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1. Dünya Perspektifi: Siyasi ve  
    Ekonomik Güncel Gelişmeler

Bugünkü dünyada Türkiye nerede durmaktadır ve bu duruş ne derecede doğru 
ve gerçekçidir. Genel olarak bakıldığında adeta derin kriz alanları ile çevrili ve önemli 
bir tarihsel mirası taşımak durumunda olan Türkiye’nin var olan şartlar içerisinde 
doğru bir yerde durduğu, kendisi ve coğrafyası için çok önemli bir rolü yürütmekte 
olduğu söylenebilir. Sorunlarla dolu bir dünyada, dış politikada güvenlik içerisinde var 
olarak her geçen gün varlığını daha çok hissettirerek yol alabilmek önemli bir ihtiyaçtır 
ve Türkiye genel olarak artan bir ağırlık ve prestijle bu kulvardaki yolculuğuna devam 
etmektedir.

Adalete Muhtaç, Kan ve Barut Kokan Dünya
Arap devrimlerinin gölgesinde Libya’dan Afganistan’a, Afrika’nın kriz bölgelerin-

den Filistin’e uzanan geniş bir coğrafyada bugün dünya, acının ve gözyaşının girdabın-
da boğulurken, yine dünyanın pek çok bölgesinde, milyonlarca insan küresel patron-
ların debdebeli iktidar gösterilerine karşın açlıktan ölmektedir. Vahşet ve açlık, yirmi 
birinci yüzyılın ilk on yılını tamamlamış olan bugünün dünyası, insanlığın geleceği için 
barış, insan hakları ve demokrasi gibi kavramları vazgeçilemez bir zorunluluk olarak 
ortaya çıkarmakta, medeniyetler arasında duygudaşlık, diyalog ve işbirliğini, sorunların 
çözümü ve dünyada birlikte barış içinde yaşamanın zorunlu ön koşulu haline getir-
mektedir.

Yeni süreçte küresel bağlamda medeniyetler, kültürler ve toplumlar arası diyalog 
ve empati her zamankinden daha çok ihtiyaç haline gelirken, milli ve yerel düzeyde 
dini ve etnik kültürler bağlamında bir iç bütünleşmeye yönelmek, zamanın içinden 
daha da güçlenerek çıkmanın vazgeçilemez ön koşulu haline gelmektedir.

Bahsedilen paralel süreç, bir bakıma küresel adaletsizlik, eşitsizlik, acılar, katliamlar 
ve açlıklara karşı küresel bir insani itirazın da temelini oluştururken, diğer yandan bu 
temel, bugünün dünyasında insan hakları ve demokrasi bağlamında derinlik kazanan 
bir vasat olarak karşımıza çıkmakta; haklı ve meşru bir itirazın karşı çıkılamaz zeminini 
hazırlamaktadır.  

Yeni Bir Düzen Kuramamanın Sancıları
Dünyanın son otuz yılına bakıldığında, aslında 1990’lı yıllarda doğu bloğunun yı-

kılması ile başlayan süreç, sonuçta tek kutuplu bir dünyayı getirmiştir. Tek kutuplu 
dünyanın merkezinde ABD bulunurken, çevresinde eski dünyanın irili ufaklı güç mer-
kezleri, Avrasya coğrafyasında büyük bir kargaşa ve yeni siyasi yapılanmalar ile çok 
boyutlu istikrarsızlık noktaları yapılanmaktaydı.

Tek kutuplu bir dünyaya liderlik yapmak isteyen ve dünyadaki enerji ve ham-
madde kaynaklarını çok daha ileri düzeyde kontrol etmek isteyen ABD’nin kurmak 
istediği yeni uluslararası sistemin kurulmasının çok da kolay olmayacağı, hatta tarihin 
akışı için radikal sayılacak değişiklikler öngördüğü kısa dönemin pratik tecrübelerinden 



anlaşılmıştır. 1989’da Sovyetler Birliği’nin çözülmesi ile son bulan yirminci yüzyılın 
kapanışının yarattığı geçici süreç, İkiz Kuleler’in vurulması ile son bulmuş ve bir bakıma 
21. yüzyıl, tarihin seyrini değiştirecek olaylarla başlamıştır. 

İkiz Kuleler’in vurulması ile başlayan yeni süreçteki en ciddi düşmanı ABD kısa 
süre sonra ilân etmiştir: Terörizm! Ve hedef coğrafyayı arkasından ilân etmiştir: Or-
tadoğu merkezli İslâm Coğrafyası! ABD’nin ilân ettiği yeni düşman ve hedef coğrafya 
her bakımdan Türkiye’nin dünya üzerinde algılanma biçiminde, stratejik anlamında ve 
oturduğu politik bağlamda ciddi değişiklikler yaratmıştır. İkiz Kuleler’in vurulmasından 
sonra artık Batı için Türkiye, anlamı, fonksiyonları ve ağırlığı ile farklı bir ülke olarak al-
gılanmaya başlanmıştır. Bu algı Türkiye’yi Batı sistemi bakımından müslüman dünyada 
model ülke olarak inşa etmeye eğilimli bir algıdır. 

İkiz Kuleler’in vurulması sonrası oluşan yeni Amerikan siyaseti, bir yandan teröriz-
mi besleyen ülkeler üzerinde askeri operasyonlar dâhil, baskıların artırılması yoluyla 
terörizmin kökünün kurutulması, diğer boyutu ile terörizmi besleyen siyasal koşulların 
-ki daha çok burada İslâm dünyasındaki otoriter rejimler, krallıklar ve şeyhlikler kaste-
diliyor-demokratikleştirilmesini öngörmekteydi. Bu boyutlarda kabaca ele alındığında, 
yeni Amerikan siyasetinden önce büyük bir tufanın, ardından da ihtiyaçlara uygun 
bir istikrarın(!) planlandığı anlaşılmaktadır. Tam bu noktada bütün konjonktüre ve 
bazen de ciddi –Mart teskeresinin reddi gibi- ters düşmelere, hatta krizlere rağmen, 
Türkiye’nin ABD bakımından ileriye dönük bir model ve bir köprü olarak vazgeçile-
mezliği belliydi. Belki yaşanılan süreçte ABD açısından can sıkıcı olan tek şey, yürü-
mekte olan sürece Türkiye’nin zaman zaman müdahaleye yeltenmesiydi. 

Obama dönemi ile birlikte ABD siyasetinde önemli değişiklikler olacağı yönünde 
beklentiler de boşa çıkmış, Türkiye’nin model ülke rolünün gölgesinde gerçek denge 
ve dinamikler yeteri kadar görülememiştir. ABD’nin, bugün büyük bir acının hük-
mettiği kriz coğrafyalarında oluşturmak isteyeceği istikrar(!) açısından tarihsel birikimi, 
kültürel kimliği, stratejik konumu ve demokratik siyasal birikimi bakımından Türkiye’yi 
ABD açısından önemli ve vazgeçilemez bir partner hâline getirmektedir. Diğer yan-
dan Türkiye’nin küresel abanmaların etkisini gerileterek Batı sistemi içerisinde özerk 
ve bölgesel politikaları ile kişilikli bir yer tutması gerekmektedir.

Türkiye Kürenin Vicdanı Olmaya Yöneliyor
Bugün krizler üzerinden küresel bir hegemonya oluşturmaya çalışan küresel mer-

kezlerin oluşturduğu uluslararası düzen, büyük bir tatminsizlik ve adaletsizlik üret-
miştir. Türkiye yeni dönemde üstleneceği uluslararası rolle insanlığın çatışma, kriz ve 
adaletsizlik kıskacında büyük bir felakete sürüklenmemesi için çok önemli bir rol oy-
namaktadır/ oynayabilir. Kültür ve medeniyetler arasında sahici bir diyalog ve işbirliği 
daha âdil bir dünyanın kuruluşunu kolaylaştıracaktır. Türkiye bu tarihsel tecrübe ve 
birikimle insanlığa büyük Osmanlı barışını hediye eden bir milletin temsilcisi olarak ha-
zırlanmalıdır. Sivil siyasetin vasatında gündemlerden birisi mutlaka bu konu olmalıdır. 
Nitekim hükümetin Dışişleri Bakanı Davutoğlu önderliğinde yürüttüğü uluslar arası 
politikanın temel yönelimi ve kurgusunun yukarıdaki bağlama oturması memnuniyet 
vericidir. Bu bağlamda kısa dönemde alınan neticeler de ümit vericidir.    
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Küresel Dünyada Var olmanın İlk Şartı:                                                                            
Değişerek ve Yenilenerek Ayakta Kalmak 
Bugün yeryüzünde sürmekte olan tarihî dönüşüm, toplumların dünden miras al-

dığı pek çok olguyu köklü bir değişim sorunu ile karşı karşıya bırakmaktadır. Yine 
bugünün dünyasında kurumsal değişimi başararak ayakta kalmak ya da başaramayarak 
bir krizler ve belirsizlikler anaforuna kapılıp girmek arasında yapılması gereken tercih, 
aslında geleceğe yürümekle geçmişte ya da bugünde kalmak arasında bir tercihtir.  

 Bugün dünyada ve Türkiye’deki mevcut durum ortaya koymaktadır ki, geleneksel 
yönetim ve üretim biçimleri, toplumsal sistemlere hayatiyet veren bazı kurumlar, 
ciddi bir tıkanma sorunu ile karşı karşıyadır. Bu tıkanmayı aşmak ve rasyonel bir ilişki 
sistemini yapılandırarak geleceğimizi inşa etmek, bugünün kuşakları olan bizler için, 
çocuklarımıza ve torunlarımıza karşı taşıdığımız bir sorumluluk olduğu kadar, bugünü-
müzü bize miras bırakan atalarımıza karşı da vefa borcumuzdur. 

Bugün Türkiye’nin yeniden yapılanma sürecine bulunduğumuz noktadan doğru 
katkılar yapmak, öncelikle yeni sistemin kurumlarının yapılandırıcısı olan bizlere düş-
mektedir. Bu bağlamdan bakıldığında, sivil siyaset ve sivil toplum olgusunun vazge-
çilmez kurumlardan birisi olarak sendikaların söz konusu sürece yapabileceği yapıcı 
tesir daha iyi anlaşılabilir. Memur-Sen yeni dönemde Türkiye’de bu yapıcı katkının 
lokomotifi olacaktır.   

Bizim Memur-Sen olarak inancımız odur ki, bugünün çağdaş sendikası, yeni dina-
mikleri iyi anlayarak, yeni oluşumları ve tıkanma noktalarını iyi tespit ederek sağlıklı 
dönüşüm stratejileri üreten, derinlikli perspektif çalışmaları yaparak sürece doğru kat-
kılar yapan, süreçle birlikte dönüşen ve dönüştüren sendikadır. Türkiye ancak böyle 
bir sendikacılık anlayışı ile hak ettiği geleceğe yürüyebilir. Kamu çalışanları ancak böyle 
bir sendikacılık anlayışı ile hak ettikleri geleceği kurabilirler. 

2. Türkiye Perspektifi: Siyasi ve  
 Ekonomik Güncel Gelişmeler

Türkiye 2011 yılında bugün çok çeşitli sorunlar, yoğun bir gündem ve seçim at-
mosferi ile karşı karşıyadır. İşsizlikten Kürt sorununa, Balyoz Davası’ndan Yeni ve sivil 
bir anayasaya kadar pek çok konu, yeni dönemde Türkiye’yi meşgul etmeye devam 
edecektir.  Seçim sonrası yeni oluşacak hükümetten en büyük beklentimiz, öncelikle 
sivil bir anayasanın hazırlanmasını başararak Türkiye’de darbe ve müdahalelere kapalı 
bir siyasi sistemi inşa etmesidir.

Sivil Bir Anayasa Zorunlu İhtiyaç
Türkiye bugün geldiği toplumsal gelişme ve siyasal olgunluk düzeyi ile hukukun üs-

tünlüğüne dayanan, toplumsal sözleşme nitelikli bir demokratik anayasayı sonuna kadar 
hak etmektedir. Darbelerin gölgesinde ve darbecilerin güdümünde hazırlanmış anaya-
salarla artık Türkiye bir yere gidemez. Türkiye bugünkü gelişme çizgisi ile 1920 ruhu ve 
evrensel hukuk değerlerini bütünleştirerek millet egemenliğine dayanan bir demokratik 
anayasayı yapabilecek olgunluktadır. Toplumla barışan siyasetin ve devletin, bölgesiyle 



barışarak dünyada daha etkili ve yapıcı roller oynama yolunda olan Türkiye’nin hak 
ettiği anayasa, 1980 darbesinin izlerini ve ruhunu taşıyan bir anayasa olamaz.

Türkiye vesayet odağının, demokrasinin temelini ve yaşama iklimini yapay sivil 
toplum kurumları ile tahrip ettiği bir geçmişi malesef acı tecrübelerle yaşamış bir ülke-
dir. Memur-Sen bu noktada bu ayırımın farkında bir sivil toplum kuruluşu olarak ter-
cihini tam demokrasi ve sahici bir sivil toplum anlayışından yana koymakta, Türkiye’de 
sürmekte olan yeni anayasa beklentisini ve muhtemel çabalarını ülkemizde daha 
gelişmiş bir demokrasinin inşa edilebilmesi bakımından bir fırsat olarak görmektedir.  

Yeni Türkiye İçin Zorunlu İhtiyaç: Güven / işbirliği / Diyalog
Bizler Memur-Sen topluluğu olarak, bugün Türkiye’nin güç, irade ve kararlılık ge-

rektiren pek çok sorununu ancak siyasi ve toplumsal bir güven ve istikrar ortamında 
çözebileceğine inanıyoruz. Türkiye’de bir süredir devam eden kurumlar ve kesimler 
arası diyalogsuzluğun sürmesi halinde, hepimizin hep birlikte ödemek zorunda kalabi-
leceğimiz maliyeti düşünmek bile istemiyoruz. Kararlı ve istikrarlı Türkiye, sorunlarını 
çözerek güçlenen Türkiye’nin önkoşuludur ve bu Türkiye’nin kurulabilmesi öncelikle 
diyalog ve işbirliğinden geçmektedir. Bu bağlamda sosyal taraflar arasında gelişmesi 
gereken diyalog sürecini zorunlu bir ihtiyaç olarak görüyoruz.  

