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Son birkaç aydır Türkiye ekonomisine özellikle kur üzerinden yapılan 
manüplatif saldırılar ABD Başkanı Trump’ın “Türkiye’yle çelik ve alü-
minyum ticaretinde gümrük vergilerinin iki katına çıkarılmasını az önce 
onayladım.” açıklamasıyla yeni bir boyut kazandı. Aslına bakılırsa Ame-
rikan başkanının bu açıklaması 2010’dan bu yana inişli çıkışlı bir seyir 
izleyen Türkiye-ABD ilişkileri açısından da yeni bir sürecin başlamasına 
neden oldu. Kimileri, son sekiz yıllık gelişmeyi görmezden gelerek em-
peryalist ABD’nin Türk ekonomisine karşı yürüttüğü operasyonları sade-
ce rahip Brunson üzerinden okuyor. Fakat terör örgütlerini desteklemesi, 
15 Temmuz işgal girişimini gerçekleştiren Fetullahçı Terör Örgütü’nü 
arka çıkması, F-35 sorunu ve son olarak gümrük vergilerini yükseltme 
hadiseleri, Amerika’nın kendince Türkiye’yi hizaya çekme operasyonları-
nın birer parçası olarak okunması gerekiyor. Peki bu mümkün mü? Daha 
açık bir şekilde soracak olursak, geçen yüzyılda kullandığı yöntemlerle 
örneğin 15 Temmuz işgal girişimi gibi darbe konusunda başarılı olama-
yan ABD’nin yine bu taktik stratejinin bir parçası olarak ekonomik dar-
beyi kullanarak Türkiye’yi hizaya çekme gayreti başarıya ulaşabilir mi?

Elbette hayır! Çünkü ne dünya eski dünya ne de Türkiye eski Türkiye’dir. 
Bu sözümüzün öylesine bir söz olmadığını anlamak için bültenimizin bu 
sayısında paylaştığımız faaliyetlerimizi iyi inceleyin derim. Türkiye’nin 
emek tarafını temsilen katıldığımız 107. ILO toplantısı ve İstanbul’da 
düzenlediğimiz İnsan, Emek ve Küresel Rekabet sempozyumu başta ol-
mak üzere dünyanın değişik ülkelerinde katıldığımız toplantılarda edin-
diğimiz izlenim, artık dünyanın çok kutuplu bir sürece doğru evrildiğini 
gördük. Dolayısıyla eski alışkanlıklarıyla dünyaya kendi çıkarları doğrul-
tusunda şekil vermeye çalışan ABD, bizim gözümüzde ancak ihtiyarlamış 
bir kabadayıdan başka bir şey değildir. 

Öte yandan, 16 Nisan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi referandu-
muyla vesayetle hesaplaşmış ve yeni dönemde kendine ait bir sistemle 
24 Hizaran seçimlerini gerçekleştirmiş bir Türkiye var. Yani 24 Haziran 
süreciyle birlikte Türkiye, yeni sistemi yürütecek kadroları en yüksek ka-
tılımla seçerek kimileri tarafından yumuşak karın olarak görülen ekono-
mi merkezli operasyonlarla da başa çıkabilecek bir ülke haline gelmiştir. 
Biz bu noktada bir uyarıyı da burada yapmış olalım. Yeni Türkiye, üre-
timi merkeze alarak, Sayın Cumhurbaşkanının belirttiği gibi uluslarara-
sı ticaretini milli paralar üzerinden gerçekleştirmelidir. Finans kapitalin 
oluşturduğu tüketim alışkanlıklarını ancak bu şekilde kırabiliriz. Yani, bir 
taraftan üreteceğiz diğer taraftan da finans kapitalin vakumladığı üretimi 
korumak için kendi milli paramızı kullanacağız. Biz dün olduğu gibi bu-
gün de yerli ve milli bir anlayışla böyle bir girişimi sonuna kadar destek-
leriz. Çünkü, Türkiye’nin dolayısıyla emeğin ve emekçilerin geleceği bu 
anlayışla daha da sağlam temeller üzerine yükselecektir. 

Mehmet Emin ESEN
Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı

SUNUŞ

Yeni Türkiye 
Üretimi Merkeze 

Almalı

KRİZ ZAMANLARINDA SENDİKACILIK
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EKONOMİK TETİKÇİLER VE TÜRKİYE

BAŞKAN’DAN

Ali YALÇIN
Memur-Sen Genel Başkanı

ABD’nin Hazine Bakanlarından Connally 1971 yılında 
ülkesinde düzenlenen resmi bir toplantıda yaban-
cı ülkelerin maliye bakanlarına yaptığı konuşmada 
“Dolar bizim para birimimiz ama sizin sorununuz” 
diyordu. 

Amerikalı Finans ve hukuk danışmanı James Ri-
ckards, 2011 yılında yayımlanan “Kur Savaşları: 
Bir Sonraki Küresel Krizin Oluşumu” adlı kitabını 
“Düzensizliğe giden yola daha yeni çıkılmıştır.” 
saptamasıyla bitiriyordu. 

Aslında, İmmanuel Wallerstein’ın 2001 yılında 
yaptığı “kapitalist dünya sistemi uzun süreli bir 
krize girdi” tesbitini de bu iki sözün arasına yerleş-
tirmek gerekirdi. Ne var ki,  çağımızda “neoliberal 
köksüzlüğün” kurguladığı akılların, uzun süreli tari-
hi çevrime atıf yapan bir analize tahammülü yoktur. 
Onun için, hafızanın ihmal edildiği, emeğin maliye-
te indirgenerek üretim öznesinin finansal kapitalizm 
tarafından anlam daralmasına doğru itilerek görece 
refahın pompalandığı bir zeminde, en azından döviz 
kurları üzerinden yapılan tartışmalara ve ülkemize 
karşı yürütülen operasyonların köklerine inmenin 
yolunun, yine kur savaşları olgusunu incelemekle 
mümkün olduğunu düşünüyorum. 

Hazine Bakanı Connally’nin yukarıda aldığım sözü, 
Amerikan hegemonyasının zirveye çıktığı yıllarda 

sarfedilmiş bir sözdür. Finans uzmanı Rickards’ın 
tesbiti ise Amerikan sisteminin krizinin zirve yaptığı 
2008 finansal krizinden hemen üç yıl sonra yapıl-
mıştır. Oysa biz nitelikli birçok analistin yaptığı yo-
rumlardan biliyoruz ki, ABD hegemonyası 1970’le-
rin ortasından itibaren gerilemeye başlamıştır. Ne 
var ki, ABD hegemonyasının kurumsal anlamdaki 
görüntülerinden olan doların rezerv para olma özel-
liği o günden bu yana dünya için bir sorun oluş-
turmaya devam etmektedir. Hatta öyle ki, ortodoks 
ekonomistlerin, siyaset bilimcilerin canhıraş bir şe-
kilde savunduğu ve liberal demokrasinin temeline 
koydukları “piyasa fikrinin” üzerinde demoklesin 
kılıcı gibi sallanan Dolar’ın, aslında üretimin değer 
kazandığı ve serbest bir şekilde dolaştığı piyasaları 
yok ederek vakumladığı ve büyük bir kriz kaynağı 
olduğu ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla rezerv para sis-
temi olarak dünyaya dayatılan dolar, piyasa düşma-
nıdır. Rickards’ın Kur Savaşları kitabını baştan sona 
okuduğunuz zaman bu fikriniz pekişir. Reel ekono-
minin dolar aracılığıyla finansal sistem tarafından 
emildiği bir düzlemde zaten piyasadan bahsedile-
mez. Bu çerçeveden bakılınca da serbest piyasa fik-
rinin eşitsizliği ve adaletsizliği gizleyen bir söylem 
olduğu gerçeğiyle yüzleşirsiniz.     

Aslında bütün bunlar, kapitalizmin doğasından kay-
naklanmaktadır. Yani kapitalizm, spekülasyonlarla 
ayakta kalan bir sistemdir. “Kapitalist üretim süreci 
ilkesi saf doğadan çıkmadığı için, kendisine hem araç 
olacak hem de karşı koyacak doğal organizmaları zo-
runlu olarak yok eder. ”*

Artık mızrak çuvala sığmıyor; biz her ne kadar ülke-
mizde son zamanlarda yoğunluğunu artıran “spekü-
latif kur hareketlerine” bakarak yaşadığımız olayları 
salt bize ait bir sorunmuş gibi okusak da içinden 
geçtiğimiz/hatta durduğumuz sürecin en temel se-
bebinin bir üst paragrafta yaptığımız kısa analizde 
gizli olduğunu düşünüyorum. Konfederasyonumuz 
ve bağlı sendikalarımız, gerek uluslararası arenada 
gerekse ülkemizde gerçekleştirdiğimiz toplantılarda 
bu hakikatin altını çizerken “yeni bir dünya müm-
kündür” diyerek de geleceğe ilişkin inancımızı her 
dem canlı ve diri tutmaktayız.
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Evet; yeni bir dünya mümkündür ve biz bu dün-
yaya ilişkin bazı emareleri de görüyoruz. Nitekim, 
küresel ölçeklerde yoğunlaşan arayışlar, bizim bu 
gözlemimizi teyit ediyor. Mayıs ayının başlarında 
İstanbul’da düzenlediğimiz “İnsan, Emek ve Küresel 
Rekabet” başlıklı sempozyuma katılan 105 ülkeden 
– ki bu sempozyuma Avrupa, Asya, Afrika ve Latin 
Amerika gibi değişik coğrafyalardan 154 uluslararası 
konfederasyon ve 286 konfederasyon temsilcisi ka-
tılmıştır- sendikacının iki gün boyunca gerçekleştir-
dikleri konuşmalar, bizim bu noktadaki umudumu-
zu da artırdı. Özellikle neoliberalizmin oluşturduğu 
finansal balona karşı reel ekonominin temeli olan 
üretim ve emek denklemine ilişkin çözüm önerileri 
hatta sermayenin finans kapital tarafından nasıl bir 
yabancılaşmaya maruz bırakıldığına ilişkin tesbitler, 
finans kapitale karşı yeni bir sistem önerisinin iradi 
yönünü bize gösteriyordu. 

Biz, küresel ölçekte oluşmuş bu iradenin yansımala-
rına bu sene ülkemizin emek tarafını temsil ettiğimiz 
107. Uluslararası Çalışma Konferansı’nda da şahit 
olduk. Finans kapitalizminin dayattığı tek kutup-
luluk olgusuna dayanan küreselleşmeye karşı, Latin 
Amerika’dan, Afrika’dan ve Asya’dan yükselen “adil 
bölüşüm” sesleri, şimdiye kadar teorilerle süslene-
rek cari hale getirilen sömürgeci sistemin sonuna 
geldiğimizi gösteriyor. Biz de konferansta yaptığımız 
konuşmada özellikle teorilerin, örneğin kıt kaynak-
lar teorisinin nasıl bir kandırmaca olduğunun altını 
çizerek çoğulcu bir dünya fikrinin güçlü bir savu-
nucusu olduğumuzu gösterdik. Gerçekten de, ka-
pitalist sisteminin temelini oluşturan kıt kaynaklar 
teorisine karşı adil bölüşüm fikri merkeze alınarak 
yeni bir dünya kurabiliriz. Gerek Emek, İnsan ve 
Küresel Rekabet başlıklı sempozyumumuzda gerek-
se İLO’da konuştuğumuz emek örgütü temsilcileri 
tarafından güçlü bir şekilde kabul gören bu fikrimiz, 
bizim misyonumuzun kıtaları aşan yönünü gösteri-
yor aynı zamanda.

Aslında biz bu ve benzeri toplantıları MEMUR-SEN’in 
kuruluş gayesi olan “Adil bir dünya” ilkesi için bir 
fırsat olarak görüyoruz. Her gittiğimiz ülkede, bu il-
kenin teorik zeminini anlatırken, özellikle emeğin 
dayanışması spekülasyonlarla hükümranlığını tesis 
eden finansal sisteme karşı da üretime dayanan ve 

insanlığın bütününe dönük olarak hizmet eden reel 
ekonominin yeniden kurulması gerektiğini savunu-
yoruz. 

Reel ekonominin temelinde, tekrar vurgulayacak 
olursak üretim vardır. Fakat neoliberalizm herşey-
de olduğu gibi “üretim” olgusunun da içini boşalt-
mıştır. Özellikle emek kavramını maliyete indirge-
yerek emek-üretim denklemini aşındırarak bunu 
gerçekleştirmiştir. Reel ekonominin kurulması için 
emek-üretim denklemini de doğru bir şekilde kur-
mak gerekiyor. Yani emeğin söz sahibi olmadığı, 
sadece maliyet olarak algılandığı bir zeminde üre-
timden bahsedilemez. Dolayısıyla adil paylaşımı 
merkeze alarak emek-üretim denklemini yeniden 
bir zemine kavuşturmak zorundayız. Aksi halde, 
üreten ekonomi tesis edilemez.

Meseleye, şimdiye kadar bize dayatılan tüketim alış-
kanlıklarını sorgulayarak işe başlayabiliriz. Yani, fi-
nansal kapitalizmin tüketim çılgınlığına salık veren 
baştan çıkarıcı görece refah söylemlerini reddederek 
üretim olgusunu ekonomimizin, hatta hayatımı-
zın merkezine koyarak bugünkü anaforu aşmamız 
mümkündür. 

Eğer biz bu ilkeler doğrultusunda hareket edip 
üreten ekonominin önünü açarsak, ekonomimizde 
büyük bir yapısal dönüşüm gerçekleştiririz. Gerek 
kamu gerekse özel sektörün bir bütün halinden ha-
reket etmesi sağlanabilirse biz bu dönüşümün çok 
kolay bir şekilde dönüşebileceğini düşünüyoruz. 
MEMUR-SEN ailesi olarak bu noktada şimdiye ka-
dar olduğu gibi bundan sonra da bütün gücümüzle 
çalışacağımızın teminatını veriyoruz. Bu noktada, 
yukarıda belirttiğimiz emek-üretim denkleminin 
sağlıklı bir şekilde kurulması yani emek ve üretim 
olgularının gerçek zemine oturtulması adına konfe-
derasyon olarak üzerimize düşen görevleri de yeri-
ne getirmeye devam edeceğiz. Kısa vadede özellikle 
Bayram İkramiyesi, 3600 Ek Gösterge dahil çalışma 
hayatının beklentilerinin karşılanması ve ve teklif-
lerimizi kazanıma dönüştürülmesi adına mücadele-
mizi sürdüreceğiz.

* Siegfried Kracauer- Kitlenin Süsü;1929
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YALÇIN: VEFA HATIRLAMAK DEĞİL, 
UNUTMAMAKTIR

Ankara Kızılcahamam’da gerçekleştirilen vefa prog-
ramı Toç Bir-Sen’in geçmişten bugüne görev yapmış 
yöneticileri ile teşkilat mensuplarını bir araya getirdi.

Vefa Programında konuşan Memur-Sen Genel Baş-
kanı Ali Yalçın sözlerine “Teşkilatımızın geçmişten 
bugüne liderliğini yapan, tecrübeleriyle, gayretiyle 
bu teşkilata yürek vermiş, enerji vermiş ve bu teşki-
latı binlerden almış bir milyona ulaştırmış; büyük bir 
çınara dönüştürmüş teşkilatımızın ağabeyleri, onur-
sal genel başkanımızı, başkanlarımızı ve teşkilatın 
çilekeşlerini yürek dolusu sevgi ve saygıyla selamlı-
yorum. Bizi sivil toplumun en büyük ailesi haline ge-
tirenleri, bu yolculukta yitirdiğimiz ağabeylerimizi ve 
nice isimsiz kahramanı saygı ve minnetle anıyorum” 
diyerek başladı.

“Bu teşkilata emek vermiş gönül vermiş herkese 
teşekkürlerimi ifade ediyorum” diyen Yalçın, Me-
mur-Sen Ailesi’nin çeyrek asrı devirmiş yarım asıra 
yürüyen bir teşkilat olduğunu belirtti. Yalçın, “Bu teş-
kilat, birlerle başlayıp bir çekirdekten fideye  sonra fi-
lize, fidana, çınara dönüşmüş daha sonra bir orman 
olmuş bir milyon sayısına ulaşmış bir teşkilattır. Bu-
günlere gelmemizde diğergâm yüreklerin, vefakâr ve 
cefakâr yiğitlerin alın teri vardır” ifadelerini kullandı.

Mevcut duruma kolay gelinmediğinin altını çizen 
Yalçın, Toç Bir-Sen’imiz bugün çok kıymetli bir dav-
ranış sergiliyor. Vefa buluşması ile geçmişi ve bugü-
nü birleştiriyor, yarına dair bir projeksiyon tutuyor. 
Bizim için vefa; diğergamlığın, hemhal olmanın, 
unutmamanın elbisesidir. O elbiseyi hiç kirletmedik. 

Toç Bir-Sen “Tohumdan Çınara Dava Öncüleri” Vefa Programı, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 
Memur-Sen Onursal Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, Toç Bir-Sen Genel Başkanı Hüseyin Öztürk, Me-
mur-Sen Eski Genel Başkanlarından Fatih Uğurlu, Toç Bir-Sen Kurucu Genel Başkanı Osman Şimşek, 
Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Toç Bir-Sen Yönetim Kurulu eski ve yeni üyeleri ile çok sayıda 
Toç Bir-Sen teşkilat mensubunun katılımı ile Ankara’da gerçekleştirildi.
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Üyelerimize, ülkemize vefamızı, ümmete ve mede-
niyete vefamızı hiç terk etmedik. Ne bencil, ne de 
benci olduk. Ülkemiz korku tünelinden çıksın, ham 
demokrasi tam demokrasi olsun diye, üyemiz kadar 
ülkemiz için de ter akıttık” dedi.

Vefa buluşmasını “teşkilatın istikameti açısından bir 
sigorta” olarak da nitelendiren Yalçın, “Vefa hatırla-
mak değil, unutmamaktır. Biz unutmadığımız için 
bugün buradayız. Bu teşkilatın bütün sendikaları 
bir bütündür. Bugün hepsi genel yetkili sendika ol-
muş durumda ve bu ülkeye ne katabiliriz diye gayret 
gösteriyor. Bizim sendikacılığımız, sadece sendikal 
kazanımlarla, kamu görevlilerine kazandırmakla ye-
tinen bencilliği reddeder. Milletimiz de kazanmalı, 
ülkemiz de kazanmalı, devletimiz küresel rekabetin, 
diplomasinin, uluslararası siyasetin kazanan tarafın-
da yer almalıdır” şeklinde konuştu.

Öztürk: Birliğimiz Kardeşliğimiz Daim Olsun

Programa ev sahipliği yapan Toç Bir-Sen Genel Baş-
kanı Hüseyin Öztürk ise “Bugün; 2001 yılında bir avuç 
inanmış dava adamının tohumunu attığı ‘Erdemliler 
Hareketi’nin  çok şükür 43 bin kişilik koca bir çınara 
dönüşmesine şahitlik ediyoruz” diyerek başladığı 
konuşmasında vefanın önemine dikkat çekti. Öztürk 
“Vefa; beşeri hayatı en yüce bir seviyede taçlandı-
ran manevi haslettir. Vefa; dostların unutulmaması, 
onların dostluklarına ve iyiliklerine daha güzeliyle 

karşılık verilmesidir” şeklinde konuştu. Öztürk “Me-
mur-Sen Ailesi ve Toç Bir-Sen camiası olarak; önce 
insan ve insan hakları diyerek hak, hakikat, adalet, 
kardeşlik ve özgürlük esaslarını hayatın merkezine 
alarak, erdemi kuşanarak çıktık bu kutlu yola. Birlik 
içinde yer alan her bir üye kardeşimiz, birliğimizin en 
nadide parçasıdır. Birliğimizin herhangi bir parçası 
diğerinden daha az ya da daha fazla değerli değildir. 
Nemrutların karşısında İbrahim olmak için; sağlam 
bedene değil, sağlam yüreğe ihtiyaç vardır. Bu teşki-
latta, bu ailede bu yürek var elhamdülillah! Bu dava-
ya gönül vermiş tüm teşkilat mensuplarımıza, üyele-
rimize ve gönül dostlarımıza, emekleri ve alın terleri 
için şahsım ve yönetim kurulum adına en içten duy-
gularla bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Birliği-
miz, kardeşliğimiz daim olsun” diye konuştu.
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KUDÜS VE YETİM GECESİ DÜZENLENDİ

Bu Coğrafyada Bir Virüs Kurdular

Yalçın, Balfour Deklarasyonu ile Filistin topraklarının 
İsrail’e devredildiğini belirterek şöyle devam etti: “İs-
rail, Nil ve Fırat’ın arasına siyon yıldızını yerleştirdi. 
Çünkü ‘Nil ve Fırat arasını alacağız.’ dediler. 1948 yı-
lında da devlet olduklarını ilan ettiler. Bu coğrafyada 
bir virüs kurdular. Üzülerek söylüyorum ki bunu tanı-
yan ilk Müslüman devlet de Türkiye’dir. Yine Balfour 
Deklarasyonu’nun 100. yılında ABD, Kudüs’ü İsrail’in 
başkenti olarak tanıdı ancak savunan adamın mira-
sını bugün dalgalandıran bir cesaret, İslam İşbirliği 
Teşkilatı ile küresel oyuna çomak soktu. Dolayısıyla 
oyun fark edilmiş durumda.”

Yıldırım: Güçlü Olmak Zorundayız

İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldı-
rım ise ABD ve Rusya’nın asıl hedeflerinin Doğu Ak-
deniz’e yerleşmek olduğunu dile getirdi. Bu güçlerin, 
Doğu Akdeniz’deki doğalgazın peşinde olduklarını 
belirten Yıldırım, şunları kaydetti: “Golan Tepeleri’n-
deki petrolün peşindeler. Birbirlerine laf atıyorlar. 
Uçakları, gemileri, tankları ve topları nereye geliyor. 
Bu savaşı Müslüman topraklarında yapacaklar ve 
Müslüman kanı akıtacaklar. Birbirleriyle savaşıyor-
muş gibi yapacaklar. Sonra adı Ayşe, Fatma ve Meh-
met olan insanlar ölecek. Bu nedenle Müslümanın 

Kudüs ve Yetim Gecesi’nde konuşan Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, ‘Kudüs bir samimiyet testidir. 
Kudüs varoluş mücadelesinin kendisidir. Bugün Kudüs, dünyanın baş belası siyonizmin kuşatması al-
tında iken Mekke ve Medine de küresel emperyalizmin kuşatması altındadır” dedi.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, İHH İnsani Yardım Vakfı ve Memur-Sen öncülüğünde Mevlana Kültür 
Merkezi’nde düzenlenen Kudüs ve Yetim Gecesi’nde yaptığı konuşmada, Kudüs’ün Müslümanlar için öne-
mine dikkati çekti.

Bir İslami oluşumda önce Kudüs hassasiyetine bakılması gerektiğini dile getiren Yalçın, Kudüs’ün Mirac’ın mer-
kezi olduğunu belirterek, “Kudüs bir samimiyet testidir, varoluş mücadelesinin kendisidir. Bugün Kudüs dünya-
nın baş belası siyonizmin kuşatması altında iken Mekke ve Medine de küresel emperyalizmin kuşatması altında-
dır. Coğrafi olarak değil, imani bir mesele olarak gördüğümüz iki önemli nokta, sömürü ve siyonizmin kuşatması 
altındadır. Coğrafyamız sancılı bir süreçten geçiyor” diye konuştu.
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Müslümandan başka dostu yoktur. Güçlü olmak 
zorundayız. Hiç tereddüt etmeyin bugünler de geçe-
cek.”

Yıldırım, Kudüs’ün Müslümanların başkenti oldu-
ğunu vurgulayarak, “Kudüs’ün özgürleşmesi Müs-
lümanların uyumasıyla olmaz. İsrail’e cevabı, 31 
Mayıs’ta Mavi Marmara’nın yıl dönümünde İstan-
bul’da gerçekleştireceğimiz yürüyüşte vereceğiz. Bu 
yürüyüşün adı ‘Kudüs Müslümanların başkentidir’ 
olacak. En az 500 bin insanla yürüyerek İstanbul so-
kaklarını dolduracağız” diye konuştu. 

Programa, İl Milli Eğitim Müdürü Mukadder Gürsoy, 
Memur-Sen Konya İl Temsilcisi Nazif Karlıer, Eğitim-
Bir-Sen Konya 2 No’lu Şube Başkanı Şenol Metin, 
İHH Konya Şube Başkanı Hasan Hüseyin Uysal, TYB 
Konya Şubesi Başkanı Hayri Erten, sivil toplum ku-
ruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Programın sonunda Türkiye Yazarlar Birliği Kon-
ya Şubesi ile Eğitim-Bir-Sen 2’Nolu şubenin hikaye 
ve kompozisyon yarışması ile İHH’nın düzenlediği 
resim yarışmasının kazananlarına ödülleri takdim 
edildi.
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ULUSAL SAĞLIK HİZMETLERİNDE ÇALIŞAN SAĞLIĞI VE 
GÜVENLİĞİ KONGRESİ ANKARA’DA YAPILDI

“Ulusal Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Kongresi”nde konuşan Memur-Sen Genel 
Başkanı Ali Yalçın, iş kazaları ve bu kazalarda hayatını kaybedenlerin sayısının ürkütücü boyutlarda 
olduğunu belirterek, “İş sağlığı güvenliği öncelikli konudur. Önemsenmesi ve ciddiyetle adım atılması 
son derece önemlidir. Kamu, bu konuda özel sektöre de öncülük etmelidir. Mevzuat düzenlemelerinin 
kamuda daha hızlı hayata geçmesi gerekir” dedi.

Memur-Sen Konfederasyonu’na bağlı Sağlık-Sen ile 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın birlikte dü-
zenlediği 1’nci “Ulusal Sağlık Hizmetlerinde Çalışan 
Sağlığı ve Güvenliği Kongresi”, Ankara’da başladı. 
Programın açılışına Memur-Sen Genel Başkanı Ali 
Yalçın, Memur-Sen Genel Başkan Vekili ve Sağlık-Sen 
Genel Başkanı Metin Memiş, Çalışma ve Sosyal Gü-
venlik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Dr. Serhat Ay-
rım ve çok sayıda davetli ve bürokrat katıldı.

İş Sağlığı ve Güvenliğinde Kamu Öncü Olmalı

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın konuşmasında, 
sendikacılığın sadece muhalefet etmek olmadığını, 
hayatın kalitesini artırmak için önemli bir oluşum ol-
duğunun Sağlık-Sen’in bu çalışması ile bir kez daha 
ortaya konulduğunu, iş sağlığı güvenliği konusunun 

“İnsanı yaşat ki devlet yaşasın” felsefesinin hayat 
bulmuş hali olduğunu kaydetti.

Çalışanların en fazla şikayet ettikleri konunun iş ka-
zaları olduğuna dikkat çeken Yalçın, “İş kazaları ve bu 
kazalarda hayatını kaybedenlerin sayısı ürkütücü-
dür. İş sağlığı güvenliği öncelikli konudur. Önemsen-
mesi ve ciddiyetle adım atılması son derece önem-
lidir. Biz 4’üncü Dönem Toplu Sözleşme taleplerinin 
87’nci maddesinde de yer vermiştik. Konfederasyon 
olarak iş sağlığı ve güvenliğini önemseyen ve bunu 
toplu sözleşme talepleri arasına yerleştirerek gere-
kenin yapılmasını öneren bir teşkilatız. Kamu, bu 
konuda özel sektöre de öncülük etmelidir. Mevzuat 
düzenlemelerinin kamuda daha hızlı hayata geçme-
si gerekir. Kamuda düzenlemelerin hayata geçmesi, 
yenileme dönemlerinde öteleniyor” dedi.

İş stresi ve iş sağlığı güvenliğinin sağlık çalışanların-
da diğer çalışma alanlarına göre daha fazla önem 
arz ettiğini ve risk oluşturduğunu söyleyen Yalçın, 
sağlık çalışanlarının iş gereği riske en açık kamu gö-
revlileri arasında yer aldığını belirtti.

Her Yıl Ortalama 300 Milyondan Fazla İş 
Kazası Yaşanıyor

ILO verilerine göre dünyada her yıl ortalama 300 
milyondan fazla iş kazasının yaşandığını sözlerine 
ekleyen Yalçın, “Bu kaza ve hastalıklar sonucunda 
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2.3 milyondan fazla kişi hayatını kaybetmekte. Ülke-
mizde ise her gün 200’ den fazla iş kazası meydana 
geliyor” diye konuştu.

Yalçın’dan Öneriler

Yalçın, sağlık çalışanlarının yaşadığı sorunlara yöne-
lik ise şu önerilerde bulundu:

“Yoğun çalışma temposu, uzun süreli ve kesintisiz 
çalışma, ergonomik olmayan çalışma ortamları ve 
iş stresi sağlık çalışanlarının diğer hizmet kollarında 
çalışanlara göre çok daha çeşitli meslek riskleriyle 
karşılaşmalarına ve sağlıklarının olumsuz etkilen-
mesine yol açmaktadır. Sağlık çalışanlarının zaten 
işlerinin çoğu zaman bulaşıcı enfeksiyonlar ya da 
virüsler olduğu düşünüldüğünde her an riskle karşı 
karşıya oldukları, işlerinin son derece ağır ve sorum-
luluk gerektirdiği bir durum karşımıza çıkmakta. Bu 
sebeple hastanelerde modern havalandırma sis-
temleri kullanılmalı, kimyasallar ve radyoaktif mad-
delere karşı koruyucu önlemler alınmalı. 

Bulaşıcı hastalıklara karşı önlemler alınarak kullanı-
lan malzemeler steril bir ortamda saklanmalı ve atık-
ların yönetimi de dikkatle yapılmalıdır. Kimi zaman 
hastalar ve yakınları doktorları suçlamakta daha 
da kötüsü şiddet uygulamakta ve sağlık personeli-
ne saldırmaktadırlar. Bunu önlemek adına hastane 
yönetimlerine, güvenlik birimlerine ve sosyal hizmet 
görevlilerine önemli roller düşmektedir.”
Sağlık-Sen’in başlattığı “Çalışan Dostu Sağlık Kuru-
luşları” çalışmasını önemsediklerini belirten Yalçın, 
tüm kesimleri de bu organizasyona destek vermeye 
davet etti.

Kamunun Mesleki Yeterliliği Artırıcı Düzenleme 
ve Faaliyetleri Yerine Getirmesi Gerekiyor

Kamuda riskli çalışma alanlarının tespit edilerek 
bu alanlarda görev yapan kamu görevlilerinin yıp-
ranma tazminatından faydalanmalarına dönük ça-

lışmaların sonlandırılmasının gerekliliğine dikkat 
çeken Yalçın, “Başta sağlık çalışanları olmak üzere 
itfaiye personeli ile benzeri kadrolarda çalışanla-
rın yıpranma tazminatı konusundaki beklentilerini 
karşılayacak, öneri ve tekliflerimiz doğrultusunda 
hazırlanacak düzenlemenin bir an önce hayata geçi-
rilmesini bekliyoruz. Halen daha kamu görevlilerine 
yönelik meslek hastalığı kodeksinin bulunmaması 
hangi hastalıkların meslek hastalığı olarak değerlen-
dirilip bildirileceğine ve nasıl karar verileceğine iliş-
kin tereddütleri oluşturmaktadır. Meslek hastalıkları 
kavramı daha çok işçiler için düşünülmüş olsa da 
kamuda çalışanlar içinde meslek hastalıkları liste-
si, derece ve kodlamaları yapılmalı, iş güvenliği ve 
iş sağlığı açısından riskli meslekler belirlenmelidir. 
Kamu hizmetlerini sunanların özellikle sağlık çalı-
şanlarımızın iş sağlığı ve güvenliği anlamında ‘sıfır 
riskle’ görevlerini yerine getirmelerinin sağlanması 
amacıyla kamunun mesleki yeterliliği artırıcı düzen-
leme ve faaliyetleri yerine getirmesi gerekmektedir” 
diye konuştu.

Memiş: Sağlık Çalışanları Mesleki Risklerden 
Korunmalı

Programda konuşan Sağlık-Sen Genel Başkanı Me-
tin Memiş, sağlık hizmetlerinin karışık bir yapıya sa-
hip olduğunu, gerek hizmet edilen alandaki çeşitli-
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lik, belirsizlik, tehlike ve risklerin yoğunluğu, gerekse 
hizmet alanların olağan dışı tutum ve davranışları 
sergilemeye açık olmasının görmezden gelineme-
yeceğini söyledi.

Sağlık çalışanlarının çalışma şartlarından dolayı 
büyük mağduriyetler yaşadığını hatırlatan Memiş, 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın ise, ‘Önce 
İş Güvenliği’ diyerek çalışan güvenliğine dikkat çek-
tiğini vurguladı.

Ayrım: Sağlık Çalışanlarının İş Güvenliğine 
Önem Veriyoruz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşar Yar-
dımcısı Dr. Serhat Ayrım da konuşmasında, Sağ-
lık-Sen ile böyle bir programı gerçekleştirmekten 
memnuniyet duyduklarını dile getirdi. Sağlık hiz-
metlerinin tehlikeli sınıfta yer aldığını hatırlatan Ay-
rım, bu sebeple sağlık çalışanlarının iş güvenliğine 
ayrı bir önem verdiklerini ifade etti.

İlhan: Sorunlara Çözüm Üretmek ve Katkı 
Sunmak İstiyoruz

SASAM Sağlık Politikaları Direktörü ve Gazi Üniversi-
tesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa 
Necmi İlhan ise konuşmasında SASAM’ın çalışmaları 
hakkında bilgi verdi. İlhan, çalışan sağlığı genelinde, 
sağlık çalışanlarının iş güvenliğinin ele alınacağı bu 
kongrede, geliştirilecek çözüm önerilerinin sorunla-
rın çözümüne katkı sunacağına inandığını kaydetti.

Koç: İş Sağlığı ve Güvenliği Bütün Olarak Ele 
Alınmalı

Açılışta konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba-

kanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü Opr. Dr. 

Orhan Koç da konuşmasında, bakanlık olarak çalı-

şanların iş güvenliğine önem verdiklerini kaydetti ve 

sağlık çalışanlarının iş güvenliğinin sağlanmasına 

yönelik konuların ele alınacağını belirtti.
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Memur-Sen 27’inci Genişletilmiş Başkanlar Kurulu 
Toplantısı, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Me-
mur-Sen Konfederasyonu yönetim kurulu üyeleri, 
Memur-Sen’e bağlı sendikaların genel başkanları, 
genel başkan yardımcıları ve komisyon başkanları-
nın katılımı ile Ankara’da gerçekleştirildi. Toplantı-
nın gündem maddeleri, Uluslararası Çalışma Örgütü 
(ILO) konferansı, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Bayra-
mı, 4-5 Mayıs günlerinde gerçekleştirilecek olan, “İn-
san, Emek ve Küresel Rekabet Uluslararası Kongresi” 
ve 24 Haziran erken seçim kararı oldu.

Toplantı, Genel Başkan Ali Yalçın’ın konuşmasıyla 
başladı. Emek gündemine değinen Yalçın, 1 Mayıs 
Emek ve Dayanışma Günü’ne odaklandıklarını belir-
terek, Kocaeli’nde emeğin sesini yükselteceklerini, 
küresel emperyalizme tepki göstereceklerini belirtti.

ILO Konferansı’na ilişkin ise Yalçın, Çalışma ve Sos-
yal Güvenlik Bakanlığı’nın, Uluslararası Çalışma 
Örgütü’nün (ILO) yetkili karar organı Uluslararası 
Çalışma Konferansı’nda Türkiye’deki çalışanları Me-

mur-Sen’in temsil etmesine karar verdiğini açıkladı. 
Yalçın, “Memur-Sen, Türkiye’de emeğin hakkını ko-
ruma noktasında gösterdiği hassasiyeti ve kararlılığı 
ILO’da da sergileyecektir” dedi.

Yalçın daha sonra Memur-Sen Konfederasyonu’nun 
yeni hizmet binasına ilişkin çalışmaları takip eden 
komisyondan bilgi aldı.

Memur-Sen üyelerinin alışverişlerinde faydalanaca-
ğı Motif Kart da toplantının gündem maddelerin-
dendi. Kart çalışmasında sona gelindiği vurgulandı 
ve çok yakında hizmete gireceği belirtildi.

“Biz Her Zaman Millet İradesinden ve 
İstikrardan Yana Olduk”

Toplantıda, alınan 24 Haziran erken seçim kararını 
ise Yalçın, şu şekilde değerlendirdi: “Türkiye önemli 
bir sürece doğru ilerliyor. 24 Haziran’da Cumhurbaş-
kanlığı Hükümet sistemine geçiş için milletin ona-
yına başvurulacak. Bu süreç, 16 Nisan referandu-

YALÇIN: BİZİM TARAFIMIZ İSTİKRAR VE 
MİLLİ İRADEDEN YANADIR
Memur-Sen 27’inci Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Toplantısı, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın’ın 
katılımıyla Ankara’da gerçekleştirildi.
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munda milli iradenin onayıyla şekillenmişti, 2019’da 
da milletin önüne gelecekti. Fakat, ülkenin değişen 
gündemi, küresel planlar, sınırlarımızın hemen öte-
sinde cereyan eden hadiselerden dolayı Türkiye’nin 
vakit kaybetmeden Cumhurbaşkanlığı Hükümet 
sistemine geçişiyle ilgili siyaset kurumu, gereken 
kararı revize ederek aldı. Halkın iradesine gidilecek 
olan her türlü kararı kesinlikle saygıyla karşılarız. Me-
mur-Sen olarak biz millete itibar eden her türlü yak-
laşımı muteber görürüz. Onun için bu karar vatana 
ve millete hayırlı olsun diyoruz. Memur-Sen olarak 
bizim duruşumuz nettir. Biz her zaman millet ira-
desinden ve istikrardan yana olduk. Ülkede macera 
arama peşine hiçbir zaman girmedik. Vesayetin göl-

gesinin demokrasinin üzerine düştüğü her zeminde; 
vesayetin milletin üzerinden kaldırılması ve tasfiye 
edilmesi noktasında elimizi değil, vücudumuzu taşın 
altına koyduk. Biz, Türkiye’nin ham demokrasisinin 
tam demokrasi olması, korku tünelinden çıkması 
konusunda her zaman milli iradenin yanında saf tut-
muş bir kitleyiz. Altını çizerek belirtiyorum; istikrarın, 
dirayetin bu ülke için ne kadar önemli olduğunu en 
iyi biz biliyoruz. Kamu görevlilerinin, sabit gelirlilerin 
yaşam standardının istikrarlı bir ortamda gelişeceği-
ni, yaşayarak hep beraber gördük. Memur-Sen’in ka-
rarı bellidir. Bu süreçte de büyük Memur-Sen Ailesi 
milletin yararına olan neyse onu yerine getirecektir” 
şeklinde değerlendirdi.
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Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Memur-Sen Genel Başkan 
Yardımcıları Günay Kaya, Mehmet Emin Esen, Eğitim-Bir-Sen Ge-
nel Başkan Vekili Latif Selvi, Büro Memur-Sen Genel Başkanı Vecdi 
Yanbaz, Toç Bir-Sen Genel Başkanı Hüseyin Öztürk, Bayındır Me-
mur-Sen Genel Başkanı Soner Can Tufanoğlu, Birlik Haber-Sen 
Genel Başkanı Ömer Budak ve Ulaştırma Memur-Sen Genel Baş-
kanı Can Cankesen, Kocaeli İl Temsilcisi Şahin Yaşlık ve Şube Baş-
kanları ile birlikte 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nün kutlana-
cağı Kocaeli’ne bir gün önce giderek halkla temaslarda bulundu. 
Yalçın burada vatandaşlara karanfil dağıttı, yarın gerçekleştirile-
cek olan 1 Mayıs kutlamaları için davet broşürü takdim etti.

