki bir yeraltı nehri kaynıyordu.

Gözlerim yollarda, bekler dururum 
‘Nerde kardeşlerim’ diyordu bir ses. 
İlk kıblesi benim ulu Nebimin 
Unuttu mu bunu acaba herkes.

Şimdi kimsecikler varmaz yanıma 
Resulden yoksunum, tek ve tenhayım. 
Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı 
Çöllerde kayıp bir yetim vahayım.

Mescid-i Aksa’yı gördüm düşümde 
Götür Müslüman’a selam diyordu. 
Dayanamıyorum bu ayrılığa 
Kucaklasın beni İslâm diyordu.

Mehmet Akif İNAN
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