Bir bakıma yaygın ve kurumsal demokrasinin ete kemiğe bürünmesi olarak da 
algılanabilecek diyalog yaklaşımı, Türkiye’de bugün pek çok sorununu daha rahat 
çözmemize katkıda bulunabilir. Türkiye’de etkili bir sosyal diyalog açısından iktidara, 
muhalefete, sivil toplum örgütlerine ve kamuoyu oluşturma araçlarına ciddi sorum-
luluklar düşmektedir.  

Ciddi bir Ekonomik ve Sosyal  Konsey Zorunlu İhtiyaçtır 
Türkiye’de bugün kurumsal demokrasinin yerleşebilmesinin en önemli ayakların-

dan birisi Ekonomik ve Sosyal Konsey’dir. Geçmiş tecrübe dikkate alındığında bu 
konuda bazı ciddi eksikliklere sahip olduğumuz açıkça görülmektedir. Pek çok ülkede 
olduğu gibi Türkiye’de de Ekonomik ve Sosyal Konsey’in başarılı olma şansı, bir sosyal 
diyalog mekanizması olarak içerisinde demokratik normları, ileri temsil ve adaletli 
katılım araçlarını taşımasına bağlıdır. İhtiyaç duyulan bu yapılanma bir bakıma konseyin 
gerçek bir sosyal diyalog mekanizması haline dönüşebilmesinin ön koşuludur. 

Türkiye’de sendikaların ve işverenlerin içerisinde adil temsil ölçülerinde yer aldığı, 
en makro düzeyde katılımın sağlanabildiği bir Ekonomik ve Sosyal Konsey örgüt-
lenmesi ülkemizde iktisadi, siyasi ve toplumsal barışın ihtiyaç duyulduğu en hayati 
örgütlenme olacaktır.  Aslında kendi geleneğimiz içerisinde bizler, karşı karşıya kalınan 
sorunlara diyalog yolu ile çözüm bulunmasına daima açık olmuşuzdur. Artık bugün 
Türkiye sahici diyalog araçları ile sorun çözmeyi yeniden öğrenmek zorundadır. Ana-
yasal teminat altına alınmış  Ekonomik ve Sosyal Konsey’den yeni dönemde çok şey 
beklemekteyiz.  Bu misyonunu yerine getirebilmesi için mutlaka  kamu görevlileri  
konfederasyonlarının  Konsey’de güçlü  temsili sağlanmalı, Konsey ülke gündemindeki 
sorunlarla ilgili çözüm önerilerini  bir bildiri ile kamuoyu ile paylaşmalıdır.
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İnanıyoruz: Türkiye Sorunları Çözerek Daha İyi Bir Geleceğe Yürüyebilir
Bugünkü Türkiye’yi, kendini kuşatan önemli yerel, bölgesel ve küresel sorunlarla 

karşı karşıya bırakan çetin koşullara rağmen, XXI. Yüzyılda yeni bir vizyon sahibi olma-
ya iten gelişmelerin aslında 1989 sonrası gelişmelere dayandığı bilinmektedir. Bahse-
dilen gelişmeler, Türkiye’nin soğuk savaş dönemi jeopolitiğini tamamen tasfiye eder-
ken, Türkiye’yi geniş bir coğrafyada doğudan batıya, güneyden kuzeye her bakımdan 
önemli çok stratejik bir ülke haline getirmekteydi. Yeni dönemde Irak merkezli olarak 
gelişen yeni siyasal süreç ise Türkiye’nin bu coğrafyada her bakımdan ne derecede 
önemli bir güç olduğunu apaçık ortaya koymaktadır. Sular duruldukça bölgesel güç 
Türkiye fotoğrafının daha da net bir biçimde ortaya çıkacağından kuşku duymamak 
gerekmektedir. Nitekim Obama dönemi ile ilgili bölgeye ve Türkiye’ye dönük ilk 
işaretler Türkiye’nin süreci iyi değerlendirip istikrar içerisinde kalmayı başarması duru-
munda bölgesel bir siyasal ve iktisadi güç olabileceğini göstermektedir. 

Artık Yeniden Büyük Bir Türkiye Mümkün
Türkiye karşı karşıya kaldığı ciddi sorunlarına rağmen, bugün iki binli yılların başın-

da,  coğrafyanın ve tarihin kendisine dayattığı yeni bir atılım ve yeni bir vizyon oluş-
turma zorunluluğuna, bütün toplumsal özneleri ve içsel enerjisi ile cevap verebilecek 
mi? 1990’lı yıllarda bir vizyon sorunu ile karşı karşıya kalan Türkiye’de bugün sorun, 
büzüşme retoriği üzerine oluşmuş, merkezi bürokratik yapının kendini yenilemekteki 
isteksizliği ile, yeni Türkiye vizyonunun ihtiyaç duyduğu dinamik, yenilikçi ve bilgili 
toplumsal enerjinin oluşturduğu açılım kabiliyeti denkleminde yatmaktadır. Bu denk-
lemde sivil toplum örgütleri ve sendikalar nerede durmaktadır? Bu soruya verilecek 
cevap, sendikacılığın iki binli yıllarda üstleneceği rolün ne olacağı sorusuna verilecek 
cevabı da kuşkusuz içinde taşıyacaktır. Bugün gündem, ya sivil toplumun oluşturduğu/
oluşturacağı sinerji ve enerji ile yeni bir çıkış için yenilikçi adımlar atmak yada bü-
rokratik ve politik kapanma reflekslerinin girdabında kamplaşarak akıbeti belirsiz bir 
geleceğe sürüklenmektir.

 Aslında, Türkiye için güçlü ve yeni bir çıkış umudunu varılabilecek hedef haline 
getiren faktörler, pek çok gelişme sorununu içerisinde barındırmasına rağmen, kü-
çümsenemeyecek ekonomik, sosyal, siyasi vs. iç dinamikleri de taşıyan faktörlerdir. 
Daha da önemlisi bugün sahip olduğu genç ve nitelikli insan gücü Türkiye’nin gelece-
ğe dönük hamlesinin en önemli motor gücü olarak öne çıkmaktadır.

Türkiye İçin Demokrasi Artık Bir Zorunluluk
Bizler bugün yeni bir Türkiye vizyonu ile demokrasi kültürünün ülkemizde yer-

leşmesi arasında doğru bir orantı olduğuna inanmaktayız. Bizim için Türkiye’nin yirmi 
birinci yüzyıl vizyonu; kendi gelişme dinamikleri ile çağın dinamiklerini ideal bir terkip 
içerisinde uzlaştırıp, ideal bir senteze kavuşturarak, küresel dönüşümü ve köklü ye-
niden yapılanmayı başararak; yeni yüzyılın refahı, ekonomik gelişmeyi başarmış bir 
büyük bölgesel gücü haline dönüşebilmektir. Nitekim son on yılın getirdiği birçok 
gelişme, Türkiye açısından bu bağlamda yolun açıldığını göstermektedir. 



 Bugün bölgesel güç/lider ülke Türkiye vizyonunu bir misyon olarak taşıyacak 
sivil toplum örgütlerinin oturacağı tabii doku, demokratik toplum/sivil toplum açılımı 
üzerinden daha çok üretmek/daha adil paylaşmak temel kabulü şeklinde ifade edile-
bilir. Sivil ve çoğulcu özelliklere sahip bir hoşgörü toplumu, yeni Türkiye vizyonu için 
vazgeçilemeyecek bir ihtiyaç, kamu çalışanları için hayati öneme sahip bir toplumsal 
arka plan anlamına gelmektedir. Hoşgörü, inanç, birlik, bilgi ve güçlü bir milli irade 
ihtiyacı bugün Türkiye’yi küresel savrulmalara karşı ayakta tutacak en önemli dayanağı 
oluşturmaktadır.   

Yine bizce bu yeni Türkiye vizyonuna açılan ilk adım öncelikle, bu vizyona uygun 
toplum-devlet uyum ve bütünleşmesine sahip, darbe tartışmalarının çok gerilerde 
kaldığı sivil ve özgürlükçü bir Türkiye’yi kurmaktan geçmektedir. İnanıyoruz ki  bu 
Türkiye’ye ulaşmak için mesafe artık oldukça kısalmıştır. Memur-Sen topluluğunun 
bölgesel ve küresel güç yeni Türkiye hayalinin ve umudunun tutkulu yolcusu olduğu-
nu burada özellikle belirtmek istiyor, Türkiye’nin yolunun tüm zorluklara rağmen açık 
olduğuna yürekten inanıyoruz.

Diğer yandan Çağdaş, güçlü Türkiye’nin kapısını açacak düsturun önce insana, 
emeğe ve kamu çalışanına saygı düsturu olduğunu unutmamak gerekir. Türkiye’nin 
demokratik açılımla başlattığı ve bizim de heyecan ve kararlılıkla desteklediğimiz sü-
reç, bir kamu çalışanları açılımı ile zenginleştirilmelidir.  Kamu çalışanlarının bunu hü-
kümetten beklemek haklarıdır. Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da kamu 
çalışanları bu talebin kararlı takipçileri olacaklardır.

Gelir Dağılımında Adalet Ne Zaman?
Türkiye’nin son seksen yılda aldığı onca göz kamaştırıcı mesafeye ve şehirleşme-

den sanayileşmeye pek çok alanda elde ettiği başarıya rağmen bölgeler arası kalkınma 
farkı ve toplumsal kesimler arası gelir dağılımında var olan uçurum bakımından aynı 
başarıyı yakalayamadığı açıkça görülmektedir.

Bugün, ortaklaşa üreten ancak üretilen zenginliklerin paylaşımında olağanüstü bir 
adaletsizlikle, kardeşlerden bir kısmının konfora ve refaha kavuşturulduğu, diğer kıs-
mının da sefalet koşullarını yaşamak zorunda bırakıldığı Türkiye, kardeşlerin ortak 
duygularının ulaşmak istediği bir Türkiye olamaz. Birlikte üretme ve üretilen zenginlik-
leri adil paylaşmayı başaramadığımız sürece gerçek bir çağdaş ülke olamayacağımızın 
hafızalara kazınması gerekmektedir.

Türkiye bugün en zengin yüzde yirmilik kesimin, milli gelirin neredeyse %60’ını, en 
fakir yüzde yirmilik kesimin ise, milli gelirin yaklaşık %4’ünü aldığı, dünyanın gelir dağı-
lımı en bozuk, gelir adaletsizliği en yüksek ülkeleri arasındadır. Toplumda gelir düzeyi 
en düşük %20 ile en yüksek %20 arasında hayat standardı farkının on iki kata ulaştığı 
bir fotoğraf, aslında dramatik bir toplumsal fotoğraftır. Aslında bu fotoğraf, toplumsal 
barış ve dayanışmanın, ortak yaşama duygusunun bugünkü Türkiye’nin önünde duran 
en büyük tuzağa işaret etmektedir. Parlak cilalı sözlerin ötesinde bu tuzağı gören ve 
bu tuzağa dönük siyasetler geliştirebilen siyasetçiler, gerçek anlamda Türkiye’nin hak 
ettiği ve ihtiyaç duyduğu siyasi rolü yerine getirmiş olurlar.
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  Bugünün dünyasında süratli kalkınma kadar dengeli gelişme de çağdaş ve ileri bir 
toplum kurmanın vazgeçilemez koşuludur. Eğer bir ülke süratli büyümede yakaladığı 
başarıyı, üretilen zenginliği toplumun tüm kesimleri ve coğrafi bölgeler arasında den-
geli dağıtamıyorsa sağlıklı bir gelişmeyi, gerçek bir büyümeyi de başaramıyor demektir.

Türkiye’de bugün adaletsiz gelir dağılımı ve bölgeler arası kalkınma farklarının 
temelinde bu adaletsiz düzenin piyasa ekonomisini 19. yüzyıl vahşi kapitalizmiyle 
karıştıran toplumsal zümreleri vardır. Bir yandan ekonomide liberalleşmeyi çağdaş 
Türkiye’nin ölçüsü kabul edip aşkla savunanların, diğer yandan iş İLO standartlarına 
ve AB normlarına uygun bir çalışma hayatına gelince uluslar arası rekabete ve Çin 
tehdidine dayanarak çalışma hayatının çağdaşlaşmasını engellemeleri boşuna değildir. 

Türkiye’de bugün kayıt dışılığın neredeyse ekonomiye hükmettiği bir ortamda, 
vahşi kapitalizmi ve kuralsızlığı, piyasa ekonomisi olarak tedavülde tutmaya çalışanla-
rın gücünü koruduğu bir iklimde bu durumun doğal bir sonucu olarak devlete vergi 
vermek ahmaklık, sigortalı işçi çalıştırmak işi bilmemek, hele sendikalı işçi çalıştırmak 
en hafif tabiriyle saflık sayılmaktadır. Türkiye’de söz konusu çevrelerin yürüttüğü bir 
tür piyasa istismarı durdurulmalıdır. Emeğe saygısızlığı, insana saygısızlığı ve ortak top-
lumsal varlığımıza saygısızlığı bir piyasa gerçeği gibi yutturmaya çalışan bu çevrelerin 
Türkiye’ye maliyeti, bugün gerçekten çok ağırdır. Bu zümrelerin oluşturduğu ya da 
oluşumuna katkıda bulunduğu bu düzen, çağdaş ülkelerde varolan devletin ve siyase-
tin fonksiyonunu da değiştirmiştir. 