Yalçın ve beraberindeki heyet, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy ve 
Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’nu ziyaret 
ederek istişarelerde bulundu.

Heyet daha sonra 24 Haziran’da gerçekleştirilecek olan Genel Se-
çimlere yönelik kurulan parti stantlarını da ziyaret ederek temsil-
cilerle görüştü.

1 Mayıs kutlamalarının gerçekleştirileceği alana da giden heyet 
incelemelerde bulundu, bölge sakinleriyle sohbet etti.

MEMUR-SEN’DEN KARANFİLLİ 1 MAYIS DAVETİ
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, beraberindeki Memur-Sen heyetiyle birlikte, 1 Mayıs Emek ve 
Dayanışma Günü’nün kutlanacağı Kocaeli’ne gelerek ziyaretlerde bulundu. Yalçın, caddelerde vatan-
daş ve esnafa karanfil dağıtarak 1 Mayıs’a davet broşürlerini takdim etti.
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KOCAELİ’NDEN DÜNYAYA 
KÜRESEL EMEK ÇAĞRISI YAPILDI

1 Milyon üyesiyle Türkiye’nin en 
büyük emek hareketi olan Me-
mur-Sen, 1 Mayıs Emek ve Daya-
nışma Günü’nü Kocaeli’nde kut-
ladı. Meydandan küresel mesaj 
ve talepler haykırılırken, 81 ilden 
kamu görevlileri, üzerlerinde 
“Hak”, “Adalet”, “Emek”, “Kardeş-
lik”, “Huzur”, “Alınteri”, “Özgürlük”, 
“Dayanışma”, “Eşitlik”, “Birlik”, 
“Saygın İş” ve “Merhamet” yazılı 
atkılarla görsel şov yaptı.

Kocaeli İl Temsilcisi Şahin Yaş-
lık’ın selamlama konuşması ile 
başlayan program, Grup Yürüyüş 
konseriyle ve halkoyunları ekiple-
rinin gösterileriyle devam etti.

Memur-Sen Genel Başkan Yar-
dımcısı Günay Kaya’nın konuş-
masıyla devam eden 1 Mayıs 
kutlamalarında, yerel ve küresel 
mesajlar verildi, yeni, büyük, 
güçlü Türkiye iradesi haykırıldı, 
küresel emperyalizm ve batının 

faşizan politikaları kınandı. Prog-
rama 20’yi aşkın ülkeden eğitim 
için gelen ve Memur-Sen’in mi-
safiri olan “Dış İlişkiler Uzmanı” 
adayları da katıldı.

Daha sonra Memur-Sen Genel 
Başkanı Ali Yalçın, kürsüye gele-
rek on binlere seslendi. Yalçın’ın 
konuşması sık sık sloganlarla 
bölündü. Meydandaki on binler, 
“emek” ve “alınteri” mesajı verdi.

Dünyanın Her Yerinde Savaş 
ve Açlık Kol Geziyor

Kapitalizmin ve emperyalizmin 
insanlığı çıkmaza sürüklediğini 
belirten Ali Yalçın, “Dünyanın her 
yerinde savaş, esaret, sömürü, 
açlık, fakirlik kol geziyor. Neoli-
beral kültürel işgal, veba salgını 
gibi bütün dünyayı kırıp geçiri-
yor. İnsanlık değerleri yok oluyor. 
Erdeme diz çöktürülüyor. Onur 
ayaklar altında eziliyor. İnsanlığın 

Türkiye’nin en büyük emek 
hareketi olan Memur-Sen, 
1 Mayıs Emek ve Dayanış-
ma Günü’nü Kocaeli’nde 

kutladı. On binlerce kişinin 
katıldığı 1 Mayıs kutlamala-

rında tüm dünyaya emek, 
kardeşlik, dayanışma ve 

birlik mesajı verildi. Miting-
de küresel emperyalizm, 

siyonizm ve batının faşizan 
politikaları da kınandı.
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umudunu yitirmesi, intiharın eşiğine gelmesi iste-
niyor. Ümmet coğrafyasından yükselen feryatlar da 
arş-ı alaya ulaşıyor. Irak, Filistin, Afganistan; Mısır, 
Bangladeş, Arakan; Suriye, Patani, Türkistan… Her 
yer ölüm, her yer gözyaşı, her yer talan, her yer kan. 
Son 25 yılda tam 12.5 milyon insanımızı savaşlarda 
kaybettik. Coğrafyamız, büyük bir yas evi. Her yerde 
ah u figan. Savaşlar, felaketler, açlık, yoksulluk. Ve 
400 milyon yetim çocuk. Yetimler; suç şebekelerinin, 
organ mafyalarının, misyonerlerin, fuhuş ve uyuştu-
rucu çetelerinin hedefinde. Türkiye, can pazarında 
yaraları sarmak için çırpınan doktor gibi. Sınırlarımız 
ateş çemberi, içerde ise ihanet şebekeleri. Emperya-
lizm, yangını körüklüyor, sömürüyü derinleştiriyor. 
BM’deki 5’li çete emperyal çarka su taşıyor. “Dünya 
5’ten büyüktür!” iradesi bu yüzden kıtaları aşarak 
yankı buluyor. Kapitalizmin, kan ve kâr denklemi-
ni bozmanın yolu bu iradeden geçiyor. Bunun için 
dünyanın bütün emekçileri antiemperyalist, antika-
pitalist kampta, insanlık temelinde, adalet zeminin-
de birleşmelidir. Kapitalizmin, “sınırsız ihtiyaç sınırlı 
kaynak” söylemini çöpe atmanın zamanıdır” ifade-
lerini kullandı.

Dünya Emek, İnsanlık Adalet Bekliyor

“Dünyada her insanın onurluca yaşayabileceği kay-
nak var. Sorun kaynak değil; sorun adalet, sorun ah-
lak” diyen Yalçın, bir yanda açlık ve susuzlukla boğu-
şan yüz milyonlarca insanın öte yanda da ekmeği ve 

emeği sömürerek büyüyen dev şirketlerin olduğunu 
kaydetti.

Yalçın sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Açgözlüler, 
kompradorlar yüzünden her yıl yüzbinlerce kişi aç-
lıktan ölüyor. Yarım milyar insan yetersiz besleniyor. 
Bunların yüzde sekseni çocuk. Dünyada 800 milyon 
insan temiz suya muhtaç. BM açıklamış; dünyada 
kronik açlık çeken 815 milyon kişi var. Dünyadaki 
ölümlerin temel nedeni hastalık değil açlık. Peki, 
insanlığı açlığa, fakirliğe, ölüme mahkum edenler 
kim? Ahmed Arif’in ifadesiyle; “Bunlar engerekler ve 
çıyanlardır Bunlar aşımıza ekmeğimize göz koyan-
lardır.” Bu yüzden diyoruz ki, Kapitalizm, bir küresel 
hırsızlık ve gasp sistemidir. Emperyalizm bir cinayet 
şebekesidir. Bunlar; toprağı, havayı, suyu kirleten, 
ormanları, nehirleri, gölleri yok eden, gıdamızı, ak-
lımızı ve ruhumuzu zehirleyen, ekini ve nesli ifsad 
edenlerdir. Bu yüzden; Kapitalistlerin “kıt kaynaklar 
sınırsız ihtiyaçlar” teorisine karşı; “Paylaşırsak hepi-
mize yeter!” diyoruz. “Ömür aziz değil, emek azizdir” 
diyen Yusuf Has Hacib’in izinden gidiyor; “Dünya 
emek, insanlık adalet bekliyor!” diyoruz. Bu da an-
cak emeğin ve ezilenlerin hep birlikte ayağa kalk-
masıyla; “Dünya 5’ten, emek sermayeden büyüktür” 
bayrağını kapitalizmin burçlarına dikmesiyle müm-
kün. Kocaeli’nden, bu meydandan dünyanın bütün 
emekçilerine sesleniyoruz: Gelin gücümüzü birleş-
tirelim, insanın merkeze alındığı; emeğin, üretimin, 
adil paylaşımın olduğu yeni bir dünya inşa edelim.”
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Büyüdükçe Yükümüz, Güçlendikçe 
Sorumluluklarımız Artıyor

İslam coğrafyasının her bir köşesinin katliamlarla 
boğuştuğuna dikkat çeken Yalçın, Kudüs’ün mah-
zun, Filistin’in mahrum olduğunu sözlerine ekledi. 
Yalçın, “Mescid-i Aksa her gün Siyonist tacize uğru-
yor. Afganistan, ikinci bir Filistin gibi.. Doğu Türkis-
tan, Çin zulmüyle inim inim inliyor. Irak, hala her 
gün bombalarla sarsılıyor. Arakan katliamlarla Müs-
lümansızlaştırıldı. Mısır zindanları idamı bekleyen 
Müslüman kardeşlerimizle dolu. Libya paramparça. 
Tunus, emperyal oyunlara karşı ayakta durmaya 
çalışıyor. Sudan’ı parçalayanlar, bu parçaları çatış-
tırmanın peşindeler. Somali, açlıkla, terörle boğuşu-
yor. Katar, ABD emperyalizminin tetikçilerinin hede-
finde. Yemen, ikinci bir Suriye olmanın arefesinde. 
Suriye, adeta emperyalizmin kanlı sofrası. Savaşlar 
ve yoksulluk milyonlarca insanı mülteci durumuna 
düşürdü. 66 milyon insan, insanlık dışı kamplarda 
yaşamaya zorlanıyor. Dünyada en fazla mülteciyi 
Türkiye olarak biz barındırıyoruz. Üç buçuk milyon 
kardeşimizle ekmeğimizi bölüşüyoruz. Büyüdükçe 
yükümüz, güçlendikçe sorumluluklarımız artıyor. 1 
milyon üyemizle, tek yürek, tek bilek seferberlik ve 
teyakkuz halindeyiz” ifadelerini kullandı.

24 Haziran’da Milletin Vereceği Karara 
Herkesin Saygı Göstermesini İstiyoruz

Konuşmasında gündeme ilişkin değerlendirmeler-
de bulunan Yalçın, Erbakan’ın, “Bir gün mesele Su-
riye olursa; biliniz ki hedef Türkiye’dir” sözünü hatır-

latarak, emperyalizmin oyununu boşa çıkarmak için 
Afrin’e girildiğini belirtti. Türkiye’nin 54 gün sonra, 
yeni hükümet modeliyle Yeni Türkiye yolculuğunda 
kritik eşiklerden birine gireceğini belirten Yalçın, “Bu 
seçimle ilgili olarak, ortaya konan oyunlardan, ku-
rulan tezgahlardan, okyanus ötesinden verilen tali-
matlardan haberimiz var. Birileri, Türkiye’nin yolunu 
tıkamak, milleti yeniden vesayetle tanıştırmak isti-
yor. Biz diyoruz ki geçti o günler. Millet, egemenliğin 
de bağımsızlığın da sahibi, güçlü ve büyük Türkiye 
yolculuğunun hamisidir. Türkiye’nin en büyük emek 
hareketi olarak; 24 Haziran’da milletin vereceği ka-
rara içerde ve dışarda herkesin saygı göstermesini 
istiyoruz. Bizler, kamu görevlileri olarak; FETÖ ile iş 
tutanlara değil, FETÖ’nün işini bitirenlere destek ve-
receğiz. Milletle ihtilafı olanları değil, milletle irtibat 
kuranları tercih edeceğiz. Türkiye’yi kur oyunlarıyla 
çökertmek isteyenlere değil; Türkiye’ye oyun kuran-
lara diz çöktürenlere yetki vereceğiz. 16 Nisan’da 
neye “EVET” dediğimiz biliniyor; 24 Haziran’da kime 
“EVET” diyeceğimizi de biz biliyoruz. Biz, Türkiye’nin 
istiklali, milletin istikbali, siyasetin ve ekonominin 
istikrarı için ter akıtanlara, milletle beraber yol alan-
lara, dünya mazlumları için yorulanlara ‘görev sizin’ 
diyeceğiz” diye konuştu.

Sizler Bu Ülkenin Gerçek Antiemperyalistleriniz

Meydanı dolduran on binlere “Sizler bu ülkenin 
gerçek antiemperyalistleriniz” diyerek seslenen Yal-
çın, “Kendisine sosyalist diyen bir örgüt düşünün ki 
ABD’nin paralı askerliğini yapıyor. Antiemperyalist 
geçinip oradan itibar devşirenler ABD’nin kucağı-
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na oturup enternasyonal marşı söylüyorlar. Bunlar, 
Afrin’de ABD’nin lejyonerliğine soyundular, emper-
yalizmin paralı askerlerini desteklediler. Bizdeki sol-
cular, PKK’ya sen Kürt gençlerini ABD’nin emperyal 
hesapları için niye ölüme gönderiyorsun diye sor-
madı, soramadı! Çünkü aynı çanaktan yiyorlar. Mey-
danlarda antiemperyalist sloganlar atıp, gizli masa-

larda emperyalistlerle iş çeviriyorlar. 1 Mayıs’ı, emeği 
ve emekçiyi, gerilim ve hesaplaşma aparatı haline 
getirenler emek hareketine ihanet ediyorlar. Oysa 1 
Mayıs; emek ve sosyal adalet talebinin haykırıldığı; 
kapitalizme ve emperyalizme itirazın yükseltildiği; 
barış ve dayanışma içinde kutlanması gereken bay-
ramdır” dedi.
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ILO’da Emek Tarafını Biz Temsil Edeceğiz

ILO Gündemine ilişkin ise Yalçın, “1 milyonu aşan 
üyemizle, Türkiye’nin en büyük konfederasyonu ola-
rak, bu yıl ILO’da emek tarafını biz temsil ediyoruz. 
107. ILO konferansında, Türkiye’nin emek kesiminin 
görüşlerini yansıtma sorumluluğunu üstleniyoruz. 
Bu da gösteriyor ki; kamu görevlileri sendikacılığı 
Türkiye’de rüştünü ispat etmiştir. Yüzde 70’i aşan 
örgütlenme oranıyla destan yazılmıştır. Kimse bu 
oranı ve ulaşılan rakamı hafife alamaz. Bunu, emek 
kesimini ayıranlara söylüyoruz. Çalışma hayatının 
emek kesimi olarak ayrı gayrı değiliz; biriz, beraberiz. 
Kimse kendini üstün görmesin, emeğin tarafları ara-
sında bir hiyerarşi üretmeye yeltenmesin. Örgütlü 
gücümüzün, dayanışmamızın arasına kibir girmesin. 
Adımız, işimiz, statümüz farklı olabilir. Unutmayalım 
ki, terimiz aynı; yerimiz aynı. Emek örgütüyseniz, bir 
kesimin, bir ideolojinin, bir sınıfın değil bütün çalı-
şanların, bütün insanlığın sesi olmak durumunda-
sınız. Memur-Sen de böyle yapacak, ILO’da sadece 
kamu görevlilerinin değil, emeğin bütün kesimleri-
nin sözcüsü olacak. 107. ILO Konferansından önce 
Memur-Sen olarak mini bir ILO Konferansı hükmün-
de uluslararası sempozyumun ev sahipliğini yapa-
cağız. 4-5 Mayıs tarihlerinde “İnsan Emek ve Küresel 

Rekabet” başlıklı uluslararası sempozyum gerçek-
leştiriyoruz. Dünyanın farklı ülkelerinden, çok sayıda 
sendikal liderin katılacağı sempozyumda, emeğin 
küresel dayanışması için yeni bir zemin inşa etme-
nin yollarını arayacağız. Biliyoruz ki, küresel kapita-
lizmin dayatmalarını, emek tarafının işbirliği ile aşa-
biliriz. Bu işbirliğiyle; yeni bir heyecan üretebilir, yeni 
bir dünya kurabiliriz” ifadelerini kullandı.

Memur-Sen’in kemiyeti değil keyfiyeti yüksek bir 
konfederasyon olduğunu kaydeden Yalçın, “Sayımız 
kibrimizi değil, yükümüzü artırıyor, bunun bilincin-
deyiz. Emeğin ve ekmeğin değerini yükseltmenin 
mücadelesindeyiz. Bizim hikayemiz birlerin ve birli-
ğin hikayesidir. Birleri yan yana getirerek on bir, yüz 
on bir, bin yüz on bir derken bir milyona ulaştık. Bir-
leri yan yana getirmeye, birlik içerisinde emek mü-
cadelesi vermeye devam edeceğiz. Birlerden binle-
re, binlerden milyona varan hareketi yeni ufuklara 
taşımaya, bereket ve heybeti arttırmaya var mısınız? 
O halde rehavet yok, gevşemek yok, durmak yok” 
diye konuştu.

Yalçın, konuşmasının sonunda Memur-Sen’e bağlı 
sendika ve komisyonların her birine ayrı ayrı teşek-
kür etti.
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İstihdam sadece kadrolu olsun, büyümeden pay 
verilmemesi yanlışlığı son bulsun.

Ne performans ölçülsün ne mülakat yapılsın,       
kariyer ve liyakat esas alınsın. Kaliteli kamu hizme-
tine, verimliliğe evet, Kalite ve verimlilik kılıfında iş 
güvencesinin iptaline, kamu görevlilerinin incitil-
mesine, hayır!

İş güvencesi kırmızıçizgimizdir! İş güvencemize 
saygı duyulsun, güvencesiz kamu görevlisi ayıbı 
yok olsun.

Kamuda sözleşmeli personel uygulaması kalksın, 
bütün sözleşmeliler kadroya alınsın.

Gelir vergisinde mağduriyet giderilsin, maaş kaybı 
telafi edilsin.

Vergide ya matrah artsın ya oran düşsün, vergi 
yükü adil bölünsün.

Artık ertelenmesin; ek göstergeler yükseltilsin.

Ek ödeme oranları eşitlensin, ek ödeme emekli 
maaşına eklensin.

Grev ve siyaset yasağı kalksın, 82 model kılık-kı-
yafet yönetmeliği çöpe atılsın. Memursuz siyaset, 
grevsiz toplu sözleşme çarpıklığına son verilsin.

Kadro-derece sınırlaması kaldırılsın, bütün kamu 
görevlileri hak ettikleri kadro derecesini alsın.

Alın terimiz ve emeğimiz yok sayılmasın, işçilikte 
geçen süreler hizmetten sayılsın.

Döner sermaye gelirleri; kazandıranlar arasında 
bölüşülsün.

Kıdem aylığında süre sınırı kalksın, gösterge raka-
mı artırılsın.

Yemek ve giyecek yardımı tutarları artırılsın, yar-
dımdan bütün kamu görevlileri yararlansın.

Emekli olmak kabus olmaktan çıksın, emekli ma-
aşı ve ikramiyesi emeğin hakkını verecek düzeye 
ulaşsın.

Yıpranma payında vaatler yerine getirilsin, yıpran-
ma payının kapsamı genişletilsin.

Memura evlenme yardımı için bütçeden pay ayrıl-
sın, aileye ilk destek devlet tarafından yapılsın.

Doğuma dayalı izin süreleri fiili hizmet süresinden 
sayılsın.

Toplu sözleşme ikramiyesi yetkili sendika üyeleri-
ne artırımlı ödensin, yetkili sendikaya dayanışma 
aidatı ödenmesi hayata geçsin.

Toplumun temel direği aileye destek verilsin; eş ve 
çocuk yardımı yükseltilsin.

Personelinden daha az ücret alan yönetici kalma-
sın.

Kıdem aylığı yükseltilsin; dini bayramlarda ikrami-
ye verilsin!

Ya kreş açılsın, ya da kreş yardımı yapılsın.

Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavları 
yapılsın, kariyer yolu açılsın.

Kalkınmada öncelikli bölgelerde istihdam teşvik 
edilsin.

Kurumlar arası geçişlerde mazeretler kabul edil-
sin, geçiş kolaylaştırılsın.

İş güvencesini bypas edecek, sosyal güvenceyi 
tırpanlayacak esnek istihdam anlayışından uzak 
durulsun.

Toplu Sözleşme yasası da masası da adil bir şe-
kilde yeniden düzenlensin; toplu pazarlık süresi 
uzatılsın.”

Yalçın meydandan kamu görevlilerinin taleplerini de şu şekilde sıraladı:



22   | Memur-Sen Bülten 2018

Memur-Sen Bülten 2018

MEMUR-SEN 105 ÜLKEDEN 
286 KONFEDERASYONU BİR ARAYA GETİRDİ

Memur-Sen ve TODAIE işbirliğiyle organize edilen 
“İnsan, Emek ve Küresel Rekabet” uluslararası kong-
resi, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu,  TODAIE 
Genel Müdürü Onur Ender Aslan, 107 farklı ülkeden 
154 uluslararası konfederasyon ve 286 konfederasyon 
temsilcisinin teşrifiyle İstanbul’da başladı. 

Yalçın: Dayanışma İçin Birbirimizi Aracısız 
Dinlemeliyiz

Kongrede konuşan Memur-Sen Genel Başkanı Ali 
Yalçın ise, son üç yüz yıldır dünyaya hakim olan siste-
min açtığı yaralara çözüm aramak için toplandıkları-

Memur-Sen ve TODAIE işbirliğiyle organize edilen “İnsan, Emek ve Küresel Rekabet” uluslararası 
kongresi, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, 
TODAIE Genel Müdürü Onur Ender Aslan, 105 farklı ülkeden 154 uluslararası konfederasyon ve 286 
konfederasyon temsilcisinin teşrifiyle İstanbul’da başladı. 
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nı belirtti. Yalçın, “Ben inanıyorum ki, bu toplantıda 
oluşacak irade, dayanışma ruhuyla birlikte bir milat 
niteliği taşıyacaktır. Finansal kapitalizmin sebep 
olduğu bütün kırılmalara rağmen, direnme azmini 
sürdüren bu güzide topluluğun insanlık için, insana 
dair söyleyeceği söz umut ilkesini daha da güçlendi-
recektir” diye konuştu.

Dayanışmanın ilk şartının gerçeklerle yüzleşmek ol-
duğunu belirten Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yal-
çın, dünya egemenlerinin de bundan korktuğunu 
sözlerine ekledi. Yalçın sözlerini şu şekilde sürdür-
dü: “Onların korkularının başlarına gelmesi için, bizi 
birbirimizde ayıran söylem stratejilerini ifşa etmek 
gerekiyor. Bütün dünyayı hegemonyası altına alan 
oligarşik söylem, egemen medya ideolojisi üzerin-
den algıları hükmü altına alıyor. Bu yüzden, üretimin 
öznesi olan emeği maliyet unsuruna indirgeyen, 
emekçileri nesneleştiren neo-liberal oligarşinin ik-
tidarını “aşmak” istiyorsak, Afrikadan Latin Ameri-
ka’ya, Asya’dan Avrupa’ya güçlü bir dayanışma hat-
tı kurmak zorundayız. Dayanışma için aracısız bir 
şekilde birbirimizi dinlememiz gerekiyor. Egemen 
medyanın propagandalarını tersyüz etmenin tek 
yolu da buradan geçiyor.”

Adalet ve Devlet Kavramı Emperyalizmin Toza 
Dönüştürme Stratejisine Maruz Bırakıldı

Türkiye’nin üç buçuk milyondan fazla mazlum ve 
mağdur insanı misafir ettiğini hatırlatan Yalçın, böl-
gede göçün devam ettiğini belirtti. Yalçın, ölümleri 
istatistiki bilgiler olarak gören kapitalist sisteme de 
tepki gösterdi. “Emperyalizmin toza dönüştürme 
stratejilerine maruz kalan kavramlardan ikisi de dev-
let ve adalettir” diyen Yalçın, Washington uzlaşısıyla 
devreye sokulan devlet ilkesinin kendilerini de ilgi-
lendirdiğini kaydetti.

Emperyal akıl ve kapitalist sermayenin dünyayı sö-
mürmenin, insanı esirleştirmenin peşinde olduğunu 
söyleyen Yalçın, “Yeraltı ve yerüstü kaynaklarını bu 
sistemle kendilerine zimmetlemek istiyorlar. Ne ya-
zık ki, bunu da büyük oranda başardılar. Ve ne mutlu 
ki, bizi, emek mücadelesinin muhalif kimliklerimizi, 
sendikal mücadelemizi, sömüremediler, yok ede-
mediler. Bu noktada tereddütsüz insanlığın hem 
ufku hem de umudu olduğumuzu söylemeliyim. 
Biz bu türden konferanslarla sermayenin sömürü-
süne karşı direnenlerin buluşmasını, kucaklaşması-
nı, ortaklaşmasını hızlandırmalı ve güçlü kılmalıyız. 
Bizler, yani emeğin koruyucusu olan sendikacılar 
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sadece emek hareketi lideri değil, insan haklarını, 
insan onurunu koruyan erdemli aktivistleriyiz” diye 
konuştu.

Küresel Rekabeti Artırmanın Değil Küresel 
Adaleti Sağlamanın Derdinde Olmalıyız

Yalçın sözlerini şu şekilde sürdürdü:  “Konferansın 
başlığında üç ana kavram var: insan, yani dünyayı 
yaşanabilir kılan özne; Emek yani dünyayı yaşanır 
kılan eylem; Ve küresel rekabet, bugünkü haliyle 
dünyayı yaşanmaz hale getiren ve savaş gezegeni-
ne dönüştüren kahrolası en yüksek kar, en yüksek 
pay arayışı. Ben bunu biraz da farklılaştırarak şöyle 
söylemek istiyorum. Küresel rekabeti artırmanın de-
ğil küresel adaleti sağlamanın derdinde olmalıyız. 
İnsan ve emek bunu fazlasıyla hak ediyor. Bu kon-
feransın dört oturumunda da beklentimiz bu hedefi 
destekleyecek çağrıların, itirazların ve tekliflerin dile 
getirilmesi. Her zaman söylüyoruz, bir kez daha tek-
rar edelim… Alın terinin, gözyaşının ve tebessümün 
rengi ortak. Oysa para öyle mi? Birimleri, isimleri, 
değerleri, şekilleri dahi farklı. Sermaye bu farklılığa 
rağmen ortak hareket ederken, emek bu kadar or-
taklığa rağmen küresel dayanışmayı sağlayamıyor-
sa sömürü bir fırsat olarak küreselcilerin, emperyal 
aklın ve kapitalist teorilerin en kolay eylemi olarak 
gerçekleşmektedir. Oysa biz şunu söylemeliyiz… 
Sürekli olarak ve güçlü bir şekilde dünya beşten 

emek sermayeden büyüktür. Paylaşmayı unutan, 
savaşmayı sürekli gündemde tutan bir dünyayı hiç-
birimizin hak etmediğine inanıyorum. Yaşasın insan, 
emek ve adalet için dayanışmamız.”

Sarıeroğlu: Memur-Sen Güçlü Duruşuyla 
Örnek Kuruluşlarımızdan Biridir

Kongrede konuşan, Jülide Sarıeroğlu, “1 Mayıs 
Emek ve Dayanışma Bayramı’nın hemen akabinde 
düzenlediği bu program için teşekkür ediyorum. 
Programın emek mücadelesine büyük katkısının 
olacağını düşünüyorum” dedi. Memur-Sen’in ulus-
lararası sendikal hareketlilik içinde güçlü duruşuyla 
örnek kuruluşlardan biri olduğunu belirten Sarıe-
roğlu “Nerede bir mazlum varsa acılarını dindirmek, 
mağduriyetlerini gidermek için çaba gösteriyoruz” 
diyen Sarıeroğlu, “Biz vicdanların samimi duruşu-
yuz.” ifadelerini kullandı.
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TODAİE Genel Müdür Onur Ender Aslan ise Me-
mur-Sen ile işbirliği içerisinde son derece önemli 
programları gerçekleştirmekten memnuniyet duydu-
ğunu belirtti.

I. Oturum: Sürdürülebilir Kalkınma için 
Sosyal Diyalog ve Sendikaların Rolü

Moderatör: Dennis Henry George (FEDUSA Genel 
Sekreteri-Güney Afrika) 
Panelistler: Akansel Koç Koç (TİSK Genel Sekrete-
ri-Türkiye), Pablo Nelson Micheli (CTA-A Genel Sek-
reteri-Güney Amerika) Osman Yıldız (Hak-İş Genel 
Sekreteri-Türkiye) Kadijetou Mamadou (UTM Genel 
Sekreteri-Moritanya)

II. Oturum: Emeğin Sömürülmesiyle 
Mücadele ve Göç

Moderatör: Prof. Dr. Filiz Kartal (TODAİE Öğretim 
Üyesi-Türkiye) 
Panelistler: Cicero Pereıra Da Sılva (CCSCS Teknik 
Sekreteri-Brezilya), Arezki Mezhoud (OATUU Genel 
Sekreteri-Cezayir), Maria Amalia Del Pilar Pereı-

ra Campos (CUT-A Genel Sekreteri-Şili), Leonardo 
Montemayor (ASEANTUC Genel Sekreter Temsilci-
si-Filipinler)

III. Oturum: Küresel Rekabet ve 
İnsana Yakışır İş

Moderatör: Doç. Dr. Sutay Yavuz (TODAİE Öğretim 
Üyesi-Türkiye)
Panelistler: Mazen Suleiman Abdel-Nabi Almaaytah 
(GFJTU Genel Başkanı- Ürdün) Said Iqbal (Endonez-
ya), Bakytzhan Abdıraıym (FPK Genel Başkanı- Ka-
zakistan) Hasan Hüseyin Öz (Memur-Sen Genel Baş-
kan Danışmanı-Türkiye) 

IV. Oturum: İş Yerinde Şiddet ve Tacizle Mücadele

Moderatör: Maria Carmen Molina (CSTS Genel Sekre-
teri- El Salvador) 
Panelistler: Sanja Sprem (MATICA Genel Başkan Yar-
dımcısı- Hırvatistan) Maria Fernanda Carvalho Francis-
co (ILO Yönetim Kurulu Üyesi- Angola), G. Yuriy (VOST 
Genel Başkan Vekili- Ukrayna), Lizy Joseph (Özgür Sen-
dikalar Birliği Konfederasyonu Gnl. Bşk. Yrd.Hindistan)
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“İNSAN, EMEK VE KÜRESEL REKABET ULUSLARARASI 
KONGRESİ”NİN SONUÇ BİLDİRGESİ AÇIKLANDI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu’nun da açılış programına katıldığı “İnsan, Emek ve 
Küresel Rekabet Kongresi”nde, “Sosyal Diyalog, Sürdürülebilir Kalkınma ve Göç, İşgücü Sömürüsü, Küre-
sel Rekabet, İnsana Yakışır İş, Şiddet ve Taciz” başlıklarıyla gerçekleştirilen oturumlarda, çalışma hayatının, 
emek örgütlerinin ve emek kesiminin sorunları ve çözüm önerileri tartışıldı. 

İstanbul’da 4-5 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen ve dünyada büyük yankı uyandıran “İnsan, Emek ve Küre-
sel Rekabet Uluslararası Kongresi”nin sonuç bildirgesi açıklandı. 105 ülkeden 154 konfederasyonun ve 286 
sendika liderinin katılımıyla gerçekleştirilen Kongre’nin sonuç bildirgesinde, küresel eşitsizliklerle mücadele 
vurgusu yapıldı. 

Bildirgede, “Tenimizin rengi ayrı olsa da, terimizin rengi aynı” temasıyla, emeğin küresel dayanışması ve 
işbirliği çağrısında bulunuldu. 

Özgür Filistin ile dayanışma içinde olunduğu vurgusunun yapıldığı bildirgede, “Güçlü Filistin halkının öz-
gürlük için verdikleri mücadelede, dayanışmamıza devam ediyoruz. Filistin’in bağımsızlığını, Filistinlilerin 
özgürlüğünü hiç kimse inkar edemez. Amerikan yönetiminin büyükelçiliğini Kudüs’e taşıma kararına, hep 
birlikte karşı duruyoruz” ifadeleri de yer verildi. 

Sonuç Bildirgesinde, Brezilya da tutuklu bulunan eski devlet başkanı Lula’yla ilgili olarak, “Lula politik bir 
mahkumdur ve ivedilikle serbest bırakılmasını ve Brezilya halkı için demokrasinin yeniden yapılandırılma-
sını talep ediyoruz” çağrısı yapıldı.

“İnsan, Emek ve Küresel Rekabet Uluslararası Kongresi”nin sonuç bildirgesi açıklandı. Bildirgede, Fi-
listin halkıyla dayanışma içinde olunduğu vurgulandı, ABD’nin büyükelçiliğini Kudüs’e taşıma kararı 
kınandı, küresel eşitsizliklere karşı mücadele, sosyal diyalogun artırılması ve emek temsilcilerinin bir-
leşmesi çağrısında bulunuldu. 



Memur-Sen Bülten 2018

2018 Memur-Sen Bülten |   27

57 ÜLKE VE 100’E YAKIN EMEK HAREKETİYLE İŞBİRLİĞİ

Memur-Sen Konfederasyonu, 4-5 Mayıs’ta İstanbul’da 
gerçekleştirilen ve dünyada büyük yankı uyandıran 
“İnsan, Emek ve Küresel Rekabet” Uluslararası kong-
resinin son gününde, 57 ülkeden 100’e yakın konfede-
rasyonla ikili işbirliği anlaşması imzaladı.

Protokole İmza Atan 57 Ülke

Memur-Sen, Güney Sendikalar Koordinasyonu, Ase-
an Sendikalar Birliği Konseyi, Güney Afrika Sendi-
kalar Koordinasyon Kurulu, Doğu Afrika Sendikaları 
Konfederasyonu, Orta Afrika İşçi Sendikaları Örgütü, 
Batı Afrika Sendikaları Örgütü, Fransa ve Avrupa’da 
Afrika İşçileri Federasyonu bölgesel yapıları ve Ango-

la, Arjantin, Bangladeş, Bosna Hersek, Brezilya, Bur-
kina Faso, Kamboçya, Kamerun, Yeşil Burun Adaları, 
Orta Afrika, Cezayir, Çad, Şili, Kolombiya, Komorlar, 
Kongo, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Fildişi Sahi-
li, Hırvatistan, Kuzey Kıbrıs, Çek Cumhuriyeti, Cibuti, 
Dominik Cumhuriyeti, Ekvador, El Salvador, Gine, 
Gine Bisau, Haiti, Hindistan, Endonezya, Kazakistan, 
Kırgızistan, Libya, Makedonya, Madagaskar, Maldiv-
ler, Moritius, Meksika, Karadağ, Fas, Namibya, Nijer-
ya, Pakistan, Paraguay, Filistin, Saint Luıcia, Senegal, 
Sırbistan, Sierra Lione, Slovenya, Güney Afrika, Sri 
Lanka, Tanzanya, Togo, Ukrayna, Yemen ve Zimba-
bwe ülkelerinde faaliyet gösteren sendika ve konfe-
derasyonlarla işbirliği protokolleri imzaladı.

Memur-Sen ve TODAİE işbirliğiyle organize edilen “İnsan, Emek ve Küresel Rekabet” Uluslarası Kong-
resi’nin son gününde Memur-Sen Konfederasyonu, 57 ülkeden 100’e yakın konfederasyonla ikili işbir-
liği anlaşması imzaladı.
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GENÇLERİ KİTAPLA BULUŞTURMAK EN KIYMETLİ 
EĞİTİM FAALİYETİDİR

Genç Memur-Sen’in 81 ilde düzenlediği “Bir Bilenle 
Bilge Nesil” projesinin ödül törenlerinin ilki Erzu-
rum’da Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde ya-
pıldı. Vali Yardımcısı Muharrem Eligül, Memur-Sen İl 
Temsilcisi Abdullah Duman, Eğitim-Bir-Sen 1 No’lu 
Şube Başkanı Erkan Ciyavul, 2 No’lu Şube Başkanı 
Mustafa Karataş, Genç Memur-Sen İl Temsilcisi Se-
lim Işık ve çok sayıda öğrencinin katıldığı programda 
konuşan Ali Yalçın, proje kapsamında 43 bin öğren-
ciyle çalışmalar yapıldığını, 100 binleri bulan kitap 
tahlillerinin gerçekleştirildiğini söyledi.

Gençlere Karşı Sorumluluğumuz Var

Özelde üyelerinin, eğitim çalışanlarının, kamu gö-
revlilerinin mali, sosyal ve özlük haklarını koruma ve 
geliştirme odaklı genelde ise ülkenin özgürleşmesi, 
demokratikleşmesi, katılımcı bir demokrasinin tüm 
kanalları ile Türkiye’de tahkim edilmesi noktasında 
sorumluluk aldıklarını kaydeden Yalçın, “Millî irade-
nin vesayetin tahakkümünden kurtarılması, özgür-
lük alanlarının genişletilmesi, herkesin emeğinin 

karşılığını alması, gelir dağılımındaki adaletsizliğin 
giderilmesi için mücadele veriyoruz. Sorunları bilen, 
çözüme ilişkin öneriler sunan bir teşkilatız. Bununla 
birlikte, gençlere karşı sorumluluğumuz da var” şek-
linde konuştu.

Gençlere karşı sorumluluklarının gereğini yerine ge-
tirmek için çaba harcadıklarını belirten Yalçın, şunları 
söyledi: “Bir Bilenle Bilge Nesil projesi, ülkemizin ge-
leceğini imar edecek neslin inşası noktasında son de-
rece kıymetli bir projedir. Eğitim-Bir-Sen olarak, 450 
bine yaklaşan üyemizle gençliğe karşı sorumluyuz. 
Bu amaçla öğretmeni, öğrenciyi ve kitabı bir araya 
getiren bir projeyi hayata geçirdik. Sonuçta 43 bin öğ-
renci ile bire bir çalışma yaptık. Çok kıymetli olan bu 
çalışmayı yıl sonu itibarıyla noktalamış durumdayız. 
81 ilde buna ilişkin kapanış programları yapıyoruz. 
Çok kıymetli bir eğitim faaliyetini gerçekleştirdikleri, 
gençleri kitapla buluşturdukları için, bu projede görev 
alan öğretmenlerimize, onları yüreklendiren okul yö-
neticilerimize, teşkilatlarımıza ve birbirinden kıymetli 
öğrencilerimize teşekkür ediyorum.”

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, gençlere karşı sorumlu olduklarını ifade ede-
rek, “Okumak soylu bir eylemdir. İyi ve başarılı; araştıran, soran, sorgulayan, olaylara eleştirel baka-
bilen, dünyada olup bitenleri okuyabilen ve medeniyet değerlerine vakıf gençlerin yetiştirilmesini is-
tiyorsak, onları kitapla buluşturmalıyız. Geleceğimizin teminatı gençleri kitapla bir araya getirmek en 
kıymetli eğitim faaliyetidir. Güzellikleri çoğaltmalı, kitap meclislerini artırmalı ve yarınları hep birlikte 
inşa etmeliyiz” dedi.
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Eğitimciye gereken değer verilmelidir

“Geleceğimiz, kendi medeniyet değerlerine vakıf, 
bunları yaşayan ve yaşatan, okuyan, araştıran, soran, 
sorgulayan, üreten gençlerin omuzlarında yüksele-
cektir” diyen Yalçın, “Bunu ancak iyi bir eğitimle sağ-
layabiliriz. Eğitimin temel unsuru da öğretmendir. İyi 
ve başarılı gençler yetiştirmek istiyorsak, öğretmene 
hak ettiği değeri vermeliyiz. Performans değerlen-
dirme gibi moral ve motivasyon bozan uygulamalar 
yerine, eğitimcilerin önünü açmalı, sorunlarını çöz-
meli, hayat standartlarını yükseltmeli, mali, özlük ve 
sosyal haklarını iyileştirmeliyiz” diye konuştu.