Batıda devlet, sosyal refah devleti ve hukuk devleti üzerinden ücretlileri, düşük ve 
orta gelir gruplarını yüksek gelir gruplarına karşı korurken, Türkiye’de devlet düşük 
gelir guruplarından yüksek gelir gruplarına sürekli kaynak transfer etmektedir. Öyle ki 
bugün kabaca devletin topladığı vergilerin üçte ikisi düşük ve orta gelir gruplarından 
toplanırken, milli gelirin üçte ikisi yüksek gelir gruplarına gitmektedir. Bunun anlamı, 
devlet, düşük gelir gruplarından topladığı vergilerle yüksek gelir guruplarına kaynak 
transfer etmektedir. Bu durumda kronik bir gelir adaletsizliği kaçınılmazdır. Bu durum 
değişmeli ve Türkiye bu kumpastan kurtarılmalıdır.

Acilen piyasa istismarını önleyecek tedbirler alınmalı, yeni ve adil bir vergi düzeni 
süratle kurulmalıdır. Kurallara bağlı olmak, adil rekabet koşullarına saygı duymak, insan 
emeğine ve insan haklarına saygı duymak, onurlu bir yurttaş olmak ülkemizin bir zaafı 
değil, gücü olduğu artık anlaşılmalıdır.

Türkiye’nin yirmi birinci yüzyılda büyük bir güç olma hayalinin önündeki ikinci 
ciddi engel ise bölgeler arası gelişme farklarıdır. Bugünkü Türkiye’ye dışardan, deği-
şik parametreler üzerinden kabaca bakıldığında ilginç bir fotoğrafla karşılaşılmaktadır. 
Görülen fotoğraf, aslında üç çağı birlikte yaşayan bir ülke fotoğrafıdır. Bir boyutu ile 
halen ortaçağ üretim ve insan ilişkileri düzenini sürdüren bir Türkiye ortada iken, di-
ğer boyutunda  sanayi toplumunun bütün özelliklerini ortaya koyan farklı bir Türkiye 
karşımıza çıkmaktadır. Son perdede ise Türkiye’nin son yirmi yıllık süreçte ürettiği 
sanayi ötesi bilgi toplumu yüzü, yeni dinamikler içerisinden süzülerek doğmaktadır.



Bölgelerarası Kalkınma Farkına Dikkat
Bugünün dünyasında bir ülkenin kalkınması, bölgeler arası farkları dikkate almadığı 

sürece eksik ve sağlıksız olmaya mahkumdur. Böyle bakıldığı zaman Türkiye’nin en 
gelişmiş bölgesi ile en geri kalmış bölgesi arasında on kattan daha büyük bir hayat 
standardı farkı olduğu düşünüldüğünde Türkiye’nin geçmiş zaman içerisinde dengeli 
ve sağlıklı bir kalkınmayı gerçekleştiremediği açıkça görülmektedir. Bu bağlamda so-
runu değişik boyutlardan ele alarak incelemek, sorunun anlaşılmasına ve çözümüne 
kuşkusuz önemli katkılar yapacaktır.

Bölgesel iktisadi ve toplumsal aktörleri, sivil toplum kuruluşlarını, meslek birliklerini 
sürecin içine katarak çok taraflı ve toplumla organik ilişkiler kurularak oluşturulmak 
istenen yeni bölgesel kalkınma politikası bugünün bölgesel kalkınma politikalarına uy-
gun bir anlayışı temsil etmektedir. Bugün sorun, bu çıkılan doğru yolda doğru adımlar 
atıp süreci dar bir bürokratik algıya teslim etmeden başarıya ulaştırmaktır.

Tarım ve Bölgesel Kalkınma Ciddi Sorun
Bölgesel kalkınma sorununun Türkiye açısından hayati öneme sahip olduğu bo-

yutlardan biriside makro yapılar içerisinde ortaya çıkmaktadır. AB sürecinde ortaya 
çıkan ve yılların kronik sorunlarını ve ihmallerini içerisinde barındıran Tarım sektörü 
sorununu da yine Türkiye sağlıklı ve doğru bölgesel politikalar ile çözebilir. Nitekim 
AB nin bölgesel politikalara teşviki bir miktarda bu konu ile ilgilidir. Bölgesel uçurum-
ları aşamayan bir Türkiye’nin AB platformunda kolay yer edinemeyeceği ortadadır.

Bölgesel dengesizliklerin giderilmesi sağlıklı bölgesel kalkınma stratejileri açısından 
son dönemde ortay çıkan en hayırlı gelişmelerden birisi, kalkınma ajanslarının kurul-
maya başlanmasıdır. Sürecin yavaş işlemesi, bürokratik engeller ve diğer bazı sorun-
lara rağmen kalkınma ajanslarının bugün bekleneni verememiş olması ümitlerimizi 
yok etmemelidir. Kalkınma ajansları sadece kaynak dağıtan yapılar gibi anlaşılmamalı, 
yerel sivil unsurlar da içinde yer alacak şekilde rolleri ve etkinlik düzeyleri bölgesel 
politikaların oluşturulması ve uygulanmasını da içine alacak şekilde genişletilmelidir.

Kayıt Dışı Ekonomi
Türkiye’de bugün büyük sorunlardan birisi de kayıt dışı ekonomi ve kayıt dışı 

emek sorunudur. Sorunun çözümü için sigortalı çalışma teşvik edilmelidir. Çalışanların 
sosyal güvenliğe ilişkin işveren yükümlülükleri konusunda dava açma süre ve imkanları 
yeniden düzenlenmeli ve kolaylaştırılmalıdır. Sosyal güvenlik sistemi ile ilgili yeni dü-
zenlemelerin kayıt dışı ya da sistem dışı çalışanların sisteme dahil edilmesini sağlayacak 
yeterlilikte olması sağlanmalıdır.  

Aslında diğer yandan bu hali ile kayıt dışılık, Türkiye’de örgütlenmenin önündeki 
en önemli engellerden de birisidir. Türkiye ekonomisinin yarıdan fazlasının kayıt dışı 
olduğu düşünülürse, bu ortamda örgütlenmenin çok kolay olacağını beklemek zaten 
mümkün değildir. Ayrıca mevcut yüksek işsizlik de sendikal örgütlenmenin önündeki 
en büyük engellerden birisidir. 
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İşsizlik ve İşsizlikle Mücadele
Kabaca Türkiye’de işsizliğe etki eden faktörler; geçmişte yaşanan iktisadi krizler, si-

yasi istikrarsızlıklar, piyasalarda yaşanan güven bunalımları, yüksek enflasyon, büyüme 
hızlarında yaşanan dalgalanmalar, uluslararası piyasalarda yaşanan krizlerin ülkemize 
yansıması, yatırımlar için elverişli ortam oluşmaması nedeniyle artan emek arzını eri-
tebilecek yeni işlerin yaratılamaması şeklinde özetlenebilir.

Türkiye’de işsizlikle mücadele ve istihdam stratejisi noktasında Avrupa Birliği bizim 
için önemli bir referanstır. Türkiye’de Avrupa İstihdam Stratejisi temelinde oluşturula-
cak ulusal istihdam politikası, hem gerekli kaynakların sağlanması, hem de çok yüksek 
düzeylere ulaşmış olan işsizlik sorunuyla mücadele için somut bir model sunması ba-
kımından dikkate alınmalıdır. Türkiye için istihdam artırma vazgeçilemez bir ihtiyaçtır. 

3. Yeni Süreçte Emek ve Sendikalar
Yeni Bir Gelecek Yenilenerek Kurulabilir 

Türkiye ve dünyanın bugün içinde bulunduğu mevcut durum ortaya koymaktadır 
ki, özellikle soğuk savaş döneminde biçimlenmiş geleneksel anlayışlar, geleneksel yö-
netim ve üretim biçimleri, toplumsal sistemlere hayatiyet veren bazı kurumlar ciddi 
bir tıkanma sorunu ile karşı karşıyadır. Türkiye’de bu tıkanmayı bugün aşmak, rasyonel 
bir ilişki sistemini yapılandırarak geleceğimizi inşa etmek, bugünün kuşakları olan bizler 
için gelecek nesillere karşı taşıdığımız bir sorumluluk olduğu kadar, bu günümüzü 
bize miras bırakan geçmişimize karşı da bir vefa borcumuzdur. Bugün bize düşenleri 
yapabildiğimiz kadar geçmişi geleceğe bağlayan bir sağlam halka, yapamadığımız kadar   
geçmiş ile geleceğin bağını koparan bir kayıp halka olacağız. Bizim Memur-Sen olarak 
tercihimiz kuşkusuz sağlam bir halka olmak yönündedir.   

 Yeni yüzyılda özeleştirilerle kendini yenileme fırsatı bulabilen yirminci yüzyıl ku-
rumları ayakta kalabilecekler ve varlıklarını devam ettirebileceklerdir. Bu durum sen-
dikalar için de böyledir. Bizim inancımız odur ki, bugünün çağdaş sendikası, yeni 
dinamikleri iyi anlayarak, yeni oluşumları ve tıkanma noktalarını iyi tespit ederek 
sağlıklı dönüşüm stratejileri üreten, derinlikli perspektif çalışmaları yaparak sürece 
doğru katkılar yapan, süreçle birlikte dönüşen ve dönüştüren sendikadır. Türkiye 
ancak böyle bir sendikacılık anlayışı ile hak ettiği geleceğe yürüyebilir.  Kamu çalışanları 
böyle bir sendikacılık anlayışı ile hak ettikleri bir geleceği kurabilirler.

Sivil Toplum ve Demokrasi: Yeni Türkiye ve Güçlü Sendikacılığa Açılan Kapı 
Bugünün dünyasında farklı siyaset anlayışlarının oluşturduğu dayanışma ve farklı-

laşma çizgilerinin oluşturduğu açık toplumsal harmoniye sivil toplum diyoruz. Böyle 
bakıldığında sivil toplum ile sendikalar ve demokrasi arasındaki vazgeçilemez bağ, 
bütün çıplaklığı ile ortaya çıkar. Bizim sendikal anlayışımız bu bağı sürekli gözetme 
anlayışına sahip bir sendikacılık anlayışıdır. Bir başka bağlamda ele alındığında, siyaset 
literatüründe her türden halk, sivil toplumu oluşturmaz. Temel özgürlüklerin yarattığı 
renkliliği, farklılaşmayı ve teşkilatlanmayı başarabilen heterojen bir yapıdır sivil toplum. 
Sivil toplumda siyaset, toplumda gündelik hayatın yarattığı sorunları çözmede doğru 



ve adaletli cevapları içerir. Toplumda, yaşama tarzı, hayat seviyesi, eğitim, toplumsal 
statü gibi muhtelif kriterler genellikle benzeşik pozisyonlara sahip insanların benzer 
cevaplar üretmesini getirir. İşte farklı, ancak daha haklı olduğunu iddia eden siyasi 
yaklaşımların farklılığının temeli bu noktada iyi anlaşılabilir. Ancak sonuçta bir siyasî 
partinin bakış açısının ne derece doğru olduğuna demokrasilerde büyük jüri/halk ka-
rar verir. 

4.  Türkiye’de Kamu Görevlileri Sendikacılığı ve  
 Memur-Sen

Türkiye’de kamu çalışanlarının sendikal mücadelesi, Memur-Sen’in önderliğinde 
nihayet 2010 yılının eylül ayında toplu sözleşme hakkının kazanılması ile önemli bir 
safhayı geride bırakmış, büyük bir başarıya ulaşmıştır. Siyaset ve grev hakkının da alın-
masıyla taçlanacak bu büyük başarı hikayesi, Memur-Sen liderliğinde bu zaferi kazanan 
kamu çalışanlarının olacaktır.  

Kamu Çalışanlarına Toplu Sözleşme Hakkı Geliyor
 Memur-Sen’in büyük mücadelesi sayesinde anayasa değişiklikleri ile gelen haklar-

dan bazıları şunlardır:
Türkiye’de kamu çalışanlarının sendikal mücadelesi ve toplu sözleşme hakkının ka-

zanılması, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’nun kararlarının bağlayıcı olması yönünde 
yürüttükleri cansiperane çabalar, son anayasa değişikliği ile nihayet mutlu sona ulaş-
maktadır. Her ne kadar yeni düzenlemede grev hakkı olmasa da – ki bizim bu hakkı 
alma yönündeki mücadelemiz bütün hızıyla sürecektir- elde edilen hakların kamu çalı-
şanları için çok önemli kazanımlar içerdiği açıktır. Kamu çalışanları yeni düzenlemelerin 
açtığı yolda refah, barış ve mutluluk getirecek yeni koşularla hak ettikleri bir geleceği 
kurabilme imkânlarına kavuşacaklardır. 

Bugüne kadar kamu çalışanlarının keyfi ve sübjektif cezalandırılmalarının yargıya 
açık olmamasının oluşturduğu mağduriyet, Türkiye’de büyük bir sorundu. Yeni deği-
şiklikle memurlara verilen disiplin cezalarına yargı yolu açılmakta, böylece ülkemizde 
bir insan hakları ihlali olarak ortaya çıkan bu büyük mağduriyet giderilmektedir.

Bugün küresel dünyanın getirdiği en önemli yeniliklerden birisi sosyal diyalogdur. 
Türkiye çalışanlar, işverenler ve devlet arasında kurulacak ve toplumun tüm katman-
larına yayılacak sahici bir sosyal diyalog mekanizması olarak Ekonomik ve Sosyal Kon-
sey yapısını oluşturmakta, çalıştırmakta ve geliştirmekte çok geç kalmıştır. Nihayet 
Türkiye gerçek bir Konsey’e kavuşmuştur. Bu Türkiye için çok önemli bir gelişmedir. 
Küresel rekabet karşısında dünyanın diğer pek çok sendikal hareketi gibi sendikacılık 
hareketi bakımından da işletmenin ayakta kalması, işin korunması temelinde işve-
renlerle oluşmakta olan bir kader birliğinden söz edilebilir. Kamu sendikacılığının ise 
kamu yönetiminin yenilenmesi yoluyla güçlendirilmesi temelinde bir yaklaşıma ihtiyaç 
duyduğu açıktır.

Yukarıda ifade edilen taraflar arasındaki yeni ilişki türünün en makro plandaki dışa 
vurumu, Ekonomik ve Sosyal Konsey’dir. Dünyanın pek çok ülkesinde son derecede 
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fonksiyonel mekanizmalar haline gelen sosyal ve ekonomik konseylerin, Türkiye’de 
de yeni ve farklı bir pencereyi aralayacak önemli bir kurum olarak kabul edilmesi 
zorunlu bir ihtiyaçtı. Yeni düzenleme Türkiye için büyük kazançtır.

 Yukarıdaki tespitler ışığında kısaca söylemek gerekirse, kaybedilen zamana ve 
zemine rağmen, Türkiye bugün sahip olduğu ciddi tarihsel birikimle, karşı karşıya 
kaldığı zorlukları aşarak, kendisi için güçlü bir gelecek yaratacak güçtedir. Sivil toplum 
örgütlerine ve sendikalara düşen, öncelikle bu inanç ve heyecanı asla kaybetmeden, 
bugünün sorunlarını çözerek ya da çözümüne katkıda bulunarak parlak bir geleceğin 
yolunu açmak ve geleceğin Türkiye’sinde güçlü bir biçimde var olabilme becerisini 
gösterebilmektir. 

5. Yeni Dönem ve Memur-Sen Vizyonu
2011 yılında bugün Türkiye, sivil toplum kurumlarından- özellikle sendikalardan-

kamu örgütlenmesine kadar hemen hemen her alanda bir köklü yenilenme ve yeni 
yüzyılın ortaya koyduğu yeni ihtiyaçlara göre bir yeniden yapılanma sorunu ile karşı 
karşıyadır. Bir tür dualizmin her alanda egemen olduğu günümüz Türkiye’sinde yeni 
bir çıkış yolu, bir yok oluş sendromundan uzak durmak kadar bir gelecek tasarımına 
ihtiyaç duymaktadır. Ancak bilinmektedir ki, her ülke ve toplum için yeni bir gelecek 
tasarımı demek; yeni bir donanım, yeni bir bakış açısı, yeni bir vizyon ve bu vizyona 
ulaşmayı sağlayacak güçlü bir strateji ve  misyon sahibi insanlar ve kurumlar demektir. 

Kuşkusuz XXI. yüzyılda Türkiye için bir atılım ve yenilenmeden söz edilecekse, 
bu yenilenme ve atılımın en önemli ayaklarından birisi de sivil toplum kurumları ve 
özellikle de sendikalar olmak durumundadır. Bu perspektif içerisinde bugün kamu 
çalışanları sendikacılığı, bir yandan kendisini yenileyerek, yeni duruma uyum sağlaya-
cak şekilde dönüşmeli, diğer yandan da yirmi birinci yüzyılın yeni Türkiye’sini kuran 
dinamiklerden birisi olma yönünde çaba sarf etmelidir. Bulunulan bu noktada söz ko-
nusu amaç bakımından geçen zamanın sivil toplum kurumları ve sendikalar tarafından 
oldukça hoyrat kullanıldığı ortadadır. Ancak Memur-Sen, bu zamanı süratle yeniden 
kazanma gücü ve kararlığındadır.  

        Toplumsal enerji niçin yeteri kadar Türkiye’de harekete geçirilemiyor? Bizim 
için bugün toplumsal enerjinin, küresel rekabette ve bir yirmi birinci yüzyıl vizyonunun 
oluşturulmasında yeteri kadar aktif bir faktör haline gelemeyişinin altında demokratik 
kültürün ve demokratik kurumların yeteri kadar gelişemeyişinin yattığını ifade etmek 
gerekmektedir. Bu durum çok yönlü toplumsal baskılarla daha da kalıcı hale gelmekte 
ve yeteri kadar sağlam ve rasyonel kanallar bulamayan bir enerjinin, bulduğu kanal-
larda ciddi güç kayıpları meydana getirmektedir. Batıdaki ve kısmen Türkiye’deki tec-
rübe ile sendikalar, söz konusu toplumsal enerji kanallarının açık, sağlıklı ve rasyonel 
oluşumuna güçlü bir katkı olarak düşünülmektedir.

Yeni Algı: Birlikte Üretmek Adil Paylaşmak
 Bugünkü Türkiye genel olarak bakıldığında, gelişme çizgisi bakımından batıdan 

çok farklı bir tecrübe içerisinden gelmiş olmasına rağmen, ekonomik bakımından kü-



çümsenemeyecek mesafeler almış durumdadır. Türkiye çeşitli alanlarda bugün aldığı 
mesafe ile güçlü bir gelecek kurabilir mi? Kendisine yeni bir gelecek hayali üretebilir 
mi? Bu sorulara evet diyebilmek için ön koşul, bir gelecek vizyonuna sahip olmaktır. 
Türkiye için yirmi birinci yüzyıl vizyonu ise; kendi gelişme dinamikleri ile çağın dina-
miklerini ideal bir terkip içerisinde uzlaştırıp, ideal bir senteze kavuşturarak, küresel 
dönüşümü ve köklü yeniden yapılanmayı başarmaktan ve yeni yüzyılın refahı, ekono-
mik gelişmeyi başarmış bir büyük bölgesel güç olmaktan geçmektedir. 

Karşı karşıya kaldığı - bir kısmı hayati-  bazı sorunlarına rağmen, bugün Türkiye, 
küreselleşme, piyasa ekonomisi, rekabet, teknolojik gelişme vs. kavramlarının ürettiği 
yeni yapı yönünde dönüşerek yeni vizyonuna uygun bir yapılanmayı gerçekleştirebilir. 
Türkiye’de sendikalar, ancak bu yapısal dönüşümün başarılmasına katkıda bulunmak 
yolu ile gelişmiş bir ülkede emek unsurunun hak edeceği refahı sağlayarak adil payla-
şımın gerçekleştirilmesine katkıda bulunabilirler. Memur-Sen bu kritik kararı sendikal 
anlayışının temeli haline getirerek sendikacılıkta yeni bir açılım başlatmıştır. Bu açılımın, 
Türkiye kamu çalışanları sendikacılığı için süratle yeni bir pozitif başlangıç haline gele-
ceğine yürekten inanıyoruz. 

Güçlü Türkiye/Güçlü Kurumlar / Güçlü Sendikalar
Muhtelif bakımlardan Türkiye Vizyonu için bir misyon taşıyabilecek sendika-konfe-

derasyon demek, öncelikle kurumsallaşmış bir sendika demektir. Karşı karşıya kalınan 
sorunları aşabilmek ve yeni politikalar, tezler, çözüm yolları üretebilmek, kurumsal-
laşmış bir sendikacılık anlayışı ile mümkün olabilir. Kurumsallaşmasını gerçekleştirmiş 
bir sendika, olayların arkasından giden değil, gelişme çizgisinin ve yaratacağı sorunların 
önünde bulunan sendika demektir. Kurumsal ve güçlü sendika, Türkiye için zorunlu 
bir ihtiyaçtır.

Bir başka boyuttan bölgesel güç Türkiye vizyonunu, bir misyon olarak taşıyacak 
çağdaş sendikacılığın oturacağı tabii doku, demokratik toplum/demokratik sendika 
açılımı üzerinden daha çok üretmek/daha adil paylaşmak temel kabulü şeklinde ifade 
edilebilir. Sivil ve çoğulcu özelliklere sahip bir hoşgörü toplumu, Türkiye vizyonu için 
vazgeçilemeyecek bir ihtiyaç, Türkiye sendikacılığı için hayati öneme sahip bir top-
lumsal arka plan anlamına gelmektedir. Hoşgörü, inanç, birlik, bilgi ve güçlü bir milli 
irade bugün Türkiye’yi küresel savrulmalara karşı ayakta tutacak en önemli ihtiyaç ve 
en büyük dayanak durumundadır.  

Yeni dönemde sendikaların tarihsel rolü, yirmi birinci yüzyılın güçlü Türkiye vizyo-
nunu tıkamak değil, ona projeleri, alternatif politikaları, bilgi ve tecrübe birikimi, alın 
terine dayanan enerjisi ile doğru, güçlü, adaletli katkılar yapmak olmalıdır. Sendikacılı-
ğımızın söz konusu rolü kuşkusuz kendi bağlamında daha da güçlenerek, yenileşerek, 
bütünleşerek yerine getirilebilir. Değişime direnen bir sendika, yozlaşmış yapının bir 
partneri olarak yirmi birinci yüzyıl Türkiye vizyonuna ancak ayak bağı olabilir. Ufukta 
beklenen sendika; zamana yenilen değil, zamanı dönüştüren sendikadır. Memur-Sen  
bunu başarabilme kararlılığı, inancı ve heyecanı ile güçlenerek yoluna devam etmek-
tedir. 

sunuş



tarihçe
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TARİHÇE

Milletimizin, kamu çalışanlarının, sivil toplumun ve kimsesizlerin en gür sesi olan Memur Sendikaları 
Konfederasyonu’nun temelleri, 1992 yılında atıldı. Şair-yazar-eğitimci Mehmet Akif İNAN Başkanlığında 14 
Şubat 1992 yılında idealist eğitimciler tarafından kurulan Eğitim-Bir-Sen, yeni sendikaların kurulmasına da ön-
cülük etmiştir.

İLO sözleşmelerinin ülkemizce kabul edilmesini takiben örgütlenme özgürlüğü olmayan kamu çalışanlarının da ör-
gütlenme çalışmaları fiilen başlamış ve kamu çalışanları bütün zorluklara rağmen değişik hizmet kollarında sendikalar 
kurmayı başarmışlardır.

Konfederasyona giden yolda ikinci hamle, 1992 yılının sonlarına doğru birçok hizmet kolunda örgütlenme çabaları-
nın yoğunlaşmasıdır. Memur-Sen Konfederasyonuna bağlı Eğitim Bir Sen’in kuruluşunda olduğu gibi, diğer sendika-
ların kurulması da birçok kişinin mesai saatleri dışında toplantılar düzenlemesi ve özel hayatlarından fedakârlık yap-
maları sonucu gerçekleşmiştir. Bu süreçte değişik yerlerde çok sayıda toplantılar yapılmış ve stratejiler belirlenmiştir.

Ortaya çıkan birbirinden çok farklı fikirler-düşünceler bir potada toplanmış, bunlar yeni fikirlerin oluşmasına katkı 
yapmış ve sonuçta Bem-Bir-Sen, Birlik-Haber-Sen, Sağlık-Sen ve Büro-Memur-Sen’in kuruluşu gerçekleştirilmiştir.

Bu sendikaları diğerleri takip etmiş ve Memur Sendikaları Konfederasyonu’nun (Memur-Sen) kuruluşu 9 Ha-
ziran 1995’te Mehmet Akif İnan’ın Genel Başkanlığında, 29 kurucu üye tarafından tamamlanmıştır. Böylece 4 
yıllık koşu menziline varmış ve Türkiye’de Memur-Sen adında yeni bir sendikal güç oluşmuştur.

Ülkemizde her geçen gün milletimizin ve kamu çalışanlarının umudu haline gelecek olan Memur-Sen’in kuru-
cular kurulu, sivil toplumun önemine inanmış şu isimlerden oluşmuştur:  Mehmet Akif İnan, Nurettin Sezen, 
Abdullah Akar, İsmail Kıllıoğlu, Şevket Sezer, Ahmet Aksu, Bülent Kutluca, Necati Şimşek, İlknur Poyraz, M. 
Fatih Uğurlu, Emin Zararsız, Mesut Kınalı, Hasan İpek, Hayati Kırlı, Eyüp Ersoy, Ömer Çiçekçi, Fatma Acun, H. 
İbrahim Eren, Mevlüt Doğan, Davut Denek, Halil Üstüner, Hamdi Saylan, Abdullah Tombul, İbrahim Demir-
han, Hüsamettin Şanal, Mehmet Uçar, Bülent İlhan, Y. Ziya Odabaşı ve Sadık Danışman.

Memur-Sen’in kuruluşunda yer alan sendikalar ise şunlar: Eğitim-Bir-Sen, Bem-Bir-Sen, Sağlık-Bir-Sen, Türkiye 
Birlik Haber-Sen, Sağlık-Sen, Enerji-Bir-Sen, Kamu-Büro-Sen, Öz Büro-Sen, Tok-Sen ve Belediye-Sen.

Memurların sendika kurmalarının önünü açan Anayasa değişikliğine dair 4121 sayılı yasa tasarısı Türkiye Büyük 
Millet Meclisinde kabul edilip 23.07.1995 tarih ve 22355 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmadan önce Memur-Sen 
Konfederasyonu kuruluş aşamasını tamamlamıştır. Nihayet 25.06.2001 tarihinde kabul edilen 4688 sayılı Kamu 
Görevlileri Sendikaları Kanunu ile memurların sendika kurmaları yasal dayanağa kavuşmuş, diğerleri gibi Memur-Sen 
Konfederasyonu da bu tarihten sonra yasal zeminde tüzel kişilik kazanmıştır.

Memur-Sen’i kısa sürede kamu çalışanlarının ve kamuoyunun gündemine taşıyan Mehmet Akif İnan, 15 sivil 
toplum örgütünün bir araya gelerek 1999’da oluşturduğu Emek Platformu’nun kuruluşunda önemli bir rol 
oynadı, daha sonra Emek Platformu’nun dağılma sürecine girdiği dönemlerde birleştirici kimliğiyle Platformun 
devamını sağladı. Emek Platformu en önemli etkinliklerini 1999 yılında Sosyal Güvenlik Yasasının görüşmeleri 
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sürecinde ve 2000 yılında Kamu Görevlileri Sendikaları Yasası’nın çıkma aşamasında gerçekleştirmiştir. Platfor-
mun tarihe kaydedilen en büyük eylemiyse, 1 Aralık 2000 yılında dönem sözcülüğünü Memur-Sen’in yaptığı ve 
ülke çapında 1 milyon çalışanın katıldığı iş bırakma eylemi ve mitingidir.