Sözleşmeli öğretmenler kadroya geçirilmelidir

Farklı istihdam modellerinden vazgeçilmesi, söz-
leşmelilerin kadroya geçirilmesi ve atamaların kad-
rolu yapılması çağrısında bulunan Yalçın, sözlerini 
şöyle sürdürdü: “Öğretmen sirkülasyonunun yoğun 
olduğu illerde teşvik edici çalışmalar yapılarak sir-
külasyonun önüne geçilmelidir. Öğretmenleri söz 
konusu yerlerde tutmanın yolu, cebri değil, cezbe-
dici yöntemlerden; öğretmenlerimizin mali ve özlük 
haklarının iyileştirilmesinden geçmektedir. İş barışı-
nı bozan sözleşmeli istihdamdan vazgeçilmeli, söz-
leşmeli öğretmenler kadroya geçirilinceye kadar da 
eş ve sağlık mazereti giderilmelidir.”

Eğitimin niteliğinin artırılmasının önündeki 
engeller kaldırılmalıdır

Eğitimin niteliğinin artırılmasına engel teşkil eden 
birçok sorun bulunduğuna dikkat çeken Ali Yalçın, 
istihdam sürecindeki zorluklar ve haksızlıklar, öğret-
men açığı, Alo 147 şikâyet hattı, istihdamda güçlük 

çekilen bölgelerdeki mahrumiyetler ve şiddet gibi 
sorunların bir an evvel çözüme kavuşturulması ge-
rektiğini vurguladı. Performansı düşüren, eğitimcile-
ri karşı karşıya getiren uygulamalara, farklı istihdam 
modellerine, adalet duygusunu zedeleyen müla-
katla atama yöntemine, iş güvencesini kaldırma-
ya yönelik arayışlara karşı olduklarını, olmaya da 
devam edeceklerini ifade eden Yalçın, performans 
değerlendirme taslağının geri çekilmesi ve eğitim 
çalışanlarını her türlü şiddetten koruyacak, şiddet 
uygulayanlara gereken cezanın verilmesini sağla-
yacak yasal bir düzenlemenin çıkarılması talebiyle 
başlattıkları imza kampanyasının 1 Mayıs itibarıyla 
sona erdiğini, şubelerden gelen imza klasörlerini 
Millî Eğitim Bakanlığı’na ve TBMM’ye ulaştıracakla-
rını dile getirdi.
 
Konuşmaların ardından, dereceye giren öğrencilere 
çeşitli ödüller verildi.
 
Yedi Güzel Adam Kütüphanesi açıldı

Genel Başkan Ali Yalçın, Genç Memur-Sen, Eğitim-
Bir-Sen Erzurum 1 No’lu Şube ve KYK İl Müdürlü-
ğü’nün katkılarıyla Kazım Karabekir Yurdu’nda kuru-
lan Yedi Güzel Adam Kütüphanesi’nin açılışını yaptı.

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomak-
lı ve KYK İl Müdürü Salih Kaygusuz’un da katıldığı 
açılışta konuşan Yalçın, emeği geçenlere teşekkür 
etti. Öğretmenlik mesleğine ilişkin sorumluluklarını 
yerine getirmeyi sürdüreceklerini kaydeden Yalçın, 
“Maksadımız, öğrencileri kitapla buluşturmak, öğ-
retmenle aynı ortamda bir araya getirip kitap kritik-
lerinin yapılmasını sağlamaktır” dedi.
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YALÇIN, 107’NCİ ILO KONFERANSI’NDA ÇALIŞAN 
KESİMİ TEMSİLEN KONUŞTU

107’nci Uluslararası Çalışma Konferansı İsviçre’nin 
Cenevre kentinde gerçekleştirildi. Bu yıl Cenevre’de 
Türkiye’nin çalışan kesimini Memur-Sen Genel Baş-
kanı Ali Yalçın, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti  tara-
fını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sa-
rıeroğlu, işveren kesimini ise TİSK Yönetim Kurulu 

Başkanı Kudret Önen temsil etti. Yalçın burada Tür-
kiye çalışan kesimini temsilen yaptığı konuşmada 
“emek” vurgusu yaptı.

İnsanı, Onuru, Emeği Korumak ve Barışı Sağ-
lamak İçin Daha Etkili Çalışmalar Gerekiyor

107. Konferansın, “daha iyiye, daha güzele, daha 
doğruya ve daha adile” dair yol haritası oluşturma-
sını temenni ederek sözlerine başlayan Memur-Sen 
Genel Başkanı Ali Yalçın, “Gerginliğin sürekli arttığı 
bir dünya fotoğrafıyla karşı karşıyayız. İnsanı, onuru, 
emeği korumak, barışı sağlamak ve sürdürmek çok 
daha yorucu ve etkili çalışmalar gerektiriyor. ‘Diya-
log’, ‘Uzlaşma’ ve ‘Dayanışma’yı anahtar kavramlar 
kabul eden bu Genel Kurul, üçlü yapısının bütün 
unsurlarıyla bu konuda öncü olmak durumundadır” 
ifadelerini kullandı.

Türkiye Çalışanlar delegesi ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ile beraberindeki Memur-Sen he-
yeti, bu sene 107’ncisi düzenlenen ILO Çalışma Konferansı’na katıldı. Yalçın burada Türkiye çalışan 
kesimini temsilen yaptığı konuşmada, “İnsanı, onuru, emeği korumak, barışı sağlamak ve sürdürmek 
çok daha yorucu ve etkili çalışmalar gerektiriyor. ‘Diyalog’, ‘Uzlaşma’ ve ‘Dayanışma’yı anahtar kav-
ramlar olarak kabul eden bu Genel Kurul, üçlü yapısının bütün unsurlarıyla bu konuda öncü olmak 
durumundadır” dedi.
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Ali Yalçın, Mescid-i Aksa’nın işgali, Kudüs’ün kötü 
niyetli bir kararla İsrail’e başkent yapılmak istenme-
sinin İstanbul kadar Cenevre’de de gündem olması 
gerektiğinin altını çizdi.

Yalçın dünyanın terör ve terör örgütleri sorununun 
olduğunu söyleyerek şöyle devam etti: “Dünyanın 
terör ve terör örgütleri sorunu var. Ne yazık ki, terö-
rü sona erdirecek bir mücadele birliği sağlanamadı. 
Türkiye, FETÖ, YPG/PKK/PYD ve DAEŞ’e karşı insan 
onuru odaklı bir mücadele yürütüyor. Ancak, bu mü-
cadelesine tam destek verilmiyor. Nerede gerçekle-
şirse gerçekleşsin terör saldırılarının hedefi insanlık, 
mağduru bütün dünyadır. Ancak bu bakış açısıyla 
terörle etkili mücadele edebiliriz ve terörü yenebi-
liriz. Afrika altınından ya da Ortadoğu petrolünden 
en büyük payı almak için yürütülen vahşi rekabeti ve 
ürettiği yıkımı görmeliyiz. Biz Memur-Sen ve Türki-
ye’nin emek kesimi olarak; dünyanın beşten büyük, 
emeğin sermayeden değerli olduğu bilincini kesin 
bir kararlılıkla destekliyoruz. İsrail’in Filistinli kadın-
lara uyguladığı şiddeti görmeden, iş yerinde şiddet 
ve tacizle mücadelede başarılı olamayız, insan onu-
runun yok sayıldığı bir dünyada, saygın işe değer 
veren işverenlerin ve devletlerin sayısını ne kadar 
artırabiliriz?”

Kaynakların Kıt Olduğu Kandırmacasından 
Dünyamızı Kurtarmalıyız

BM ve ILO’nun sürdürülebilir kalkınma hedefli ça-
balarını çok değerli bulduğunu kaydeden Yalçın, bu 
çabaların yanına ‘adil paylaşma’ hedefinin de temel 

bir başlık olarak eklenmesi gerektiğini belirtti. Yalçın, 
“Kaynakların kıt, ihtiyaçların sınırsız olduğu’ kandır-
macasına dayanan ekonomi tanımından, hem aklı-
mızı hem de dünyamızı kurtarmalıyız. 

M.Gandhi’nin, ‘Yeryüzü her insanın ihtiyacını karşıla-
yacak yeterli imkanları sunar. Her insanın ihtirasını 
karşılayacak imkanları değil’ tespiti, ‘yetersiz kaynak 
ve sınırsız ihtiyaç’ teorisinin anlamsızlığını ve geçer-
sizliğini mükemmel özetliyor” dedi.

Türkiye’de Kamu Görevlilerine Yönelik Grev 
ve Siyaset Yasaklarının Artık Tarihe Karışması 
Gerekiyor

Delegasyona, “Ülkelerimizde sendikal haklar üçlüsü-
nü tam anlamıyla ve eksiksiz hayata geçiremezsek; 
küresel sömürüye karşı zafer kazanacak güce nasıl 
sahip olabiliriz?” diye soran Yalçın, “Biz Memur-Sen 
olarak, bu anlayışla hareket ediyor ve örgütlü gücü-
müzle emek tarafının kazanımlarını artırmanın mü-
cadelesini veriyoruz. Türkiye’de kamudaki taşeron 
işçiler sorunu, büyük bölümünün kadroya geçiril-
mesiyle önemli oranda çözüldü. KİT’lerde çalışanlar 
dahil kamudaki diğer taşeronların da kadroya ge-
çirilmesini bekliyoruz. Kamu görevlileri sendikacılı-
ğında %70’leri aşan yüksek bir örgütlenme oranına 
ulaşıldı. İşçi sendikacılığında da %15’lere doğru yük-
selen bir oran var. Örgütlenme hakkına ilişkin bazı sı-
nırlamalara rağmen bu oranlara ulaşıldı. Emeklilere 
örgütlenme hakkının, yasal düzenlemeyle teminat 
altına alınmasını istiyoruz. Türkiye’de kamu görevli-
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lerine yönelik grev ve siyaset yasaklarının artık tarihe 
karışması gerekiyor” şeklinde konuştu.

Toplu sözleşme sistematiğine ilişkin ise Yalçın, “Top-
lu sözleşme hakkı konusunda, mevzuat ve uygu-
lama açısından önemli ilerleme kaydedildi. Toplu 
sözleşmenin kapsamına ilişkin daraltıcı hükümler 
ve yorumlar, hala varlığını koruyor. Kamu görevlileri 
toplu sözleşmesinde tahkimi yürüten Kamu Görevli-
leri Hakem Kurulu’nun hem yapısında, hem de işle-
yişinde değişiklik gerekiyor” diye konuştu.

Yalçın Çözüm Bekleyen Konuları Sıraladı

Yalçın yaşanan diğer sorunları ise şu şekilde sıraladı: 
“Kadınların çalışma hayatına katılımı ve istihdamı-
na dair somut ve olumlu adımlar atılırken, kayıt dışı 
istihdam ve genç işsizlik, çalışma hayatında Türki-
ye’nin en önemli sorunları arasında yer alıyor.

Suriye’deki savaş nedeniyle ülkemize sığınan 3.5 
milyondan fazla insanı misafir ediyoruz. Çocukların 
eğitimi, işgücüne katılım süreçleri gerçekleştiriliyor. 
Başta Avrupa olmak üzere tüm insanlığın bu konuda 
sorumluluk almasını ve sonuca etkili katkılar verme-
sini bekliyoruz.

İş sağlığı ve güvenliği ile mobbingle mücadele konu-
sunda yapılan düzenlemeler ihtiyacı karşılar nitelik-
te fakat özellikle iş sağlığı ve güvenliği konusunda, 
kamu işyerlerinin hem öncü hem de örnek olması 
gerekirken, aksine kamu tarafının bu konudaki so-
rumlukları erteleniyor. 15 Temmuz darbe teşebbüsü 
sonrasında, anayasa hükümlerine dayalı olarak ilan 

edilen “olağanüstü hal”, gündelik hayatı pek etkile-
memekle birlikte, olağanüstü halin sona ermesi için 
gerekli şartların oluştuğunu düşünüyoruz.

Darbe teşebbüsü sonrasında hakkında görevden 
uzaklaştırma ve kamu görevinden çıkarılma tedbir-
leri uygulanan kamu görevlileri var. Çağrılarımız ve 
teklifimiz sonucu bu uzaklaştırmaları da incelemek 
üzere OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu oluştu-
ruldu. Komisyon incelemeleri sonucunda masum 
olduğu tespit edilenlerin göreve dönmesi sağlanı-
yor. Bununla birlikte, komisyonun inceleme ve karar 
verme hızına ilişkin eleştirileri de önemsiyoruz.”

Yalçın, “107”nci Konferansın refahın adil paylaşımı 
için ortaklaştığımız, emeğin küresel dayanışması-
nı sağladığımız, dünyanın beşten büyük olduğuna 
inandığımız, emeğin sermayeden değerli olduğunu 
kavradığımız bir noktaya varmak konusunda bize 
yeni fırsatlar ve imkanlar sunmasını temenni ediyo-
rum. Bütün delegasyonu, Memur-Sen ve Hak-İş tara-
fından temsil edilen Türkiye’nin emek kesimi adına 
saygı ve hürmetle selamlıyorum” diyerek sözlerini 
noktaladı.
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Bu sene 107’ncisi gerçekleştirilen ILO Konferansı 
gündüz gerçekleştirilen Genel Kurul hitaplarıyla de-
vam etti. Konferansın ardından akşam Türkiye’nin 
BM Cenevre Ofisi Nezdindeki Daimi Temsilciliği’nde 
iftar verildi.

Türkiye’nin BM Cenevre Ofisi Nezdindeki Daimi 
Temsilcisi Büyükelçi Naci Koru’nun verdiği iftara Me-
mur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Dünya Ticaret 
Örgütü Nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ke-
mal Madenoğlu, Türkiye’nin Cenevre Başkonsolosu 
Mehmet Sait Uyanık, Uluslararası İşverenler Teşkilatı 
Başkanı Erol Kiresepi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı Müsteşarı Ahmet Erdem, TİSK Yönetim 
Kurulu Başkanı Kudret Önen, Hak-İş Genel Başkanı 
Mahmut Arslan, TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşar Yar-
dımcısı Bilge Aydın, Memur-Sen Genel Başkan Veki-
li Metin Memiş, Genel Başkan Yardımcıları Mehmet 
Bayraktutar, Mehmet Emin Esen, Memur-Sen Genel 
Sekreteri Ali Said Bedük ile dış ilişkiler uzmanları, 

akademisyenler ve heyetlerde yer alan diğer görev-
liler katıldı.

Bakan Sarıeroğlu, iftarın ardından Uluslararası Ça-
lışma Konferansı dolayısıyla İsviçre’de bulunan işçi 
ve işveren heyetleriyle de bir süre sohbet etti. Genel 
Başkan Ali Yalçın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Baka-
nı Julide Sarıeroğlu ile çalışma hayatı, Türkiye gün-
demi ve ILO gündemi ile ilgili değerlendirmelerde 
bulundu. Bakan Sarıeroğlu Memur-Sen’in 107. Kon-
feransındaki performansı ve ILO’daki Türkiye emek 
kesimini temsilinden ötürü Yalçın ve Memur-Sen He-
yetine teşekkür etti.

MEMUR-SEN HEYETİ, TÜRKİYE’NİN BM CENEVRE 
OFİSİ NEZDİNDE VERİLEN İFTARA KATILDI
Türkiye Çalışanlar kesimi delegesi ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve beraberindeki Me-
mur-Sen Heyeti, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu’nun da iştirak ettiği Türkiye’nin 
BM Cenevre Ofisi Nezdindeki Daimi Temsilciliği’nde verilen iftara katıldı
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YALÇIN: YENİ VE DAHA ADALETLİ BİR DÜNYA 
GENÇLERİN ELİNDE

Genç Memur-Sen’in 81 ilde düzenlediği “Bir Bilenle 
Bilge Nesil” projesinin ödül törenleri devam ediyor. 
Son olarak Samsun’da gerçekleştirilen ödül töreni-
ne, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Samsun Va-
lisi Osman Kaymak, Memur Sen Samsun İl Temsilcisi 
Necdet Güneysu, İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan 
Tok, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları, sivil toplum 
kuruluşu temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve ai-
leleri katıldı.

Sorunları Bilen, Çözüme İlişkin Öneriler 
Sunan Bir Teşkilatız

Özelde üyelerinin, eğitim çalışanlarının, kamu gö-
revlilerinin mali, sosyal ve özlük haklarını koruma ve 
geliştirme odaklı genelde ise ülkenin özgürleşmesi, 

demokratikleşmesi, katılımcı bir demokrasinin tüm 
kanalları ile Türkiye’de tahkim edilmesi noktasında 
sorumluluk aldıklarını kaydeden Yalçın, “Millî irade-
nin vesayetin tahakkümünden kurtarılması, özgür-
lük alanlarının genişletilmesi, herkesin emeğinin 
karşılığını alması, gelir dağılımındaki adaletsizliğin 
giderilmesi için mücadele veriyoruz. Sorunları bilen, 
çözüme ilişkin öneriler sunan bir teşkilatız. Bununla 
birlikte, gençlere karşı sorumluluğumuz da var” şek-
linde konuştu.

Yalçın, “Siz gençler, yarına ilişkin iyi azıklar biriktirip, 
iyi hazırlıklar yaparsanız, yeni bir cihan devleti, yeni 
ve daha adaletli bir dünya o zaman mümkün olacak-
tır” ifadelerini kullandı.

“Bir Bilenle Bilge Nesil Projesi” ödül töreninde konuşan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, “Siz 
gençler, yarına ilişkin iyi azıklar biriktirip, iyi hazırlıklar yaparsanız, yeni bir cihan devleti, yeni ve daha 
adaletli bir dünya o zaman mümkün olacaktır” dedi.
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Gençlere karşı sorumluluklarının gereğini yerine ge-
tirmek için çaba harcadıklarını belirten Yalçın, şunla-
rı söyledi: “Bir Bilenle Bilge Nesil projesi, ülkemizin 
geleceği ve imarı, nesli inşa noktasında son derece 
kıymetli bir projedir. Eğitim-Bir-Sen olarak, 450 bine 
yaklaşan üyemizle gençliğe karşı sorumluyuz. Bu 
amaçla öğretmeni, öğrenciyi ve kitabı bir araya ge-
tiren bir projeyi hayata geçirdik. Sonuçta 43 bin öğ-
renci ile bire bir çalışma yaptık. Çok kıymetli olan bu 
çalışmayı yıl sonu itibarıyla noktalamış durumdayız. 
81 ilde buna ilişkin kapanış programları yapıyoruz. 
Çok kıymetli bir eğitim faaliyetini gerçekleştirdikle-
ri, gençleri kitapla buluşturdukları için, bu projede 
görev alan öğretmenlerimize, onları yüreklendiren 
okul yöneticilerimize, teşkilatlarımıza ve birbirinden 
kıymetli öğrencilerimize teşekkür ediyorum.”

Vali Kaymak: Çocuklarımızla 
Birlikte Okuyalım

Törende yaptığı konuşmada, iyi bir neslin yetişme-
sinin en büyük amaç olduğunu kaydeden Samsun 

Valisi Osman Kaymak, “Bu projede 1.500 öğrenci 
sayısı çok az, inşallah bu sayı artarak devam edecek-
tir. Gerçekten biz il olarak, ülke olarak okumayı çok 
önemsiyoruz. O anlamda çok ciddi çalışmalar yapı-
yoruz. Bunun da geçici bir heves olarak kalmasını 
istemiyoruz. Bunun kalıcı olmasını istiyoruz. Hayatı-
mız boyunca ülke olarak, ailelerimizle ve çocukları-
mızla birlikte okuyalım” diye konuştu.

Daha sonra projeye katılan liselerde, Malcolm X, 
Aliya İzzetbegovic, Gençlerle Baş Başa, Aşk Medeni-
yetine Yolculuk; orta okullarda ve İmam Hatip Orta 
Okullarında ise Hz. Muhammed, Hz.Ebu Bekir, Hz.Ö-
mer, Hz.Osman, Hz.Ali, Hz.Hatice, Hz.Aişe, Hz.Zey-
nep, Hz.Hamza, Hz.Hüseyin, Hz.Bilal-i Habeşi, Am-
mar Bin Yasir, Mus’ab Bin Umeyr, Hz. Ebu Zer’i Gifari, 
İmam Ebu Hanife, Şeyh Şamil ve Ömer Muhtar adlı 
kitaplarla dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. 

Ödül töreni sonrasında Memur-Sen Genel Başkanı 
Ali Yalçın, Samsun Valisi Osman Kaymak’a tablo tak-
dim etti.
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KUDÜS ÖZGÜR OLANA DEK SUSMAYACAĞIZ!

Katil İsrail’in Filistin’de gerçekleştirdiği katliamlar Türkiye genelinde protesto edildi. Samsun’daki pro-
testoya Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, İstanbul’dakine Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin 
Esen, Ankara’dakine ise Memur-Sen teşkilatı katıldı.

Siyonist İsrail’in dün gerçekleştirdiği katliamlar ve ABD Büyükelçiliği’nin Kudüs’e taşınması, Türkiye genelin-
de gerçekleştirilen protestolarla kınandı. İstanbul’da Taksim’de, “İşgale Karşı Ses Ver” yürüyüşü gerçekleşti-
rilirken, Ankara’da konsolosluk önünde toplanıldı. Samsun’da ise katliamlar yüksek sesle kınandı. Eylemler-
de emperyalizm ve siyonizm aleyhine sloganlar atıldı, “Özgür Filistin’in yanındayız” iradesi gösterildi.
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Yalçın: Kudüs, Direnişin Can Damarıdır

Samsun’da sivil toplum örgütleri Siyonist İsrail’in 
dün gerçekleştirdiği katliamlar ve ABD Büyükelçili-
ği’nin Kudüs’e taşınmasını protesto etti. Burada ko-
nuşan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, yaptığı 
açıklamada İslam dünyasına seslenerek, “Farkında 
değil misiniz ayağımızın altındaki toprak çekiliyor. 
Kudüs nefessiz kalırsa ümmet boğulur. Kudüs dire-
nişin can damarıdır. Kardeşlerim, Kudüs’ün kaderi 
ümmetin kaderidir. Zulme sessiz kalan şeytandır. 
Kudüs elbette özgürleşecektir” dedi.

Emperyal Düzen Yıkılacak

Ünlü şair Abdurrahim Karakoç’un dizelerinde geçen, 
“Gergin uykulardan, kör gecelerden Bir sabah gele-
cek kardan aydınlık.” dizelerini okuyan ve “Adaletin, 
barışın, huzur ve refahın hakim olduğu yeni bir dün-
yanın doğuş sancıları çekiliyor” ifadelerini paylaşan 
Yalçın, “İnsanlık, emperyal zulüm düzeninin yıkılışı-
nın final sahnesine hazırlanıyor. Yıkılışı engellemek, 
final sahnesini erteletmek için çırpınan zavallılar var. 
Korkuyorlar. Telaşlanıyorlar. Yenilgiyi geciktirmek 
için kaosa, krize, çatışmaya ve yeni dünya savaş-
larına zemin hazırlıyorlar. Kim mi bunlar? Bunlar, 
‘Dünya, 5’ten büyüktür’ sözünü duyunca cinnet ge-
tirenler. Bunlar, barış denilince aklını yitiren, adalet 
denilince sinir krizi geçiren sömürgenler. Suriye’de 

tezgâhları yıkılıp, Ortadoğu’daki çarkları bozulunca 
dediler ki; Kudüs’ün işgalinin altına imza atıp Kut-
sallarına saldıralım. Bıçağı kemiklerine dayayalım. 
Sandılar ki; Müslümanlar inzivada. Söz söylemezler. 
Bir araya gelemezler. Ama işte görüyorlar ki; sadece 
ümmet değil bütün insanlık ayakta. Bu sefer sadece 
Filistin değil bütün yerküre intifadada. Bir imzayla 
Kudüs’ün tapusunu İsrail’e verebileceğine inanan 
bu ahmaklara, sadece ‘Hadi ordan’ diyorum” şeklin-
de konuştu.

Esen: Kudüs Siyonist İşgalden Kurtulana 
Kadar Durmayacağız

Siyonist İsrail’in gerçekleştirdiği katliamlar ve 
ABD Büyükelçiliği’nin Kudüs’e taşınması, arala-
rında Memur-Sen, İHH İnsani Yardım Vakfı, AGD 
ve Özgür-Der’in de bulunduğu çok sayıda sivil 
toplum kuruluşu ve emek hareketinin katılımıyla 
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Taksim’de, “İşgale Karşı Ses Ver” yürüyüşüyle kınan-
dı. Yürüyüşte konuşan Memur-Sen Genel Başkan 
Yardımcısı Mehmet Emin Esen, “İnsanlığın ve ümme-
tin kalbi, İslam’ın ilk kıblesi olan Kudüs onurumuz, 
ortak davamızdır. Kudüs, dayanma noktamızın son 
sınırıdır. Kudüs Siyonist işgalden kurtulana kadar 
durmayacağız. Kudüs özgür olana kadar, susmaya-
cağız” ifadelerini kullandı.

Filistin Direniyor

Esen, “Dünyanın en büyük güçleri Siyonist terör 
çetesini destekliyor. Filistin ise bütün yokluklara 
rağmen direniyor. Devasa bir hapishaneye dönüş-
türülmesine karşın Filistin direniyor. Kurşuna da, 
işkenceye de, hapse de direniyor. Bu iman oldukça 
Filistin düşmez, Kudüs ateşi sönmez, Aksa sevdası 
bitmez. Bugün biz burada, bu meydanda sadece 
ABD’nin karanlık planlarına karşı direnmiyoruz, biz 
burada aynı zamanda insanlığımızın, Müslümanlığı-
mızın ve vicdanımızın imtihanını veriyoruz” şeklinde 
konuştu.

Esen, ABD ile Siyonizm Arasındaki İlişkiye 
Dikkat Çekti

ABD’nin büyükelçiliğini Kudüs’e taşıma kararını ha-
yata geçirmesinin ABD ile Siyonizm ve İsrail arasın-

daki ilişkiyi kanıtladığını söyleyen Esen, “Şaşırmıyo-
ruz. Beklemediğimiz bir şey değil. Şeytanın görevi 
şeytanlığını yapmaktır. Şeytan’dan melek gibi dav-
ranmasını bekleyecek değiliz. Düşman kendisinden 
bekleneni yapıyor. Bizi üzen, kahreden, bizi şaşırtan, 
dizlerimizi kıran, sayısı 2 milyara yaklaşan ümmetin 
aymazlığı, sessizliği ve dağınıklığıdır” dedi.

Dik Duruş ve Direniş Sürmeli

Konuşmasında Siyonistlerin saldırıları ve hadsiz-
liklerinin artmaya başladığını aktaran Esen, “Müs-
lümanlar baktıkça, onlar Mescid-i Aksa’dan bir taş 
daha sökecekler. Biz bekledikçe onlar bir Filistinliyi 
daha şehid edecek, bir Kudüslüyü daha yurdundan 
edecek, Kudüs’ü tek bir Filistinli kalmayıncaya kadar 
Müslümansızlaştıracaklar. Aksa’yı yıktıklarında mi-
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tinglerin, eylemlerin, atacağımız sloganların hiçbir 
anlamı kalmayacak. Buradan İslam ülkelerine sesle-
niyorum. BM Genel Kurulundaki karar gösterdi ki; biz 
ayağa kalkınca küresel zulüm şebekesi dağıldı. Dik 
duruş ve direniş sürdürülmelidir. O gün bu gündür. 
Bugün ayağa kalkmazsak yarın geç olur” ifadelerini 
kullandı.

Kudüs İnsanlığındır

Herkes sussa da kendilerinin susmayacağını vurgu-
layan Esen, küresel sisteme karşı gelmeye devam 
edeceklerini belirtti. Esen, “Ayağa kalkmaya, mey-
danları doldurmaya, ‘Dünya 5’ten Büyüktür’ diye 
haykırmaya devam edeceğiz. Siyonistler ve işbirlik-
çileri bilmiyorlar ki; Filistin bizler için sadece sıradan 
bir ülke, Kudüs bizim için sıradan bir şehir ve Aksa 
bizim için herhangi bir mescid değil. ‘Kudüs insan-
lığındır, Kudüs İslam’ındır’ Kudüs Bağımsız Filistin 
Devletinin başkentidir. Kudüs’ün batısı da doğusu 
da Filistin Devletinindir. Kudüs’ün ne bir parçası ne 
bütünü Siyonist çeteye terk edilemez, edilmeyecek-

tir. O halde, Kudüs özgür olana kadar, Filistin işgal-
den kurtulana kadar, Aksa’nın feryadı son bulana 
Hanzala yüzünü dönene kadar mücadeleye devam 
edeceğiz. Diyoruz ki: İnsanlığın ve ümmetin kalbi, 
İslam’ın ilk kıblesi olan Kudüs onurumuz, ortak da-
vamızdır. Kudüs, dayanma noktamızın son sınırıdır. 
Kudüs Siyonist işgalden kurtulana kadar durmaya-
cağız. Kudüs özgür olana kadar, susmayacağız. Ku-
düs’ten sonrası ancak öfkedir, direniştir, intifadadır. 
Bedeli ne olursa olsun, Kudüs özgürleşecek ve Siyo-
nizm, İslam dünyasının kalbinden sökülüp atılacak-
tır. Emperyalizm yenilecek Kudüs direnişi kazana-
caktır” diye konuştu.     
  
Sloganların atıldığı yürüyüşte siyonizm tel’in edildi, 
Filistin’in tüm insanlığın ortak vicdanı olduğu vurgu-
landı.

Ankara’da ise STK’lar katil İsrail konutu önünde bira-
raya geldiler. Burada açıklama yapan Memur-Sen İl 
Temsilcisi Mustafa Kır, Siyonizmi ve Emperyalizmi kı-
nadı, tüm insanlığı Kudüs’e sahip çıkmaya davet etti.
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TÜRKİYE - AB KİK HEYETİ’NDEN FİLİSTİN’E DESTEK

Memur-Sen’in de aralarında bulunduğu Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi Türkiye kanadı üyeleri, 
ABD’nin İsrail’deki büyükelçiliğini Kudüs’e taşıması sonucunda yaşanan Kudüs katliamına ilişkin or-
tak bir basın açıklaması yaptı. Açıklamada, ABD Yönetiminin İsrail’deki büyükelçiliğini Kudüs’e taşıma 
kararından geri adım atmadığını, hatasında ısrar ettiğini ve sonuçta tarihe utançla geçen Kudüs katli-
amının yaşandığını belirterek, “ABD ve İsrail’in birlikte başlattığı bu hukuksuz adım, Kudüs’e ihanettir, 
huzur ve barışa ihanettir, insanlığa ihanettir, tüm İslam âlemine karşı saygısızca bir tutum, açık bir 
provokasyondur” denildi.

TOBB’da gerçekleştirilen Basın toplantısına, Me-
mur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Hak-İş Genel 
Başkanı Mahmut Arslan, TESK Genel Başkanı Ben-
devi Palandöken, Türk-İş Genel Başkanı Ergün 
Atalay, TİSK İcra Kurulu Üyesi Erhan Polat, Türkiye 
Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, TOBB Baş-
kanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve TZOB Başkanı Şemsi 
Bayraktar katıldı.

Açıklamada, ABD Yönetiminin İsrail’deki büyükelçi-
liğini Kudüs’e taşıma kararından geri adım atmadı-
ğı, hatasında ısrar ettiği ve sonuçta tarihe utançla 
geçen Kudüs katliamının yaşandığı belirtildi, yarın 

Yenikapı’da gerçekleştirilecek olan mitinge katılım 
sağlanacağı bildirildi.

Ortak açıklama metni şöyle:

“Türkiye’nin mesleki ve sivil toplumunu temsil eden; 
Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi Türkiye kanadı 
olarak buradayız.

Yaklaşık 5 ay önce ABD Başkanı’nın uluslararası hu-
kuku yok sayarak İsrail’deki büyükelçiliğini Kudüs’e 
taşıma kararının ne kadar yanlış, tehlikeli ve sorum-
suzca atılmış bir adım olduğunu ifade etmiştik. Ne 
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yazık ki ABD Yönetimi bundan geri adım atmadı, hatasında ısrar etti ve sonuçta tarihe utançla geçen Kudüs 
katliamı yaşandı. 

Öncelikle İsrail’in Filistinlilere yönelik insanlık dışı saldırısını şiddetle kınıyor, hayatını kaybeden Filistinli kar-
deşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz.

Değerli Basın Mensupları,

Kudüs, 3 semavi din için de önemlidir, vazgeçilmezdir, her 3 semavi dinin de kutsal şehridir. Bu kimliğiyle 
asırlar boyunca bir arada yaşamanın simgesidir, insanlığın ortak değeridir, hiç kimsenindir ve hepimizindir.

Müslümanların ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa ve Kudüs, 1,5 milyar nüfuslu İslam toplumu için de ayrıca mu-
kaddestir, vazgeçilemez bir mekândır. Dolayısıyla ABD ve İsrail’in birlikte başlattığı bu hukuksuz adım, Ku-
düs’e ihanettir, huzur ve barışa ihanettir, insanlığa ihanettir, tüm İslam âlemine karşı saygısızca bir tutum, 
açık bir provokasyondur.

Ayrıca Filistin sorununun çözümüne ve Ortadoğu barış sürecine indirilmiş, bölgedeki hassas dengeleri ve 
istikrarı bozacak ağır bir darbedir. Hiç kimsenin, kişisel hevesleri veya politik çıkarları uğruna, milyarlarca 
insanın kaderiyle ve inancıyla oynamaya hakkı yoktur.

ABD Başkanı’nın hukuk ve demokrasi tanımaz yönü ile birleşen İsrail’in militarist, küstah ve insanlık dışı uy-
gulamalarına sessiz kalınması, bunlara göz yumulması, tüm dünya için çok tehlikeli bir kapının açılmasına 
neden olacaktır.

Kudüs’ün tarihi statüsünün ihlali kabul edilemez. Ortadoğu’da yeni çatışma alanları oluşturmak ve bölgeyi 
ateşe atmaktan başka hiçbir amaca hizmet etmeyen bu kararı kesin bir dille kınıyoruz.

Yarın İstanbul Yenikapı miting alanında yapılacak, Filistin Halkına Destek Mitingine hep birlikte katılıyor, tüm 
camiamız mensuplarına da en geniş şekilde katılmaları çağrısında bulunuyoruz. Hepinizi saygıyla selamlı-
yoruz”.
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MİLLİ İRADE PLATFORMU: KUDÜS DAVASININ 
YANINDAYIZ

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Bayraktutar, Milli İrade Platformu tarafından “Kudüs 
Kırmızı Çizgimizdir” temasıyla düzenlenen basın toplantısına katıldı. Toplantıda, ABD ve İsrail kına-
nırken, tüm vatandaşlara Kudüs’e ziyaret çağrısı yapıldı.

Milli İrade Platformu, Haliç Kongre Merkezi’nde “Ku-
düs Kırmızı Çizgimizdir” temasıyla bir basın toplan-
tısı gerçekleştirdi. Memur-Sen Genel Başkan Yardım-
cısı Mehmet Bayraktutar’ın da katıldığı toplantıda 
ortak bildiriyi sivil toplum kuruluşları adına İlim Yay-
ma Cemiyeti Genel Başkanı Yusuf Tülün okudu. 

Milli İrade Platformu’nun Ortak Metni

ABD büyükelçiliğinin Kudüs’e taşınmasının ekono-
mik ve siyasi buhranlarla boğuşan dünyayı daha bü-
yük bir kaos ortamına sürüklediğine dikkati çeken 
Tülün, “1948’den itibaren işgallerini artırarak devam 
ettiren siyonist İsrail, yaptığı katliamlarla tam bir 
terör devleti haline gelmiş ve başta Amerika olmak 
üzere emperyalist güçlerden almış olduğu cesaret-
le ramazan arifesinde çok büyük bir katliam daha 

gerçekleştirmiştir. ABD büyükelçiliğinin Kudüs’e ta-
şınmasını barışçıl yollarla protesto edenlere yönelik 
saldırılarda çok sayıda Filistinli kardeşimiz şehit ol-
muş ve binlercesi de yaralanmıştır. Bu olaylar esna-
sında yaşananlar bir kez daha siyonizmin kanlı yüzü-
nü ortaya koymuştur.” ifadelerini kullandı.

Tülün, tüm dünyanın gözü önünde yaşanan katli-
amlara halklar nezdinde tepki gösterildiği belirterek, 
devletlerin duyarsızlığının ise tahammül edilemez 
noktaya geldiğini söyledi.

‘Kudüs’ Çağrısı

Yusuf Tülün, Kudüs’ün unutulmaması gerektiğini 
belirterek şunları söyledi: “Milli İrade Platformu ola-
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rak, Filistin ve Kudüs davasının yanındayız. Kadın 
erkek, genç yaşlı bütün vatandaşlarımızı Kudüs’ün 
özgürlüğü için duyarlılıklarını göstermeye ve inisiya-
tif almaya, Ramazan vesilesiyle Kudüs ile ilgili etkin-
likler yapmaya, yapılacak etkinliklere destek olmaya 
ve Kudüs’ü ziyaret etmeye davet ediyoruz.”

Birleşmiş Milletleri İşlevsiz Hale Getirmiştir

İsrail’in Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 
Filistin meselesinin çözümüne yönelik hiçbir ka-
rarına uymamayı alışkanlık haline getirdiğine vur-
gu yapan Tülün, şöyle devam etti: “ABD yönetimi 
büyükelçiliğin Kudüs’e taşınma kararı alarak, bu 
konuda tarafsızlığını yitirmiş, Birleşmiş Milletleri iş-
levsiz hale getirmiş ve ABD’nin bu tavrı, terör devleti 

İsrail’i daha da cesaretlendirerek büyük bir katliam 
yapmasına yol açmıştır. Her fırsatta dünyaya insan 
hakları ve demokrasi üzerinden ahkam kesen Batı 
ülkeleri, dünyanın en büyük hapishanesinde işlenen 
zulümlerin sorumlusu katil İsrail’e sesini çıkarmıyor. 
Kuruluş amacı Kudüs’ün özgürlüğü olan İslam İşbir-
liği Teşkilatı da tüm bu süreçlerde zayıf kalmış, İslam 
ülkelerindeki yönetimlerin bir kısmı neredeyse siyo-
nistlerle birlikte hareket etmişlerdir.”