Birleştirici ve liderlik vasıflarına sahip olan Mehmet Akif İnan, her anını dolu ve ülkeye hizmet aşkıyla geçirdiği 
hayatının son demlerinde hastalanmış ve 6 Ocak 2000 tarihinde vefat etmiştir. İnan’dan boşalan Genel Baş-
kanlık koltuğuna(06.01.2000-21.01.2000) Zübeyir YETİK getirilmiştir. Yetik’in istifa etmesinin ardından ise bu 
görevi(19.02.2000-05.06.2003) Mehmet Fatih UĞURLU üstlenmiştir. Uğurlu’dan sonra ise Genel Başkanlığa 
Ahmet AKSU getirilmiş ve bu görevi 26 Nisan 2008 yılına kadar sürdürmüştür.  26 Nisan 2008 yılında yapılan 
Memur-Sen 3. Olağan Genel Kurulu’nda Genel Başkanlığa Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ahmet GÜNDOĞ-
DU seçilmiştir. GÜNDOĞDU halen bu görevini sürdürmektedir.

Memur-Sen demokratik duruşu, sivil anlayışı ve kamu çalışanlarının hak ve menfaatlerine sahip çıkması nede-
niyle 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu’nun çıktığı 25 Haziran 2001 tarihinden itibaren sürekli 
büyüyerek 2009 yılında yetkili Konfederasyon olmuştur.

4688 Sayılı Yasa’nın yürürlüğe girdiği yılı takip eden 2002 yılında 41 bin 871 üyeyle yeni bir başlangıç yapan 
Memur-Sen, 2003’te 98 bin 146, 2004’te 137 bin 937, 2005’te 159 bin154, 2006’da 203 bin 851, 2007’de 249 
bin 725, 2008’de 314 bin 701 rakamına ulaşmıştır.

2008 – 2009 döneminde ise ‘Ortak Akıl’, ‘Her Yer Filistin Hepimiz Filistinliyiz’, ‘Uygur Türklerine Soykırıma 
Hayır’ mitingleri, toplu görüşmelerde gösterdiği performans ve kamu çalışanlarına sağladığı ilave imkanlar 
nedeniyle üye sayısını daha da arttırarak 7 Temmuz 2009 tarihli resmi gazetede yayınlanan istatistiklere göre 
376 bin 355 sayısına ulaşarak yetkili konfederasyon oldu. Memur-Sen’in üye sayısı 2010 yılında 392.171’e çıktı. 
Konfederasyona bağlı Diyanet-Sen, Bem-Bir-Sen, Toç-Bir-Sen, Sağlık-Sen ve Enerji-Bir-Sen yetkili sendikaları-
dır.  Diğer sendikalar ise, hızla yetkiye yaklaşmaktadır.



eski genel 

başkanlarımız
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M. AKİF İNAN 
12.07.1940 - 06.01.2000

12 Temmuz 1940 tarihinde Şanlıurfa’da doğdu. 1952 yılında ilkokulu bitirdi. 1958’de Urfa Lisesinden Maraş Lise-
sine sürgün gönderildi. 1958 yılında bir grup arkadaşıyla Derya Gazetesi’ni çıkardı. 1959 yılında Maraş Lisesi’nden 
mezun oldu. İlk Konferansını 1959’da Urfalı Şairler üzerine verdi. Aynı yıl Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Türk Dili 
ve Edebiyatı bölümüne kaydoldu. İki sene sonra bıraktı. 1960 yılında Üstat Necip Fazıl ile Maraş’ta tanıştı. 1962’de 
Fakülteye tekrar girdi ve1972’de mezun oldu. 1962-1964 yılları arasında Hilal Müessese Müdürlüğü’nü yaptı. 23 
Temmuz 1965 tarihinde evlendi. 10 Temmuz 1967 tarihinde kızı Şakire Banu dünyaya geldi. 1964-1969 arasında 
Türk Ocağı’nda faaliyet gösterdi. 1969 yılında Nuri Pakdil ile birlikle Edebiyat Dergisi’ni kurdu. 1969-1972 tarihleri 
arasında Türk Taşıt işverenleri Sendikası’nda uzmanlık görevinde bulundu.  1972 yılında İlk kitabı “Edebiyat ve 
Medeniyet Üzerine” yi, 1974’te İlk Şiir Kitabı Hicret’i çıkardı. 1975 yılında Kısa dönem askerlik yaptı. 1976-1990 
yılları arasında Mavera Dergisi’nde kurucu olarak yer aldı. 1977-1980 yılları arasında Gazi Eğitim Enstitüsü’nde 
Türkçe öğretmenliği yaptı. 1977 yılında Eğitim Enstitüleri için Oktay Çağlar ile beraber “Yeni Türk Edebiyatını 
(Ders Kitabı)  hazırladı. 1980 yılında Hac farizasını yerine getirdi. 1985’de “Din ve Uygarlık” ı (denemeler), 1991’de 
“Tenha Sözler”i yayınladı. 1992 yılında arasında Eğitim-Bir-Sen’i, 1995’te Memur-Sen’i kurarak vefatına kadar genel 
başkanlıklarını yürüttü.1998 yılında Kanal 7’de kültür ve sanat programı hazırlayıp sundu. 1999 yılının Haziran ayın-
da rahatsızlandı ve ölümcül hastalığı teşhis edildi. 1999 yılının Aralık ayında Urfa’ya döndü. 6 Ocak 2000 tarihinde 
Şanlıurfa’da vefat etti.

“Kim demiş her şeyin bitişi ölüm, 
Destanlar yayılır mezarımızdan”
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SENDİKA GÜNLERİ
M. Akif inan, 1969-1972 yıllan arasında Ankara’da Türk Taşıt işverenleri Sendikası’nda uzman ‘olarak çalıştı. Burada 
edindiği sendikacılık deneyimlerini, daha sonraki yıllarda kendisinin kurduğu ve genel başkanlığını yaptığı Eğitimciler 
Birliği’ne taşıdı. (Sendikanın kuruluşu 14 Şubat 1992|. Bir çok memur sendikasını da örgütleyerek kısa adı Memur-
Sen olan konfederasyonun başına geçti ve vefatına kadar bu görevi yürüttü. 

1993’ten itibaren yedi yıl, sürekli Eğitim-Bir-Sen’in ve Memur-Sen Konfederasyonunun Genel Başkanlığını yaptı. 
1999 Haziran ayında sendikanın Ankara’da yaptığı bir miting sonunda rahatsızlandı. Soğuk algınlığı ve zatürre teşhisi 
ile Gazi Üniversitesi Araştırma Hastanesi’ne yatırıldı, ilerleyen zamanlarda akciğer kanserine yakalandığı ortaya çıktı. 
Bütün tedavi ve ihtimama rağmen altı ay içinde giderek eridi. O heybetli adam, gün gün ölüme doğru yaklaştı. Son 
zamanlarında ölümden korkmadığını, kendisini dünyaya bağlayan hiçbir şeyinin olmadığını, ölüme hazır olduğunu ve 
yaratıcısına kavuşacağı için de sevindiğini, hiç üzülmediğini yakın çevresine söylüyordu. Vefatından yirmi gün önce 
kardeşleri tarafından Ramazanı Şanlıurfa’da geçirmek bahanesiyle hastaneden alınarak doğduğu yere, baba ocağına, 
Nebiler yurdu Urfa’ya götürüldü.

Bir Ramazan gecesi, (6 Ocak 2000), gece saat 02.00’de Hakkın rahmetine kavuştu. Cenazesi 7 Ocak Cuma günü 
öğle namazını müteakip Hasan Paşa Camiinde kılınan cenaze namazından sonra; sevenlerinin, dostlarının, arkadaş-
larının elleri üstünde taşınarak Harran Kapı aile kabristanına defnedildi.

MEHMET AKİF İNAN’IN ESERLERİ
Kurucu Genel Başkanımız Eğitimci, Şair, Mütefekkir ve Yazar Mehmet Akif İnan’ın, kuruluşunda ve teşkilatlanmasın-
da büyük emek harcadığı, 8 yıl boyunca düşüncesini ve sanatını esere dönüştürememe pahasına, mücadeleciliğinin 
bir eseri olarak addedip genel başkanlığını yürüttüğü Eğitim-Bir-Sen, denemelerinden oluşan Din ve Uygarlık, Ede-
biyat ve Medeniyet Üzerine; şiirlerinden oluşan Hicret ve Tenha Sözler adlı kitaplarının 2006 yılında yeni baskılarını 
yaptı, 2009 yılında da ailesinden intikal eden birikimini, çeşitli gazete ve dergilerde kalmış yazılarını ve söyleşilerini 
“Edebiyat, Kültür ve Sanata Dair”, “Söyleşiler”, “Aydınlar, Batı ve Biz”, “Mirası Kuşanmak”, “Siyaset Kokan Yazılar”, 
“İslâm Dünyası ve Ortadoğu” adlarıyla 6 kitapta biraraya getirerek, O’na olan vefa borcunu bir nebze olsun öde-
mek üzere yayımladı. 
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ZÜBEYİR YETİK
18.01.2000 - 21.02.2000

“Yeni İslâmî Akım” olarak adlandırılan düşüncenin öncülerinden 
olan Zübeyir Yetik, 01.01.1941 Tarihinde Siverek’te doğdu. Ba-
bası Kakolar ailesinden Kunduracı İmam Usta, annesi aynı aileden 
ev kadını Cemile Hanım’dır. İlkokulu Siverek ve Ceylânpınar’da, 
ortaokulu Siverek’te, liseyi Şanlıurfa’da okudu. Askerliğini yedek 
subay öğretmen olarak Manisa ve İzmir’de yaptı. Bir süre Anka-
ra Hukuk Fakültesinde okuduktan sonra, Adana İktisadî ve Ticarî 
İlimler Akademisi’nden mezun oldu; İstanbul Üniversitesi İşletme 
Fakültesi’nde İşletme İktisadı Programında üniversite sonrası öğre-
nim gördü.

02.07.1972’de Siverekli Kaplanağası ailesinden Öğretmen Kâmuran 
Kaplan ile evlendi; bu evlilikten 22.05.1973’te Şeyma, 14.05.1974’te 
Şeyda ve 20.01.1978’de İmam Şamil isimli çocukları oldu. Kızı 
Şeyma’dan Alp Burak adında bir de torunu var.

Zübeyir Yetik 1958-60 Yıllarında Urfa’da gazetecilik, vekil öğret-
menlik; 1962-65 Yıllarında İzmir ve Ankara’da gazetecilik; 1966-74 
Yıllarında Urfa’da öğretmenlik, hal müdürlüğü, bankacılık, serbest 
muhasebecilik; 1974’ten itibaren İstanbul’da gazetecilik, yayıncı-
lık, sendikacılık, Türkiye Kızılay Genel Müdürlüğünde kontrolör-
lük, Türkiye Denizcilik İşletmeleri’nde APK uzmanlığı, film ve ilaç 
hammaddesi ithalat ve pazarlaması yapan Kızılay İstanbul Bölge 
Müdürlüğü’nde mali İşlerden sorumlu müdür muavinliği görevlerin-
de bulundu. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü olarak 1994’de 
göreve başladığı İSKİ’ deyken 2003 Yılında kendi isteğiyle emekliye 
ayrıldı.

İlki 1981’de olmak üzere 6 defa Hacca gitmiş olan Zübeyir Ye-
tik, 1992 Erzincan Depremi’nde, 1993’te Karabağ olayları sırasında 
Azerbaycan’da uzun süre görev yapmıştır.
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M. FATİH UĞURLU
29.02.2000-03.06.2003

M. Fatih Uğurlu 1952 yılında Kahramanmaraş’ta doğdu. İlkokulu 
Kahramanmaraş Kurtuluş İlkokulunda, Ortaokul ve Liseyi Ankara 
Atatürk Lisesinde okudu. 1975 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat 
Fakültesini ve daha sonra da Gazi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler 
Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünü bitirdi. Gazi Üniversitesi İk-
tisadi İdari Bilimler Fakültesinde Kamu Yönetiminin Teşkilatlanma 
Yönünden Aksayan Yönleri ve Çözüm Önerileri konulu tezi ile 
master yaptı. 

İngilizce ve Almanca bilen M. Fatih Uğurlu, 33 yıllık çalışma haya-
tında, 1971-1978 yılları arasında memurluk, raportörlük ve Müdür 
Yardımcılığı, 1978-1979 yılları arasında vatani görevini asteğmen ve 
teğmen olarak yaptı. 1980-1984 yılları arasında Kültür Bakanlığında 
Müfettişlik yapan Uğurlu 17.12.1984 tarihinde başladığı Devlet Plan-
lama Teşkilatı Müsteşarlığı Personel Dairesi Başkanlığını 15.05.1990 
tarihine kadar yürüttükten sonra, aynı kurumda 30.09.1991 tari-
hine kadar Yayın ve Temsil Dairesi Başkanlığı görevinde bulun-
du. 01.10.1990-03.06.1992 tarihleri arasında Başbakanlık Sosyal 
Hizmetler Ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünde 
Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Uğurlu 03.06.1992 
tarihinden itibaren Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Müste-
şarlık Müşavirliği Görevini yürüttü. 16.08.2006-03.07.2007 Tarihleri 
Arasında Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Müşavirliği görevini 
yürüten Uğurlu 03.07.2007 tarihinden beri de Destek Hizmetleri 
Daire Başkanlığı görevini sürdürmektedir. 



28  / 4. OLAĞAN GENEL KURUL FAALİYET RAPORU

DR. AHMET AKSU
04.06.2003-28.04.2008

09.09.1959 tarihinde Başkent Ankara ’da doğan Dr. Ahmet AKSU 
1977 ’de Ankara İHL ’yi bitirdikten sonra girdiği MEB Ankara Tica-
ret Turizm Yüksek Öğretmen Okulu’nun kapanması nedeniyle 2. 
sınıfta buradan ayrıldı. Ardından Hacettepe Sağlık İdaresi Yüksek 
Okulunu kazanarak 1982 yılında bu okuldan mezun oldu. 

Aynı yıl Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi Tarih bölümünü kazandı. 
Buradan mezun olduktan sonra 1992 yılında İngiltere London So-
uth Bank Üniversitesi Kamu Yönetimi ve Ekonomik araştırmalar 
bölümünde Yüksek Lisans yaptı. 2000 yılında İstanbul Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsünde “Türkiye’de Turizm Bölgelerinde Sağlık 
Hizmetleri ” konulu teziyle doktorasını tamamladı. 

AKSU, 1990 -1991 yılları arasında Ankara Üniversitesi, Avrupa 
Topluluğu Uygulama Merkezinde Temel Eğitim ve Uluslararası iliş-
kiler Bölümünü bitirerek Avrupa Birliği Uzmanı oldu. 1977 - 1985 
yılları arasında Tarım Orman Köy İşleri Bakanlığı, 1985–2002 yılları 
arasında Sağlık Bakanlığında yöneticilik dahil değişik görevlerde bu-
lundu. 

Avrupa ve Uzakdoğu da birçok ülkede eğitim, staj, kurs ve ulus-
lararası toplantılara katılarak sertifika aldı. Sağlık Sen Kurucu Ge-
nel Başkanı olana kadar çeşitli dernek, vakıf ve STK’ların kurucu ve 
yöneticisi olan AKSU, Memur Sen Konfederasyonunun kurucuları 
arasında yer almış ve 04.06.2003-28.04.2008 tarihleri arasında da 
Memur-Sen Konfederasyonu Genel Başkanlığı görevinde bulun-
muştur.



kaybettiklerimiz
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AHMET YILDIZ
1956-2010

 

1956 yılında Trabzon ili Çaykara ilçesi Çayıroba Köyü’nde dünyaya 
geldi. İlköğrenimini köyünde tamamladıktan sonra Rize İmam Ha-
tip Lisesi’ni bitirdi. Yüksek öğrenimini İstanbul Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi’nde tamamladıktan sonra avukatlık stajını yaptı. 

Gençlik yıllarından itibaren teşkilatçılık ruhuna sahip olan Yıldız, ilk 
olarak 1977–79 yılları arasında Milli Türk Talebe Birliğinde aktif 
olarak görev aldı. 1990–2000 yılları arasında Eyüp Din Görevlileri 
Derneği Başkanlığı, 1990–1995 yılları arasında İlim Yayma Cemi-
yeti GOP Şube Başkanlığı, 1998-2002 yılları arasında Din Gör-Sen 
Genel Başkanlığı görevlerinde bulundu. Yıldız, 2002 yılından beri 
Diyanet-Sen Genel Başkanlığı görevini yürütmekteydi. Ahmet Yıl-
dız 26–27 Nisan 2008 tarihinde yapılan 3. Olağan genel kurulda 
Memur Sen Genel Teşkilatlanma Sekreteri olarak seçilmişti. Kon-
federasyonumuz tarafından 25-27 Ocak 2010 tarihleri arasında 
düzenlenen Uluslararası Demokrasi Kongresi devam ederken, bir 
süre önce yakalandığı amansız hastalıktan kurtulamayarak vefat etti. 
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İBRAHİM KERESTECİ
1968-2010

 

1968 Rize-Ardeşen doğumlu olan İbrahim Keresteci, Marmara Üni-
versitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden 
mezun oldu. 1993 yılından itibaren belediyecilik hayatına Bağcılar 
Belediyesi’nde başlayan Keresteci, 10 yıl süresince belediyenin çe-
şitli kademelerinde yöneticilik yaptı. 

2003 yılından itibaren Memur-Sen’e bağlı Belediye ve Özel İdare 
Çalışanları Birliği Sendikası’nda Genel Eğitim Sekreterliği ve Genel 
Sekreterlik görevlerinde bulunan İbrahim Keresteci, Milli Gençlik 
Vakfı’nda çeşitli kademelerde yöneticilik ve öğrenci başkanlığı yaptı. 
Sivil toplum ve yerel yönetim çalışmalarıyla daima gündemde kaldı.

Kamu sendikacılığı, yerel yönetimler, kamu ihale kanunu uygula-
maları, halkla ilişkiler, etkili iletişim, sosyal diyalog programları ko-
nusunda Türkiye’nin bütün illerinde uygulamalı eğitim programları 
ve seminerler veren Keresteci, Bem-Bir-Sen Genel Sekreteri sıfatı 
ile yurt içi ve yurtdışında yerel yönetimler konusunda çalışmalarda 
bulundu. 

Teşkilat çalışmaları için çıktığı seyahat esnasında 22 Ocak 2010 ta-
rihinde Çorum-Amasya karayolunda geçirdiği trafik kazasının ardın-
dan  10 Şubat 2010 tarihinde Hakkın rahmetine kavuştu. 

Keresteci evli ve 3 çocuk babasıydı.
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TAHSİN SUDA
1966-2010

 

1966 yılında Giresun-Çamoluk’da doğdu. İlkokulu Yenice’de, Or-
taokulu Alucra’da, Liseyi Erzincan’da bitiren Suda, 1992 yılında İ.Ü. 
Orman Fakültesinden mezun oldu. 

Askerlik sonrası; 1995-1996 yıllarında Orman Genel Müdürlüğü 
Orman Harita ve Fotogrametri Müdürlüğünde, 1996-1997 yılların-
da İstanbul Orman Bölge Müdürlüğünde Mühendis olarak, 1997-
2002 Orman Kadastro Komisyonunda Ormancı üye olarak, 2001-
2010 Orman Kadastro komisyon Başkanı olarak görev yaptı. 

Toç Bir-Sen Marmara Bölge Başkanlığı, Toç Bir-Sen Genel Teş-
kilatlanma Sekreterliği, Memur-Sen Disiplin Kurulu Başkanlığı ve 
Orman Mühendisler Birliği Derneğinin Genel Başkan Yardımcılığı 
görevlerinde bulunan Suda, evli ve üç çocuk babasıydı.

11 Eylül 2010 Cumartesi, Ramazan bayramının 3. günü, Anayasa 
Referandumunda oy kullanabilmek için ailesiyle birlikte Ankara’ya 
dönerken, Yozgat’ın Sorgun ilçesinde geçirdiği bir trafik kazası so-
nucu hayatını kaybetti.
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SERDAR GÜLLÜOĞLU
1968-2008 

1968 yılında Urfa’da doğan Serdar Güllüoğlu, ilk, orta ve lise öğre-
nimini Ş.Urfa ‘da yaptı. 1994 yılında 100.Yıl Üniversitesi Ziraat Fa-
kültesinden mezun oldu. 1996 yılında Şanlıurfa ‘da öğretmen olarak 
göreve başladı..

Çeşitli Eğitim seminerlerinden belge aldı. 2002 yılında K.Maraş Ta-
rım İl Müdürlüğüne Mühendis olarak atanan Güllüoğlu, pek çok  
tarımsal Proje Çalışması yaptı. 2003 yılında Şanlıurfa İli Bozova İlçe 
Tarım Müdürlüğü görevini yürüttü. 

GAP Tarımsal Kalkınma Derneğinde Yönetim Kurulu üyesi olan 
GÜLLÜOĞLU, 3. Olağan Genel Kurul’da TOÇ BİR – SEN Genel 
Eğitim ve sosyal ilişkiler sekreteri oldu. Vefat ettiği ana kadar Ta-
rım ve Köyişleri Bakanlığı Zirai Üretim İşletmesi, Personel ve Ma-
kine Eğitim Merkezi Müdürlüğünde Müdür olarak çalışan Merhum 
Serdar GÜLLÜOĞLU, geçirdiği bir hastalık dolayısıyla 19.06.2008 
tarihinde vefat etti

Serdar GÜLLÜOĞLU, evli ve üç çocuk babasıydı.





demokratikleşmeye

katkılarımız

Ortak Akıl Mitingleri

Uluslararası Demokrasi Kongresi

Mardin Çalıştayı

Anayasa Değişikliği ve Referandum

4. Alevi Çalıştayı
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   Ortak Akıl Mitibgi, MALATYA

   Ortak Akıl Mitibgi, BURSA

   Ortak Akıl Hareketi Platformu, ANKARA



‘AYDINLIK YARINLAR İÇİN DEMOKRASİ VE                                                                                                       
MİLLİ EGEMENLİK MİTİNGLERİ’ BAŞLIYOR

Özgürlük ve demokrasi yanlısı 299 sivil toplum örgütü Ortak Akıl Hareketi etrafında, yeni anayasa için harekete 
geçti. Memur-Sen, Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı (TGTV), Hak-İş’in öncülüğünde MÜSİAD ve Mazlum- Der 
gibi kuruluşların destek verdiği Ortak Akıl Hareketi, “Türkiye’nin sorunlarının çözümü, özgürlüklerin genişletilmesi 
ile; özgürlük, demokrasi ile; demokrasi ise yeni bir anayasa ile sağlanabilir” sloganıyla yola çıktı. Hareket ilk mitingini 
28 Haziran’da Malatya’da yapacak. Ortak Akıl Hareketi, manifestosunu Topkapı Eresin Otel’de düzenlediği basın 
toplantısıyla kamuoyuna duyurdu. Toplantıda konuşan Genel Başkanımız Ahmet Gündoğdu,  Ortak Akıl Hareketi 
olarak, demokratikleşmeyi önemsediklerini ve ülkemizde en önemli sorunun demokratikleşme olduğunu belirte-
rek, “Bunun da çözümü yeni anayasadan geçmektedir.”dedi.  

ORTAK AKIL HAREKETİ MALATYA’DAN BAŞLADI 
GÜNDOĞDU: MİLLETE AİT MAKAMLARDAN MİLLETE YAKICI  
BAKIŞLAR ATILIYOR

 Vatandaşların ellerindeki Türk bayrakları ile “ortak akılla çıktık yola demokrasi yolunda vermeyeceğiz mola ege-
menlik ne yargının ne de darbelerindir egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” şeklindeki sloganlar dikkat çekti. Hare-
ket, önce yeni anayasa ve demokrasi platformunun oluşturulması ile başladı. Bu oluşumda yüzlerce sivil toplum ör-
gütü, yüzlerce akademisyen, yazar ve gazeteci bulunuyor. Platform, Türkiye’nin daha katılımcı, sivil ve özgürlükçü bir 
anayasaya sahip olması için ülke yönetiminde oluşturulmaya çalışılan “Egemenlikte meşruiyet krizini” aşma yolunda 
ortak akıl hareketi kampanyasını uygulamaya koydu. Ortak Akıl Hareketinin amacı ise; “Türkiye’de yaşanan demok-
rasi ve özgürlük mücadelesine aktif katılım sağlamak, temel hak ve özgürlüklerin alanını genişletmek, millet iradesini 
her tür vesayet ve ipotekten arındırmak, toplumdaki her tür inanç, yaşam tarzı ve eğilimleri eşit olarak hukuk gü-
vencesine alacak yeni bir anayasa talebini diri ve canlı tutmak.” Hareket, dünya veya siyasi görüşü ne olursa olsun 
demokrasiden yana herkesi birlikte hareket etmeye çağırıyor. Hareket, darbe dönemlerinde ülkenin kaybettiğine 
vurgu yaparak, 70 milyonun kazandığı saygın bir ülke olma isteğini dile getiriyor.  Miting alanında toplanan onbin-
lere konuşan Gündoğdu, milletin geleceğine yine milletin karar vereceğini belirterek, laikliğin Fransa’daki tanımıyla 
Türkiye’de uygulanmasını istediklerini ifade etti. “Laiklik, inananları dövmenin sopası olmamalı.” diyen Gündoğdu, 
“Kim iktidar olursa olsun ülkeyi biz yönetiriz diyenler var. Millet olarak bu yapıya dur diyoruz. Oluşturulmaya çalışı-
lan demokrasi krizine ve darbeli yönetime müsaade etmeyeceğiz.” dedi. 

MİLLİ İRADE, MALATYA’DAN SONRA SAMSUN’DA MEYDANLARI DOLDURDU

 Yoğun katılımın olduğu mitinge Memur-Sen Teşkilatlandırma Sekreteri ve Diyanet –Sen Genel Başkanı Ahmet Yıl-
dız, Memur-Sen Genel Sekreteri ve Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Kaçar, Memur-Sen Genel Basın ve Halkla 
İlişkiler Sekreteri Halit Ortaköy, Memur-Sen Genel Mali Sekreteri ve Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf  Yaz-
gan, Bem Bir-Sen Genel Başkanı Mürsel Turbay, Toç Bir-Sen Genel Başkanı Günay Kaya ,Birlik Haber-Sen Genel 
Başkanı Ali Erdoğan, Bayındır Memur-Sen Genel Başkanı Abdulhadi Karasapan ve sendika yönetim kurulu üyeleri 
katıldı. 

Genel Başkan Ahmet Gündoğdu, konuşmasına alanları dolduran yüz binleri selamlayarak başladı. Gündoğdu, “Sam-
sun Cumhuriyet Meydanı’nı dolduran kardeşlerime selam olsun. İradesine sahip çıkarak geleceğimiz karartılmasın 
diyen yüz binlere selam olsun. Ekmeğinin küçültülmesine razı olmayanlara selam olsun. Özgürlüklerin genişleme-
sini isteyenlere selam olsun. Buğdayının, çayının, mısırının, fındığının değersizleşmesini istemeyenlere selam olsun. 
Darbeciler attığı her adımı geri alsın diyenlere selam olsun. Üzerimizde oynanan oyunları sineye çekmeyeceğiz di-
yenlere selam olsun.” dedi.