Tülün, bu noktada Türkiye’nin ve Cumhurbaşka-
nı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararlı duruşuna vurgu 
yaparak, “Cumhurbaşkanımızın Filistin ve Kudüs 
konusunda kararlı duruşunu önemsiyor ve destekli-
yoruz. Biliyoruz ki ABD yönetimini ve İsrail’i cesaret-
lendiren, bölge ülkeleri yönetimlerinin etkisizliği ve 
sessizliğidir. Başta bu ülkeler olmak üzere tüm İslam 
alemini Filistin ve Kudüs davasına sahip çıkmaya, 
yarın İstanbul’da toplanacak olan İslam İşbirliği Teş-
kilatı’nı güçlü bir duruş sergilemeye ve cesur kararlar 
almaya davet ediyoruz” diye konuştu.

Kudüs’ün sadece Filistinlilerin meselesi olmadığını 
dile getiren Tülün, Müslümanların ilk kıblesi olan 
Mescid-i Aksa’nın özgürlüğünün tüm Müslümanların 
sorumluluğu olduğunu kaydetti.
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MEMUR-SEN’İN DUAYENLERİ İFTARDA 
BİRARAYA GELDİ

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Memur-Sen Genel Merkez Yönetimi, Memur-Sen Konfederasyo-
nu`nun kurucuları, Memur-Sen’in onursal başkanı Ahmet Gündoğdu, Mahmut Kaçar, Halit Ortaköy, 
Adem Solmaz, Yusuf Yazgan, Hadi Erdoğmuş, Adnan Şenol, Ahmet Kaytan, Cengiz Kon, Ekrem Bağcı, 
Ekrem Yavuz, Hüsamettin Şanal, Hayati Kırlı, Emin Dindar, Akif Işık, Mustafa Aydın, Ahmet Çetin ve 
Niyazi Yavuz katıldı.

Toplantıda Memur-Sen’in kuruluş aşamasında ve 
sonrasında yaşananlar, o günkü şartlarda karşıla-
şılan sıkıntılar, baskılar, acı-tatlı hatıralar paylaşıl-
dı. Toplantıda, eski ve yeni yöneticiler söz alarak, 
Memur-Sen’in bugünlere gelmesinde emek sahibi 
olanlara teşekkür etti.

Memur-Sen’e Emek Verenlere Teşekkür

Memur-Sen’in eski ve yeni yöneticileriyle bir arada 
olmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Yalçın, 
“Memur-Sen çeyrek asrı tamamlayan bir teşkilattır, 
kuruluşumuzda omuz veren, emek sarf eden, ter dö-
ken kıymetli yöneticilerimize bir kez daha teşekkür 

ediyorum. Memur-Sen sizlerin sayesinde geçmişten 
aldığı güçle medeniyet yolculuğunu sürdürmek-
tedir. Kamu görevlilerinin tamamını mutlu eden, 
kazanımlarla dolu toplu sözleşmeler imzaladık. Bu 
başarılar hepimizindir, Büyük Memur-Sen Ailesi’nin-
dir. Bu başarının altında milletiyle çatışmayan, ülke-
de ve dünyada bir felaket olduğunda sağına soluna 
bakmadan sorumluluk alan anlayış yatıyor” şeklin-
de konuştu.

Yalçın, konuşmasında ILO’da 107’nci Çalışma Örgütü 
Konferansı’nda temsil yetkisinin kendilerinde oldu-
ğunu belirterek, Memur-Sen’in bugünlere gelmesin-
de katkısı olanlara bir kez daha teşekkür etti.
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Akif İnan Vakfı’nın da hazır olduğunu ve her türlü program için evsahipliği yapabileceğini sözlerine ekleyen 
Yalçın, “Geçmişten günümüze tüm başkanlarımıza vakfımızın kapıları açık. Sizleri de orada görmekten bü-
yük memnuniyet duyarım” diye konuştu.

Gündoğdu: Memur-Sen Direnişin Merkezidir

Programa katılan Memur-Sen Onursal Başkanı, Ankara Milletvekili, TBMM İdare Amiri Ahmet Gündoğdu, 
Memur-Sen’in Türkiye’nin en büyük konfederasyonu, dünyanın değerler adına en sancılı ve en nitelikli örgü-
tü olduğunu vurguladı. Gündoğdu, “Sizin gibi güzide dava arkadaşlarına sahip olduğum için Allah’a hamd 
ediyorum. Şükürler olsun ki yüzlerce saat konuşulacak zaferlerimiz, duruşumuz var” dedi.

Program, tüm eski-yeni yöneticilerin söz almaları ve fikirlerini beyan etmeleriyle devam etti. Memur-Sen’in 
bugünlere gelmesinde emeği olanlar, yeni yol haritası için de tecrübeleriyle öneriler sundu. Tüm önerileri ve 
katkıları dikkatle dinleyen Yalçın, duayenlere tecrübe paylaşımlarından ötürü teşekkürlerini iletti.
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EK GÖSTERGE TEKLİFİMİZE OLUMLU YAKLAŞIM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERDOĞAN, seçim beyannamesinde, kamu görevlilerinin azımsanma-
yacak bölümünü oluşturan öğretmen, hemşire ve din görevlileri ile polislere 3.600 Ek Gösterge müj-
desine yer verdi.

Memur-Sen olarak toplu pazarlık masasına da taşı-
dığımız ek gösterge konusunda, kapsamlı bir düzen-
leme yapılmasına ve ek gösterge mağduriyetlerinin 
giderilmesine yönelik kapsamlı tekliflerde bulun-
muştuk.

24 Haziran seçimleri kapsamında Cumhurbaşkanı 
adayları ve milletvekili genel seçimlerine yönelik 
olarak partiler tarafından deklare edilecek seçim 
vaatleri arasında kamu görevlilerinin beklentilerini 
karşılayacak konu başlıklarına mutlaka yer verilmesi 
gerektiğini ifade ettik.

Bu çerçevede, Memur-Sen Başkanlar Kurulu olarak 
15 Mayıs 2018 tarihinde ziyaret ettiğimiz Başbakan 
Binali YILDIRIM’a sunduğumuz raporda, kamu gö-
revlilerinin önem verdikleri konu başlıkları arasında 
ek gösterge olduğunu ifade etmiş ve ek gösterge ar-
tışı ve özellikle de 3600 ek gösterge beklentilerinin 

karşılanmasını bekleyen büyük bir kamu görevlisi 
kitlesinin olduğunu hatırlatmıştık.

Cumhurbaşkanı tarafından bugün deklare edilen 
3600 ek gösterge vaadi, beklentilerin karşılaması bo-
yutuyla önemli olmakla birlikte kapsam noktasında 
giderilmesi gereken eksiklikler içermektedir. Başta 
Yardımcı Hizmetler Sınıfı personeli olmak üzere ek 
gösterge konusunda mağduriyeti ve beklentisi bu-
lunan bütün kamu görevlilerini memnun edecek bir 
düzenleme seçimden hemen sonra ivedilikle yürür-
lüğe konulmalıdır.

Bu noktada, gerek seçim beyannameleriyle gerekse 
seçim sürecinde ortaya konan vaatlerin bütünü için 
geçerli olduğu gibi kamu görevlilerinin ek gösterge-
lerinin artırılmasına ilişkin vaadin en kısa sürede ve 
en geniş kapsamla ve beklentileri karşılayan oran-
larla hayata geçirilmesinin takipçisi olacağız.
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“EUROFOUND – AVRUPA VAKFI SEMİNERİ” 
SIRBİSTAN’DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ
“Eurofound-Avrupa Vakfı Semineri” Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Esen’in katılımıyla Sır-
bistan’ın başkenti Belgrad’da gerçekleştirildi. Çeşitli sunum ve raporların katılımcılarla paylaşıldığı seminerde 
Mehmet Emin Esen de, “Kaliteli Kamu Hizmetleri” konulu bir sunum gerçekleştirdi.

Eurofound-Avrupa Vakfı Semineri, “Avrupa’da Ya-
şam Kalitesinin Artırılması İçin Bilgi, Deneyim ve Veri 
Paylaşımı” temasıyla diğer ülkelerden de temsilci ve 
paydaşların katılımıyla Sırbistan’ın başkenti Belg-
rad’da gerçekleştirildi.

Türkiye’nin Toplumsal Yapısı Çok Güçlü

Burada konuşan Memur-Sen Genel Başkan Yardım-
cısı Mehmet Emin Esen, yayımlanan ankete ilişkin, 
“Ankete bakacak olursak, Türkiye, en memnuniyet-
sizlerin hemen biraz üzerindedir. Kadın ve erkek 
arasında memnuniyet skalası bakımından küçük 
farklar bulunmaktadır. Eğitim düzeyi bakımından 
da durum aynıdır. Ben bunun önemli olduğunu dü-
şünüyorum. Şöyle söyleyeyim, etrafındaki çatışma-
lardan dolayı dört milyonun üzerinde insanı misafir 
eden bir ülkede krizin daha derinlerde olması bek-
lenir. Dikkat ediniz, Türkiye, birçok Avrupa ülkesinin 
nüfusundan daha fazla insanı misafir ediyor. Burada 
bir farkı daha ifade edeyim; insanlar, batı ve kuzey 
Avrupa’ya iş bulmak için gidiyorlar, ama Türkiye’ye 
hayatta kalmak için göç ediyorlar. Bu ayrımın çok 
önemli olduğunu düşünüyorum. Bu kriz değil midir? 
Fakat şu ana kadar, gerek doğru politikalarla gerek-
se toplumumuzun derin hoşgörüsü, olası krizleri en-
gellemektedir” ifadelerini kullandı.

Türkiye’de Sendikalaşma Oranı ve Sendikal 
Bilinç Her Geçen Gün İlerleme Kaydediyor

Türkiye’de sendikalaşmanın gerilediğine dair bir 
soruya Esen şöyle cevap verdi: “Türkiye’de sendika-
laşma oranı ve sendikal bilinç her geçen gün olum-
lu anlamda ilerleme kaydediyor. Bugün itibariyle 
Türkiye’de kamu görevlilerinin sendikalaşma oranı 
yüzde 70’in üzerindedir. Bu, dünya ortalamasının da 
üstündedir. Bu sendikalaşma alanına dair olumlu 
bir fotoğrafı ortaya koyuyor. Sendikal anlamda ek-
siklikler yok mudur, vardır. Ama bu, üzerine çalışıla-
cak bir takım meseleler olduğu anlamına geliyor. Biz 
Memur-Sen olarak bunların dile getirilmesi ve takibi 
noktasında üstümüze düşeni yapıyoruz” diye konuştu.

Mehmet Emin Esen, “Gelişmiş ve az gelişmiş yerler-
deki kamu hizmetleri arasındaki memnuniyet farkı-
nın giderilmesi için ne yapılabilir?” sorusu üzerine 
ise “Az gelişmiş ve gelişmekte olan bölgelerimizin en 
büyük sıkıntısı; kamu görevlilerinin buralarda kal-
ma sürelerinin kısa olmasıdır. Bu bölgelerde kamu 
görevlilerinin daha uzun süreli görevler alabilmele-
ri için, mali ve özlük konularında pozitif ayrımcılığa 
tabi tutulmalarının yerinde olacağını düşünüyorum. 
Bu bölgelerde görev yapan kamu görevlileriyle ilgi-
li yapılacak iyileştirmeler, bu bölgelerde daha uzun 
süreli görevlere dair ilginin yükselmesine imkan su-
nacaktır. Kaliteli kamu hizmeti açısından bu tür sı-
kıntıların da bir an önce giderilmesi gerekiyor” dedi.

Seminerde, Eurofound’un 2020 yılında AB üyesi ve 
aday ülkelerde, çalışma hayatı koşullarının kalitesi 
(Quality of Working Life Conditions) içerikli bir araş-
tırma yapmaya hazırlandığı öğrenildi ve bu araştır-
maya Memur-Sen ve Hak-İş’in de katkı verilebileceği 
Eurofound yetkilileriyle paylaşıldı.
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USLU: EMEK, BU DÜNYAYI YENİDEN KURACAK 
ÖZNEDİR
Kazakistan’ın başkenti Astana’da gerçekleştirilen “Orta Asya Ülkelerinde Sosyal ve Emek İlişkileri: 
Analizler ve Beklentiler” programında konuşan Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Levent Uslu, “Fi-
nansal kapitalizmin dayatmalarından kurtularak üretim merkezli reel ekonomiyi güçlendirecek eme-
ği ortaya koyabilirsek hem emperyalizmin kuşatmasını yararız hem de güçlü bir gelecek inşa ederiz. 
Çünkü emek; bu dünyayı yeniden kuracak öznedir” dedi.

Memur-Sen Konfederasyonu yurtdışındaki faali-
yetlerini sürdürüyor. Son olarak Memur-Sen Genel 
Başkan Yardımcısı Levent Uslu, Memur-Sen’e bağlı 
Birlik Haber-Sen Genel Başkan Yardımcısı Muzaffer 
Bozkurt ile birlikte Türkiye’yi temsilen Kazakistan’ın 
başkenti Astana’da gerçekleştirilen “Orta Asya Ülke-
lerinde Sosyal ve Emek İlişkileri: Analizler ve Beklen-
tiler” programına katıldı ve Kazakistan Cumhuriyeti 
Sendikaları Federasyonu’nun Almatı Bölge Başkanı 
Abilgozhanova Zauresh Umirbaeva’yla Almatı’da bi-
raraya geldi. 

Astana’da “Türkiye’deki Sendikal Hayat ve Me-
mur-Sen’in Tarihsel Süreci” başlıklı bir sunum ger-
çekleştirilen Uslu, “Emeğin gerçek değerini ortaya 
koyabilirsek güçlü bir gelecek inşa ederiz” ifadelerini 
kullandı.

İnsan Olmak, Emeği Savunmak Maliyetini 
Göğüsleme Gücü Verecektir

Memur-Sen olarak bir yönüyle bölgesel aidiyetlerle 
ittifak arayışları, işbirliği zeminleri üretmeye çalıştık-
larını belirten Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı 
Levent Uslu, “Diğer yönüyle ise, Sarı Deniz’den baş-

layıp en batıdaki Manş Denizi’ne kadar bir bütünün 
parçaları olarak kader ortaklığımızı bilinç düzeyine 
taşımaya çalışıyoruz. Maalesef Avrasya’nın birçok 
bölgesinde çatışmalar yaşanıyor. Afganistan, Irak, 
Suriye ve Filistin sıcak bölgeler. Emperyalizmin kirli 
stratejisi bütün bölgeleri etkileyecek sonuçlar doğu-
racak nitelikte. Biz Memur-Sen ailesi olarak Avrasya 
ve Afrika’da, hatta Latin Amerika’da yürüttüğümüz 
faaliyetlerle, sulhün sözünü yükseltmeye çalışıyoruz 
emperyalizme karşı. Fakat bugünkü ekonomi-politi-
ğin oluşturduğu zihniyet, çatışmaları körüklüyor. Bu 
hakikati iyi bellememiz gerekiyor. Reel ekonomiden 
kopan, finans kapitalin hakim olduğu bir dünyada 
barışı konuşmanın maliyeti çok yüksek. Ama insan 
olmak, emeği savunmak bu maliyeti göğüsleme 
gücü verecektir bize” diye konuştu.
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Emeğin Gerçek Değerini Ortaya Koyabilirsek 
Güçlü Bir Gelecek İnşa Ederiz

Köklerden tevarüs eden birikimle yeni bir dünyanın 
mümkün kılınabileceğini vurgulayan Uslu, adaletin 
merkeze alındığı, üretimin öznesi emeği önceleyen 
bir dayanışma sisteminin oluşturularak, sadece Orta 
Asya’da değil bütün Avrasya’ya yayılacak entegras-
yonun sağlanabileceğinin altını çizdi. Uslu, “Finan-
sal kapitalizmin dayatmalarından kurtulabilirsek; 
üretim merkezli reel ekonomiyi güçlendirecek eme-
ği ortaya koyabilirsek; hem emperyalizmin kuşat-
masını yararız hem de güçlü bir gelecek inşa ederiz” 
dedi.

Adalet ve Emek Denklemi İyi Bir Şekilde 
Kurulduğu Zaman, Adil Bir Dünya Da Kuru-
labilir

Levent Uslu sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Bu ayın 
başında İstanbul’da “İnsan, Emek ve Küresel Reka-
bet” başlıklı bir kongre düzenledik. Sayın Başkan da 
kongremizi şereflendirmişti. 105 ülkeden 300’e yakın 
sendikacı dostumuzla emeği ve geleceği konuştuk. 
Orada çıkan en önemli karar, safların sıklaştırılması, 
yani dayanışma ruhuydu. Bu karar, dünyaya hakim 
olan kaos stratejisine karşı çok önemli bir adımdır. 
Emek, bu dünyayı yeniden kuracak öznedir. Ne var 
ki, bugünkü sistem emeği paranteze almıştır. Aslın-
da kaosun en büyük sebebi de bu anlayıştır. Emeği 
maliyete indirgeyen finansal kapitalizm, aslında in-
sanı da maliyet olarak görmektedir. İnsanı tüketimin 
nesnesi haline getiren bu sistem, kaosun en büyük 
sebebidir. Rakamlara indirgenmiş ekonomi, üretimi 
emip tüketen finans sistemi yerine üretimi savunan 

emek, büyük kitlelerin özne olduğunun göstergesi-
dir. Bu yüzden adalet ve emek denklemi iyi bir şekil-
de kurulduğu zaman, adil bir dünya da kurulabilir. 
Biz buna öncülük yapabiliriz. Bunun da ön şartı böl-
gesel dayanışmayı güçlendirmektir. Biz zaten gönül-
den gönüle güçlü bir bağa sahibiz. Kurumsal düz-
lemde de aynı bağı kurabilirsek, bütün Avrasya için 
güçlü bir adım atmış oluruz. Yeni gelişmelere açık ve 
fakat tarihi birikimimizi de ihmal etmeyen kurumsal 
bağlar, gerçek anlamıyla bir modeldir çünkü. Biz ye-
niyi göğüsleyecek tarihi özgüvene sahibiz. Sizlerin 
de öyle olduğunuzu çok iyi biliyorum. Dolayısıyla bu 
hayırlı işe hep birlikte sarılırsak, başaramayacağımız 
iş yoktur. Orta Asya’dan Anadolu’ya akan tarih gibi, 
yeni bir hat oluşturmak için hep birlikte yola koyula-
lım. Koyulalım ki, yeni bir dünya kurabilelim. Emeğin 
dayanışması yeni bir tarihin kapılarını aralasın.”

Seminerde Birlik Haber-Sen Başkan Yardımcısı Mu-
zaffer Bozkurt da kısa bir selamlama konuşması 
yaptı.

Seminerin ardından Uslu ve Bozkurt’u, Kazakistan 
Cumhuriyeti Sendikaları Federasyonu (FPK) Başkanı 
Mirbolat Zhakypov ağırladı. Burada bir süre görüşen 
heyetler, emek gündemli istişarelerde bulundu.

Daha sonra Kazakistan’ın eski başkenti olan Alma-
tı’ya geçen heyet burada da FPK’nın Astana Bölge 
başkanı Abilgozhanova Zauresh Umirbaeva’yla bira-
raya geldi. Burada heyetler karşılıklı sunumlar ger-
çekleştirerek her iki ülkenin emek yolculuğu hakkın-
da paylaşımlarda bulundu.
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MEMUR-SEN 1 MİLYON 10 BİN 298 ÜYE SAYISIYLA 
İSTİKRARLA BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR

Kamu görevlileri sendikalarının ve konfederasyonlarının üye sayılarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Gü-
venlik Bakanlığı Tebliği, Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre Memur-Sen Konfederasyonu 1 mil-
yon 10 bin 298 üye sayısıyla rakipleriyle arasındaki farkı artırarak 1 milyonu bulan üye sayısıyla Türki-
ye’nin en büyük emek hareketi sivil toplum örgütü olma konumunu sürdürdü.

Kamu görevlileri sendikaları ve konfederasyonlarının 2018 yılı üye sayılarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Gü-
venlik Bakanlığı Tebliğ, Resmi Gazete’de yayımlandı. Yayımlanan tebliğe göre, Memur-Sen 1 milyon 10 bin 
298 üye sayısıyla rakipleriyle arasındaki farkı açarak liderliğini ve kamu görevlileri sendikacılığındaki rakip-
sizliğini sürdürdü. 1 Milyonu aşan üye sayısıyla Memur-Sen, Türkiye’nin sendikal tarihinde ve sendikal zemi-
ninde 1 Milyon üye sayısını bulan ilk emek örgütü olma sıfatını da kazanmış oldu. 

Memur-Sen 2018 yılı Temmuz ayı resmi rakamlarına göre üye sayısını 1 Milyon 10 bin 298’e yükselterek, Tür-
kiye’de en büyük konfederasyon olma özelliğini sürdürdü. Memur-Sen’e bağlı sendikalar, 11 hizmet kolunun 
11’nde de yetkili olma başarısını bir kez daha tekrarladı. En yakın konfederasyona 616 bine yakın fark atan 
Memur-Sen, 1 Milyonu aşan üyesiyle rakipsizliğini bir kere daha ortaya koydu. Resmi Gazete’de yer alan 
sonuçlara göre de diğer tüm konfederasyonların üye sayılarında azalma olurken sadece Memur-Sen üye 
sayısını arttırdı.
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Bu itibarla, güvenleriyle gücümüze güç katan, üyelikleriyle 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 şartlarını insan onuruna uygun hale getirecek kaza-
nımları artırmaya devam edeceğimize söz veriyoruz.
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MEMUR-SEN 28’İNCİ GENİŞLETİLMİŞ BAŞKANLAR 
KURULU TOPLANTISI ANKARA’DA YAPILDI
Memur-Sen 28’inci Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Toplantısı, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın’ın 
katılımıyla, inşaatında sona gelinen yeni genel merkez binasında sahur programı ile birlikte gerçek-
leştirildi.

Memur-Sen 28’inci Genişletilmiş Başkanlar Kurulu 
Toplantısı, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve 
Memur-Sen yönetim kurulu üyeleri, Memur-Sen’e 
bağlı sendikaların genel başkanları, genel başkan 
yardımcıları ve komisyon başkanlarının katılımı ile 
yapımında son aşamasına gelinen yeni genel mer-
kez binasında gerçekleştirildi.

Toplantının gündem maddeleri Uluslararası Çalış-
ma Örgütü (ILO) Konferansı, 1 Milyon üye sayısının 
geçilmesi ve yapımı devam eden yeni genel merkez 
binası oldu.

Toplantı, Genel Başkan Ali Yalçın’ın konuşmasıyla 
başladı. Kurulduğu günden itibaren, emeğin, ekme-
ğin, hakkın, özgürlüğün, kardeşliğin, milli iradenin, 
demokrasinin mücadelesini veren Memur-Sen’in 
23 yılı geride bıraktığını hatırlatan Yalçın, “Ülkemi-
zin ilkeli, kararlı, sorumlu konfederasyonu olan Me-
mur-Sen olarak, rahmetli Kurucu Genel Başkanımız 
Mehmet Akif İnan öncülüğünde bundan 23 yıl önce 
kurulduk. Her yıl istikrarlı büyümesini sürdüren Me-

mur-Sen, bugün şehirlerden ilçelere, beldelerden 
köylere kadar ülkemizin her yerleşim biriminde 
temsilcileri, üyeleri ve gönüllüleri bulunan en büyük 
konfederasyon haline geldi. Sivil, demokrat, özgür-
lükçü bir anlayışla çalışma hayatına yön veren Me-
mur-Sen kazanımların da adresi oldu” ifadelerini 
kullandı.

“1’lerle Başlayan Yolculuğumuz Bugün 
1 Milyonu Geçti”

1 Milyon sayısını aşarak Türkiye’de bir ilki başaran 
Memur-Sen’in önünde yeni bir dönemin olduğuna 
dikkat çeken Yalçın,   “İlklerin altına imza atan Me-
mur-Sen 23. yılında 1 milyonu aşan sayısıyla rakip-
sizliğini bir kere daha ortaya koydu. Türkiye’nin sen-
dikal tarihinde ve sendikal zemininde 1 milyon üye 
sayısını bulan ve aşan ilk emek örgütü olma unvanı-
nı da elde eden Memur-Sen, kamu görevlileri tarihi-
nin en yüksek rakamına ulaşarak, kendi rekorlarını 
kırmaya devam ediyor” diye konuştu.
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66 Yıl Sonra ILO’da Türkiye Emek Kesimi 
Delegeliğini Bu Yıl Memur-Sen Üstlendi

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)’nde 66 yıl sonra bir 
ilki gerçekleştirerek temsiliyetin değiştiğine dikkat 
çeken Yalçın, “66 yıl gibi uzun bir dönem sonrasın-
da ILO’da emek kesiminin temsilinin Memur-Sen’e 
geçmesi de ayrıca bir gurur ve onur kaynağı. Bizlerin 
bu noktaya gelmesinde emeği olan teşkilatlarımıza, 
yöneticilerimize, üyelerimize herkese yürekten te-
şekkür ediyorum. ILO’da 1 milyon üyesi bulunan Me-
mur-Sen’in olması demek emek kesiminin çoğun-
luğunun temsili demekti. Geçen yıl gözlemci olarak 
katılmıştık bu yıl ise resmi katılımcı olarak orada 
bulunduk. Geçen yıldan edindiğimiz tecrübeleri ve 
gözlemleri de dikkate alarak ciddi bir hazırlık içinde 
ILO’ya gittik. Hem ILO yönetimi hem de ülkemizin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Memur-Sen’in 

ciddi bir emek göstererek hazırlandığını görmüş 
oldu. Bundan sonra ülkemizi farklı mecralarda da 
daha iyi temsil etmek için gayret göstermeye devam 
edeceğiz” dedi

“Yeni Genel Merkezimizle Çalışmalarımız 
Bereketlenecek”

28 Başkanlar Kurulu Toplantısı ve sahur programı ile 
çalışmaların şimdiden başladığı yeni genel merkez 
binasının Memur-Sen ve bağlı sendikalar için yeni 
bir başlangıç olacağını ifade eden Yalçın, bütün sen-
dikaların bir arada çalışması ile koordinasyonun ar-
tacağını ve birlikte hareket etmenin faydalarını kısa 
zamanda göreceklerini vurguladı. Yapımında son 
aşamalara gelinen yeni genel merkezin Memur-Sen 
ve bağlı sendikaların çalışmaları için elverişli olma-
sına dikkat edildiğini ifade eden Yalçın, “Birkaç ay 
içerisinde yeni binamıza geçtiğimizde burada çalış-
malarımızın bereketleneceği daha iyi daha özverili 
çalışacağımız kanaatindeyim. Fiziki imkanlar bakı-
mından fazlasıyla yeterli yeni binada pek çok etkinli-
ği yapabileceğiz. Bugün hem sahur programını hem 
de genişletilmiş başkanlar kurulu toplantımızı bura-
da yapalım istedik. Hem çalışmaları yerinde görelim 
hem de yeni binamızda sahur bereketini yaşamış 
olalım dedik. İnşallah tamamlandığında herkesin 
memnun kalacağı ve daha verimli çalışacağı bir yer 
olacak” diye konuştu.
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Yurdun dört bir yanında gerçekleştirilen iftar prog-
ramlarına Memur-Sen ve bağlı sendikaların yönetim 
kurulu üyeleri ile çok sayıda teşkilat mensubu ile ai-
leleri ve vatandaşlar katıldı. “Yetkide İstikrar”ın mi-
marı olan Memur-Sen teşkilatları Ramazan boyunca 
hem iftar sevincini birlikte yaşadılar hem de istikra-
rın devamı için istişarelerde bulundular. 

“Yetkide İstikrar Buluşmaları”nda teşkilatlara hi-
tap eden Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Me-
mur-Sen’in 1 milyon üyesiyle daha güçlü ve daha ka-
rarlı olduğunu vurgulayarak Memur-Sen’in bir emek 
hareketinden öte erdemliler hareketi olduğunu söy-

ledi. Memur-Sen’in bu ülkede sendikacılığı ideolojik 
bir zeminden çıkarıp hak ve özgürlük zeminine taşı-
yan, emek ve alınteri mücadelesini hakkıyla yerine 
getiren bir teşkilat olduğunu sık sık tekrar eden Yal-
çın, özgürlük ve demokrasi adına bir mücadele, bir 
sorumluluk varsa Memur-Sen’in o taşın altına elini 
koymaktan geri durmayacağının altını çizdi. 

Konuşmalarında Memur-Sen kurucu Genel Başka-

nı Mehmet Akif İnan’ı hatırlatan Yalçın, “Bu kamu 

görevlilerinden sendikacı filan olmaz. Sendikacılık 

bunların işi değil. Sendikacılık köklü bir gelenektir 

Türkiye’nin en büyük emek hareketi olan Memur-Sen, son mutabakatlarla 1 milyon sayısını aşarak Türkiye’de 
bir ilki başardı. Geçtiğimiz 10 yılda yetkili konfederasyon olarak kamu görevlilerinin pek çok kazanım elde et-
mesinde imzası olan Memur-Sen, üye sayısını arttırarak yetkideki istikrarını da korudu. Ramazan ayı boyunca 
“Yetkide İstikrar” adıyla gerçekleştirilen iftar programlarında Memur-Sen’in büyümesinde emeği geçen teşki-
latlar bir araya geldi.

İFTAR SEVİNCİ “YETKİDE İSTİKRAR BULUŞMALARI” 
İLE BİRLEŞTİ
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çıkarmadan edebi aşmadan haykırdıklarını belirtti. 
Memur-Sen sendikacılığı ile gezide vandallık yapan-
ların, 6-8 Ekim’de sokağı karıştıran mahşeri cümbüş-
çülerin, 28 Şubat’ta sivil ayaklar olarak sokağa inen 
ve seçilmiş bir hükümeti dışarıdan aldıkları sufleler-
le indirmeye çalışanların, cumhuriyet mitinglerinde 
arzı endam edip 41 tane çeteyi konfederasyonda 
ağırlayıp millete muhtıra vermeye çalışanların, 15 
Temmuz gecesinde sessizce bekleyip durumu biraz 
gözleyip aşağı yukarı ne olabileceğini gördükten 
sonra, millet iradesinin hakim olabileceği anlaşıl-
dıktan sonra kalabalığa çıkıp iki fotoğraf verenlerin 
arasında makas farkı olduğunun ısrarla altını çizen 
Yalçın, Memur-Sen ailesinin rüştünü ispat etmiş bir 
aile olduğunu her seferinde dile getirdi.

Dünyada Emek Kesimi Sömürülüyor

1 Mayıs programının akabinde İstanbul’da “İnsan, 
Emek ve Küresel Rekabet” başlığı ile büyük bir prog-
ram gerçekleştirdiklerini de belirten Yalçın, 105 ül-
keden 154 konfederasyon başkanı ve 280 yabancı 
sendikacının programlarına katıldığını kaydetti. Yal-
çın, “Biz orada şunu gördük; ülkemizi farklı olabilir. 
Dilimiz, dinimiz, rengimiz, görüşlerimiz ve ideoloji-
miz farklı olabilir. Ama alın terimizin rengi aynı. Gö-
zümün rengi farklı olabilir ama gözyaşımızın rengi 
aynı. Dünyada emek kesimi sömürülüyor. Dünya 
5’ten emek sermayeden büyüktür dememizin sebe-
bi bu” şeklinde konuştu. 

Kazanımların Altında İmzamız Var

“92’de başladığımız noktadan yarım asra yürüdüğü-

sendikacılık bunlara göre değil” sözlerine karşın 
Memur-Sen’in 26 yılı geride bırakarak, çeyrek asrı 
devirip yarım asra yolculuk yaparken, 1’lerle baş-
layan yolculuğun 1 milyon sayısını aştığına dikkat 
çekti. Türkiye’deki bütün emek kesimlerinin ILO’daki 
temsilini 66 yıl sonra değiştirerek temsili eline alan 
Memur-Sen’in “Bu işi yapamazsınız” denilen nokta-
dan Türkiye’nin bir numaralı emek örgütü noktasına 
taşıyan teşkilatın bütün üyelerine, teşekkür etti. 

Memur-Sen’in misyonuna sık sık vurgu yapan Yal-
çın, Memur-Sen olarak özelde üyelerin, mali sosyal 
haklarının iyileştirilmesini, genelde ülkenin korku 
tünelinden çıkıp, vesayetin ülke üzerinden kalkıp, 
ham demokrasinin tam demokrasi olmasını görev 
edindiklerini ifade etti. Temel hak ve hürriyetlerin te-
minat altına alınması için sorumluluk aldıklarını, bu 
noktada teminat olduklarını her programda dile ge-
tiren Yalçın, evrensel anlamda dünyanın neresinde 
bir mağdur bir mazlum varsa ayrıştırmadan yanında 
durduklarını söyledi. 

Memur-Sen Ailesi Erdemli Bir Ailedir

Türkiye’nin farklı bölgelerinde “Yetkide İstikrar” bu-
luşmalarında teşkilatı ile bir araya gelen Yalçın gittiği 
her ilde örgütlülüğün önemine vurgu yaptı. Yalçın, “1 
kişiye bile ihtiyacımız var. Sen yoksan bir eksiğiz de-
meye devam edeceğiz” diyerek, asla rehavete kapıl-
maması gerektiği konusunda teşkilatları uyardı. “Siz 
örgütlü olmazsanız, siz bu alana sahip çıkmazsanız; 
cumhuriyet mitinglerinde, MİT’e operasyonda, Gezi 
vandalizminde, 17-25 Aralık’ta, 6-8 Ekim’de, 15 Tem-
muz’da siz dalga kırmazsanız bilin ki bu ülkede geç-
mişe dönmek çok zor değil” ifadelerini kullandı.

Memur-Sen Ailesi’nin güçlü bir aile olduğunu dile 
getiren Yalçın, Memur-Sen Ailesi’nin erdemli bir aile 
olduğunu sık sık vurguladı. Memur-Sen’in sendikal 
anlayışında esnafın camıyla, milletin arabasıyla, kal-
dırımın taşıyla sorunlarının olmadığını vurgulayan 
Yalçın, milletin hakkını ve hukuklunu çiğnemeden 
hak aradıklarını, hakkı haykırırken şiddeti ön plana 
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müz şu zeminde çok net olarak görüyoruz ki; kamu 
görevlileri olarak pek çok kazanımın altında imza-
mız var, terimiz var” diyen Yalçın, Memur-Sen’in top-
lu sözleşme hakkını elde etmiş bir teşkilat olduğunu 
her konuşmasında yineledi. 1995’te Anayasa deği-
şikliğiyle memura sendika hakkı noktasında adım 
atılıp 2001 yılında kadar örgütlenmek için memur-
ların resmen çamur çiğnediklerini belirten Yalçın, 
2001’de 4688 çıkarıldıktan sonra kadük bir kanunla 
2010 yılına kadar devam edildiğini hatırlattı. 2009’da 
yetki Memur-Sen’e geçtikten sonra referandum sü-
recinde “Pakette toplu sözleşme hakkı yoksa ma-
saya oturmayacağız” dediklerini söyleyerek toplu 
sözleşmenin referanduma dahil edilmesi ve bizim 
referandumu sırtlanmamızla toplu sözleşme hakkı-
nın elde edilmiş olduğunu belirtti.

Memurların Önlerinde Çözülmesi Gereken 
Sorunlar Var

Memurların önlerinde bir takım sorunların durdu-
ğunu belirten Yalçın, grev hakkı gibi siyaset hakkı 
gibi önemli sorunların halen çözülmesi gereken ko-
nuların başında geldiğini dile getirerek bunların da 
çözüleceğine inandığını söyledi. Yalçın, “Önümüzde 
sorunlarımız var; grev hakkı istiyoruz, siyaset hakkı 
istiyoruz antidemokratik çağdışı kılık kıyafet yönet-
meliğinin değişmesini istiyoruz. Sözleşmeli istihda-
ma karşıyız. 3600 ek göstere ile ilgili cumhurbaşkanı-
mız önceki günlerde seçim beyannamesi açıklarken 
çok önemli cümleler kurdu, bu cümlelerin devamı-
nın gelmesini bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Biz Eski Türkiye’den Memnun Değiliz, Eski 
Türkiye de Bizden Memnun Değildi

Eski Türkiye’den memnun olmadıklarını konuşma-
larında sıklıkla dile getiren Yalçın, Memur-Sen Ailesi 
olarak Eski Türkiye’yi görmek istemediklerini belirt-
ti. Eski Türkiye’ye tahammüllerinin olmadığını vur-
gulayan Yalçın, üniversite kapılarında kızların turni-
kelerden içeriye alınmadığı, üniversite bahçelerinin 
kampüs yerine kışlaya döndürüldüğü, rektörlerin 
ordu göreve pankartı adı altında yürüdüğü günlere 
dönmek istemediklerini ifade etti. Belçika’da çocuk-
lar ana sınıfında kilisede eğitim alırken, Türkiye’de 
çocukların camiye götürülmesini hazmedemeyen 
ya da çocuklara 12 yaşına kadar kur’an kursunun 
yasaklanmasını asla kabul etmeyeceklerinin altını 
çizen Yalçın, 12 milyon 300 bin imza ile başörtüsü 
yasağını geride bırakan bir teşkilat olarak kamusal 
alan yalanının olduğu bir Türkiye’ye asla tahammül 
etmeyeceklerini belirtti. 

16 Nisan’da Neye Evet Dediysek 
24 Haziran’da da Ona Evet Diyeceğiz

Memur-Sen Ailesi olarak demokrasiye katkı sağla-
maya çalıştıklarını ve buna devam edeceklerinin al-
tını çizen Yalçın, “Biz 16 Nisan’da neye ‘Evet’ dediy-
sek 24 Haziran’da da ona ‘Evet’ diyeceğiz. FETÖ ile 
iş tutanlara değil FETÖ’nün işini bitiren, FETÖ’nün 
fişini çekene bu anlamda geçit vereceğiz” ifadelerini 
kullandı.
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“Bugün önümüzde Cumhurbaşkanlığı Hükümet 
sistemi gibi önemli bir konu var” diyen Yalçın, siyasi 
parti liderlerinin bu süreçte Memur-Sen’i ziyaret et-
tiklerini belirtti. Yalçın, “Liderlere ‘Biz bir kez daha 
eski Türkiye’ye dönmek istemiyoruz’ dedim. Geç-
mişte yaşanan tüm sıkıntıları dile getirerek bunların 
bir kez daha yaşanmaması gerektiğini söyledim. 
İşte bunun için ‘Memur-Sen Ailesi 16 Nisan’da neye 
‘Evet’ dediyse, 24 Haziran’da da onun için ‘Evet’ di-
yecek buna hiçbir şüphe yok’ dedim. ‘24 Haziran’da 
da istikrar ve güçlü yönetim mümkün kılınmalı’ di-
yoruz. Cumhurbaşkanının yetkilendirilip, meclisin 
karar alamayacak bir noktada kalması, istikrarsızlığı 
doğurur “ ifadelerini kullandı.

İstikrarsızlığın Bizlere Kaybettirdiğini Biliyoruz

Millet iradesinin yolunun açılacağı her durumda 
inisiyatif aldıklarını anlatan Yalçın, bunun en son 
örneğinin 16 Nisan’da gerçekleştiğini belirterek, 
“16 Nisan’da biz bu sürecin tarafıyız ve Memur-Sen 
olarak ‘Tercihimiz evet’ diyerek 350 merkezde refe-
randumun taşıyıcısı olduk. Çünkü biz, parlamenter 
sistemin istikrarsızlığının bizlere neleri kaybettirdiği-
ni  çok iyi biliyoruz. Bizim hanlarımız, hamamlarımız 
yok, bizler sabit gelirlileriz ve bu yüzden istikrara ih-
tiyacımız var” diye konuştu.

Yalçın, 16 yılda çözülen sorunların istikrarın neticesi 
olduğunu vurgulayarak “Ülkede yönetsel istikrar ol-

masa idi dün uğraştığımız sorunlarla uğraşıyor ola-
caktık. Onlarca sorunu çözüme kavuşturduk. Çözül-
mesi gereken sorunlarımız yok değil. Çözmek için 
mücadele ediyoruz. Yeter ki ülke yönetsel istikrarı 
kaybetmesin. Sendikal mücadelenin yıllardır içeri-
sinde, tabanından tavanına görevlerde bulunmuş, 
görev ve sorumluluklarını yerine getirmek için var 
gücü ile çalışan bir kardeşiniz olarak söylüyorum. 
Ülkemiz istikrarı kaybederse sorunlarımız çözülmez, 
çoğalır” şeklinde konuştu.

İftar programları ile birlikte düzenlenen “Yetkide İstik-
rar Buluşmaları”nı ayrıca “Yetkide İstikrar Özel Sayı” 
başlığı ile bir araya getirdik. 

Özel sayıya www.memursen.org.tr adresi üzerin-
den ulaşabilirsiniz.
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ESEN: ÜLKENİN İSTİKLALİ VE İSTİKRARI İÇİN 
ÇALIŞANLARLA BERABER OLACAĞIZ
Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Esen, Büro Memur-Sen Ankara 8 No’lu Maliye Şu-
besi tarafından düzenlenen iftara katıldı. İftar programına Esen’in yanı sıra Büro Memur-Sen Genel 
Başkanı Vecdi Yanbaz, Büro Memur-Sen yöneticileri, iş yeri temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

“Büyük Memur-Sen Ailesi olarak, her dönem ve her 
zeminde ayrıştırıcı anlayışlara karşı birleştirici ve bü-
tünleştirici olduk, bu yolda sorumluluk almaktan ka-
çınmadık” diyen Esen, sözlerini şu şekilde sürdürdü: 
“Her kurumda her kuruluşta varız. Türkiye`nin en 
ücra noktalarına kadar örgütlüyüz. Dünyanın nere-
sinde inleyen bir yürek varsa oraya insanlık taşıyo-
ruz.”

24 Haziran sonrasında kamu düzeninin liyakat esaslı 
inşa edilmesi gerektiğini ifade eden Esen, memurla-
rın iş güvencesinin mutlaka korunması gerektiğinin 
altını çizdi. 

Seçimlere 1 ay gibi kısa bir zaman kaldığını belirten 
Esen, Memur-Sen’in bu süreçte tavrının net olduğu-
nu söyledi. Milletle ve değerleriyle kavgası olmayan, 
başta FETÖ, PKK ve DAİŞ olmak üzere terör örgüt-
leriyle mücadele eden, dünya mazlumlarına sahip 
çıkan, Filistin davasının yanında olanlarla beraber 

olacağız. Ülkenin istiklali ve istikrarı için çalışanlarla 
birlikte olacağız. Biz 16 Nisan referandumunda neye 
‘Evet’ dediğimizi biliyorduk, 24 Haziran seçimlerin-
de de ülkemizin yarınları için kime evet diyeceğimizi 
çok iyi biliyoruz dedi.

Yanbaz: Ek Göstergeler Değerlendirilirken 
Bütün Memurlar Dikkate Alınmalı

Programda konuşan Büro Memur-Sen Genel Baş-
kanı Vecdi Yanbaz ise seçim vaatlerinden biri olan 
3600 ek göstergeye ilişkin konuştu. Yanbaz, “Emekli-
lik ek göstergeleri değerlendirilirken; sadece kamu-
da sayıları fazla olan ünvanlar değil YHS dahil tüm 
memurlar/pozisyonlar dikkate alınarak değerlendi-
rilmelidir” dedi.

Büro Memur-Sen 8 Nolu Maliye Şube Başkanı İlhami 
Yücel de bir selamlama konuşması yaptı.
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MEMUR-SEN İL TEMSİLCİLERİ TOPLANTISI 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ
İl Temsilcileri toplantısında 81 ilden gelen Memur-Sen Temsilcilerine hitap Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 
“Biz milletin hayrı için insanımızın selameti için vesayetin def’i, ihanetin tasfiyesine tarafız. Biz milletten yana 
tarafız. Doğruya destek, yanlışa köstek olmaktan kaçınmayız. Vesayetle mücadele ve vesayetsiz bir ülkeyi inşa-
da öncülük ve paydaşlık yapmayı emek mücadelesinin gereği olarak görüyoruz” dedi.

Memur-Sen Konfederasyonu İl Temsilcileri toplan-
tısı, 15 Temmuz etkinlikleri öncesi İstanbul’da ger-
çekleştirildi. Toplantıya Memur-Sen Genel Başkanı 
Ali Yalçın, Memur-Sen Yönetim Kurulu üyeleri, Me-
mur-Sen’e bağlı sendikaların genel başkanları ve yö-
netim kurulu üyeleri ile il temsilcileri katıldı.

Yalçın, toplantının açılışında Memur-Sen’in başarı-
larından söz ederek, ülke konfederasyonları, kıtasal 
çatı kuruluşlar ve küresel emek örgütleriyle diyalog 
ve işbirliğinin geliştirildiğini belirtti. Üç yılda; Biri, İs-
lam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerin ağırlıkta olduğu, 
diğeri ILO’da temsil edilen 105 ülkenin katıldığı iki 
büyük Konferans gerçekleştirdiklerini anlatan Yalçın, 
“Filistin ve Kudüs’ü Destekleyen Sendikalar Birliği 

kuruluşunu tamamladık. TODAIE ile birlikte organi-
ze ettiğimiz Uluslararası Sendikacılık Okulunda 75 
ülkeden genç sendikacılara uzmanlık eğitimi sağ-
ladık. Bu programlarda en sık duyduğumuz cümle 
şu: ‘Memur-Sen sendikacılıkta tarih yazıyor, sendi-
kal mücadelede devrim yapıyor.’ Üye sayımız artıp, 
ilişki ağımız genişledikçe kazanımlarımızla birlikte 
sorumluluklarımız da büyüdü. Büyümenin ödülü 
olduğu gibi bedeli de var: Daha çok çalışmak, daha 
fazla ter akıtmak! Çünkü bizim sendikal mücadele-
miz; insanı onurla, dünyayı huzurla, insanlığı refah 
ve felahla buluşturmaya gayret; insanı yaşatmaya, 
insanca yaşamaya, hakkı anlatmaya, hakikati tanıt-
maya hizmettir” ifadelerini kullandı.

Akif İnan Vakfımızla; Memur-Sen’li Olmanın 
Ayrıcalığı Daha Fazla Hissedilecek

“Dayanışma aidatı ya da toplu sözleşme ikramiyesi 
talebimizden vazgeçmiş değiliz” diyen Yalçın, “Da-
yanışma aidatı ve toplu sözleşme ikramiyesiyle elde 
edilecek gelir artışını, üyelerimizin giderlerini ve har-
cama tutarlarını düşürerek sağlayacağız. Bu amaçla 
Mehmet Akif İnan Vakfımız ve PTT arasında yürütü-
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len işbirliğiyle Motif Kart uygulamasını başlatıyoruz. 
Bu kart, hem aidiyeti destekleyecek hem de sendi-
kalarımıza üye olma isteğini yükseltecektir” dedi.

Hizmet Binamıza Yakında Taşınıyoruz

Konuşmasında Yalçın, yeni hizmet binasına taşına-
caklarını da belirterek, “Çeyrek asırlık tarihimiz ve 
kimliğimizi yansıtacak, bütün sendikaların bir arada 
bulunacağı hizmet binamıza yakın bir tarihte taşını-
yoruz” diye konuştu.

Gençlerin ve Kadınların Sorumluluk Alması; 
Güçlü Türkiye Hedefi İçin Elzem

“Gençlere yol açmalı, yön göstermeli, destek verme-
liyiz” diyen Yalçın, “Genç Memur-Sen, bu anlayışın 
ve arayışın eseridir. Bizi güçlü kılacak olan; gençlerin 
emaneti bizimle beraber taşımasıdır. Kendisini ge-
çecek çırak yetiştirmeyen bir ustalık ustalık olmaz. 
Bizi geçenler, bizim eğitimimizden geçenler olsun. 
Gençlerimizle nizanın değil, bizi kurtaracak eşsiz 
rızanın peşinde olalım. Geç Memur-Sen’in faaliyet-

lerinden, projelerinden gurur duyuyoruz. Mutlaka 
hata yapanlar, yolu şaşıranlar, yoldan çıkanlar vardır, 
olacaktır. Tecrübenin tahammülü ile gençliğin ta-
hayyülü birleşince, ihtiyacımız olan tekemmül daha 
hızlı gerçekleşir” ifadelerini kullandı.

Kadın kamu görevlileri için pozitif ayırımcılık teklif 
eden Memur-Sen’in, kadın sendikacılar için bunu 
bizzat yapmakla mükellef olduğunu da sözlerine 
ekleyen Yalçın, “Kadın komisyonlarımıza niteliksel 
ve aksiyoner bir çerçeve kazandırmak zorundayız. 
Gittiğimiz illerde görüyoruz, sendikal alana kadın eli 
değen iller müthiş bir hız kazanıyor. Kamu görevli-
lerimizin yarısı hatta biraz daha fazlası kadınlardan 
oluşuyor. Kadın üye sayısını artırmazsak atalet ve 
donma yaşarız. Kadın Komisyonumuz; Birleşmiş 
Milletlerde, G-20’de, İslam coğrafyasındaki faaliyet-
lerimizde, uluslararası sendikal alana ilişkin işbirliği 
süreçlerinde çok önemli misyonlar üstlendi” dedi.

Programda Genel Başkan Ali Yalçın’ın hitabından 
sonra il temsilcileri tek tek söz alarak, emek ve Türki-
ye gündemini değerlendirip fikirlerini beyan ettiler. 
Program aile fotoğrafı çekimiyle sona erdi.
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Memur-Sen Konfederasyonu, 15 Temmuz destansı 
direnişinin 2’nci yıldönümünde İstanbul’da Şehitler 
Abidesi önünde biraraya geldi. Memur-Sen Yönetim 
Kurulu üyeleri, Memur-Sen’e bağlı sendikaların ge-
nel başkan ve yönetim kurulu üyeleri ile Memur-Sen 
il temsilcilerinin hazır bulunduğu bir basın açıkla-
ması gerçekleştirdi. Memur-Sen Genel Başkanı Ali 
Yalçın, millet olarak şehitlere bir vatan borçlu olduk-
larını kaydetti. Açıklamada, üzerlerinde 250 şehidin 
fotoğraf ve isimlerinin bulunduğu flamalar taşındı.

Millet Olarak Şehitlerimize Bir Vatan Borçluyuz

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün 15 Temmuz’un ta-
raflarını, o gün yaşananları bütün çıplaklığıyla mecz 

eden bir mekan olduğunu söyleyen Memur-Sen 
Genel Başkanı Ali Yalçın, köprünün bir tarafında 
FETÖ’nün ve mankurtlarının hainliği, vahşiliği tes-
cillenirken, diğer tarafında ise milletin evlatlarının 
Anadolu mayasından tevarüs eden yiğitliğinin, iman 
ve takvasından neşet eden şehitliğe ve gaziliğe talip-
liğinin tarihe kaydedildiğini vurguladı. 

Yalçın, “Bu köprü, 15 Temmuz’u anlamak ve anlat-
mak isteyenler için sayfa sayfa okunacak kitaptır. Bu 
köprü, vatanını koruyanların geçtiği, vatanını satan-
ların düştüğü sırattır. 15 Temmuz hain FETÖ darbe 
teşebbüsünün üzerinden tam iki yıl geçti. Küresel 
güçlerin emir eri FETÖ, kırk yıllık ihanet planının al-
tın vuruşunu yapmaya ve millet iradesini tümden 

MEMUR-SEN, DESTANSI DİRENİŞİN YILDÖNÜMÜNDE 
İSTANBUL ŞEHİTLER ABİDESİ ÖNÜNDE BULUŞTU
Basın açıklamasında konuşan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, “Memur-Sen olarak o muazzam iradenin 
paydaşı, o karanlık gecenin ay ışığı olduk. O gece ‘sen’, ‘ben’ yok, sadece ‘biz’ ve milyonlarca nurlu yüz vardı. 
Akif’in ‘Toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez!’ çağrısına ram olanlar; darbenin taşeronu FETÖ’ye de FE-
TÖ’nün patronu üst akıl denen küresel çeteye de zilleti yaşattı. O gece istiklal için ‘sela’ okuyanlar, ihanet için 
‘bela’ okuyanları mağlup etti. Çünkü; 15 Temmuz, şehadet davetiydi. 15 Temmuz, diriliş gayretiydi. 15 Tem-
muz, cesareti kuşanmış bedenlerin, imana adanmış yüreklerin direniş heybetiydi. 15 Temmuz, ‘Türkiye, Türki-
ye’den ibaret değildir’ manifestosuyla Anadolu’dan dünyaya sesleniş gecesiydi” dedi.
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ortadan kaldırmaya kalkıştı. Hainlerin amacı; boyun 
eğmeyene boyun eğdirmek, diz çökmeyene diz çök-
türmekti, soysuzların hedefi; milleti başsız, ümmeti 
umutsuz, İnsanlığı soluksuz bırakmaktı. Sandılar ki 
millet; iradesinin çalınmasına boyun eğer, liderleri-
nin darağacında sallandırılmasına göz yumar, âlim-
lerinin, aydınlarının zindanlara atılmasına eyvallah 
der… Yanıldılar. Allah’ın hesabının bütün hesapların 
üstünde olduğunu gözden kaçırdılar” ifadelerini 
kullandı.

FETÖ, Sadece Millete Değil İslam’a da 
İhanet Etti

15 Temmuz’da, sadece vatanın işgalden kurtarılma-
dığını, milletin, yeni Türkiye’yi inşa ufku, Ümmetin, 
adaletle diriliş umudu, insanlığın adaletsizliğe di-
reniş ufkunun kurtarıldığını kaydeden Yalçın, “Haçlı 
ordularını durduran Kılıç Arslan, Kudüs’ü işgalden 
kurtaran Selahaddin, Çanakkale’de, Kutulamare’de, 
Yemen’de Ümmet bilincini kuşanan aslanlar ne 
yaptıysa 15 Temmuz’da da şu anda bulunduğumuz 
15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde Ankara’da, İstan-
bul’da ve bütün vatanda Anadolu’nun yiğit evlatları 
aynısını yaptı. 15 Temmuz’da millet, kadim tarihiyle 
birlikte yeniden ayağa kalktı” diye konuştu.

4 Yiğidimizi Peygamberimiz’in Ağuşuna 
Teslim Ettik

“15 Temmuz gecesinde Anadolu’yu baştanbaşa sa-
ran, milletin kuşandığı o muazzam duygu her an 
ihya edilmelidir” diyen Yalçın, FETÖ benzeri yapı 

ve örgütlerin ortaya çıkması, gelişmesi, yeni ihanet 
zeminleri üretilmesinin engellenmesinin en büyük 
temennileri olduklarını belirtti. 

Bunun engellenmesinin yolunun özgür birey ve adil 
devletten geçtiğinin altını çizen Yalçın şöyle devam 
etti: “Değerlerimizi istismar eden, insanımızı kendi-
sine esir eden grupların beslendiği cehalet bataklı-
ğının kurutmaktır. Bunları başardığımızda, ihanet 
kumpası bu topraklarda maya tutmayacaktır. Me-
mur-Sen olarak, 15 Temmuz’da 1 milyon üyemizle; 
zerre tereddüt etmeden, davet ve işaret beklemeden, 
akıbetimizi düşünmeden meydanlara çıktık, Saf-
ları sıklaştırdık, ihanete karşı diklendik, FETÖ’ye ve 
mankurtarına had bildirdik. ‘Vatan da meydanlar da 
bizim’ haykırışıyla, alanları kardeşlik ve dayanışma 
meydanına çevirdik. O gece Memur-Sen Ailesi’nden 
dört kardeşimiz, milletin iradesine halel gelmesin 
diyerek göğsünü siper eden dört yiğidimiz şehadete 
yürüdü. Prof.Dr. İlhan Varank’ı, Yusuf Elitaş’ı, Ali Alıt-
kan’ı, Cuma Dağ’ı Kutlu Neb’inin, Peygamberimiz’in 
ağuşuna teslim ettik. Ruhları şad, mekanları cennet, 
makamları ali, mevzileri Cemalullah olsun.”

İstiklal İçin ‘Sela’ Okuyanlar, İhanet İçin 
‘Bela’ Okuyanları Mağlup Etti

Memur-Sen olarak o muazzam iradenin paydaşı, o 
karanlık gecenin ay ışığı olduklarını anlatan Yalçın, 
“O gece ‘sen’, ‘ben’ yok, sadece ‘biz’ ve milyonlarca 
nurlu yüz vardı. Akif’in ‘Toplu vurdukça yürekler onu 
top sindiremez!’ çağrısına ram olanlar; darbenin ta-
şeronu FETÖ’ye de FETÖ’nün patronu üst akıl denen 
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kürüsel çeteye de zilleti yaşattı. O gece istiklal için 
‘sela’ okuyanlar, ihanet için ‘bela’ okuyanları mağlup 
etti. Çünkü; 15 Temmuz, şehadet davetiydi. 15 Tem-
muz, diriliş gayretiydi. 15 Temmuz, cesareti kuşan-
mış bedenlerin, imana adanmış yüreklerin direniş 
heybetiydi. 15 Temmuz, ‘Türkiye, Türkiye’den ibaret 
değildir’ manifestosuyla Anadolu’dan dünyaya ses-
leniş gecesiydi” ifadelerini kullandı.

Gelecek Nesillere 15 Temmuz Hakikatini 
İçeren Ciddi Bir Müktesebat Bırakmalıyız

15 Temmuz’un bir daha yaşanmamasının hiç unu-
tulmamasıyla mümkün olduğunu vurgulayan Yal-
çın, 15 Temmuz gecesinin; Meclis’in bombalandığı, 
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin ağır silahlarla ta-
randığı, Özel Harekat Daire Başkanlığı ve Emniyet 
Genel Müdürlüğü’nün hunharca hedef alındığı, MIT 
ve daha bir çok kuruma haince saldırıldığı bir gece 

olduğunu sözlerine ekledi. Hain FETÖ’cülerin 250 
vatandaşımızın şehit, 2 binden fazla kişinin de gazi 
olmasına sebep oldğunu aktaran Yalçın, “Bunu 
unutmak gaflet, unutulmasına göz yummak dela-
lettir. Darbe girişimi başarılı olsaydı; insani, İslami, 
ahlaki değerlerden yoksun, sapkın Bâtınî kadrolar 
ülkeyi yönetecekti. Türkiye, Siyonizmin ve emper-
yalizmin emrine teslim edilecekti. Sisi’nin Mısır’da 
yaptıkları FETÖ’yle Türkiye’de hayata geçirilecekti. 
Türkiye bir sömürü ve yağma ülkesi haline getirile-
cekti. 28 Şubat tam da bunun provasıydı. Bütün bu 
gerçekler; “O gece kanı pahasına darbeyi engelleyen 
şehitlerimize vatan borçluyuz” demeyi gerektiriyor. 
Gelecek nesillere 15 Temmuz hakikatini içeren ciddi 
bir müktesebat bırakmalıyız. Çünkü, FETÖ ve küresel 
akıl yeni planlar üretmeye, darbe gerçeğini sulandır-
maya, hakikati karartmaya biteviye devam ediyor” 
diye konuştu.
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15 Temmuz’un Ehemmiyetini Anlamayanlar 
Ya Da Anlamak İstemeyenler Var

Yalçın, “15 Temmuzun ihanet tarafı, bazı mahfillerde 
hala varlığını sürdürüyor. Algı mühendisleri, med-
yadan, siyasi zeminlerden, sınır ötesi menzillerden 
saldırmaktan geri durmuyorlar. Hakikati sulandırma 
zihinleri bulandırma darbe gerçeğini saptırma Pen-
silvanya’da mukim tescilli hain FETÖ liderini masum 
gösterme şeytanlıkları, iade etmeme aymazlıkları 
sürüyor. Buna rağmen, hala milletin zaferini benim-
semekte, milletin tarafında yürümekte zorlananlar, 
15 Temmuz’un ehemmiyetini anlamayanlar ya da 
anlamak istemeyenler var. FETÖ’nün iddialarıyla 
15 Temmuz’u küçültmeye, çarpıtmaya kalkışanlar 
var. 15 Temmuz’da milleti vesayetten, vatanı işgal-
den kurtaran irade; bu toprakların özünden, değer-
lerinden ve fıtratından, Anadolu insanının fazilet 
mayasından beslenmiştir. 15 Temmuz’da milletin 
dirayetiyle sahiplendiği Yeni Türkiye istikameti, mil-

let, ümmet ve insanlığın ortak hedefi hükmündeki 
“Dünya 5’ten büyüktür” iradesinin, ‘Başka bir dünya 
mümkün’ mücadelesinin zaferle sonuçlanması için 
desteklenmiştir” diye konuştu.

Memur-Sen olarak; 15 Temmuz’dan bugüne iki yıl-
dır ulusal ve uluslar arası her zeminde ve büyük bir 
kararlılıkla kirli tezgahlara karşı direnişte olduklarını 
vurgulayan Yalçın, “Nasıl ki 15 Temmuz’da ve devam 
eden günlerde meydanlarda direniş çadırları kurup 
nöbet tuttuysak, FETÖ ve bütün darbe heveslileri; 
kirli emelleri, ahlaksız stratejileri, bu topraklardan 
her zerresiyle sökülüp atılana kadar nöbette olaca-
ğız, teyakkuzda kalacağız. 15 Temmuz’daki dirayet 
ruhundan, feraset halinden hiç kopmadık, kopma-
yacağız. 15 Temmuz gecesi canımızla, kanımızla 
koruduğumuz inancımızın, vatanımızın, itibar ve is-
tikrarımızın sinsi stratejilerle hedef alınmasına izin 
vermeyeceğiz” dedi
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MEMUR-SEN, GÜNEY AFRİKA’DA GERÇEKLEŞTİRİLEN 
BRICS SENDİKALAR FORUMU’NA KATILDI
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul, Durban’da gerçekleştiri-
len BRICS Sendikalar Forumu toplantısına katıldı.

Bu yıl 6’ncısı düzenlenen BRICS Sendikalar Formu, 
Güney Afrika’nın Durban kentinde üye ülkelerin ka-
tılımı ve dünya ülkelerinden Türkiye’den özel davetli 
Memur-Sen’in iştirakiyle 27-28-29 Temmuz günle-
rinde gerçekleştirildi. Bu yılki foruma COSATU, FE-
DUSA, NACTU ve NEDLAC tarafından temsil edilen 
Güney Afrika Sendikal Hareketi ev sahipliği yaptı. 
Temsil önümüzdeki yıl ise Brezilya’ya geçecek.

Foruma katılan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın 
ve Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul, 
27-28-29 günlerinde gerçekleştirilen panelleri takip 
etti. Forumun ilk gününde, “İnsana Yakışır İş ve Sür-
dürülebilir Kalkınma İçin Kapsayıcı BRICS” konuları 
işlendi.

Programın ardından akşam Genel Başkan Ali Yalçın 
ve Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul, 
Güney Afrika’nın başkenti Johannesburg’ta Türkiye 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıy-
la gerçekleştirilen Türkiye-Güney Afrika Networking 
yemeğine katıldı.

Burada Yalçın, emek dünyasının gündemine ilişkin 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’la bir süre sohbet etti.

BRICS Sendikalar Formu’nun ikinci gününde ise; 
emek dünyasında yaşanan sorunlara çözüm öneri-
leri üzerine konuşuldu ve katılımcılar bu konuya iliş-
kin örneklerle açıklamalarda bulundu.

Forumun son gününde ise sonuç bildirgesinin hazır-
lanmasına yönelik çeşitli toplantılar gerçekleştirildi.
Genel Başkan Ali Yalçın Güney Afrika Sendikaları 
Federasyonu Genel Sekreteri Denis George ile de 
görüşerek, Türkiye-Güney Afrika sendikal işbirliği ve 
çeşitli tecrübe paylaşımları konularında da istişare 
gerçekleştirdi.

BRICS Nedir?

BRICS tanımlaması ilk olarak 2001 yılında Goldman 
Sachs Yönetim Kurulu Başkanı, ekonomist Jim ONe-
ill tarafından kullanılmıştır. Dünyanın Ekonomik Ola-
rak Daha İyi BRIC’lere İhtiyacı Var (The World Needs 
Better Economic BRICs) adlı rapor yayınlanmış ve 
dünyanın ekonomik olarak en hızlı büyüyen geliş-
mekte olan dört ülkesinin İngilizce baş harflerinin 
oluşturduğu bu grubun (Brezilya, Rusya, Hindistan, 
Çin) adı duyurulmuştur.
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Nüfus büyüklüğü, demografik temettü ve küresel-
leşme oranı gibi özelliklere değinerek, Goldman 
Sachs (GS), bu dört ülkenin pazar büyüklüğü açısın-
dan Avrupa Birliği ekonomisini geçme potansiyeli-
ne sahip olduğunu ileri sürmüştür. Bu dört ülke ilk 
olarak 2009 yılında ilk toplantıları gerçekleştirmiştir. 
Önceleri Dörtler Grubu, Big Four veya dünya ekono-
misinin Kare Ası şeklinde de isimlendirilen bu gru-
ba, 2010 Güney Afrika Cumhuriyeti’nin de girmesiyle 
gruba üye olan ülke sayısı beşe çıkmıştır.

Genel olarak BRICS’in kuruluşunun temel amacı 
ekonomik güç yanında siyasi olarak da güçlene-
rek uluslararası politikada söz sahibi olmak, IMF ve 
Dünya Bankası gibi uluslararası finansal kuruluş-
larda gelişmekte olan ülkelerin temsilini artırmak 
ve dünyadaki finansal ekonomik düzen içerisinde 
yapısal değişiklikler ve reformlar talep etmekti. Bu 

açıdan, BRICS batı merkezli küresel finans yönetimi 
konusunda alternatif bir söylem sunmuştur. BRICS 
tarafından atılan en önemli adım IMF’nin karşında 
New Development Bank (NDB)’ı kurarak dünya üze-
rinde hala etkisini sürdüren Bretton Woods sistemi-
ninde değişiklikler talep etmek olmuştur.

BRICS ülkeleri dünya nüfusunun ve küresel gelirin 
önemli bir oranını temsil etmektedir. Dünya nü-
fusunun yaklaşık olarak %40’ına ve ekonomisinin 
%25’ine sahip olan bu beş ülke hızla gelişmekte olan 
ülkeler olmaları ile öne çıkmaktadır. Bu beş ülkenin 
kendi bölgelerinde ve dünyada çeşitli alanlarda öne 
çıkan ülkeler olması grubun önemini artırmaktadır. 
BRICS’in küresel gayrisafi milli hâsıladaki payının 
2025’te % 20’ye, dünya ekonomik büyümesine kat-
kısının ise % 40’a çıkacağı; 2050 yılına kadar dünya-
nın başat güçleri arasına gireceği öngörülmektedir.
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BRICS Sendikalar Forumu

Aralık 2012’de Moskova’da düzenlenen İnsana Ya-
raşır İş Konferansı sırasında BRICS Sendika Forumu 
Bildirisi’nin imzalanmasıyla forum kurulmuştur.

Dünya nüfusunun % 30’unu barındıran ülkelerdeki 
en büyük ulusal federasyonları birleştiren ve dün-
ya GSYİH’sının yaklaşık dörtte birini üreten yeni bir 
küresel sendika yapısının oluşturulması, halklar ara-
sında diyaloğu ve işbirliğini teşvik etmesi bu foru-
mun temel amaçlarından birini oluşturmaktadır. Üs-
telik böyle bir adım, BRICS bünyesinde halihazırda 

oluşturulmuş işbirliği biçimlerinin genişletilmesine 
yardımcı olmaktadır.

BRICS Sendikalar Forumu, BRICS zirvelerine mütea-
kiben her yıl düzenlenmektedir. Sendika delegeleri, 
hükümetlerarası niteliktekiler de dahil olmak üzere 
BRICS belgelerinin taslaklarını tartışır ve ortak gün-
demin en önemli konular hakkında fikir alışverişin-
de bulunurlar. Forumlarda kabul edilen bildiriler 
daha sonra işçilerin durumu iletmek üzere BRICS 
devlet başkanlarına teslim edilir. Forum’un sonunda 
ise Sonuç Bildirgesi’nin imzalanması ile toplantılar 
sona erer.
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ABD’NİN HUKUKSUZ YAPTIRIM KARARINA 
ABD BÜYÜKELÇİLİĞİ ÖNÜNDE TEPKİ 

“Özgürlüğe Aşığız, Dayatmalara Karşıyız” Memur-Sen’in ABD Büyükelçiliği önünde gerçekleştirdiği eylemde 
konuşan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, “Sömürgeci düzen; müttefik değil köle, ortak değil müstemleke 
aramaktadır. Bu nedenle ABD, emperyalizme boğun eğmeyip, yeni sömürge düzenine itiraz eden Türkiye’yi 
hedef almaktadır. Ama artık karşısında uzlaşma adı altında ihanete, ittifak adı altında esarete eyvallah diyen 
bir Türkiye yok! Çünkü artık Yeni Türkiye; Tehditlere pabuç bırakmayan Türkiye’dir. Boyun eğmeyi zillet; tavizi 
ihanet bilen Türkiye’dir. ABD’nin yaptığı çılgınlık falan değil düpedüz küstahlıktır, hadsizliktir” dedi.

Memur-Sen, Amerika Birleşik Devletleri’nin Türkiye’ye 
karşı hukuksuz yaptırımını ABD Büyükelçiliği önünde 
protesto etti. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Me-
mur-Sen ve bağlı sendikaların yönetim kurulu üyele-
rinin de katılım sağladığı eyleme çok sayıda vatandaş 
da iştirak ederek ABD’ye yönelik tepkilerini dile getir-
di.

Eylemde kortej, “Kahrolsun ABD Emperyalizmi”, “Em-
peryalist devlet, yıkılacak elbet” , “ABD Terörden Des-
teğini Çek” sloganları atarak ABD’nin yaptırım kararını 
tel’in etti. Eylemde Türkiye’nin tehditlere asla boyun 
eğmeyeceği vurgulandı.
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Daha sonra Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, ba-
sın açıklamasını gerçekleştirdi. 

Basın açıklaması metni:

ABD’nin Tehdit ve Şantajları, Emperyal Çöküşü 
Durduramayacak

Emperyalist Neocon Siyonizmin devletleşmiş biçi-
mi olan ABD, küresel zorbalığı sürdürebilmek için 
bütün dünyaya şantaj ve tehditlerle saldırmaktadır. 
Meseleyi idrak edemeyenlerin Trump’ın çılgınlıkları 
olarak gördüğü bu saldırgan siyaset, esasen çök-
mekte olan yeni sömürge düzenin getirdiği telaştan 
kaynaklanmaktadır. Yeni sömürge düzeninin başı-
nı çeken ABD’nin saldırganlığı, dünyanın artık eski 
dünya olmadığının en açık kanıtıdır. Tehdit, şantaj 
ve zorbalık geri teptikçe ABD, daha da kudurmakta, 
daha da azgınlaşmaktadır. Büyük bedeller ödeyerek 
kendi bölgesinde bir istikrar adası olarak kalmayı 
başaran Türkiye, yeni sömürgeciliğin Neo-Con Siyo-
nist kadrolarına boyun eğmediği için bugün açıkça 
hedefe konmuştur. 

Biz meselenin Rahip Brunson’a sahip çıkmak olma-
dığını çok iyi biliyoruz. Dertleri ne Brunson ne de 
ABD’nin öne sürdüğü diğer argümanlardır. Dertleri 
Türkiye’ye diz çöktürmek, boyun eğdirmektir. Dert-
leri bizi ABD’nin yörüngesine çivilemektir. İçerdeki 
müstemlekeci ortaklarıyla Gezi’de, 17-25 Aralık’ta, 
15 Temmuz’da başaramadıklarını başarmak; PKK, 
FETÖ, DAİŞ’le kazanamadıklarını kazanmaktır. Mil-

letin direnişi sonucu, ABD’nin elinde kullanabileceği 
taşeron kalmadığından artık karşımıza bizzat ABD 
dikilmiştir. Son zamanlarda yaşananlar açık ve net 
olarak göstermiştir ki; Sömürgeci düzen; müttefik 
değil köle, ortak değil müstemleke aramaktadır. 
Bu nedenle, emperyalizme boğun eğmeyip, yeni 
sömürge düzenine itiraz eden Türkiye’yi hedef al-
maktadır. Ama artık karşısında uzlaşma adı altında 
ihanete, ittifak adı altında esarete eyvallah diyen bir 
Türkiye yok! Çünkü artık Yeni Türkiye; tehditlere pa-
buç bırakmayan Türkiye’dir. Boyun eğmeyi zillet; ta-
vizi ihanet bilen Türkiye’dir. ABD’nin yaptığı çılgınlık 
falan değil düpedüz küstahlıktır, hadsizliktir! 

Bize insan hakları üzerinden nizamat vermeye kal-
kan ABD dönüp kendi kirli siciline baksın! Zira ABD 
devlet postuna bürünmüş bir zorbalık sistemidir! 
Dün Nagazaki, Hiroşima, Vietnam’da; Bugün Irak, 
Afganistan, Suriye, Pakistan’da milyonlarca insanı 
katleden, Camilere, okullara, hastanelere saldıran, 
tecavüzü, işkenceyi her türlü insanlık suçunu siste-
matikleştiren Guantanamoların, Ebu Gureyblerin 
ABD’si bize insan hakları dersi verecek en son ülke-
dir. İşgalci Siyonistleri, darbeci diktatörleri açıkça 
destekleyen de direniş gruplarını terörist listesine 
alan da ABD’dir. Brunson’u bahane ederken, Hakan 
Atilla’yı haksız yere alıkoyup tutuklayan da, terör ör-
gütlerini besleyip büyüten de ABD’nin bizzat kendi-
sidir. Suriye’de DAİŞ’in bütün katliamları ABD’nin si-
ciline kaydedilmiştir. On binlerce kişinin katili PKK’yı 
destekleyip büyüten, Suriye’de terör örgütü PYD’yi, 
binlerce tır silahla donatıp eğiten, ve bütçesinden 
terör örgütlerine yüz milyonlarca dolar bütçe ayıran 
da ABD’dir. 15 Temmuz’da darbeye girişerek 250 va-
tandaşımızı katleden, Cumhurbaşkanımıza suikaste 
kalkışan FETÖ’yü açıkça destekleyen de ABD’dir. 7 
Mayıs, 12 Eylül, 28 Şubat ve 15 Temmuz darbeleri-
nin arkasında da ABD vardır. ABD’nin eline, kurulu-
şundan bugüne dünyanın her köşesinde milyon-
larca masumun kanı bulaşmıştır. Kendi gözündeki 
mertekleri görmeyip elin gözünde kıymık arayan bu 
hadsiz zorbanın, Türkiye’ye hukuk dayatmaya kalk-
ması, hukuk sistemimize ve milletin iradesine edep-
sizce, küstahça müdahaledir. 
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Buradan açıkça ifade ediyoruz: Türkiye için artık en 
büyük tehdit ve problem ABD’dir. ABD, Türkiye’yi 
ambargolarla, tehditlerle, şantajlarla rehin almak 
istemektedir. Bu süreç 15 Temmuz’da sekteye uğra-
yan saldırının açık bir devamıdır. Ama başaramaya-
cak, zilleti tadacaktır. Biz bir milyonu aşan üyemizle, 
Memur-Sen ailesi olarak, bugün burada tepki veren 
sivil insanlar olarak diyoruz ki; ABD yanlıştan dön-
mezse misliyle karşılık verilmelidir. Terör örgütleri 
üzerinden Türkiye’yi çökertmeye çalışan ABD’nin 
İncirlik başta olmak üzere bütün askeri üsleri der-
hal kapatılmalıdır. ABD tehditleri karşısında dünün 
antiemperyalist bugünün müstemlekecileri salya 
akıtsa da; 15 Temmuz’un terini henüz silmemiş bir 

millet olarak meydanı zorbalara bırakacak değiliz. 
Dün Çanakkale’de, Kut’ül Amare’de, İstiklal Harbin-
de rezil rüsva ettiklerimiz, bugün kan kokusu almış 
sırtlanlar gibi etrafımızı kuşatsa da; yaramızı sarar ve 
çıkıp hesabı görür, defteri düreriz. 

15 Temmuz’da işgale pabuç bırakmadık; bugün şan-
taja, tehdide, yaptırıma hiç pabuç bırakmayız. Ne 
acımız dinmiştir ne de öfkemiz. Bu böyle bilinsin! Bi-
linsin ki ne Türkiye sadece Türkiye’dir, ne de bu mil-
let sadece 80 milyondan ibarettir. Dimdik duracağız, 
direneceğiz, kazanacağız. Çünkü boyun eğmek inti-
hardır. Ve lâ gâlibe illallah!
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Son aylarda Türk ekonomisine karşı yapılan manüplatif 
saldırılar Trump’ın twitter üzerinden yaptığı açıklamalar-
la birlikte yeni bir evreye girdi. Aslında ABD başkanının bu 
açıklamaları aşikarın beyanından başka bir anlam taşıma-
maktadır. Zira biz, son zamanlarda ekonomimize karşı yapı-
lan operasyonların emperyalizmin Türkiye’ye dönük olarak 
geliştirdiği “grand stratejinin” daha önce terör örgütleri eliy-
le gerçekleştirdiği saldırıları, 15 Temmuz işgal girişimi gibi 
bir taktiksel devamı olduğunu biliyoruz.