Demokrasinin milli iradeye dayandığını ve milli iradenin sahipsiz olmadığını vurgulayan Gündoğdu, şunları söyledi: 
“Anadolu insanı Samsun’dan başlattığı mücadeleyle Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni açmıştır. Ortaya koyduğu bu 
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eylemle Milli İradeyi taçlandırmıştır. Demokrasimizin kuruluş mayası milli iradeye dayanmaktadır. Bu mayanın aslını 
bozmaya kimsenin gücü yetmeyecektir. Bu meydan milli iradenin sahipsiz olmadığının göstergesidir.” Gençler ve 
çocuklarımıza nasıl bir ülke bırakacağımızın çok önemli olduğunu belirten Gündoğdu, “Samsun bizlere gençlerimizi 
hatırlatmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti’nin gelecekteki sahibi gençlerimizdir, çocuklarımızdır. Bize düşen gençlerimi-
ze ve çocuklarımıza nasıl bir ülke bırakacağımızın hesabını yapmaktır. Milli iradenin hâkim olduğu bir ülke mi, milli 
iradenin yok sayıldığı bir ülkemi? Hukukun üstünlüğünün esas alındığı bir ülke mi, anayasanın hükümlerinin ihlal edil-
diği bir ülke mi? Tam demokrasinin var olduğu bir ülke mi, çetelerin her alanda cirit attığı bir ülke mi? İnsan hakla-
rının anayasanın teminatı altında olduğu bir ülke mi, yoksa sürekli ihlal edildiği, eğitim hakkının bile verilmediği bir 
ülke mi? Evrensel değerlerle bütünleşen, dünyaya açılan, bölgesinde lider bir ülke mi, içine kapanarak geri kalan bir 
ülke mi? Bu meydanlar özgürlüklerin genişletildiği, doya doya yaşandığı bir ülkeden yanadır. Yasakların olmadığı bir 
ülkeden yanadır. Adaletin ve refahın sağlandığı bir ülkeden yanadır. Kayıtsız şartsız egemenliğin millette olduğu bir 
ülkeden yanadır. Bu meydanlar büyük Türkiye’den yanadır.” şeklinde konuştu.

Milli iradeye yönelik sergilenen tavırları hayretle izlediklerini belirten Gündoğdu, toplum mühendislerine seslendi: 
“Milli iradeye yönelik sergilenen tavırları hayretle izliyoruz. Fildişi kulelerine çekilmiş toplum mühendisleri bu gidi-
şata seyirci kalacağımızı zannetmesin, hayallere kapılmasın. Siz toplum mühendisleri hangi planı yaparsanız yapın 
planlarınız milli iradeye çarparak geri dönecektir. Bu millet defolu demokrasi değil, tam demokrasi istiyor. Milletin 
değerlerinden bihaber toplum mühendislerine bu meydandan sesleniyoruz: Ne kadar hesap ederseniz edin, bölün, 
toplayın, çarpın, çıkartın ama şunu bilin ki hiç bir şey elde edemeyeceksiniz. Çünkü milletimiz demokrasi ve iradesi-
ne sahip çıkmaktadır.Birbiriyle sorunlu ve kamplara ayrılmış bir toplum, kendi değerleriyle kavgalı ve küs bir sistem, 
içine kapanmış, dünyadan kopuk bir ülke yaratmak için uğraşmayın.  Bu projelere aziz milletimiz geçit vermeyecek-
tir. Bu oyunların son kullanma tarihi geçmiştir. Bunu artık anlayın, görün. milleti dizayn etmekten, milli iradeye ipo-
tek koymaktan vazgeçin. Bu meydanlardaki ortak aklın sesine kulak verin.” 

Demokrasinin askıya alındığı dönemlerde herkesin kaybettiğini kaydeden Gündoğdu şunları söyledi:Anti demokra-
tik dönemlerin kazananı yoktur, millet kaybetmiştir, ülke kaybetmiştir, devlet kaybetmiştir. Bundan sonra olumsuz 
süreçlerin oluşmasına sivil inisiyatif ve ortak akıl hareketi olarak izin vermeyeceğiz. Milletimizin özlemi, gelirin adil 
paylaşıldığı, hakkın hak sahiplerine verildiği, politik yozlaşmanın olmadığı bir sistemin tecelli ettiği demokratik dü-
zendir. Fakat milletimiz bunun engellenmeye çalışıldığının idrakindedir. Oynanan oyunların farkındadır, senaristleri 
bilmektedir. Oyuncuları tanımaktadır. Figüranların kim olduğu da açıktır.”  Bölgemizde ve dünyada güçlü olmanın, 
aynı zamanda refah içinde yaşamanın yolunun güçlü bir demokrasiden geçtiğini, bunun için milli iradeye dayanan 
yeni ve sivil bir anayasanın yapılması gerektiğinin altını çizen Gündoğdu, yeni anayasanın özelliklerini şöyle saydı: Bu 
yeni anayasa sivil olmalıdır.
Katılımcı olmalıdır. 
Özgürlükçü ve milleti kucaklayıcı olmalıdır.
“İnsanı yücelt ki devlet yaşasın” anlayışıyla hazırlanmalıdır.
Mustafa Kemal Atatürk’ün; “Hakimiyet Kayıtsız Şartsız Milletindir” sözüne kayıt ve şart düşen bürokratik oligarşiye 
son vermelidir.
Darbecilerin yargılanmasının önünü açmalıdır.
İmtiyazlı kurum, kurul veya zümre hakimiyetinden ziyade haklı olanın güçlü olduğu yapıyı temin etmelidir.
Meşruiyet debisi yüksek olmalıdır.
Hiç kimse kılık ve kıyafetinden dolayı eğitim ve öğretim hakkından mahrum bırakılmamalıdır.
Kuvvetler ayrılığını esas alan, hiçbir kurumun diğer kurumun yetki alanına müdahale edemediği bir anayasa olma-
lıdır.”
Cumhuriyet Meydanı’ndan halka seslenen Gündoğdu, toplumun beklentilerini ise şöyle sıraladı: Daha çok demok-
rasi istiyoruz. Daha çok insan hakları istiyoruz. Daha çok refah istiyoruz. Özgürlüklerin genişlemesini istiyoruz. Mil-
li iradenin hakim olmasını istiyoruz. Darbesiz bir demokrasi istiyoruz. Yasaksız bir Türkiye istiyoruz. Kapılarından 
kızlarımızın geri çevrilmediği üniversiteler istiyoruz. Tarafsız ve bağımsız yargı istiyoruz.” Gündoğdu sözlerini şöyle 



bitirdi:“Vakit, umutlarımızı, özlemlerimizi ve gönüllerimizi birleştirme vaktidir. Vakit aydınlık yarınlara sahip çıkma 
vaktidir. Daha çok demokrasi ve kararlı milli egemenlik mücadelemiz kutlu olsun. Yaşasın birliğimiz ve dayanışma-
mız. Meydanlara sığmayan yüz binlere, bizleri ekrandan izleyen milyonlara ve gönülleri bizlerle olan yetmiş iki mil-
yona sesleniyorum: Ümitsiz değilsiniz, ümit sizsiniz.” 

ORTAK AKIL HAREKETİ BURSAYI SALLADI

Bursa’nın Fomara meydanında yapılan mitinge çevre illerden de gelenlerle birlikte yüz binlerce insan katıldı. Daha 
demokratik daha özgür bir Türkiye çağrısında bulunan katılımcılar ‘ Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir, Milli İrade 
Engellenemez, Sivil Anayasa Hemen Şimdi, Halkın Teklifi Demokrasi Varmısınız Yokmusunuz?’ gibi pankartlar ta-
şıdılar.  Genel Başkanımız Sayın Ahmet Gündoğdu, ‘Bu millet, ülkemizin yaşadığı zor günlerde varlığını ortaya koy-
muş; vatanına, hürriyetine, bağımsızlığına, iradesine kasteden içerden ve dışardan her türlü zorbalığı def etmiştir. 
Tarihin hiçbir döneminde bunun istisnası olmamıştır.Bugün bizleri buraya toplayan da aynı ahvaldir. Ortak aklımızı 
kullanarak toplumda var olan sosyal sermayeyi çürüttürmeyeceğiz, heba ettirmeyeceğiz.  Yardımlaşma ve dayanış-
mamızı, birlik ve bareberliğimizi, paranoyakça yaklaşımlara ve yasaklara yem ettirmeyeceğiz. Toplumsal cinnet oluş-
turmaya çalışanlara geçit vermeyeceğiz.

Değerli Kardeşlerim,
Bugüne kadar halkı, fikirleri alınmadan, sadece yönetilecek bir güruh olarak gören zihniyet, artık yanıldığını anlaya-
caktır. Zira milletimiz demokrasiyi özümsemiştir. Akıp giden süreçten de taviz vermemeye kararlıdır. Bu kararlılığı 
artarak devam edecektir.  Milletimiz toplumsal ve siyasal katılımın en üst düzeyde gerçekleştiği demokrasiden vaz-
geçmeyecektir. Zümre demokrasisinin işleyişine, geçit vermeyecektir. Güdümlü, çarpık demokrasi projesine prim 
tanımayacaktır.  Bu kapsamda son günlerde Ergenekon bağlamında yaşananlar inşallah milletimiz için bir milat ola-
caktır. Artık bu ülkede hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır
Sevgili Kardeşlerim,
Vakit, umutlarımızı, özlemlerimizi ve gönüllerimizi birleştirme vaktidir.
Vakit aydınlık yarınlara sahip çıkma vaktidir.
Daha çok demokrasi ve kararlı milli egemenlik mücadelemiz kutlu olsun.
Yaşasın birliğimiz ve dayanışmamız.
Meydanlara sığmayan yüz binlere, bizleri ekrandan izleyen milyonlara ve gönülleri bizlerle olan yetmiş iki milyona 
sesleniyorum: Ümitsiz değilsiniz, ümit sizsiniz.’ dedi.
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MEMUR-SEN, MUHTEŞEM DEMOKRASİ BULUŞMASINA EV SAHİPLİĞİ YAPTI

Memur-Sen tarafından düzenlenen Uluslararası Demokrasi Kongresi, Ankara Rixos Otel’de yapıldı. Kongrenin açı-
lışına başta Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Yardımcısı ve Devlet Bakanı Cemil Çiçek, İçişleri Bakanı 
Beşir Atalay, Devlet Bakanı Hayati Yazıcı, Bayındırlık ve İskan Bakanı Mustafa Demir, Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı Ömer Dinçer, Aileden Sorumlu Devlet Bakanı Selma Aliye Kavaf, Tarım ve Köy İşleri Bakanı Mehmet Meh-
di Eker,  Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Hak-İş Genel Başkanı Salim Uslu,Ankara Valisi Kemal Önal ve çok sayıda 
davetli katıldı. 

Memur-Sen Genel Başkanı Gündoğdu, kongrenin açılışında yaptığı konuşmada, konfederasyonlarının demokrasiyi 
toplumsal hayatın her alanına ayrı ayrı özgürlükler sağlayan bir yönetim biçimi olarak gördüğünü belirterek, kong-
reyi Türkiye’nin demokratikleşmesine katkı sağlamak amacıyla düzenlediklerini söyledi. Çözüme odaklı girişimleriyle 
toplu sözleşmeyle elde edilebilecek türden kazanımlar üreterek toplu görüşme sürecini ve toplu görüşme masasını 
anlamlı hale getirmeye çalıştıklarını ifadoe eden Gündoğdu, toplu sözleşme ve grev hakkı taleplerindeki ısrarı ve ka-
rarlılığı sürdürdüklerini kaydetti. Memur-Sen’in bağımsız ve halktan yana milletin ve milli iradenin tarafında olduğunu 
vurgulayan Gündoğdu, şunları söyledi:  “Memur-Sen,  ilkeleri ve hedefleriyle ülkemizi, insanımızı ve insanlığı ilgilen-
diren her konuda ve olayda bizatihi taraftır. Türkiye Cumhuriyetinin kurtuluş, kuruluş ve var oluş temelini oluştu-
ran “Egemenlik bila kayd-u şart milletindir” ilkesini önceleyen ve önemseyen bir sivil toplum örgütü olarak ülkemiz 
ve insanlarımız adına en önemli talebimiz, çağdaş demokrasinin bütün kuralları ve kurumları ile tam ve koşulsuz bir 
şekilde hayata geçirilmesidir. Bunun ön şartı ise, demokratikleşmeye dönük adımlarımızın sayısını ve hızını artıracak 
sivil idare ve irade ürünü yeni bir anayasaya sahip olmaktır.’’

BAŞBAKAN ULUSLARARASI DEMOKRASİ KONGRESİ’NDE KONUŞTU: 
TÜRKİYE’NİN ANAYASA SORUNU VAR

Memur-Sen’in düzenlediği Uluslararası Demokrasi Kongresi’nde konuşan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ülkede 
bir anayasa sorunu olduğunu, herkesin kabul ettiği bu sorunun çözümü içinse kimsenin sorumluluk almadığını söy-
ledi. Uluslararası Demokrasi Kongresi’nin açılışında konuşan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Memur-Sen tarafında 
düzenlenen kongreyi de bu açıdan önemsediğini söyledi. Konuşmasında gündemle ilgili konulara da değinen Erdo-
ğan, Türkiye bir yandan çok hızlı bir şekilde değişim ve dönüşüm yaşarken, diğer yandan bazı gündem maddelerini, 
bazı tartışma konularını bir türlü eskitemediğini ve aşamadığına işaret ederek, “Neredeyse 100 yıldır, hatta ondan 
daha fazla süredir bu ülke döne döne irtica kavramını tartışıyor. Laiklik kavarımının anlamı, özü hedefi amacı belliy-
ken yaklaşık 100 yıldır bizde tartışılıyor. Milli irade tartışma konusu yapılmak isteniyor. Sivil döktatörlür, sivil faşizm 
gibi kavramlar gündemden bir türlü çıkmıyor. Şöyle bir altını karıştırırsan altından belli tipler çıkıyor.” dedi. 