Yine biz biliyoruz ki; özellikle 2008 finansal krizi ile birlikte 
büyük bir darboğaza girmiş olan kapitalist emperyalizm 
ve onun en tepesindeki elitlerin yönettiği ABD’nin özellikle 
1945’ten sonra geliştirdiği taktik stratejiler bir bir iflas etmek-
tedir. Tam da bu sebepten dolayı büyük bir “akıl tutulma-
sı” yaşamaktadır. Dolayısıyla Amerika krizin ve şiddetin 
merkezidir; ülkemizin de içinde bulunduğu otuz 
ülkeye karşı neresinden bakarsa-
nız bakın küresel çapta 
bir yıkımın kapısını 
aralayacak olan 
“ticaret savaşları” 
stratejisi başka 
nasıl açıklanabi-
lir. Bazı kesimlerin 
görmezden geldiği 
böyle bir gerçek 
ortadayken, özel-
likle evanjelikler ve 
neoconların “rahip 
Brunson’ı teslim et-
mezseniz...” ile başla-
yan tehditlerinin krizin 
merkezi Amerika’nın he-
zeyanları olduğunu da 
bilmemiz gerekiyor.
Evet; mesele rahip Brun-
son değildir. Mesele, bat-
makta olan bir stratejidir. 
Ülkemizde bazı kesimlerin 
yaşadığımız süreci hala Brun-
son üzerinden okumaya ça-
lışmaları ve hatta hukuku hiçe 
sayarcasına “ver Brunson’u 
krizden kurtul” kolaycılığı 15 
Temmuz’da büyük bir ye-
nilgiye uğrattığımız emper-
yalizmin yeniden mevzi 
kazanmasından başka bir 
şeye hizmet etmeyecektir.
Küresel emperyalizmin 
öncüsü ABD, kendi için-
deki krizi gizlemek için 
dünya devletlerine sa-

vaş açmış durumdadır. Öte yandan, geçen yüzyıl ortasında 
Amerikan hegemonyasını sağlamak için sahaya sürülen 
bütün kavramlar ve bu kavramların kurumsal yapılarının 
güvenirliliği kalmamıştır. Buna karşılık dünyanın bir çok ye-
rinde yeni arayışlar, bağımsız politikalar geliştirilmektedir. 
Yani; küresel emperyalist ABD’nin gerek ekonomik anlam-
da gerekse siyasi anlamda kendi içinde yaşadığı krizler, bir 
hegemonik boşluk oluştururken, dünyada her devlet yeni 
ittifaklar yeni paktlar oluşturmak için çabalamaktadır. Bu 
durum yeni bir dünyanın habercisidir. Ve bu dünyanın ku-
rulması noktasında gerek tarihi derinliği ile gerekse de tarihi 
derinliğine koşut olarak geniş bir coğrafyaya hitap eden Tür-
kiye’ye büyük imkanlar sunmaktadır. Nitekim, son yıllarda 
atılan adımlar bizim umutlarımızı artırırken, emperyalizmin 
h i s t e r i y e varacak derecede agresifleşmesine neden ol-

maktadır. 
Vesayetin dilinden kurtulamayanların, 

Amerikan hegemonyasının /emper-
yalizminin temel aygıtlarından biri 

olan ve “küresel rezerv para” olarak 
deklare edilen doları tek hakikat 
olarak görmeleri de kaçınılmazdır. 

Onun içindir ki, vesayet döne-
minde oluşan ezberle konu-
şanların milletimizin hilafına 

kurdukları cümleler bizim 
için felaket tellallığı mesa-
besindedir.
Bütün bunlardan hare-
ketle; emperyalizmin 
yaşadığı krizinin oluş-
turacağı muhtemel 

yıkıntılardan kurtulma-
nın ve son yıllarda bütün 

olumsuzluklara, bütün 
saldırılara rağmen adım adım 

hayata geçirdiğimiz “güçlü ve 
büyük Türkiye” idealinin tam anla-

mıyla tecellisinin sağlanmasının tek 
yolu toplumsal tesanütümüzü koruyarak 

devlet ve millet birlikteliğini güçlendirmektir.
Güçlü ve Büyük Türkiye idealini sendikal an-
lamda kendisine misyon edinmiş MEMUR-SEN 
ailesi olarak, küresel baronların ve onların eko-
nomik tetikçileri olarak gördüğümüz bazı ulus-
lararası kuruluşların manüplatif saldırılarına 
karşı hükümetimizin oluşturduğu direniş hattı-
na şimdiye kadar olduğu gibi bütün gücümüzle 
katkı verdiğimizi ilan ediyoruz.
YAŞASIN BAĞIMSIZLIK...
YAŞASIN MİLLİ EKONOMİ...
VAROLSUN GÜÇLÜ VE BÜYÜK TÜRKİYE...

EMPERYALİZMİ YENECEĞİZ
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“3600” YASASI, TORBA YASA’YA EKLENMELİDİR

Memur-Sen Mevzuattan Sorumlu Genel Başkan Yar-
dımcısı ve Enerji Bir-Sen Genel Başkanı Hacı Bayram 
Tonbul, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) gö-
rüşülmeye başlanan Torba Yasa’ya kamu kesiminde 
büyük bir beklenti oluşturan, emeklilik işlemlerin 
durmasına ve yığılma oluşmasına neden olan 3600 
Ek Gösterge Yasası’nın da eklenmesi yönündeki ta-
leplerin çok ciddi boyutlara ulaştığını ifade ederek, 
bu konunun ivedilikle çözüme kavuşturulması ge-
rektiğini, emekli aylığı ve ikramiyesinin düşük olma-
sı kaygısı ile emeklilik başvurularının durma noktası-
na geldiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Mayıs 
ayında polis, hemşire ve din görevlilerine verdiği 
3600 Ek Gösterge müjdesini hatırlatan Tonbul, ve-
rilen vaadin kamu görevlilerinde beklenti ve kaygı 
oluşturduğunu, düzenleme gelmeden emekli olup, 
hem düşük emekli ikramiyesi almak istemeyen hem 

de emekli olduktan sonra gelecek bir düzenlemenin 
dışında kalarak düşük emekli maaşı almak isteme-
yen kamu görevlilerinin yaz aylarında, yeni tayin 
dönemi ve yeni personel alımı öncesinde emekli 
olmak yerine bir sonraki seneyi beklemeyi tercih et-
tiklerini belirtti.

“3600 Ek Gösterge Yasası Bekleniyor”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamasından sonra 
yaklaşık 2 aydır Çalışma, Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı, 3600 Ek 
Gösterge konusu hakkında çalışmalar yürüttüğünü 
söyleyen Tonbul, konuyla ilgili çalışmaların yürütül-
mesinin sevindirici olduğunu, ancak tayin, emeklilik 
ve yeni personel alımı için kritik bir dönem olan yaz 
dönemi bitmeden ve 1 yıllık ek bir mağduriyet oluş-
turmadan çözülmesinin kamu kesiminde merakla 
beklenen gündem maddesi olduğunu ifade etti.

Memur-Sen Mevzuat ve Toplu Sözleşmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Enerji Bir-Sen Genel 
Başkanı Hacı Bayram Tonbul, Meclis’te görüşülmeye devam edilen Torba Yasa’ya 3600 Ek Gösterge 
Yasası’nın da eklenmesi gerektiği yönünde basına demeç verdi.
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“Temmuz Zammı ile Ek Göstergenin
Katkısı Arttı”

4. Dönem Toplu Sözleşmeyle elde ettikleri zam oran-
larını hatırlatan Tonbul “Temmuz ayında memur 
maaşlarına yapılan %8.67’lik artışın 3600 Ek Göster-
gesinin emekli aylığı ve ikramiyesine olan katkısını 
daha da arttı. Buna göre, ek göstergenin 2200’den 
3600’e çıkmasıyla 25 yıl hizmeti bulunan öğretmen, 
hemşire, din görevlisi ve idarecilerin emekli aylıkları 
653.15 lira, 30 yıl hizmeti bulunanların 696.69 lira, 35 
yıl hizmeti bulunanların da 740.24 lira artacak” dedi.

Ek Göstergenin emekli ikramiyesine olan katkısı hak-
kında detaylı örnekler veren Tonbul “Ek göstergenin 
2200’den 3600’e çıkmasıyla emekli ikramiyesinde de 
çok önemli artış söz konusu olacak. 25 yıl hizmeti 
bulunanların emekli ikramiyesi 82 bin 345 liradan 
103 bin 279 liraya çıkacak. Emekli ikramiyeleri 20 
bin 934 lira artmış olacak. 30 yıl hizmeti bulunanla-
rın emekli ikramiyesi 98 bin 814 liradan 123 bin 935 
liraya çıkacak ve 25 bin 121 lira daha fazla ikramiye 
almış olacaklar. Hizmet süresi 35 yıl olanların emekli 
ikramiyesi 115 bin 283 liradan 144 bin 591 liraya çık-
mış olacak ve emekli ikramiyeleri de 29 bin 308 lira 
artacak. Bu miktarlar kamu görevlileri açısından ol-
dukça sevindirici karşılanmakta fakat şimdi emekli 
olup bu fırsatı kaçırmak istemeyenlerin sayısını da 
artırmakta” şeklinde konuştu.

“Dilekçeler Beklemede”

Emekli Sandığı Kanunu’na göre, ikramiyelerin, 
emekli olunan tarihteki yasa hükümlerine göre 
ödendiğini vurgulayan Tonbul “Emekliliği hak etmiş 
öğretmen, polis, hemşire, din görevlileri ve idarecile-
rin 3600 ek gösterge düzenlemesi çıkmadan emek-
lilik dilekçesi vermesi durumunda hak kayıpları söz 
konusu olacağını, bu durumda emekli ikramiyeleri 
polislerde 3000, diğerlerinde 2200 ek gösterge üze-
rinden hesaplanacağını ve daha sonra yapılacak 
3600 ek gösterge düzenlemesinin emekli ikramiye-
lerine değil yalnızca emekli aylıklarına yansıyacağı-
nı ifade ederek söz konusu meslek grubundakilerin 
emeklilik dilekçelerini beklettiğini ifade etti.

“Öğretmenler Bu Yıl Emekli Olmayacak”

Memur-Sen Mevzuat ve Toplu Sözleşmeden Sorum-
lu Genel Başkan Yardımcısı ve Enerji Bir-Sen Genel 
Başkanı Hacı Bayram Tonbul, Türkiye’de her yıl 55-60 
bin kamu çalışanının emekli olduğuna dikkat çekti. 
Tonbul, kamu çalışanlarının 3’te 1’ini öğretmenlerin 
oluşturduğunu vurgulayarak, bu yıl yaklaşık 20 bin 
öğretmenin emekli olması gerektiğini kaydetti. Ton-
bul, eğer yasal düzenlemenin bu ayın sonuna kadar 
yetişmemesi durumunda, öğretmenlerin emekli ol-
mak için gelecek yılın Haziran-Temmuz aylarını bek-
lemek zorunda kalacaklarını belirtti. 
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Paket içerisinde özellikle emekli olmayı, emekli ola-
rak yaşamayı kabus olmaktan çıkarmaya katkı sağ-
layacak “dini bayramlarda emeklilere ikramiye ve-
rilmesi” kararını Memur-Sen olarak oldukça değerli 
buluyoruz.

Diğer taraftan, emeklilere dini bayram ikramiyesi 
ödenmesinin ilk uygulamasının önümüzdeki Hazi-
ran ayında idrak edeceğimiz Ramazan bayramı ön-
cesinde gerçekleştirileceği yönündeki açıklamaları 
da, her platformda dile getirdiğimiz paylaşımda hızlı 
ve adaletli olunması çağrımızın ürettiği bir sonuç 
olarak değerlendiriyoruz.

Memur-Sen’in, toplu görüşme dönemlerinde talep-
leri, toplu sözleşmelerde teklifleri içerisinde yer ver-
diği ve masaya taşıdığı bir konunun hayata geçirile-
cek olması yönüyle mutlu olmakla birlikte bayram 
ikramiyesi ödenecekler arasında kamu görevlileri-
nin bulunmaması hem hayrete düşürmüş hem de 
üzmüştür.

Biz, Bakanlar Kurulu tarafından karara bağlanan ve 
Sayın Başbakan tarafından açıklanan paketin kap-
samını genişletmenin ve mutlu edeceği kitleyi bü-
yütmenin hem mümkün hem de gerekli olduğunu 
düşünüyoruz. Aralarında emekli kamu görevlileri-
nin de yer aldığı emekli vatandaşlarımıza Ramazan 
ve Kurban Bayram’ında 1000 TL bayram ikramiyesi 
verilmesi bizi ziyadesiyle mutlu etmiştir. Fakat bi-
zim mutluluğumuzu hem de bayram ikramiyesin-
den yararlanacakların sayısını artırmak için, doğru 
karar-eksik kapsam yanlışlığının giderilmesi gereki-
yor. Yapılması gereken ise çok net; dini bayramlarda 
ödenecek 1000 TL’lik ikramiyeden kamu görevlileri-
nin de faydalandırılması…

Bayram ikramiyesinden faydalanacak kesimlerin 
içine kamu görevlilerinin alınması paketin maliye-
tini değil, aksine paketin içeriğinden memnuniyeti 
artırır. Toplumda huzuru, bayramlarda ihtiyaçlarını 
karşılayacak insanların mutluluğunu ve devletin adil 
paylaşım noktasındaki başarısını artıracaktır. 

Bayramların birleştirici ve bütünleştirici vasfıyla ör-
tüşmeyecek bir yaklaşımla bayram ikramiyesinden 
yararlanabilen ve yararlanamayan şeklinde bir ayı-
rım oluşturulması yanlışından dönülmeli, kamu gö-
revlileri bayram ikramiyesinden yararlananlar kap-
samına dahil edilmelidir.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet sisteminin hayata geçe-
ceği bu süreçte, toplumsal beklentilerin karşılanma-
sını ve farklı konular üzerinden uzlaşma düzenleme-
si yapılmasını eski Türkiye ile birlikte eski defterlerin 
de kapanması olarak görüyoruz.

Bu itibarla 4. Dönem Toplu Sözleşme tekliflerimizin 
içerisinde yer alan, kamu hizmetlerinin sunulmasın-
da fedakarca çalışan kamu görevlilerine, Ramazan 
ve Kurban bayramlarında, bayram öncesi ödenen 
son aylıklarıyla birlikte en yüksek Devlet memu-
ru aylığının 2 katı tutarında dini bayram ikramiyesi 
ödenmesine yönelik bir düzenlemenin hayata geçi-
rilmesini, kamu görevlilerinin de Ramazan ve Kur-
ban bayramlarında çifte bayram yapmasını istiyo-
ruz. Bu şekilde yeni paketler açıklanmalı, 80 milyonu 
mutlu edecek içerikler üretilmelidir. Kamu görevlile-
rinin dini bayram ikramiyesinden yararlanmasının 
sağlanması; Büyük, Güçlü ve Yeni Türkiye’ye olan 
inancı, güveni artıracak, ikramiyenin sadece emek-
lilere değil bütün emekçilere ödenmesi noktasında 
kamunun öncülük yapmasını da sağlayacaktır.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Bayramı’nın hemen öncesinde gerçekleştirilen Bakanlar Kurulu toplantı-
sının ardından açıklanan ve milletimizin önemli bir kesimini mutlu edecek, rahatlatacak olan “paket”, 
“hızla büyüyen-hakça bölüşen Türkiye” hedefi noktasında kayda değer bir içeriğe sahiptir.

BAYRAM İKRAMİYESİ SADECE EMEKLİLERE 
DEĞİL BÜTÜN EMEKÇİLERE ÖDENMELİ

Memur-Sen Basın Açıklaması 2018  |  Bayram İkramiyesi Sadece Emeklilere Değil Bütün Emekçilere Ödenmeli
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Ek Gösterge Teklifimize Olumlu Yaklaşım  |  Memur-Sen Basın Açıklaması 2018

Memur-Sen olarak toplu pazarlık masasına da taşı-
dığımız ek gösterge konusunda, kapsamlı bir düzen-
leme yapılmasına ve ek gösterge mağduriyetlerinin 
giderilmesine yönelik kapsamlı tekliflerde bulun-
muştuk.

24 Haziran seçimleri kapsamında Cumhurbaşkanlığı 
ve milletvekili genel seçimlerine yönelik olarak par-
tiler tarafından deklare edilecek seçim vaatleri ara-
sında kamu görevlilerinin beklentilerini karşılayacak 
konu başlıklarına mutlaka yer verilmesi gerektiğini 
ifade ettik.

Bu çerçevede, Memur-Sen Başkanlar Kurulu olarak 
15 Mayıs 2018 tarihinde ziyaret ettiğimiz Başbakan 
Binali YILDIRIM’a sunduğumuz raporda, kamu gö-
revlilerinin önem verdikleri konu başlıkları arasında 
ek gösterge olduğunu ifade etmiş, ek gösterge artışı 
ve özellikle de 3600 ek gösterge beklentilerinin kar-

şılanmasını bekleyen büyük bir kamu görevlisi kitle-
sinin olduğunu hatırlatmıştık.

Cumhurbaşkanı tarafından bugün deklare edilen 
3600 ek gösterge vaadi, beklentileri karşılaması bo-
yutuyla önemli olmakla birlikte kapsam noktasında 
giderilmesi gereken eksiklikler içermektedir. Başta 
Yardımcı Hizmetler Sınıfı personeli olmak üzere ek 
gösterge konusunda mağduriyeti ve beklentisi bu-
lunan bütün kamu görevlilerini memnun edecek bir 
düzenleme, seçimden hemen sonra ivedilikle yürür-
lüğe konulmalıdır.

Bu noktada, gerek seçim beyannameleriyle gerekse 
seçim sürecinde ortaya konan vaatlerin bütünü için 
geçerli olduğu gibi kamu görevlilerinin ek gösterge-
lerinin artırılmasına ilişkin vaadin en kısa sürede ve 
en geniş kapsamla ve beklentileri karşılayan oran-
larla hayata geçirilmesinin takipçisi olacağız.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim beyannamesinde, kamu görevlilerinin azımsanmayacak 
bölümünü oluşturan öğretmen, hemşire ve din görevlileri ile polislere 3.600 Ek Gösterge müjdesine yer 
verdi.

EK GÖSTERGE TEKLİFİMİZE OLUMLU YAKLAŞIM
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Memur-Sen, 4/C’li personelin 4/B statüsüne geçişine ilişkin yasal ve idari düzenlemelerin içeriğinde; olması 

gerekeni sağlamaktan uzak, haklı beklentileri karşılamayan, eşitlik ve adalet noktasında haklı itirazlara ge-

rekçe oluşturan ve giderilmesi gereken aksaklıklara/haksızlıklara neden olan hükümler yönüyle ivedilikle 

değişiklik yapılması ve bu kapsamdaki personelin haklı beklentilerinin tam olarak karşılanması için Çalışma 

ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na yazılı talepte bulundu.

4/C’DEN 4/B’YE 
GEÇİŞTEKİ 
SORUNLAR İÇİN 
BAKANLIĞA 
BAŞVURDUK

Memur-Sen Basın Açıklaması 2018  | 4/C’den 4/B’ye Geçişteki Sorunlar İçin Bakanlığa Başvurduk
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Konuyla ilgili açıklama yapan Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram 

Tonbul, “Siyasi irade ve kamu yönetimi, 4/C statüsünün gerçekten tarih olmasını 

sağlayacak ve bu kapsamdaki arkadaşlarımızı “kamu personel sisteminin üvey 

evladı” olmaktan bütünüyle kurtaracak fırsatı ne yazık ki tam olarak kullanama-

dı. Biz, 4/C statüsünün gerçekten tarih olmasını sağlayacak ve geçici personelin 

tam anlamıyla 4/B’ye geçişini mümkün kılacak sonuç için bazı adımlar atılması, 

ilgili düzenlemelerde değişiklikler yapılması gerektiği konusunda kesin bir kana-

ate sahibiz” dedi.

“Aynı statüde farklı maaş, farklı unvan, farklı hak ve sorumlulukların hem idari 

hem de hukuki açıdan kabul edilemez olduğunu” ifade eden Tonbul, “Yapılan 

düzenleme ve değişikliklerle bazı konularla ilgili olarak bir anlamda “sözleşmeli 

4/C’li” pozisyonunun üretilmesinden biz de, teşkilatımız da ve nihayet geçişi ya-

pılan arkadaşlarımız da rahatsız. Bu yönüyle, hem ilgili Bakanlar Kurulu Kararları 

hem de 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi gözden ve elden geçirilmeli diyoruz” 

şeklinde konuştu.

Kamu personel sisteminde kadrolu ve güvenceli istihdamın tek model olması 

gerektiğini vurgulayan Hacı Bayram Tonbul, “4/C’den 4/B’ye geçiş yapanların 

mutlu ve umutlu olmasını sağlayacak adımlar için gereken zaman ve katlanı-

lacak maliyeti, sorunun varlığıyla kaybedilecek zaman ve katlanılacak sosyal 

maliyet karşısında devede kulak hükmünde dahi değildir. Çalışma ve Sosyal Gü-

venlik Bakanlığı’na yaptığımız başvuru, sahanın tespitlerini, tepkilerini ve bunlar 

üzerinden oluşturduğumuz teklifleri içeriyor. Bakanlar Kurulu kararlarının yürür-

lüğe girmesinden itibaren yaptığımız değerlendirmelerin, sahadan ve teşkilatı-

mızdan aldığımız geri dönütlerin özeti; “Doğru karar, yanlış uygulamaya ve dü-

zenlemeye kurban gidiyor’ olarak ifade edilebilir. 4/B statüsüne geçiş kavramıyla 

bir arada değerlendirilmesi mümkün olmayan eksikliklerin ve çelişkilerin varlığı 

konusunda oluşan mutabakata siyasi iradede kamu idaresi de duyarsız kalma-

malıdır.” şeklindeki beklentilerini ifade etti.

4/C’den 4/B’ye geçişi yapılan personelin istihdam süresi, ek ödeme oranları, gö-

rev unvanları, görevde yükselme ve unvan değişikliği uygulamaları gibi bir çok 

konu yanında kamu görevlilerinden ve bilhassa geçiş yaptıkları 4/B statüsünde-

ki personelden farklı olarak “peşin maaş ödemesi” uygulamasının kapsamının 

dışında bırakılmak suretiyle eşitsizlik öznesi konumunda kaldığını vurgulayan 

Tonbul, “Başvurumuza olumlu cevap verilmesini bekliyor hatta bunun adil ve 

eşitlikçi yaklaşım açısından zorunlu olduğunu düşünüyoruz.” dedi.
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SÖZLEŞMELİ PERSONEL İLE KADROLU PERSONELİN 
İZİN HAKLARI EŞİTLENDİ

Memur-Sen Konfederasyonu olarak 3’ncü ve 4’ncü 
Dönem Toplu Sözleşme tekliflerinde yer verdiğimiz 
ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıe-
roğlu’nun da kazanıma dönüştürülmesi yönünde 
destek olup girişimlerde bulunduğu, sözleşmeli per-
sonellerin izin haklarının kadrolu personelle eşitlen-
mesi teklifi, Resmi Gazete’nin (21.08.2016) tarihinde 
yayımlanan 30.455 sayılı nüshasında yer alan “Söz-
leşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar” ile birlikte ka-
zanıma dönüştü. Böylece, kamu personel sistemi 
içerisinde sözleşmeli personel ile kadrolu personel 
arasında izin haklarına ilişkin farklılıklar ve bunun 
ürettiği mağduriyet giderilmiş oldu.

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Ba-
kanlar Kurulu kararıyla değiştirilen 06.06.1978 tarih 
ve 7/18754 sayılı Bakanlar Kurulu eki “Sözleşmeli 
Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”da yapılan 
düzenlemenin sonucunda; doğum izni, süt izni, do-

ğuma dayalı aylıksız izin, ölüm izni, evlilik izni, ma-
zeret izni, refakat izni, evlat edinmeye dayalı izinler 
ile kadın personelin vardiyalı çalışmadan ve engelli 
personelin gece nöbetinden muafiyeti konularında 
657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında is-
tihdam edilen “sözleşmeli personel” statüsündeki 
kamu görevlileri 4/A kapsamında istihdam edilen 
“kadrolu/memur” statüsündeki kamu görevlileri ile 
aynı haklardan yararlanmaları sağlanmış oldu.

Memur-Sen’in çözüm odaklı ve fikri takip stratejiyle 
yürüttüğü sendikal mücadelenin bir sonucu olan bu 
düzenleme, gerek toplu sözleşme sürecinde gerekse 
KPDK toplantılarında konunun masaya taşınması ve 
gündeme alınması noktasında ortaya koyduğu ısra-
rın ürünüdür.

Kamu Personeli Danışma Kurulu’nun daha etkin 
rol üstlenmesi ve kazanım üretme odaklı bir çalış-
ma yönteminin belirlenmesi ve Kurul tarafından alt 
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komisyonlar oluşturulması teklifimiz kapsamında oluşturulan alt komisyonlardan birinin çalışma konuları 
olarak; Farklı statülerde görev yapan personelin izinlerinin eşitlenmesi, İstihdam türü farklılığı gerekçe gös-
terilerek izin türleri, izin süreleri konusunda yapılan bütün farklıların ortadan kaldırılması, İzinlerle ilgili ya-
pılacak yasal ve idari düzenlemelerde “işgünü esası” uygulamasının hayata geçirilmesi, Aylıksız izin, süt izni, 
refakatçi izni noktasında kurumlar arasındaki uygulama farklılıkların ve kurumların kendilerine ait yönetsel 
düzenlemelerin oluşturduğu çelişkilerin giderilmesi olarak belirlenmiş ve alt komisyon toplantılarında ive-
dilikle yapılacak düzenlemeler arasında izin süreleri ve hakları konusundaki farklılığın giderilmesi olarak 
belirlenmişti. Sözleşmeli Personelin izin haklarıyla ilgili olarak Resmi Gazete’de yayımlanan değişikle;

a)Sözleşmeli personelin doğum izni, doğumdan önce 8, doğumdan sonra 8 hafta esas alınarak doğu-
mun erken gerçekleşmesi sebebiyle, doğum izninin kullanılamayan bölümü de doğum sonrası izin sü-
resine ilave edilecek şekilde düzenlendi.

b) Daha önce günde 1,5 saat olarak düzenlenen süt izni, memurlarda olduğu gibi doğum izninin biti-
minden sonraki ilk 6 ay için 3 saat, ikinci altı ay için 1,5 saat olarak düzenlendi.

c) İki gün olan babalık izni 10 gün’e; kendisinin veya çocuğunun evlenmesi, annesinin, babasının, eşinin, 
çocuğunun veya kardeşinin ölümü halinde ve her olay için üç gün olan ölüm izni 7 güne çıkarıldı.

d) Daha önce böyle bir hakkı bulunmayan sözleşmeli personelin diğer hallerdeki mazeret izni süresi de 
memurlar gibi 10 gün olarak düzenlendi.

e) Yine daha önce sözleşmeli personel için bulunmayan bir hak olarak evlat edinmeye dayalı izin hakkı 
sözleşmeli personel içinde düzenlendi ve evlat edinen sözleşmeli personele bu durumda 8 haftaya ka-
dar evlat edinme izni getirildi.

f) Kadrolu personelin yararlandığı “bakmakla yükümlü olduğu veya refakat etmediği takdirde hayatı 
tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya te-
davisi uzun süren bir hastalığının bulunması hallerinde, bu hallerin sağlık kurulu raporuyla belgelendi-
rilmesi şartıyla, istekleri üzerine üç aya kadar ücretli izin” şeklindeki refakat izni hakkından sözleşmeli 
personel de yararlanacak.

g) İzin haklarına ilişkin kazanımlara ilave olarak aynı düzenleme kapsamında; kadın personele tabip 
raporunda belirtilmesi halinde hamileliğinin yirmi dördüncü haftasından önce ve her halde hamileliği-
nin yirmi dördüncü haftasından itibaren ve doğumdan sonraki iki yıl süreyle isteği dışında gece nöbeti 
ve gece vardiyası görevi verilmemesine ve engelli sözleşmeli personele de isteği dışında gece nöbeti ve 
gece vardiyası görevi verilmemesine ilişkin düzenleme yapılarak kadrolu/memur statüsü için öngörü-
len bir hak, sözleşmeli personele de tanınmış oldu.

Resmi Gazete’de yayımlanan bugünkü düzenlemeyi, izin hakkı bağlamında sözleşmeli personel ile kadrolu 
personel arasında sözleşmeli personel aleyhine mağduriyetlerin giderilmesine ilişkin tekliflerimize olumlu ce-
vap verilmesi olarak görüyor, izin hakları konusunda elde ettiğimiz bu kazanımları aynı zamanda sözleşmeli 
personelin kadroya geçişine ilişkin asli hedefimize bir adım daha yaklaşmak olarak da değerlendiriyoruz.
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Bununla birlikte şunları da ifade etmek gerek-
mektedir:

1- Davanın darbeden 16 yıl sonra açılmış olması dar-
becilere delilleri karartılabilmek için yeterli zamanı 
kazandırmış, birçok delile ulaşılması mümkün olma-
mış, adaletin hakkıyla tecellisi gerçekleşememiştir.

2- Davadaki bu gecikme sonucunda; 4 kişi vefat et-
miş olduğundan, 10 kişinin de zamanaşımından do-
layı haklarındaki dava düşürülmüştür.

3- Rahatlıkla diyebiliriz ki 12 Eylül darbecileri yargı-
lanmış olsa 28 Şubat darbesi olmayacaktı. Aynı şe-
kilde, 28 Şubat davası daha erken açılmış ve daha 
erken sonuçlanmış olsa idi belki de 2002-2010 yılları 
arasında ordu içindeki darbe heveslileri darbe plan-
ları yapamayacak, siyasete o denli müdahil olama-
yacak, 27 Nisan e-muhtırasını yayınlayamayacak ve 
en önemlisi de 15 Temmuz darbe girişiminin önüne 
geçilmiş olabilecekti.

4- Davada, dönemin YÖK başkanı Kemal Gürüz ve 
YÖK üyesi emekli asker Erdoğan Öznal dışında dar-
benin sivil yapılanmasındaki kişiler yer almamış, 
dolayısıyla davanın sivil ayağı yargılanmamıştır. Bu 
yönüyle adalet eksik kalmış, kamu vicdanı tam ma-
nasıyla rahatlatılmamıştır. Bu nedenle davanın sivil 
ayağı; yargıdan medyaya, bürokrasiden siyasete, 

ekonomiden STK ayağına kadar bütün yönleriyle 
yargıya taşınmalıdır.

5- 28 Şubat darbesinin yargılanması, darbecilerin 
ceza alması, adaleti tesis etmenin sadece bir yönü-
nü oluşturmaktadır. Adaletin her yönüyle tesisi için, 
o süreçte bugün müebbet hapse çarptırılan darbe-
cilerin mağdur ettiği ve halen de mağduriyetleri de-
vam eden kişilerin mağduriyetlerinin sonlandırılma-
sı ve tazmin edilmesiyle mümkün olacaktır.

28 Şubat darbesinin yasakçı düzenlemelerinin orta-
dan kaldırılmasına ve darbelerle hesaplaşılmasının 
yanında darbe mekaniğini ortadan kaldıracak her 
türlü yapısal düzenlemeye de aktif destek veren 
bir kuruluş olarak, baştan beri takipçisi olduğumuz 
28 Şubat darbe davasının sonucunda darbecilerin 
müebbet hapisle tecziye edilmesini oldukça önemli 
buluyoruz. Verilen kararı “dosya içerikleri ve mevcut 
deliller” bakımından büyük oranda adaleti sağlamış 
bir karar olarak değerlendiriyoruz.

Bununla birlikte, adaletin tam anlamıyla tecellisi 
için; darbenin sivil ayağının da yargılanması ve 28 
Şubat uygulamaları ve brifingli yargı kararları nede-
niyle halen mağduriyet yaşayanların mağduriyetle-
rinin giderilmesi için sürecin takipçisi olacağımızı 
tekrar ifade ediyoruz.

28 Şubat Darbecilerinin yargılandığı ve 2013 yılında başlayan 28 Şubat Davasında karar verilmiş, 21 
sanık müebbet hapis cezasına çarptırılmıştır. Darbeciler tarafından bin yıl süreceği gururla ifade edi-
len 28 Şubat darbesinde alınan kararlar on yıl içinde ortadan kalkmasına karşın darbecilerin özgürce 
aramızda dolaşması toplum vicdanının kanayıp durmasına neden olmaktaydı. Bu karar, toplum vic-
danını belli bir ölçüde rahatlatmıştır. Bu karar, darbe heveslilerinin bu meşum fiile tevessül etmeden 
önce bin kez daha düşünmelerini sağlayacaktır.

28 ŞUBAT 
DAVASI KARARI 
DARBECİLİĞİN
DEFİN İŞLEMİDİR
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Üyeleri arasında Memur-Sen Konfederasyonu’nun da yer aldığı Milli İrade Platformu, 24 Haziran Pa-
zar günü gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine yönelik olarak “Güçlü ve Bü-
yük Türkiye İçin Devam” başlıklı bildiri yayımladı.

24 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek olan Cum-
hurbaşkanı ve 27’nci Dönem Milletvekili Genel Seçi-
mi öncesi Memur-Sen Konfederasyonu’nun da üye-
leri arasında olduğu Milli İrade Platformu, “Güçlü ve 
Büyük Türkiye İçin Devam” başlığıyla bildiri yayım-
ladı. Bildiride son 16 yıldaki değişim ve ilerlemeler 
vurgulanırken, sivil toplum kuruluşlarının da hem 
hukuki manada hem de faaliyet alanında eski dö-
nemlerle kıyaslanamayacak derecede destek gör-
düğü belirtildi.

24 Haziran 2018 Pazar günü yaklaşık 55 milyon seç-
menin, daha önce referandumla onaylamış olduğu 
yeni sistemde ilk defa Türkiye Cumhuriyeti’nin Cum-
hurbaşkanı’nı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 
görev yapacak milletvekillerini seçmek için sandığa 
gideceği bilgilerine yer verilen bildiride, “Halkımız 
çok partili döneme geçildiği günden beri hükümet 
kurmasını istediği partiyi ve vekil adayını hür iradesi 
ile belirleyerek birçok dünya devletine örnek olmuş-
tur. Seçimlerin gerçekleştirilmesi ve seçmenin ira-
desinin sandığa yansıması noktasında da parmakla 
gösterilecek bir olgunluğa erişmiştir. Halkımızın bu 
demokratik olgunluğu ve tercihleri doğrultusunda 
oluşan hükümetler sayesinde ülkemiz, özellikle son 
yıllarda istikrarlı bir şekilde yönetilmiş ve büyümüş-
tür. Sağlık, ulaşım, eğitim, iletişim, savunma sanayi 
gibi birçok alanda büyük yatırımlar hayata geçirilmiş 
ve başarılı sonuçlar alınmıştır. Böylece Türkiye Cum-
huriyeti bölgesinde hem ekonomik hem de siyasi 
bir çekim ve güç merkezi olmuştur. Gönül coğrafya-
mızla köprüler kurulmuş ve kadim medeniyetimiz-
le ilişkilerimiz geliştirilmiştir” ifadelerine yer verildi. 
Bildiride, son on yılda ülke içindeki ve dışarıdaki şer 
odakları tarafından hayata geçirilen sinsi engelleme 

ve darbe girişimlerine rağmen söz konusu ilerleme-
nin devam ettiği vurgulanırken, “Ülkenin bekasına 
kasteden planlar bozulmuş suçlulara hak ettikleri 
cezalar verilmiştir, verilmeye de devam edilmekte-
dir. Devletin varlığını, toplumun birlik ve beraberli-
ğini hedef alan kuşatmalara ve örtülü savaş haline 
rağmen; bir ülkenin kılcal damarları olan Sivil Top-
lum Örgütleri hem hukuki manada hem de faaliyet 
alanında, eski dönemlerle kıyaslanmayacak derece-
de destek görmüştür. Halkın dînî ve manevî değer-
lerini ifade edebilmesi ve yaşaması konusunda en-
gellemeler ortadan kaldırılmıştır. Başörtüsü takmak 
isteyen kadınlar ve kızlar, gerek okullarda gerekse 
kamusal alan denilen resmi dairelerde kendilerine 
dayatılan yasaklardan kurtulmuştur. İmam-Hatip 
okulları, halkın ihtiyaçlarını karşılayacak sayıda açıl-
mış ve bu okullarda eğitim alan öğrencilerin daha 
önceki hükümetler döneminde engellenen hakları 
tekrar kendilerine tanınmıştır. Kuran-ı Kerim eğiti-
mi ile ilgili kısıtlamalara son verilmiştir. 28 Şubat’ın 
mağdurlarında açtığı yaralar sarılmış ve milletimizin 
yaşadığı toplumsal travma bertaraf edilmiştir. Top-
lumun farklı kesimlerinde bulunan her vatandaş, 
hakaret ve nefret içermeden kendi düşüncesini her 
türlü iletişim vasıtalarıyla ifade etmiştir. Yine her fikir 
ve düşünce; teröre ve şiddete yönelmediği müddet-
çe örgütlenme ve faaliyette bulunma özgürlüğünü 
rahatlıkla hayata geçirmiştir” tespit ve değerlendir-
meleri paylaşıldı.

Bildirinin sonunda; Platform bileşeni kuruluşların 
ve üyelerinin “Pazar günü; istikrar, özgürlük, güven, 
huzur ve ilerlemeden yana iradelerini sandığa yansı-
tacağı, daha önce olduğu gibi güçlü ve kararlı bir şe-
kilde bir kez daha “DEVAM” diyecekleri vurgulandı.
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Seçim süreci, seçimlere katılım oranı ve seçim so-
nuçlarının ortaya çıkmasından adayların, partilerin 
ve toplumun farklı kesimlerinin seçime ve sonuçla-
rına dair açıklamaları, Türkiye’de demokrasiye olan 
inancın derinliği, demokrasi kültürü noktasında ula-
şılan seviye yönüyle demokrasi konusunda kendile-
rini bize ders verecek konumda gören ülkelere örnek 
olacak konumda olduğumuz tescillemiştir.

Sandığa gitme oranının 86,5 gibi rekor bir düzeyde 
gerçekleşmesi; 15 Temmuz’da millet iradesini ve 
devlet idaresini korumak için alanları dolduran mil-
letimizin demokratik tercihini sandığa yansıtmak, 
kendisinin onayıyla değişen yeni hükümet sistemi-
nin kuruluşuna tercihiyle destek olmak konusunda-
ki hassasiyetini de yansıtmaktadır.

Diğer taraftan gerek Cumhurbaşkanlığı gerekse 
milletvekilliği seçimlerinde oluşan tablo, hükümet 
sistemi değişikliğinin ne kadar gerekli ve önemli 
olduğunu da ortaya koymuştur. Memur-Sen olarak, 
16 Nisan referandumunda “Türkiye’nin “koalisyon” 
dayatmalarından kurtulması” gerekçesinin de ara-
larında bulunduğu nedenlerle ortaya koyduğumuz 
“Evet” kararımızın, hem doğruluğunu hem de mil-
letin iradesiyle uyumluluğunun bu tablo ortaya koy-
maktadır.

Milletimiz 24 Haziran’da hür ve bağımsız bir şekilde 
sandığa yansıttığı iradesiyle; istikrardan vazgeçme-
yeceğini ve “Yeni, Büyük ve Güçlü Türkiye” için ter 
dökenlere yetki vereceğini aksi iddia edilemez bir 
biçimde bir kez daha göstermiştir.

24 Haziran Pazar günü gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleriyle; mil-
letin, siyasetin tartışmasız tek hakemi, egemenliğin kayıtsız şartsız hakimi olduğunu bir kez daha kayıt altına 
alınmıştır.

Memur-Sen Basın Açıklaması 2018  | Milletimizin Kararı: Büyük Türkiye
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24 Haziran seçimlerinin kesinleşmesiyle fiilen haya-
ta geçecek olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Siste-
miyle birlikte “vesayet aparatlarından arınmış, ko-
alisyon tehdidinden sıyrılmış, yasama ve yürütme 
arasındaki görev farklılıkları netleşmiş, kuvvetler 
ayrılığının olması gerektiği şekilde inşasını sağlamış 
Türkiye” gerçeğinin üreteceği fırsat ve imkanları, en 
yüksek düzeyde ve en etkin şekilde kullanarak hem 
“Yeni Türkiye” hem de “Dünya 5’ten büyüktür” para-
digmasını içkin “Yeni Dünya” hedefine doğru daha 
hızlı bir yolculuk gerçekleştirileceğine inanıyoruz.

24 Haziran seçimleri, “döviz kuru, faiz oranı, ihanet 
tezgahı ve terör örgütleri pazarı” gibi farklı şekillerde 
ve içeriklerle Türkiye’ye operasyon yapma peşinde 
olanların heveslerini kursaklarında bırakmıştır. Mil-
let, “Türkiye, Türkiye’den ibaret değildir” gerçeğini 
kavramakta zorlanan ülkelerin, dış güçlerin, küre-
sel şebekelerin ve onların tetikçilerinin haddini bil-
dirmiş ve hakkı sahibine teslim etmiştir. 24 Haziran 
seçim sonuçları; FETÖ’ye destek olup, FETÖcüleri 
koruyanlara, PKK’ya hendek ve tünel kazdıranlara, 
terörü ve terör örgütlerini palazlandıranlara, sahne 
arkasında DAEŞ’le birlikte senaryo yazanlara “bu 
kirli stratejilerden ve ikircikli taktiklerden vazgeçin” 
uyarısıdır.

Milletimiz, son on beş yıllık süreçte sessiz devrim-
lerle, Türkiye’nin yönünü “Yeni Türkiye”ye çeviren, 
kapasitesini “Güçlü Türkiye’ye doğru yükselten”, ira-
desini “Büyük Türkiye” olarak deklare eden Recep 
Tayyip ERDOGAN’a 24 Haziran’da bir kez daha güve-
nini deklare etmiştir.

“Türkiye’de kutuplaşma ve kamplaşma var” cüm-
lelerinin anlamsızlığı 24 Haziran seçimleri sürecine 
yönelik olarak partiler arasında kurulan ittifaklarla 
ortaya konulmuştur. Fikirleri, tercihleri, partileri ayrı 
olsa da birlikte yaşama, geleceğe birlikte yol alma ve 
farklılıkları zenginlik hanesine yazma konusundaki 
tavrıyla milletimiz; Anadolu’nun kutuplaşma değil 
kucaklaşma, kamplaşma değil uzlaşma iradesini 
hem sandığa hem de hayatın bütün alanlarına yan-
sıtma konusundaki maharetini göstermiştir.

24 Haziran seçimlerinin sonuçlarını “kazananlar ve 
kaybedenler” ya da “sevinenler ve üzülenler” olarak 
değerlendirmek yerine her aday ve parti kendisine 
tevdi edilen görevleri, kendisinden beklenenleri, 
kendisi tarafından deklare edilenleri en iyi, en doğru 
ve en hızlı şekilde yerine getirmeye dönük muhake-
me ve istişare süreçlerine zaman ayırmalıdır.

Siyasi partiler ve siyasi özneler, milletin sandığa yan-
sıttığı iradenin kendisine dönük mesajlarını almalı, 
25 Haziran’dan itibaren yürüteceği siyasi faaliyet-
lerin stratejisini, söylemlerini merkezinde millet ve 
iradesinin olduğu bir perspektifle belirlemeyi asli 
sorumluluğu olarak kabul etmelidir.

Milletimizin seçimlerde “seçmen” sıfatıyla farklı si-
yasi partilere ve eğilimlere destek vermesini demok-
ratik seçme hakkının gereği olarak görmek ve saygı 
göstermek hem bütün siyasi partilerin hem de bü-
tün bireylerin ortak eylemi olmalıdır.

Seçim sonuçlarıyla oluşan “millet iradesine ve olu-
şacak tek partili hükümet idaresine saygı göster-
mek” de, demokratik olgunluğun, demokrasi kültü-
rünün gereğidir.

Seçim sürecinde adaylar ve siyasi partiler tarafından 
yayımlanan deklare edilen seçim vaatlerinin her bi-
rini genelde millete özelde ilgili kesimlere verilen söz 
olarak görmek gerektiği tartışmasızdır. Bu çerçeve-
de, hem bütün kamu görevlilerine yönelik hem de 
bazı unvan ve görevler özelinde kamu görevlilerinin 
bir bölümüne verilen vaatlerin ivedilikle gerçekleşti-
rilmesine yönelik tutum öncelikli beklentimizdir.

“Güçlü Türkiye” hedefinin güçlü kamu yönetimi ve 
güvenceli kamu personeli sistemi ile mümkün olabi-
leceği gerçeğini ıskalamayan, “Güçlü Meclis” pratiği-
nin sivil toplumun demokratik katılımıyla hayata ge-
çeceğini unutmayan bir yaklaşım bugünden itibaren 
önümüzdeki beş yıllık süreçte her an ortaya konul-
malıdır. Bu değerlendirmeler ışığında yeni dönemin 
hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz.
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Maalesef, mesele sadece iki çocuğumuzun katledil-
mesiyle sınırlı değil. 2017 yılında 387 çocuk cinsel 
istismara uğradı. TÜİK verilerine göre 2008-2016 yıl-
ları arasında 104 bin 531 çocuk için kayıp başvurusu 
yapıldı. 2016 yılında 11 bin 691 çocuk kayıp olarak 
bildirildi. Kayıp bildirimi yapılan çocukların maale-
sef yüzde biri bulunamıyor. Dolayısıyla, kayıp olup 

da bulunamayan, istismara uğrayan veya katledilen 
çocuk vakıaları bu ülkenin mutlaka çözmesi gereken 
temel meselelerinden birisidir.

Çocukların istismar edilerek katledilmesi öylesine 
korkunç bir vahşet ki, birçoğumuz, çocukların kaza 
sonucu ölmüş olmasını dahi temenni etti. Maalesef 

ÇOCUKLARIMIZI

KORUYABiLiRiZ
ÖNLEYiCi TEDBiRLERi GELiŞTiREREK 

Ülkemizde son günlerde çocuklarla ilgili kayıp, istismar ve katledilme haberleri geliyor. Kayıp çocuk 
vakaları artıyor, çocuk istismarı çoğalıyor ve çocuk cinayetleri sıradanlaşıyor sosyal, medya tepkisi-
nin dışında hiçbir adım atılmıyor. Bu olaylar için acil tedbirler almamız, suçlulara hak ettiği cezayı 
behemehal vermemiz, önleyici ve koruyucu nitelikte uzun vadeli politikalar belirlememiz gerekiyor.
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Eylül çocuğumuzun katil zanlısının Eylül’ü arama 
çalışmalarına dahi katıldığını, telefonunda çocuk 
istismarı kayıtlarının olduğunu ve daha korkuncu 
kendisinin de bir baba olduğunu öğrenince insan-
lığımızdan utanacağımız bir yere geldiğimizi müşa-
hede ettik.

Bir çocuğun katledilmesi, bir insanın yaşam hakkı-
nın ihlal edilmesinin çok ötesinde insanlığın tüken-
diğini, vicdan ve merhametin iflas ettiğini gösteren 
ve zerre insanlık nasibi olanı bile yaralayan bir du-
rumdur. İki masum evladımızın art arda gelen ölüm 
haberlerinin tüm ülkede, toplumun her kesiminde 
yarattığı üzüntü ve öfke hepimize bazı gerçekleri 
çok çıplak bir şekilde gösterdi. Savunmasız masum 
çocuklara dönük her türlü şiddet, istismar ve kat-
ledilme olaylarının toplumda yarattığı sorgulama-
nın temelinde, yitirdiğimiz bu evlatlarımızla birlikte 
toplumdan iyilik, merhamet ve vicdanın da eksil-
diği gerçeğidir. Nitekim katledilen sadece çocuklar 
değil, masumiyet, insani ilişkiler ve toplumsal gü-
ven zeminidir.

Bu menfur olaylar ile yeniden çocukların korun-
ması için acil yasal düzenlemeler yapılması üzeri-
ne birçok tartışma yapılıyor. İlk olarak adi ve vahşi 
katillere hak ettikleri ceza verilmeli. Sonrasında 
mesele sadece ceza boyutuyla bırakılmadan bu 
tür vahşetleri ortaya çıkaran etmenler hassas bir 
şekilde analiz edilmeli, caydırıcı cezaların yanında 
önleyici tedbirler alınmalı, çocukları koruma konu-
sunda bütünlük arz eden bir tarzda eğitim, hukuk 
ve sosyal boyutlarıyla konu bütüncül bir şekilde ele 
alınmalıdır.

Çocukların korunmasında bütüncül bir yaklaşımın 
geliştirilmesi; Milli Eğitim Bakanlığı, Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı’ndan, Ba-
sın Medya Enformasyon’a kadar ilgili tüm kamu ku-
rumlarının, bu konuda çalışmalar yürüten STK’lar 
ve akademinin işbirliği içerisinde ortak adımlar at-
ması ile mümkün olabilir.

Bu tarz olaylarda medyaya da büyük görevler düş-
mektedir. Toplumun dikkatini çeken bu olayları bir 
reyting malzemesi olarak görmekten imtina ede-
rek, haber dilinin hem maktulün ailesini incitmeye-
cek hem de diğer ailelerde güvenlik paranoyasına 
neden olmayacak şekilde kurulması konusunda 
hassasiyet gösterilmelidir. Bu süreçlerde, toplu-
mun bilinçlendirilmesi için önemli bir araç olduğu 
gerçeği dikkate alınarak medyanın haber içerikle-
rinde uzman pedagogların görüşlerine daha fazla 
zaman ayırması beklenen bir tutumdur.

Bu tutumun yanı sıra medyanın haber dilini kurar-
ken, güvenlik birimleri ve adli psikiyatrların öneri-
lerini almamaları nedeniyle olayların anlatılış ve 
işleniş biçiminden kullanılan fotoğraflara, olayın 
gündemleştirilme sıklığına kadar birçok husus, 
suça meyilli kişiler için özendirici olabilmekte, kop-
ya suçlar için kaynak işlevi görebilmektedir.

Canımızı ne kadar yakarsa yaksın bu olayların fa-
illerine “cani, hasta ruhlu” diyerek işin içerisinden 
çıkma kolaycılığına düşmemeliyiz. Bu faillerin han-
gi koşullarda nasıl bir eğitim ve yetiştirilme tarzının 
ürünü olduklarına dair ayrıntılı çalışmalar ortaya 
koymak durumundayız.

İnsani hasletleri yozlaştıran etmenlerin, insani de-
ğerleri ayakta tutma dirayetinden daha hızlı yayıl-
dığı her koşulda maalesef bu gibi menfur olayların 
yaşanılması kaçınılmaz olacaktır.

Memur-Sen olarak yarınımıza umut olan çocukları-
mızın korunması için her türlü çabanın bir parçası 
olduğumuzu bir kez daha deklare ediyor, bu tür 
olayların bir daha yaşanmaması için önleyici ted-
birlerin kamu STK işbirliği ile etkin bir şekilde geliş-
tirileceğine inanıyoruz. Bu vesile ile bu menfur olayı 
kınıyor, evlatlarımızın kederli ailelerine başsağlığı 
ve sabırlar diliyor, ayrıca yargı ve yasal düzenleme 
süreçlerinin yakın takipçisi olacağımızı ifade ediyo-
ruz.



86   | Memur-Sen Bülten 2018

Memur-Sen Bülten 2018

Memur-Sen, 11 Haziran’dan bu yana Siyo-
nist İsrail rejimi tarafından gözaltında tutu-
lan Ebru Özkan ile ilgili yazılı bir açıklama 
yayımladı. Açıklamada son dönemde Türk 
vatandaşlarının, Kudüs’e yaptıkları her zi-
yarette gözaltına alınarak alıkonulmaları 
nın Siyonist rejim tarafından adeta bir ru-
tin haline getirildiği belirtildi. Türkiye’den 
giden her grubun, ülkeye giriş ve çıkışlar-
da güvenlik gerekçesi ile ayrı bir aramaya 
tabi tutulduğu, onur kırıcı ve gayri insani 
muamelelere maruz bırakıldıklarının vur-
gulandığı açıklamada mahkemeye çıkarı-
lan Ebru Özkan’a ait ilk görüntü ile işgalci 
Siyonist rejimin güvenlik konsepti olarak 
dünyaya pazarlamaya çalıştığı şeyin dü-
pedüz zülüm olduğunun altı çizildi.

“14 yaşındaki Fevzi el-Cundi onlarca si-
yonist askerin arasında gözleri bağlı elleri 
kelepçeli olmasına rağmen nasıl korku-
suz ve onurlu duruyorsa, Ebru Özkan da 
ayaklarına takılan kelepçeye rağmen tüm 
dünyaya zulme karşı nasıl dik durulacağı-
nın en güzel ve izzetli örneğini veriyordu” 
ifadelerinin yer aldığı açıklamada “11 Ha-
ziran’dan bugüne tam 6 defa gözaltı süresi 
uzatılan Ebru Özkan’ın maruz kaldığı bu 
zulmün arkasında, söz konusu Kudüs sevgisi 
ve davası karşısında milletçe sahip olduğumuz has-
sasiyetimizi kırmak olduğunu, işgalci Siyonist reji-
min Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının Kudüs’e 
gitmesini caydırmak için bu tavrı geliştirdiğini bili-
yoruz” denildi.

İşte Memur-Sen tarafından yapılan açıklamanın 
tam metni:

Son dönemde Türk vatandaşlarının, Kudüs’e yaptık-
ları her ziyarette gözaltına alınarak alıkonulmaları 
Siyonist rejim tarafından adeta artık bir rutin haline 

Memur-Sen 11 Haziran’dan bu yana İsrail rejimi tarafından gözaltında tutulan Ebru Özkan ile ilgili 
yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamada, Özkan’ın serbest bırakılması gerektiği ve Siyonist rejimin 
hesap vermesi gerektiği vurgulandı.

DERHAL SERBEST BIRAKILMALI, SİYONİST REJİM 
HESAP VERMELİDİR!

EBRU ÖZKAN
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getirilmiştir. Türkiye’den giden her grup, ülkeye giriş ve çıkışlarda güvenlik gerekçesi ile ayrı bir aramaya tabi 
tutulmakta, onur kırıcı ve gayri insani muamelelere maruz bırakılmaktadırlar. Ebru Özkan da Kudüs ziyareti 
dönüşünde Siyonist rejim tarafından hukuksuz bir şekilde gözaltına alınmıştır.

Ebru Özkan’ın avukatı yaptığı açıklamada, müvekkilinin “İsrail devletinin güvenliğini tehdit ve terör örgüt-
leri ile bağlantı şüphesi” ile alıkonulduğunu, bu gözaltının tamamen dayanaktan yoksun ve keyfi olduğunu 
söylemektedir. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada “Kudüs’e giden va-
tandaşlarımıza yönelik caydırıcı adımlar atıyorlar, biz de bunun karşılığını veririz” diyerek meseleye müdahil 
olmuştur.

Dün mahkemeye çıkarılan Ebru Özkan’a ait ilk görüntü, Reuters haber ajansının servis ettiği bir fotoğrafla 
basına yansıdı. Fotoğraf karesiyle işgalci Siyonist rejimin güvenlik konsepti olarak dünyaya pazarlamaya 
çalıştığı şeyin düpedüz zülüm olduğunu bir kez daha gördük. Siyonist rejim güçleri, gencecik bir kadının 
ayaklarına pranga vurmuştu. İşgalcilerin hukuk tanımazlığını bir kez daha faş eden, insanı derinden yara-
layan bu görüntü aynı zamanda bir şeyi daha gösteriyordu. 14 yaşındaki Fevzi el-Cundi onlarca siyonist 
askerin arasında gözleri bağlı elleri kelepçeli olmasına rağmen nasıl korkusuz ve onurlu duruyorsa, Ebru 
Özkan da ayaklarına takılan kelepçeye rağmen tüm dünyaya zulme karşı nasıl dik durulacağının en güzel 
ve izzetli örneğini veriyordu. Siyonist rejim sözde güç gösterisi ile ümmeti korkutup Kudüs davasından uzak 
tutmaya çalıştığı, insanlığa gözdağı verdiği her olayda, bizzat kendi acziyetini sergilemektedir. Ümmet ve 
Rachel Corie’nin temsil ettiği erdemli insanlık ise Siyonist zulüm mekanizmasının bütün zalim ve haksız 
öfkesi karşısında Kudüs davasına daha bir sıkı sarılmaktadır.

Çünkü Kudüs, salt Müslümanların davası değildir. Kudüs, insanlığın, küresel emperyalizmin en kristalize 
edilmiş biçimi olan Siyonizme ve onun temsil ettiği küresel zorbalığa karşı verdiği mücadelenin sembolü-
dür.

11 Haziran’dan bugüne tam 6 defa gözaltı süresi uzatılan Ebru Özkan’ın maruz kaldığı bu zulmün arkasında, 
söz konusu Kudüs sevgisi ve davası karşısında milletçe sahip olduğumuz hassasiyetimizi kırmak olduğunu, 
işgalci Siyonist rejimin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının Kudüs’e gitmesini caydırmak için bu tavrı geliş-
tirdiğini biliyoruz.

Türkiye Cumhuriyetinin Filistin’de yaşanan zulme verdiği her tepki, Kudüs’ün statüsüne dair uluslararası 
mekanizmaları harekete geçiren her adımı, Siyonist rejimin haksız öfkesini büyütmektedir. Siyonist rejimin 
uluslararası hukuk kurallarını çiğneyerek insan onurunu ayaklar altına almayı olağanlaştırması ise tüm in-
sanlık için büyük bir tehdittir.

Bizler, Memur-Sen Kadınlar Komisyonu olarak, pusulası vicdan olan bir ülkenin vatandaşı olduğu için yıl-
dırılmaya çalışılan Ebru Özkan’ı dik duruşundan dolayı selamlıyoruz. Kudüs gibi insan onuru da kutsaldır. 
Bütün duyarlı kesimleri, insan hakları hareketlerini, uluslararası insan hakları mekanizmalarını bu zulme 
karşı daha güçlü tepki vermeye çağırıyoruz.
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Tek amaçları Siyonistler tarafından zorla çıkarıldık-
ları vatanlarına geri dönüş iradesini gündeme taşı-
mak ve Gazze’ye 2006’dan beri uygulanan haksız ve 
gayri insani ablukanın kaldırılması taleplerini dün-
yaya duyurmak olan Gazzeli kardeşlerimiz keskin 
nişancılar tarafından hedef gözetilerek katlediliyor. 
Bugüne kadar “Büyük Dönüş Yürüyüşü” gösterile-
rinde 140’tan fazla Gazzeli kardeşimiz Siyonist rejim 
askerlerince hunharca şehit edildi.

Birçok ülkeye insan haklarına saygı göstermediği 
gerekçesiyle ekonomik ve siyasi ambargo uygula-
yan ABD ve batılı devletler giderek daha da faşistle-
şen ve insan haklarını yok saymayı bir devlet politi-
kası olarak her geçen gün daha da kurumsallaştıran 
Siyonist İsrail’e ise askeri ve siyasi desteğini artıra-
rak devam etmektedir. Bütün dünyanın itirazlarına 
karşın Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıyarak 
büyükelçiliğini Kudüs’e taşıyan ABD, ırkçı Yahudi 
Ulus Devlet Yasası’nı da destekliyor. Filistin halkını 
ve kendi vatanlarındaki meşru haklarını inkar eden, 
Arapçayı resmi dil olmaktan çıkaran, mevcut ırkçı ve 
ayrımcı politikaları yasallaştıran bu apartheid yasa-
sının Trump döneminde gündeme getirilmesi kesin-
likle tesadüf değil.

Siyonistlerin bütün hukuksuzluklarına açık ve şart-
sız destek veren Trump ve evanjelist neocon ekibi-
nin verdiği cesaret, Siyonist rejimin azgınlıkta haddi 
aşmasının da temel nedenidir. Bu alçakça güven ve 
güçle, son günlerde savaş uçakları, tank ve toplar-
la Gazze’ye saldırılar düzenleyerek kardeşlerimizi 
katleden terörist İsrail rejiminin saldırıları karşısın-
da, özelde Gazze genelde ise Filistin halkı meşru 
direnme hakkını kullanarak imkansızlıklar içinde 
kendisini savunmaktadır. Dünkü saldırılarda dört 
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KATLİAM VE ZULÜM,
SİYONİST ZİHNİYETİN 
KARAKTERİDİR

Filistinli kardeşimiz şehit düşmüş, onlarcası da yara-
lanmıştır. Gece saatlerine kadar Gazze’ye uçaklarla, 
toplarla, tanklarla saldıran İsrail rejimi Gazze halkı-
nın direnişi karşısında kayıplar verince ateşkese razı 
olmuştur.

Elbette Filistin halkının taraf olduğu her türlü ateş-
kes ve anlaşmayı önemsiyoruz. Daha az ölüm ve 
daha az yıkım getirecek ateşkesi destekliyoruz. An-
cak şunu da açık ve net olarak söylüyoruz ki her 
türlü ahlaki değerden yoksun bir terör devleti olan 
faşist İsrail rejimi, Filistin topraklarından tamamen 
sökülüp atılmadıkça hiçbir ateşkes ve hiçbir anlaş-
ma bölgede kalıcı bir barışı, Filistin halkının güven-
liğini ve bölgesel huzuru mümkün kılmaz. Tarih bu-
nun şahididir. Daha önce yapılan hiçbir ateşkese ve 
dahası hiçbir uluslararası anlaşmaya sadık kalma-
yan ahlaksız Siyonist rejimin sicili son derece kirlidir. 
Katliam, sürgün ve soykırım Siyonist ırkçı zihniyetin 
karakteridir.

Biz, 1 milyon üyesiyle Türkiye’nin en büyük sendika-
sı ve STK’sı olarak, Filistin halkının zulme karşı meş-
ru direnişini, vatanlarına dönmek için verdikleri her 
türlü meşru mücadeleyi destekliyoruz. Dün olduğu 
gibi bugün de mazlumun, haklının yanında, zulmün 
ise karşısındayız.

Başta BM olmak üzere, bütün uluslararası ve böl-
gesel karar alıcılar ile İslam ülkelerini, Filistinlilerin 
çığlığını duymaya, Siyonist rejimin zulmünü görme-
ye, Siyonist İsrail saldırganlığını durdurmaya, gayri 
insani ve hukuksuz Gazze ablukasını sonlandırmaya 
ve Filistin halkının mazlumiyetini giderecek adil bir 
çözüme destek vermeye çağırıyoruz.

Siyonist İsrail terörünün şehit ettiği kardeşlerimize 
yüce Rabbimizden rahmet, yaralılara acil şifalar, iz-
zet ve onurun sembolü Filistin halkına ve şehitleri-
mizin ailelerine başsağlığı diliyoruz.
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Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde as-
ker eşi Nurcan Karakaya ve 11 aylık 
bebeği Mustafa Karakaya teröristler 
tarafından kurulan pusuda şehit 
edildi. İlk olmayan bu hain saldırı 
toplumda korku ve panik oluştura-
rak birliğimizi dağıtmaya yöneliktir. 
Bu tip terör eylemleri ile psikolojik 
bir üstünlük kazanmak isteyenler 
milletimizin dayanışma ve birlik 
ruhu ile yenileceklerdir. Taşeron te-
rör örgütü, kadınlara ve çocuklara 
saldırarak geçmişte ne kadar onur-
suz olduklarını gösterdikleri gibi bu 
saldırıda da kendilerini göstermiş-
lerdir.

Terör örgütü bölgeyi esir almaya ça-
lışmaktadır. Üst aklın oluşturduğu 
stratejinin taşeronu olan PKK’nın 
asıl niyeti etnik fay hatlarını hare-
kete geçirerek iç savaş çıkarmaktır. 
Hain terör örgütü PKK, bölge insa-
nının eğitimine, ekonomisine, inanç 
sistemine hülasa yaşam hakkına 
saldırmaktadır; bütün zararı bölge 
halkına vermektedir. Fakat bütün 
bunlara rağmen terör örgütü PKK, 

bölgede yaşayan insanlarımıza baş 
eğdiremedi; bundan sonra da eğdi-
remeyecektir. 

“Terör her nereden, her kimden ge-
lirse gelsin”  cümlesini kuranların da 
terörün nereden geldiğini bildikleri-
ni ama ifade etmeye çekindiklerini 
çok iyi biliyoruz. Bilinmelidir ki terö-
rün nereden geldiğini açıkça ifade 
etmeyen her anlayış teröre karşı di-
renci kırmak istemekte, adres ve he-
def göstermeden terörün asıl failinin 
yok sayılmasını istemektedir. 

Emperyalist devletler hangi oyunu 
oynarsa oynasın, hangi terör örgü-
tünü kullanırsa kullansın Türkiye diz 
çökmeyecektir. Türkiye’yi yalnızlaş-
tırdığını zannedenler, Türkiye’nin 80 
milyondan ibaret olmadığını unut-
maktadır. Mazlum milletler her an 
bu ülkeye, bu ülkenin insanına dua 
etmektedir.  

Türkiye, bu bağımsızlık ve demok-
rasi mücadelesini kendi öz kaynak-
larıyla, kendi vatandaşlarıyla, birli-

ği, beraberliği ve onuruyla veriyor. 
Bütün bu hile ve desiselere rağmen 
birlik ve beraberlik içinde kendi yol-
culuğumuza devam edeceğiz. Yeni-
den Büyük Türkiye yolunda elbette 
karşımıza yeni sorunlar, yeni saldı-
rılar çıkacaktır. Kürdüyle, Türküyle, 
Alevisi Sünnisiyle hep beraber bu 
zorlukların, bu saldırıların altından 
kalkacak güçteyiz. Yeter ki bu irade-
mizi kaybetmeyelim. Yeter ki birliği-
mizi daha da güçlendirelim. Tarihi 
derinliğimiz, kültürel birikimimiz, 
kendi insanımız, kendi medeniye-
timiz bize yol gösterecek güçtedir. 
Yeter ki görebilelim.

Memur-Sen olarak bu hain saldırı-
yı en güçlü şekilde kınarken terörle 
mücadelede devletimizin sonuna 
kadar arkasında olduğumuzu bir 
kez daha ifade ediyoruz. Terör bir 
canı daha almadan terörün canına 
okunmalı ve bu ur kesilip atılmalıdır. 

Hakkari’deki hain saldırıda şehit 
olan asker eşi Nurcan Karakaya 
ve bebeği Mustafa Karakaya’ya Al-
lah’tan rahmet kederli askerimize ve 
ailesine başsağlığı dileriz.

TERÖRE KARŞI MİLLİ BİRLİK VE BERABERLİK 
HER ZAMANKİNDEN FAZLA OLMALI

TERÖRÜ LANETLİYORUZ
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TÜRKİYE – AB KİK ÜYELERİNDEN 
TBMM BAŞKANI YILDIRIM’A ZİYARET
TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Türkiye - AB Karma İstişare Komitesi’nin (KİK) Türkiye Kanadını oluşturan 
konfederasyon ve meslek kuruluşu temsilcilerini kabul etti.

Heyeti makamında kabul eden Yıldırım, 27. Dö-
nem’de Türkiye için güzel işler yapmayı arzu ettikle-
rini söyledi.

Çeşitli sosyal kesimlerin beklentilerini bir araya geti-
rebilmenin yolunun, onları temsil eden sivil toplum 
kuruluşlarıyla çalışmakla sağlanabileceğine işaret 
eden Yıldırım, “Vatandaşın beklentilerini tek tek 
karşılamak mümkün değil. İşveren çevresi ve onla-
rın temsilcileriyle, işadamları, sanayiciler ve onların 
temsilcileriyle, tüm kesimlerin temsilcileriyle yakın 
çalışma içerisinde milletin beklediği düzenlemeleri 
yapma imkanımız olacak. Yürütmeye yönelik de ta-
bandan gelen beklentileri aktarma şansımız olacak” 

ifadelerini kullandı. Yıldırım, demokrasiyi daha da 
geliştirmek, ülkeyi zenginleştirmek, vatandaşın re-
fah ve mutluluğu için el birliğiyle çalışmalara devam 
edeceklerini kaydetti.

Heyette; Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TESK Genel Baş-
kanı Bendevi Palandöken, Türk-İş Genel Başkanı 
Ergün Atalay, Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, 
Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, 
TZOB Genel Sekreteri Hasan Hüseyin Coşkun, TİSK 
Genel Sekreteri Akansel Koç ve Türkiye-AB Karma 
İstişare Komitesi Türkiye Kanadı Sekreteri Mustafa 
Bayburtlu yer aldı.
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MEMUR-SEN’DEN ÇALIŞMA, SOSYAL HİZMETLER VE 
AİLE BAKANI SELÇUK’A ZİYARET
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın beraberindeki heyet ile birlikte Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile 
Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Bakanlıkta gerçekleştirilen ziyarette Genel Başkan 
Ali Yalçın ve beraberindeki heyet, Bakan Selçuk’a 
hayırlı olsun temennilerini iletti. Ziyarette gündem 
üzerine de fikir alışverişinde bulunularak, dünya ve 
Türkiye özelinde çalışma alanına dair istişareler ger-
çekleştirildi. 

Yalçın görüşmede kamu görevlilerinin hali hazırda 
devam eden sorunlarını Bakan Selçuk’a aktardı, çö-
züm konusunda gerekli çalışmaların bir an önce ya-
pılmasının önemine değindi. 

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk ise ziyaretten duyduğu 
memnuniyeti dile getirerek heyete teşekkürlerini 
iletti. Yeni bir dönemin başladığına dikkati çeken 
Selçuk, çalışma ve sosyal hizmetler alanında yeni 
çalışmaların yapılacağını ve bu alandaki ilerlemenin 
devam edeceğini belirtti. 

Selçuk, kamu görevlilerinin sorun ve taleplerine 
ilişkin de çalışmaların yapılacağını söyledi. Ziya-

rette Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın’ın yanı 
sıra, Memur-Sen Genel Başkan Vekili ve Sağlık-Sen 
Genel Başkanı Metin Memiş, Memur-Sen Genel 
Başkan Yardımcıları Hacı Bayram Tonbul ve Günay 
Kaya, Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Vekili Latif Selvi, 
Büro Memur-Sen Genel Başkanı Vecdi Yanbaz, Bem 
Bir-Sen Genel Başkanı Mürsel Turbay, Bayındır Me-
mur-Sen Genel Başkanı Soner Can Tufanoğlu, Birlik 
Haber-Sen Genel Başkanı Ömer Budak ve Kültür 
Memur-Sen Genel Başkanı Mecit Erdoğan da hazır 
bulundu.
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İNCE’DEN MEMUR-SEN’E ZİYARET

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce ve beraberindeki heyet, 
Memur-Sen Konfederasyonu Genel Merkezi’ni ziyaret etti.

Memur-Sen Konfederasyonu Genel Merkezi’nde 
gerçekleştirilen ziyarette Cumhurbaşkanı Adayı Mu-
harrem İnce ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın 
bir süre ikili olarak görüştü. Toplantı salonunda ba-
sına açık şekilde devam eden görüşmede Yalçın ve 
İnce açıklamalarda bulundu.

Kamu Görevlileri Olarak Sorunlarımıza 
Dikkat Çekilmesine Önem Veriyoruz

Yalçın memurların sorunlarına ilişkin ise: “Grev ve 
siyaset hakkı istiyoruz. Örgütlenme alanlarımız ge-
nişlesin istiyoruz. Kılık-kıyafet yönetmeliği değişsin 
istiyoruz. Kamu görevlileri olarak sorunlarımıza dik-
kat çekilmesine önem veriyoruz. Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’ın dün 3600 ek gösterge ile kurduğu cümle 
kamu görevlilerinde heyecan oluşturdu. Sayın Mu-
harrem İnce ve diğer adayların da bu konulara du-
yarsız kalmadıklarını görüyoruz” dedi.

Tüm adayların PKK, FETÖ ve DAEŞ ile etkin mücade-
le etmesinin önemine dikkati çeken Yalçın, “24 Ha-
ziran’da, milletimiz üzerinde alçak uçuş yaparak al-
çakça saldıran ve 250 insanımızı şehit eden FETÖ’ye 
nefes aldıracakların, FETÖ’ye umut vereceklerin kar-
şısında yer alacağız” diye konuştu.

Yalçın, Türkiye’nin bir çok noktada atması gereken 
adımların olduğunu vurguladı. Yalçın, “Adalette, liya-
katte, eğitimde, kültürde, üretim eksenli ekonomide 
ve diğer alanlarda atılması gereken adımların ivedi-
likle atılmasını istiyoruz. Orta kalite tuzağını aşma-
mız gerekiyor” diye konuştu.

İnce: Eski Türkiye’den Biz de Memnun 
Değiliz, Yepyeni Bir Türkiye Mümkündür

Cumhurbaşkanı olması halinde eğitim konusunda 
tüm taraflarla biraraya gelerek mutabık kalarak yeni 
kararlar alacaklarını belirten İnce, “Herkesin kabul 
ettiği, edebileceği kararları burada birlikte alacağız. 
Dayatmaları hiçbir zaman doğru bulmuyoruz. Kı-
lık-kıyafet konusunda da böyle düşünüyoruz. Hiçbir 
dayatmayı kabul etmiyoruz. Türkiye bunları aşmış-
tır” ifadelerini kullandı.

Kamuda ehliyet ve liyakat sistemiyle herkesin eşit 
haklarda görevlere geleceğini belirten İnce, “Gençle-
re bu konuda umut vermeliyiz. Gençler, ‘ben çalışır-
sam yaparım’ diyebilmeli” dedi.

Ziyarette CHP Genel Başkan Yardımcıları Engin Altay, 
Veli Ağbaba, Onursal Adıgüzel ile Memur-Sen Genel 
Başkan Vekili Metin Memiş, Genel Başkan Yardımcı-
ları Mehmet Bayraktutar ve Mehmet Emin Esen de 
hazır bulundu.
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Memur-Sen Konfederasyonu Genel Merkezi’nde gerçekleştiri-
len ziyarette Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Saadet Partisi 
Cumhurbaşkanı Adayı ve Genel Başkan Temel Karamollaoğlu ile 
bir süre ikili olarak görüştü. Daha sonra basına açık şekilde devam 
eden ziyarette Yalçın ve Karamollaoğlu, açıklamalarda bulundu.

Yalçın: Çalışma Hayatı Dinamik Bir Alan

Çalışma hayatının dinamik bir alan olduğunu vurgulayan Yalçın, 
“5 milyonu aşkın kitlenin toplu sözleşme masasında 2 yıl içerisin-
de milli gelirden alabileceği payı belirleyen konfederasyon olarak 
çalışma hayatına ilişkin sorunların gündeme getirildiği bir süreç-
ten geçiyoruz. Bütün adayların seçim beyannamelerinde de ça-
lışma hayatına ilişkin çok ciddi başlıklar açılmış durumda. Bunlar 
da bizi memnun ediyor. Çünkü çalışma hayatındaki sorunlar ne 
kadar gündeme gelirse çözümler de o kadar yakındır demektir. 
Bu sorunları sadece konfederasyon bazlı bizim gündeme getir-
memiz değil aynı zamanda ülkenin yönetimine talip olanların 

KARAMOLLAOĞLU’NDAN MEMUR-SEN’E ZİYARET
Saadet Partisi (SP) Cumhurbaşkanı Adayı Temel Karamollaoğlu, beraberindeki heyet ile birlikte, Me-
mur-Sen Konfederasyonu Genel Merkezi’ni ziyaret etti.

da gündeme getirmeleri önemli. Tabi 
bunların sadece seçim süreçlerinde 
gündeme gelmesi de yeterli değil, sü-
rekli olarak gündemde tutulması gere-
kiyor” ifadelerini kullandı.

Karamollaoğlu: Adil Paylaşımı 
Esas Alan Bir Yaklaşım Gerekiyor

Saadet Partisi Cumhurbaşkanı Adayı 
Temel Karamollaoğlu, Memur-Sen’in 
büyük bir kitleye hitap ettiğini belirte-
rek, “Şimdiden sendikalarla oturulup 
böyle bir süreç belirlense, hem ücret 
meselesi hem, emeklilik meselesi, hem 
de terfi meseleleri çözülebilir. Bu tür 
alanlarda, ‘ben yaptım oldu’ mantığı 
doğru bir yaklaşım değildir. Konunun 
paydaşlarıyla birlikte çözülmesi gere-
kir.”

Ziyarette Memur-Sen Genel Başkan 
Yardımcıları Günay Kaya ve Levent 
Uslu ile Saadet Partisi Genel Başkan 
Yardımcısı Mesut Doğan ve Parti Genel 
Sekreteri Tacettin Çetinkaya da hazır 
bulundu.
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, 
TÜRKİYE - AB KİK HEYETİNİ KABUL ETTİ

Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleşen kabulde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Memur-Sen 
Genel Başkanı Ali Yalçın ve beraberindeki Türkiye - AB Karma İstişare Komitesi heyetiyle bir süre görüştü.

Görüşmede Genel Başkan Ali Yalçın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çalışma hayatıyla ilgili konuları ve beklenti-
leri de iletti.

Kabulde Maliye Bakanı Berat Albayrak, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile 
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın’ın da aralarında bulundu-
ğu Türkiye - AB Karma İstişare Komitesi Heyetini makamında kabul etti.
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YALÇIN’DAN BAKAN ÇAVUŞOĞLU’NA 
HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ

Bakanlıkta gerçekleştirilen görüşmede Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Ça-
vuşoğlu bir süre görüştü.

Görüşmede Yalçın, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na hayırlı olsun temennilerini ileterek tebrik etti.

Bakan Çavuşoğlu ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Yalçın ve heyete teşekkürlerini iletti. 

Görüşmede Dışişleri çalışanı kamu görevlilerinin sorunları ve beklentileri de ele alınarak çözümüne ilişkin 
istişareler gerçekleştirildi.

Daha sonra Yalçın ve beraberindeki heyet, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran’ı da ziyaret etti.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na hayırlı olsun ziyaretinde 
bulundu.
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Memur-Sen Konfederasyonu ve Kadınlar Komisyonu, 21 Haziran 2018 tarihinde Destek Medya Gru-
bu’nun personel istihdamı amacıyla yayımladığı iş ilanında kullandığı ifadelerle ilgili olarak suç du-
yurusunda bulundu. 

Konuyla ilgili olarak Memur-Sen Kadınlar Komisyonu tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Türki-
ye’nin demokratikleşmede zirveye çıktığı, insan hak ve onurunu koruma konusunda büyük ilerleme 
kaydettiği, ayrıcalık ve ayrımcılık uygulamalarına karşı toplumsal farkındalığın arttığı, gerek mev-
zuat gerek uygulama yönüyle her türlü ayrımcılığın sona ermesi yönünde toplumsal mutabakatın 
en üst düzeyde sağlandığı bir dönemde, ayrımcılığı, cinsiyetçiliği, dini inanışa dayalı ötekileştirmeyi 
canlandırmaya dönük, bu türden fiilleri kınıyor, failleri hakkında gerekli yasal sürecin işletilmesini 
önemsiyoruz” ifadelerine yer verildi.

Memur-Sen Konfederasyonu, Destek Medya Grubu’nun 21 Haziran 2018 tarihinde, internet ortamında ya-
yımladığı iş ilanında yer verdiği ayrımcı ifadeler nedeniyle suç duyurusunda bulundu. Konuya ilişkin yapılan 
açıklamada, “Destek Medya Grubu (Destek Yayınları) tarafından yayınlanan iş ilanında, aranan elemanın 
nitelikleri belirtilen bölümde, “BAYAN (Erkek ve Türbanlı Adayların Cv’leri Dikkate Alınmayacaktır. Önemle 
Belirtilir” şeklinde, nefret suçuna, cinsiyete ve inanca dayalı ayrımcılığa neden olan ilanı, insan haklarına, 
insan onuruna açık saldırı, ayrımcılık yasağına dair kesin ihlal kapsamında görüyoruz” değerlendirmesinde 
bulunuldu.

İşte o açıklama:

“Destek Medya Grubu (Destek Yayınları) tarafından yayınlanan iş ilanında, aranan elemanın nitelikleri belir-
tilen bölümde, “BAYAN (Erkek ve Türbanlı Adayların Cv’leri Dikkate Alınmayacaktır. Önemle Belirtilir” şek-

MEMUR-SEN’DEN AYRIMCILIĞA TEPKİ
iLANA SUÇ DUYURUSU
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linde, nefret suçuna, cinsiyete ve inanca dayalı ayrımcılığa neden olan ilanı, insan haklarına, insan onuruna 
açık saldırı, ayrımcılık yasağına dair kesin ihlal kapsamında görüyoruz.

Yüksek Öğretim Kurulu’nda öğrencilerin, kamuda kamu görevlilerinin, Meclis çatısı altında milletvekilleri-
nin, başörtüsü yasağından kurtarılmasına, inançları gereği başörtülü giyimi benimseyen kadınların, eğitim-
den çalışma hayatına, siyasetten diplomasiye, her alanda özgürce ve ayrımcılığa maruz kalmaksızın bulun-
malarına öncülük eden, bu çerçevede 12 milyon imzayla milletimizin bu konudaki fikrini deklare etmesine 
zemin oluşturan, Türkiye’nin en büyük emek örgütü olarak; çalışma hayatı dahil, herhangi bir alanda ırka, 
cinsiyete, inanca, dile ya da başka nedenlere dayalı her tür ayrımcılığın ve ayrıcalığın karşısında olacağımızı 
bir kez daha deklare ediyoruz. Bu kapsamda Türkiye’nin bir çok alanda ortaya koyduğu değişim, dönüşüm 
ve yenilenme çabasının akamete uğratılması sonucunu hedefleyen her çabayı, hazırlığı, fiili ve söylemi mil-
letin iradesiyle tarihin çöp sepetine gönderilen 28 Şubat benzeri bir ara sürecin hayat bulması çabasına 
katkı olarak görüyoruz. Böyle bir sürecin varlığına da bu yönde ortaya konan çabalara da izin vermemek 
adına sorumluluk almaktan hiçbir zaman kaçınmayacağımızı hatırlatıyoruz.

“Suçun Faili Ortaya Çıkarılsın”

Kıyafeti, bir inancın veya dünya görüşünün tezahürü olarak gören ve bu suretle kıyafet üzerinden hesap-
laşma sevdasına düşen geçmiş dönem uygulamalarını çağrıştıran ilan metni; toplumsal barışı zedelemeyi, 
nefret suçlarına yönelik fiillere azmettirmeyi daha geniş bir çerçeveyle ayrımcılık yasağını yok sayıp ötekileş-
tirmeyi makul göstermeyi hedefleyen bir yaklaşımın ürünüdür. Kamuoyunun konu hakkında bilgilenmesi 
ve milletimizin söz konusu fiilin hak ettiği tepkiyi tereddüt etmeden ve gecikmeden vermesi sonrasında 
anılan firmanın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamaları ve olayla ilgili özür beyanını gerekli 
ve önemli bulmakla birlikte, söz konusu fiilin hangi amaçla kim ya da kimler tarafından gerçekleştirildiği-
nin ortaya çıkartılması, ayrımcılık yasağına aykırı fiillere milletimizin tahammülsüzlüğünün ortaya konması 
gerekçeleriyle söz konusu ilanın içeriğini oluşturan faillerin belirlenmesi ve cezalandırılması talebiyle suç 
duyurusunda bulunmayı milletimize, insana, insan haklarına ve onuruna dair saygımızın, mücadelemizin 
gereği olarak görüyoruz. Türkiye’nin en büyük emek hareketi olarak, kamu ya da özel sektör fark etmeksizin 
çalışma hayatının herhangi bir alanında ayrımcılık yasağına aykırı uygulamalarla mücadele etmeyi ve bu 
uygulamalara son vermeyi; emek mücadelemizin, saygın iş hedefimizin, insanı önceleyen, inanca saygıyı 
önemseyen kuruluş değerlerimizin bize yüklediği asli ve öncelikli sorumluluk olarak görüyoruz.

Anayasanın eşitlik ilkesini, İş Kanunu’ndaki eşit davranma ilkesini, BM Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın 
Önlenmesi Uluslararası Sözleşmesi (CEDAW) ve ILO’nun İş ve Meslek Bakımından Ayrım Hakkındaki 111 
Sayılı Sözleşmesi gibi uluslararası hukuk hükümlerini ihlal eden bu haksız ifadeler aynı zamanda Türk Ceza 
Kanunu’nda tanımlı nefret ve ayrımcılık suçunu oluşturmaktadır.

Konfederasyonumuz tarafından bu suç teşkil eden ifadeleri kullananlar hakkında suç duyurusunda bulu-
nulduğu gibi Çalışma Bakanlığı birimleri ile Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu’na şikâyet başvurusu 
yapılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”
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BAKAN ÇAVUŞOĞLU 
LİDERLİK AKADEMİSİ’NDE KONUŞTU
Memur-Sen’in gençlik teşkilatı Genç Memur-Sen tarafından organize edilen, “Uluslararası Öğrenciler 
Liderlik Akademisi”nin ilk dersi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı 
Günay Kaya, Genç Memur-Sen Başkanı Eyüp Beyhan sivil toplum kuruluşlarının gençlik teşkilatları ve 
çok sayıda gencin katılımıyla Başkent Öğretmenevi’nde gerçekleştirildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, herhangi bir ay-
rımcılık yapmadan, bütün terör örgütlerinin ideolo-
jisinin ortadan kadırılmasına ihtiyaç bulunduğunu 
söyleyerek, “Böylelikle, terör örgütleri özellikle genç 
nesil başta olmak üzere daha fazla insanı zorla silah 
altına alamaz” dedi.

Memur-Sen ve Genç Memur-Sen’in, sadece üyeleri-
nin menfaatleri konusunda değil, aynı zamanda sos-
yal ve insani politikada da oldukça duyarlı olduğunu 
belirten Çavuşoğlu, Genç Memur-Sen’in düzenlediği 
liderlik akademisi programının katılımcılara benzer-
siz bir tecrübe kazandıracağını dile getirdi.

Beyhan: Projeyle Amacımız Tecrübe Paylaşımı

Genç Memur-Sen hakkında katılımcılara bilgi veren 
Eyüp Beyhan, Genç Memur-Sen’in gerçekleştirdiği 
faaliyetlere değindi.

Genç Memur-Sen’in sadece yurtiçinde değil, ulusla-
rarası arenada da faaliyetler gerçekleştirdiğini belir-
ten Beyhan, “Ülkemizde özellikle son yıllarda artan 
uluslararası öğrenciler de Genç Memur-Sen’in çalış-
ma alanına girmektedir. Biz de Dış İlişkiler Komisyo-
nu’muzun gayretleriyle onlarla irtibatta kalıp, ilişki 
geliştiriyor ve ortak projeler düzenliyoruz. Ayrıca 

ülkemizi ziyaret eden Uluslararası Gençlik Sivil Top-
lum Kuruluşları temsilcilerine mihmandarlık ediyor 
ve ülkemizin insani, tarihi ve kültürel zenginliklerini 
misafirlerine aktarıyoruz. Dünya gençliğine yönelik 
akademik ve sosyal raporlar hazırlayarak, kamu dip-
lomasisi çerçevesinde uluslararası gençlik örgütleri 
ve platformlarıyla ülkemizin tarihi ve kültürel zen-
ginliğini aktarma çalışmaları yapıyoruz” ifadelerini 
kullandı.

Genç Memur-Sen



Memur-Sen Bülten 2018

2018 Memur-Sen Bülten |   99

Genç Memur-Sen

ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER LİDERLİK AKADEMİSİ’NDE 
ÖDÜL TÖRENİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Genç Memur-Sen 2018 Uluslararası Öğrenciler Liderlik Akademisi Mezuniyet Töreni, Ankara’da gerçek-
leştirildi.

İftar Programı ve Ödül Töreni, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Memur-Sen Onursal Başkanı ve Meclis 
İdare Amiri Ahmet Gündoğdu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Orhan Yegin, Genç Memur-Sen 
Genel Başkanı Eyüp Beyhan, Memur-Sen ve bağlı sendikaların Genel Başkanları ve yönetim kurulu üyeleri 
ile 3 bini aşkın davetli ve dünyanın dört bir yanından gelerek Ankara’da eğitim alan Uluslararası öğrencilerin 
iştirakiyle gerçekleştirildi.

Genç Memur-Sen Uluslararası Öğrenciler Liderlik Akademisinin çalışmaları hakkında bilgi veren Genç Me-
mur-Sen Genel Başkanı Eyüp Beyhan, “Türkiye bilim, eğitim ve teknolojide ilerlemiş olan yenilikçi ve başarılı 
pek çok üniversiteye sahiptir. Bu üniversitelerimizin birçoğu da Ankara’da bulunmaktadır. Türkiye’nin diğer 
üniversitelerinde olduğu gibi bilimsel başarı olarak, Ankara’da bulunan üniversitelerimiz dünyanın en iyi 
üniversiteleri arasına girmiştir. Üniversitelerimizin bilimdeki başarıları uluslararası arenada dikkat çekmiştir. 
Dolayısıyla Türkiye’de ve Ankara’da lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimlerini yapmak için dünyanın dört 
bir yanından gelen pek çok öğrenci bulunmaktadır” dedi.
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ENGELLİ VATANDAŞLARIMIZIN SORUNLARI 
SADECE BİR HAFTADA DEĞİL, SÜREKLİ ELE ALINMALIDIR
Engelliler Haftası, bir kutlama değil, farkındalık oluş-
turma günleridir. Engelli vatandaşlarımızın sorunları 
sadece bir gün ve haftada değil, sürekli ele alınmalı, 
gündemde tutulmalıdır.

Engellilerimizin hatırlanması, onların sorunlarının 
çözümlenmesi ve seslerinin duyurulması aşamasın-
da bu hafta oldukça önemlidir.

Ülkemizdeki engelli vatandaşlarımız, çözüm bekle-
yen birçok sorunuyla toplumsal hayatın içerisinde 
yer almaktadır. Bu sorunların çözümü kadar engel-
liliği ortadan kaldıracak tedbirleri almak da önemli-
dir. Bu konuda devletin yanı sıra sivil toplum örgüt-
lerine de büyük görevler düşmektedir.

Ülkelerin gelişmişlikleri, vatandaşlarına verdiği de-
ğerle ölçülmektedir. Bir devlet, bütün vatandaşlarını 
kucaklayabiliyor, onların hayat kalitesini yükseltiyor 
ve sıkıntılarını giderebiliyorsa sosyal devlettir. Dev-
let, özellikle dezavantajlı vatandaşlarına pozitif ay-
rımcılık yapmalı, onların hayat şartlarını kolaylaştır-
malı ve üretime katkıda bulunmalarını sağlamalıdır.

Eğitimde fırsat eşitliğinin olması, engelli vatandaşla-
rımızın daha rahat ve kaliteli eğitim almaları olmazsa 
olmazdır. Eğitim kurumlarının engelli vatandaşları-
mıza uygun hale getirilmesi ve eksikliklerin gideril-
mesi için çalışan engellilerimizin yaşadığı sorunların 
takipçisi olduk, olmaya da devam edeceğiz. Çalışma 
ortamlarının uygun hale getirilmesi, çalışma şartları-

Onlara
Engel

ENGELLİLER HAFTASI 
10-16 MAYIS
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nın iyileştirilmesi ve kullanacakları materyallerin te-
mini konusunda üzerimize düşeni yapmanın çabası 
içerisindeyiz.

Engellilerin kamusal hayatın her alanına tam ve ba-
ğımsız kişiler olarak katılımı, çalışma alanında fırsat 
eşitliğinin sağlanması, kişisel gelişim imkânlarından 
istifade edebilmeleri, eğitim-öğretim hizmetlerine 
erişimlerinin kalıcı olarak temini, yapılan düzen-
lemelerin engelli vatandaşlarımız da düşünülerek 
planlanması ve uygulanması; engellilerini dört du-
var arasına kapatmayan, sosyal alanda imkân ve 
kamusal alanda istihdam oluşturan bir Türkiye ve 
dünya için herkes duyarlı olmalı ve elinden geleni 
yapmalıdır.

Engelli kardeşlerimiz sadece insanların iyilikseverli-
ğine terk edilmeden ayrımcı olmayan iyi kanunların 
imkânına da kavuşturulmalıdır.

İnsan onuruna yaraşır ve toplumla kaynaşan bir ha-
yat tarzı, engellilerin en tabii hakkı ve devletin de 
öncelikli görevidir. Anayasa ve kanunlarımız, engel-
lilerle ilgili olarak evrensel değerlerle düzenlemeleri 
öngörmüş ve devleti engellilerin sorunlarına yönelik 
olarak yükümlü kılmıştır. Devlet, bu yükümlülüğünü 
yerine getirmelidir. 

Memur-Sen olarak, engellilerimizin sorunlarının çö-
zümü ve kazanımların daha da artması için şimdiye 
kadar olduğu gibi bundan sonra da her türlü müca-
deleyi vermeyi, sorunların üzerine kararlılıkla gitme-
yi sürdüreceğiz.

Engelliler Haftası’nın, sorunların gündeme gelme-
sine ve çözüm üretilmesine vesile olmasını temen-
ni ediyor tüm engellilerimize ömür boyu sağlıklı ve 
mutlu yarınlar diliyoruz.
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MİLLİ EĞİTİM BAKANI ZİYA SELÇUK’A ZİYARET

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Vekili Latif Selvi, 
Genel Başkan yardımcıları Ramazan Çakırcı, Mithat Sevin, Şükrü Kolukısa, Hasan Yalçın Yayla ve Atilla 
Olçum, Millî Eğitim Bakanı Prof.Dr. Ziya Selçuk’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Bakan Selçuk’a yeni görevinde başarılar dileyen Yal-
çın, görüşmede eğitim çalışanlarının sorunlarını ve 
çözüm önerilerini dile getirdi. Öğretmene daha fazla 
itibar edilmesi ve öğretmenlik mesleğinin itibarını 
artıracak projelere ağırlık verilmesi, eğitimcilere yö-
nelik şiddetin engellenmesi, sözleşmeli personelin 
sorunlarının çözülmesi gibi acil meseleler için ça-
lışma ve uygulamaların bir an önce hayata geçiril-
mesi ve seçim öncesi sözü verilen 3600 ek gösterge 
müjdesinin verilmesinin önemli olduğunu vurgula-
dı. Yalçın, istihdam sürecindeki zorluklar, öğretmen 
açığı, adalet duygusunu zedeleyen mülakatla istih-
dam, eğitimcileri bezdiren Alo 147 hattı, istihdamda 
güçlük çekilen bölgelerdeki zorluklar ve mahrumi-
yetler, kariyer basamaklarına yeniden işlerlik kazan-
dırılması, performans değerlendirmesinin bakanlık 
gündeminden tamamen kaldırılması, okul yönetici-
lerinin işveren muamelesi görmesi, alan değişikliği 
talepleri, okulların ödenek ve bütçe ihtiyacı, 40 yaş 
mağduru öğretmenlerin yaşadıkları sıkıntılar da dâ-
hil olmak üzere eğitimin ve eğitimcilerin tüm sorun-
ları ve çözüm önerileri paylaşıldı.

Sözleşmeli Öğretmenler Kadroya Alınmalı

Öğretmenlerin bir yerde görev yapmaları ve orada 
durmaları için teşvik edici yöntemler kullanılma-
sı gerektiğini dile getiren Yalçın, sözleşmeli öğret-
menlerin durumunu hatırlatarak kadro talebinde 

bulundu. İstihdamda güçlük çekilen illerde teşvik 
edici çalışmalar yapılması gerektiğini belirten Yalçın, 
“Öğretmenleri, istihdamda güçlük çekilen yerlerde 
tutmanın yolu cebri değil, cezbedici yöntemlerden 
geçmektedir. Öğretmenlerimizin mali ve özlük hak-
larının iyileştirilmesi gerekmektedir. İş barışını bozan 
sözleşmeli istihdamdan vazgeçilmeli, sözleşmeli öğ-
retmenler kadroya geçirilinceye kadar da eş ve sağ-
lık mazereti giderilmelidir” diye konuştu.

Bakanlık Eğitimin Paydaşlarına Kulak Vermeli, 
Birlikte Çalışmayı Öncelemelidir

Bu yeni dönemde toplumun değerlerine ve taleple-
rine duyarlı, eğitimin paydaşlarının tecrübelerine ve 
görüşlerine değer atfeden, toplumun hiçbir kesimini 
yok saymayan ve ötekileştirmeyen, liyakat ve ehli-
yeti önceleyen bir yönetim anlayışıyla meseleler ele 
alınmalıdır. Bakanlığın bütün birimlerinin sendika-
lar ve diğer sivil toplum kuruluşları başta olmak üze-
re eğitim alanındaki diğer paydaşlarla daha etkin bir 
iletişim ve işbirliği içerisinde olması yönünde irade 
kullanmaları eğitimin geleceği ve niteliği açısından 
yerinde bir tutum olacaktır. Millî Eğitim Bakanı Ziya 
Selçuk, kendisiyle paylaşılan konuları çok önemse-
diğini, araştırma ve raporların gelecek perspektifi 
açısından önemli bir veri olduğunu ifade ederek, zi-
yaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
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ŞEHİR HASTANELERİ YENİ TÜRKİYE’NİN 
GELECEK VİZYONU

Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş, şehir hastaneleri üzerinden provokatif haberlerin yıpratma 
amaçlı olduğunu, bunlara kulak asılmaması gerektiğini söyledi. Şehir hastanelerinin sağlıkta dönüşü-
mün ikinci aşamasının önemli temel taşlarından biri olduğunu söyleyen Memiş, şehir hastaneleri ile 
büyük bir aşama kaydedileceğini kaydetti.

Özellikle son 15 yıl içinde sağlıkta dönüşüm progra-
mı çerçevesinde Türkiye’de müthiş bir dönüşüm ya-
şandığını belirten Metin Memiş, 2002 yılından önce 
sağlık hizmetinin yanı sıra ilaç bile almanın sorun 
olduğunu, son 16 yılın sonunda ise sağlık hizmetle-
rine yapılan yatırımla vatandaşın yüzünün güldüğü-
nü ifade etti. Şehir hastanelerinin ülkemizin gelecek 
vizyonu olduğunu dile getiren Memiş, “Yalan yanlış 
haberlerle, şehir hastanelerinin değersizleştirilmeye 
çalışılmasını yakıştıramıyor ve doğru bulmuyoruz. 
Biz sendika olarak şehir hastanelerini ziyaret ettik. 
Raporlar hazırladık. Adana Şehir Hastanesi’nin Av-
rupa’nın en büyüğü olduğunu gururla gördük. Şehir 
hastaneleriyle vatandaşlarımız daha iyi ortamlarda 
sağlık hizmeti alırken, sağlık çalışanlarımız da daha 
iyi şartlarda sağlık hizmeti vermekten memnun.” 
şeklinde konuştu.

Sağlık-Sen olarak şehir hastaneleri hakkında hazır-
ladıkları raporda, haksız ve yersiz eleştirilere rağmen 
şehir hastanelerinin son derece başarılı bir şekilde 
başlangıç yaptığının görüldüğünü belirten Memiş, 
şehir hastanelerinin kayda değer olmayan eksiklik-
leri ile birlikte müthiş bir proje olduğunu ifade etti. 
Memiş, “Şehir hastaneleri, bir Recep Tayyip Erdoğan 
projesi. Bir defa şehir hastaneleri tüm branşlarda 
hekimlerin bir arada olduğu ultra bir sistem. Sağlık 
teknolojisi, alt yapısı açısından bir uzay üssü gibi dü-
şünün. Son derece donanımlı, her şey ayrıntılı, her 
şey yeni, her şey hızlı, her şey güncel. Özetle şehir 
hastaneleri Yeni Türkiye’nin yeni yüzüdür, gelecek 
vizyonudur” ifadelerini kullandı. Memiş, şehir hasta-
nelerinin başka ülkelerde olmayan bir başarı hikâye-
si olduğunu söyledi. 
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DİYANET-SEN DANIŞMA KURULU TOPLANTISI 
KIZILCAHAMAM’DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Diyanet-Sen Danışma Kurulu  İstişare Toplantısı Genel Başkan Mehmet Bayraktutar başkanlığında Kızıl-
cahamam’da gerçekleştirildi. Yönetim, denetim ve disiplin kurulu üyelerinin katıldığı istişare toplantı-
sında çalışmalar değerlendirilerek önümüzdeki dönem yol haritası belirlendi. 

Toplantıda konuşan Genel Başkan Mehmet Bayrak-
tutar, Diyanet-Sen’in bu yıl 15. Kez yetkili sendika 
olmayı başardığını hatırlatarak “Kararlı ve istikrarlı 
büyümemiz inşallah devam edecek. Sayısal çoklu-
ğumuzu övünç meselesi  değil artan yük ve sorum-
luluğumuzun farkındalığı ile değerlendiriyor, birlik 
ve beraberlik bilinci ile erdemli sendikacılık yürüyü-
şümüze devam ediyoruz” dedi.  

Diyanet-Sen’in ilklerin sendikası olduğuna dikkati 
çeken Bayraktutar “Birlerle başladığımız sendikal 

yolculuğumuzda Yüce Rabbimiz bize hep ilkleri ya-
şattı. Memur-Sen’e bağlı sendikalar arasında ilk yet-
kiyi aldık ve Memur-Sen’in besmelesi olduk. Kamu 
görevlileri içerisinde sendikalaşma oranı en yüksek 
kesim olmanın haklı onurunu yaşadık ve bu yıl  15 
yıllık yetkinin yanında 81 ilimizin 81’in de de yetkiyi 
alarak sendikacılık tarihine ilklerin sendikası oldu-
ğumuzu bir kez daha yazdırdık.  Bu başarının her gü-
nünde, her anında inanç, mücadele, sabır, dayanış-
ma, direniş, kararlılık ve elbette alın teri vardır. Vefa, 
cefa, fedakârlık vardır. Bu başarıda emeği olan, alın 
teri olan tüm teşkilatıma, her bir üyemize teker teker 
teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi. 

Bayraktutar ayrıca 3600 ek göstergenin tüm Diyanet 
personeline uygulanması, Diyanet’e tahsis edilen 
9500 kadroya bir an önce atama yapılması ve fahri 
Kur’an Kursu Öğreticilerinin çalışma şartlarının iyi-
leştirilmesi gerektiğine vurgu yaparak bu konularda 
çalışmalara devam ettiklerini söyledi. 
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YANBAZ: KADINLARIMIZ HAİNLERE GEÇİT VERMEDİ

Büro Memur-Sen’in düzenlediği Merhamet ve Kadın konulu program ve fotoğraf yarışması ödül töreni 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu’nun katılımıyla yapıldı. Bakan Sarıeroğlu, kadın 
haklarının daha iyi konuma getirilmesi için verdiği mücadele nedeniyle Büro Memur-Sen’i kutladı. Büro 
Memur-Sen Genel Başkanı Yanbaz ise, “Korku nedir bilmeyen, asil, merhametli kadınlarımız sayesinde 
ülkemiz dün de, bu gün de saldırılara karşı dur demiş, hainlere geçit vermemiştir” dedi.

Programa Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jüli-
de Sarıeroğlu, Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı 
Mehmet Emin Esen, Büro Memur-Sen Genel Başkanı 
Vecdi Yanbaz, Genel Başkan Vekili, Genel Başkan Yar-
dımcıları, Memur-Sen Kadınlar Komisyonu Başkanı 
Habibe Öcal, Büro Memur-Sen Kadınlar Komisyonu 
Başkanı, komisyon üyeleri ile çok sayıda davetli ka-
tıldı.

Jülide Sarıeroğlu, “Kadınların her alanda çalışma 
hayatında yer aldığını görüyoruz. Kasım ayı ista-
tistikleri açıklandı, işsizlik oranlarımızda düşüş var 
ama en büyük düşüşümüz kadınlarla ilgili yaşandı. 
1 milyon 400 binlik istihdamın yarısı kadın istihda-

mında gerçekleşti. Şu anda kadınların iş gücüne ka-
tılım oranı yüzde 33 seviyesinde. İçinden geçtiğimiz 
süreçte kadına şiddete sıfır tolerans şeklinde yakla-
şıyoruz. Bu alanda faaliyet gösteren tüm STK’larla 
ortak çalışmalar gerçekleştiriyoruz” dedi.

Genel Başkan Vecdi Yanbaz ise “Kadınların çalışma 
hayatı içerisinde aktif rol alması için ve kadına şid-
deti yok etmek için sendikal çalışmalar yürütüyoruz. 
Kadınları kamuda ve sosyal hayat içerisinde olma-
sı gereken yerde görmek istiyoruz. Toplumumuzun 
tamamlayıcı unsurlarından olan kadının çalışma 
hayatında da bu rolü üstlendiğini görmek bizi mutlu 
ediyor” ifadelerini kullandı.
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ŞEHİD İTFAİYECİ TANER ÇEBİ’NİN ADI 
YETİM ÇOCUKLARLA YAŞAYACAK

Bem-bir-Sen Genel Başkanı Mürsel Turbay; “Onbaşı 
Taner Çebi kardeşimiz kendisini her alanda özellikle 
de itfaiyecilik alanında çok iyi yetiştirmiş ve geliştir-
miş olup uluslararası itfaiye yarışmalarında aldığı 
ödüllerle hafızalara kazınmıştı. Kendini insanlara 
adamış, gerçekten kahraman bir itfaiyeci diğer bir 
deyişle cankurtaran bir itfaiyeci kardeşimizdi” diye 
konuştu.

Bem-Bir-Sen ve İHH, Suriye’nin kuzeyinde Azez ilçe-
sinde bulunan Siccu konteyner kentinde anaokulu 
kurdu, 100 yetim çocuğun eğitim göreceği anaoku-
luna Şehid İtfaiyeci Onbaşı Taner Çebi’nin adı veril-
di. Anaokulun açılışına, Memur-Sen ve Bem-Bir-Sen 
Genel Başkan Yardımcısı Levent Uslu, İstanbul İtfai-
ye Şube Başkanı Hasan Karakaş, Kilis Vali Yardımcısı 
Hakan Yavuz Erdoğan, itfaiye erleri ve bölgedeki Su-
riye Sivil Savunma ekipleri katıldı.

Memur-Sen ve Bem-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcı-
sı Levent Uslu açılışta yaptığı konuşmada, “Sadaka-i 
cariye olarak gördüğümüz bu anaokulunda yetişe-
cek çocuklarımız inşallah Taner Kardeşimizin sevap 
hanesinin devam etmesini sağlayacaktır. Bu hizmeti 
bölgeye kazandıran Bem-Bir-Sen İtfaiye Şube yöne-
timine ve üyelerine gönülden şükranlarımı sunuyo-

rum.” dedi. Memur-Sen ve Bem-Bir-Sen olarak dün-
yanın neresinde bir mazlum varsa orda olduklarını 
ifade eden Uslu, “Teşkilatımızla birlikte, üyelerimizin 
katkılarıyla yardımlarımızı mazlum coğrafyalara gö-
türüyoruz. Bugün bu yetimler için açılmış anaoku-
lunun gururunu yaşıyor ve inşallah biran önce bu 
coğrafyanın da huzura ermesini Cenab-ı Allah’tan 
niyaz ediyorum. Bölgede görev yapan Türk Silahlı 
Kuvvetleri mensupları ile Özgür Suriye Ordusu’na da 
teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.

Bem-Bir-Sen İstanbul İtfaiye Şube Başkanımız Ha-
san Karakaş;  “Bu organizasyonda bizleri yalnız bı-
rakmayan Bem-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkan 
Yardımcımız Levent Uslu ve Kilis Vali Yardımcımız 
Hakan Yavuz Erdoğan’a teşekkür ediyorum” ifadele-
rini kullandı.

Fatih’te bir otelin sauna kısmında çıkan yangına arka-
daşlarıyla birlikte müdahale ederken ağır yaralanıp te-
davi gördüğü hastanede şehitlik mertebesine yükselen 
Taner Çebi, binlerce kişinin katıldığı cenaze töreniyle 
ebediyete uğurlandı.



Memur-Sen Bülten 2018

2018 Memur-Sen Bülten |   107

FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMI 
TARIM-ORMAN ÇALIŞANLARININ DA HAKKI

Genel Başkan Öztürk, Müsteşar Tunç’a; “Fiili Hizmet 
Süresi Zammı (Yıpranma Payı) hakkında yapılacak 
yasal düzenlemede, Tarım ve Ormancılık Hizmet Ko-
lu’nda çalışan personelin de yer alması gerektiğini, 
Tarım-Orman çalışanlarının daha önce söz konusu 
hakka sahip iken, 5510 sayılı Kanun ve sonrasında 
çıkarılan “Fiili Hizmet Süresi Zammı Uygulamasının 
Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” ile bu hakla-
rının ellerinden alındığını” hatırlattı.

Öztürk görüşmede; “Tarım ve Orman Bakanlığı 
personelinin birçoğu yaptıkları görevler gereğince, 
Sağlık Bakanlığı personelinin görevleri esnasın-
da karşılaştıkları risklerin aynısı veya benzerleriyle 
karşı karşıya kalmaktadırlar. Bu konuda; 6331 sayılı 
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na istinaden; kamu 
ve özel sektör için geçerli olmak üzere Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından oluşturulan ve 
26/12/2012 tarihli ve 28509 sayılı Resmî Gazete’de 
yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri 
Tehlike Sınıfları Tebliği ekinde yer alan “nace kodları 

cetvelinde”   bazı işlerin tehlike sınıflandırması gös-
terilmiştir. Söz konusu tebliğ incelendiğinde tarım, 
ormancılık ve balıkçılık işlerinin birçoğu “tehlikeli” 
bazıları da “çok tehlikeli” olarak sınıflandırılmış ve 
tanımlanmıştır” dedi.

Fiili Hizmet Süresi Zammının Tarım-Orman çalışan-
larına verilmemesinin büyük bir haksızlık doğura-
cağının altını çizen Öztürk, Tarım Hizmet Kolu’nda 
zoonoz hastalıklarla mücadele, zirai mücadele, zirai 
karantina ve laboratuvar ortamında çalışanlar ile 
kimyasal maddelerle etkileşim içinde olan, gıda de-
netimi ve gıda kontrolü yapan personel ile Ormancı-
lık Hizmet Kolu’nda da koruma, sınırlandırma ve or-
man yangınları ile mücadele, av ve yaban hayatı ile 
ilgili işlerde doğaya açık alanlarda hayati risk taşıyan 
görevlerde çalışan personel, kaçakçılıkla mücadele, 
orman zararlıları ile her türlü kimyasal ve biyolojik 
mücadele işlerinde çalışanlar ve yine laboratuvar or-
tamında çalışan personelin Fiili Hizmet Süresi Zam-
mından faydalanması gerektiğini dile getirdi. 

Toç Bir-Sen Genel Başkanı Hüseyin 
Öztürk, sağlık çalışanlarına fiili hiz-
met süresi zammı hakkı tanıyan ve 
kamuoyunda torba kanun olarak 
dile getirilen “Askerlik Kanunu ile 
Bazı Kanunlarda ve Kanun Hük-
münde Kararnamelerde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”nin 
Tarım-Orman Çalışanlarını da kap-
sayacak şekilde genişletilmesi ge-
rektiğine ilişkin hazırladıkları raporu 
Tarım ve Orman Bakanlığı Müsteşarı 
Mehmet Hadi Tunç’a iletti.
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TUFANOĞLU, GÜLLÜOĞLU’NU ZİYARET ETTİ

Bayındır Memur-Sen Genel Başkanı Soner Can Tufanoğlu, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu’nu makamında 
ziyaret etti. AFAD Başkanlığı’nda gerçekleşen ziyarette AFAD çalışanlarının sıkıntıları ve çalışma hayatında 
karşılaştıkları problemler başta olmak üzere, yeni Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ve ülke gündemi ile 
alakalı konularda görüş alışverişinde bulunuldu. Sendikal faaliyetler hakkında da Güllüoğlu ile istişarelerde 
bulunan Genel Başkanımız Tufanoğlu, güçlü Türkiye’nin güçlü memur ile tesis edileceğini dile getirdi. Tu-
fanoğlu, sıcak ve samimi karşılamalarından ötürü Güllüoğlu’na teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar 
diledi.

Yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Mehmet Güllüoğlu, nazik ziyaretlerinden dolayı Genel 
Başkan Soner Can Tufanoğlu’na teşekkürlerini iletti. Yapılan ziyarette Genel Başkan Vekili Ayhan Aldagül de 
hazır bulundu.
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ENERJİ BİR-SEN, MADEN OCAĞINDA ÇALIŞANLARLA 
BİRLİKTE İFTAR YAPTI

Enerji Bir-Sen Genel Başkanı Hacı Bayram Tonbul, Genel Başkan Vekili Mehmet Doğan, Genel Başkan Yar-
dımcıları Cemil Şentürk, Gürkan Kaya, Mehmet Reşit Gürbüz ve Abdullah Üstüner ile birlikte Türkiye Taşkö-
mürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğünde maden ocağına inerek, maden çalışanlarını çalışma 
ortamında ziyaret etti ve incelemelerde bulundu. 

Maden ocağını gezen Genel Başkan Tonbul, TTK Amasra İşletme Müdürü Cihat Özdemir’den ocak ve ça-
lışanların durumu hakkında kapsamlı bilgi aldı. Enerji Bir-Sen Genel Merkez Heyeti maden ocağındaki in-
celemelerini tamamladıktan sonra Bartın İl başkanlığının düzenlediği iftar programında maden ocağında 
çalışanlarla birlikte iftar yaptı. 

Heyete ziyaretleri sırasında Zonguldak Şube Başkanı Sedat Güngör ve Şube Yönetim Kurulu Üyeleri, Bartın 
İl Başkanı Mevlüt Kavak eşlik etti.

Enerji Bir-Sen Heyeti, Amasra’da TTK’ya ait maden ocağında çalışanlarla birlikte iftar yaptı.



110   | Memur-Sen Bülten 2018

Memur-Sen Bülten 2018

Birlik Haberleşme ve İletişim Çalışanları Sendikası (Birlik Haber-Sen) Yönetim Kurulu Üyeleri, TRT Genel 
Müdürlüğünü ziyaret ederek TRT personeli ile bir araya geldi.

TRT PERSONELİ TEDİRGİN!

Birlik Haber-Sen Genel Başkanı Ömer Budak, Genel Başkan Vekili Gürbüz İnaltekin, Genel Başkan Yardım-
cıları Mevlüt Burgaç, Cengiz Bekar, Ahmet Karagöz, Muzaffer Bozkurt ve Cüneyt Özban, TRT çalışanları ile 
beraber 703 sayılı KHK (Kanun Hükmünde Kararnameler) ile gelişen kararları değerlendirdiler. Birlik Ha-
ber-Sen Yönetim Kurulu Üyeleri, kurum içinde tedirginlik yaratan kararları TRT personeli ile birlikte tartıştılar 
ve vaziyete ilişkin çıkarımlarda bulundular. Üyelerden gelen soruları yanıtlayan Heyet, personelin taleplerini 
dinleyerek TRT Genel Müdürlüğüne iletileceğinin sözünü verdi. 

Birlik Haber-Sen Heyeti, TRT personeli ile yapılan görüşmenin ardından Genel Müdür Yardımcısı Osman Ur-
gun ile görüştü. TRT’de son dönemde çıkan KHK ile yaşanacak değişiklikler üzerine konuşan Genel Başkan 
Budak, personelin düşüncelerini iletti ve yeni dönemde beklenen çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Görüş-
mede kararnamenin başlıca maddelerini değerlendiren Budak, yapılan her çalışmanın personel üzerinde 
yaratacağı etkiler üzerine açıklamalarda bulundu.

Çıkan kararname ile sistemle ilgili birçok soru işaretinin bulunduğunun da altını çizen Birlik Haber-Sen Ge-
nel Başkanı Budak, bu durumun çalışanlar arasında huzursuzluğa neden olduğunu ve olumsuz yönde etki-
lediğini vurguladı. Görüşmenin sonunda Birlik Haber-Sen Heyeti, konu hakkında çalışanların ve sendikanın 
beklentilerini içeren raporu TRT Genel Müdür Yardımcısı Osman Urgun’a iletti. 
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GENEL BAŞKAN CANKESEN ACILARI PAYLAŞMAK 
ÜZERE ÇORLU’YA GİTTİ

Ulaştırma Memur-Sen Genel Başkanı Can Cankesen, Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Yıldırım, Tekir-
dağ’ın Çorlu ilçesi Sarılar Köyü yakınlarında yaşanan tren kazasını yerinde inceleyerek, yaşanan elim 
kaza hakkında bilgi aldı.

Genel Başkan Cankesen ve beraberindekiler olay yerindeki çalışmaları inceleyerek TCDD Genel Müdürü İsa 
Apaydın ve TCDD Taşımacılık A.Ş Genel Müdürü Veysi Kurt’a geçmiş olsun dileklerini ilettiler.

Cankesen, “Yaşanan kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve 
sabır, yaralılara ise acil şifalar diliyoruz.” dedi.

Genel Başkan Can Cankesen’e Çorlu ziyaretinde İstanbul 1 Nolu Şube Başkanı Mustafa Tamtam, Şube Baş-
kan Yardımcısı Yavuz Yürük, İstanbul 2 Nolu Şube Başkan Yardımcıları Ayhan Yıldız, Mustafa Karakoca ve 
Halkalı Temsilcimiz Erdal Yenice eşlik etti.
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KÜLTÜR MEMUR-SEN; 
BİR KAZANIMA DAHA İMZA ATTI

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu’nun teşkilat yapısını değiştiren ve sendika üyeliğinin de önünü 
açan 664 Sayılı KHK ile kurumda uzman olarak görev yapanların (şahsa bağlı) uzmanlığa atanmasıyla ortaya 
bir mağduriyet çıkmıştı.

Hizmet Kolunun Genel Yetkili Sendikası Kültür Memur-Sen olarak, 3. Dönem Toplu Sözleşmede hüküm al-
tına aldığımız maddelerimizden biri olan;  “Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ve bünyesindeki ku-
rumlarda çalışan uzmanların kariyer uzmanlığına atanması” ile ilgili Toplu Sözleşme hükmümüz  9 Temmuz 
2018 tarihinde yayınlanan 703 sayılı KHK’nın 140. maddesiyle 664 sayılı AYK teşkilat KHK’sına eklenen 9. fıkra 
ile kazanıma dönüştü.

3. Dönem Toplu Sözleşmenin imzalandığı tarihten bu yana KPDK ve KİK toplantıları başta olmak üzere her 
platformda gündemimizin en üst sıralarında tuttuğumuz bu düzenleme ve 703 Sayılı KHK’nın yürürlüğe 
girmesiyle mağduriyetler sona ermiş oldu. 

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ve bünyesindeki kurumlarda görev yapan uzman arkadaşlarımız 
kurum tarafından 6 ay içerisinde yapılacak sınavla “Yüksek Kurum Uzmanı”(kariyer uzmanı) olabilecekler.