ÜLKEDE ANAYASA SORUNU VAR

“Bu ülkede anayasa sorunu var mı? Evet var” şeklinde konuşan Başbakan Erdoğan, “Burada hemfikiriz, aydınlar da 
hemfikir. Gelin Türkiye’ye yakışan anayasayı hep birlikte yapalım diyoruz. Hayır yapamayız. Size de değiştirtmeyiz 
diyorlar. Kürsüye çıkan, eline mikrofon alan herkes demokrasi diyor, iş uygulamaya gelince önünüze engeller çıkıyor, 
bariyerler çıkıyor. Türkiye’de ortalama 16 ayda bir hükümet kurulmuş. Ziya Paşa’nın söylediği gibi, “Sen herkesi kör, 
alemi sersem mi sanırsın”. Bunlar kendileri unutuyor, herkesi de unuttu zannediyor” şeklinde konuştu. 
Kendilerinin yola çıkarken yasaklarla, yolsuzlukla ve yoklukla mücadeleyi ortaya koyduklarını ve bunların yapılması 
için altyapının gerekli olduğunu ifade eden Erdoğan, “Biz direksiyondayız gaza basıyoruz ama birileri gelip frene ba-
sıyor, birileri gelip debriyaja basıyor, vitesi kurcalıyor. Bir başkası geliyor direksiyona müdahale etmek istiyor. Çağdaş 
demokrasilerde demokratik unsurların her birinin yeri, yetkisi, sorumluluğu bellidir ama sorunların üstüne gittiğimiz-
de statükoyla karşılaşıyoruz. Değişime direnen bir anlayışla karşılaşıyorsunuz.” diye ifade etti. 



44  / 4. OLAĞAN GENEL KURUL FAALİYET RAPORU

ÇİÇEK: 82 ANAYASASININ SON KULLANMA TARİHİ DOLDU

Memur-Sen’in Uluslararası Demokrasi Kongresi’nde konuşan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, 
82 Anayasasının son kullanma tarihini doldurduğunu söyledi. Çiçek, Anayasası’nın tek önceliğinin güvenlik olduğunu 
belirtti.  Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, yapılacak her değişikliğin Anayasa Mahkemesi’ne götü-
rüleceğini belirterek, “Anayasa değiştirilemiyorsa bunun sorumlusu kim?” diye sordu. Çiçek, bu konuda ‘yan çizen 
ve ayak sürüyenlerin’ sandığa gömülmesi gerektiğini söyledi.  Türkiye’de demokrasi ve Anayasa sorunu olduğunu 
belirten Çiçek, “Birçok sorun buradan kaynaklanıyor.” dedi. 82 Anayasasının son kullanma tarihini doldurduğunu 
kaydeden Çiçek, “Her gün uygulamada yeni sorunlar çıkartıyor, biz de onları tartışıyoruz. Öncelikleri ve dengeler 
günümüz şartlarına uymuyor. O günün şartlarında yapılmış bir tepki Anayasası. Birinci önceliği güvenlik. Özgürlük 
olsa da olur, olmasa da.” diye konuştu. Anayasa’nın dilinin de başlı başına bir sorun olduğunu belirten Çiçek, “Ben 
Edebiyat hocası olsam, bu Anayasa diline 3’ten fazla not vermem” dedi. Tartıştıkları bir çok önemli konunun ka-
rarlarında, hep bu dil probleminin karşılarına çıktığına işaret eden Çiçek, “Hep oradaki bir noktadan hareket ile çok 
önemli süreçler tıkanmış, bunun bedelini millet ağır bir şeklide ödemiştir. Onun için bu Anayasa değişmeli.” şeklin-
de konuştu. 

İÇİŞLERİ BAKANI BEŞİR ATALAY: TÜRKİYE NORMALLEŞİYOR

Uluslararası Demokrasi Kongresi’nde konuşan Beşir Atalay, Memur-Sen’in bu kongreyi yapmasının içinden geçilen 
süreçte ‘tam da zamanı’ olduğunu söyledi. Atalay, “Türkiye’de demokrasi derinleşiyor, demokrasi kültürü genişliyor. 
Türkiye giderek daha da bir açık toplum oluyor, rahatlıyor, konuşuyor ve normalleşiyor” dedi.
İçişleri Bakanı Beşir Atalay, Türkiye’nin normalleştiğini vurgulayarak, “Bu normalleşmeden hepimiz memnun ola-
lım. Korkmayalım, konuşmaktan zarar gelmez. Daha fazla demokrasi, daha fazla özgürlük hiçbir topluma zarar ver-
memiştir” dedi. İçişleri Bakanı Atalay, kendisinin de Memur-Sen’in ilk kongresinde divan başkanlığı yaptığını hatır-
latarak, Memur-Sen’in bu kongreyi yapmasının içinden geçilen süreçte ‘tam da zamanı’ olduğunu söyledi. Atalay, 
“Türkiye’de demokrasi derinleşiyor, demokrasi kültürü genişliyor. Türkiye giderek daha da bir açık toplum oluyor. 
Türkiye rahatlıyor, Türkiye konuşuyor, Türkiye normalleşiyor. Bu normalleşmeden hepimiz memnun olalım. Kork-
mayalım, konuşmaktan zarar gelmez. Daha fazla demokrasi, daha fazla özgürlük hiçbir topluma zarar vermemiştir. 
Cesaretle kendi sorunlarımızı konuşalım, sorunların üzerini örtmeyelim. En tehlikesi özellikle toplumsal olaylarda 
sorunu görmemek, yok farzetmek ve ilgilenmemek. O sorun derinlerde büyür büyür, çözülemez hale gelir. Onun 
için her şeyi korkusuzca, tapuları yıkarak konuşmak en iyi çözüm yolu” dedi.

ULUSLARARASI DEMOKRASİ KONGRESİ’NİN İKİNCİ GÜNÜNDE  
DEMOKRATİK AÇILIM GÜNDEMDEYDİ

Memur-Sen’in düzenlediği Uluslararası Demokrasi Kongresi’nin ikinci gün açılışı, Devlet Bakanı ve Başbakan Yar-
dımcısı Cemil Çiçek, İçişleri Bakanı Beşir Atalay, BBP Genel Başkanı Yalçın Topçu ve Saadet Partisi Genel Başkan 
Yardımcısı Ömer Vehbi Hatipoğlu’nun katılımlarıyla gerçekleşti. Kongrenin ikinci gün açılışında konuşan Memur-Sen 
Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu önceki gün hayatını kaybeden Diyanet-Sen Genel Başkanı Ahmet Yıldız’ı andı. 
Yıldız’ın, Uluslararası Demokrasi Kongresi’nin yapılmasından büyük heyecan duyduğunu anlatan Gündoğdu, kongre 
açılışını da büyük bir sevinç ile hasta yatağından takip ettiğini aktardı ve Yıldız’a Allah’tan rahmet diledi. Gündoğdu, 
konuşmasında, sivil anayasanın önemine bir kez daha dikkat çekti. Ahmet Gündoğdu, demokratikleşmesi için mev-
zuatındaki darbe izlerini silmesi gerektiğin belirterek, ‘’Herkes hukuka uysun. Hukuk, hukukçuların hukuku olma-
sın’’ dedi. Kongrenin açılışında dile getirdiği toplu sözleşme ve grev hakkının uluslararası hukukta yer aldığını bir kez 
daha hatırlatan Gündoğdu, örgütlenme, toplu sözleşme ve grev hakları konusunda iç hukukumuzun eksiklikleri ve 
uygulamada yaşanan sıkıntıların 2009 AB İlerleme Raporu’nda yer aldığına dikkat çekti. Ahmet Gündoğdu, evrensel 
hukuk ilkeleri, AB Sosyal Şartı, AB müktesebatı ve İLO kararları çerçevesinde kamu görevlilerine toplu sözleşme ve 
grev haklarını içeren yasal düzenlemenin bir an önce yapılması yönündeki beklentilerini dile getirdi.
 



TOPÇU: SORUNLAR, İNADINA DEMOKRASİ İLE ÇÖZÜLÜR

Açılışta konuşan BBP Genel Başkanı Yalçın Topçu, merhum BBP lideri Muhsin Yazıcıoğlu’nun ‘Namlusu millete du-
ran tanka selam durmam’ şeklindeki sözlerini hatırlatarak, “O balyozu alır bu millet senin kafana geçirir” diye ko-
nuştu. Topçu, demokrasinin sorunlarının ‘’inadına demokrasi’’ ile çözülebileceğini vurgulayarak, ‘’12 Eylül cuntacıla-
rını yargının önüne çıkaralım ki kimsenin aklına balyoz, malyoz gelmesin’’ dedi. Topçu, meselenin 72 milyonun 24 
saat kesintisiz demokrasiye kavuşturulması meselesi olduğunu, bunun birlik ve bütünlük içinde gerçekleşebileceğini 
söyledi. 

HATİPOĞLU: DEMOKRATİK AÇILIM İÇİN HERKESİN GÖRÜŞÜ ÖNEMLİ

Saadet Partisi (SP) Genel Başkan Yardımcısı Ömer Vehbi Hatipoğlu ise, Türkiye’nin ‘’Kürt sorunu’nu çözmeden 
geleceğin yıldız ülkesi olamayacağını ifade ederek, ‘’Bu konudaki resmi söylem iflas etmiştir. CHP, statükonun bek-
çiliğini yapmaktadır. MHP ve BDP bu sorunun çözülmemesi için her şeyi yapmaktadır’’ dedi. AK Parti’nin ise soru-
nu gördüğünü ancak bütün boyutlarıyla algılayamadığını ifade eden Hatipoğlu, sorunun çözülmesi için bölgedeki en 
küçük sivil toplum örgütlerinin dahi görüşlerinin alınması gerektiğini vurguladı.

ULUSLAR ARASI DEMOKRASİ KONGRESİ SONUÇ BİLDİRİSİ AÇIKLANDI

Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, düzenledikleri Uluslararası Demokrasi Kongresi’nden, ‘demokrasi; 
hemen şimdi’ sonucu çıktığını söyledi.  Ahmet Gündoğdu, kongreyi değerlendirmek ve sonuç bildirisini kamuoyu 
ile paylaşmak için bir basın toplantısı düzenledi. Grand Rixos Otel’de düzenlenen basın toplantısında konuşan Gün-
doğdu, 25-26 Ocak 2010 tarihlerinde gerçekleştirdikleri kongrede bilim, medya, siyaset ve sivil toplum temsilcileri-
nin, ülkemizin demokratikleşmesine dair görüş ve önerilerini dile getirdiğini bildirdi. Kongrede Başbakan Recep Tay-
yip Erdoğan’ın da geniş kapsamlı bir konuşma yaptığını hatırlatan Gündoğdu, Türkiye’nin mevcut sorunlarının de-
mokratikleşmeyle çözüme kavuşturulacağının vurgulandığını ifade etti. Demokratikleşme çabalarının olumlu sonuç-
lanmasında “Yeni Anayasa”nın anahtar rolü üstleneceği sonucunun da ortaya çıktığını dile getiren Gündoğdu, dokuz 
oturum sonucu ortaya 10 maddelik bir sonuç bildirisi çıktığını kaydetti.  “Demokrasimizi genişletecek ve derinleşti-
recek, temel hak ve özgürlükler ile hukukun üstünlüğünün esas alınmasını sağlayacak demokratikleşme adımları hız-
landırılmalı ve kararlılıkla devam ettirilmelidir” şeklinde konuşan Ahmet Gündoğdu, TBMM ve Hükümetin demok-
rasi ve bu bağlamda bireysel hak ve özgürlükleri, bir tartışma alanı olmaktan çıkarmak amacıyla başlattığı reform ve 
demokratikleşme çalışmalarını somutlaştıracak gerekli yasal ve anayasal düzenlemeleri bir an önce yapmasını istedi. 

BİN YILLIK DESENDE BİR VE BERABERİZ

Kongre oturumlarında öne “bin yıllık desende bir ve beraberiz” söyleminin, bütün katılımcılar tarafından kabul gö-
ren bir bakış açısı olduğunu söyleyen Gündoğdu, söz konusu anlayışın, uygulamaya geçirilmesi için, öncelikli soru-
nun bireysel hak ve özgürlükleri güvence altına alacak düzenlemelerin Memur-Sen’in olduğu kadar, milletimizin de 
genel arzu ve beklentisi olduğunu kaydetti.  Kongrede, Türkiye’nin demokratikleşme ve çağdaşlaşma yolculuğuna, 
askeri darbe ürünü 1982 Anayasası ile devam etmesinin mümkün olmadığı sonucu çıktığını belirten Gündoğdu, 
bunun için de daha özgür, daha demokratik ve daha çağdaş Türkiye için acilen “sivil irade ve idare ürünü” yeni ana-
yasaya ihtiyaç duyulduğunu ifade etti. 

KURUMLAR, KUTSANMASIN

Anayasal sistemin, ‘Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir’ ilkesinin gereği olarak egemenlik yetkisinin sadece TBMM’ye 
ait olduğu gerçeği üzerine kurulması sonucunun da kongrede ortaya çıkan sonuçlardan olduğunu söyleyen Gün-
doğdu, kuvvetler ayrılığı ilkesi, yasama ve yürütme erkinin yetkilerini sınırlamanın gerekçesi olarak görülmemesi ge-
rektiğine dikkat çekti. Gündoğdu, kurumların (MGK, YÖK, HSYK vb.) “Anayasal kurum” sıfatıyla kutsanması gara-
betine de son verilmesini istedi. 
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Kongrede, din, dil, ırk, cinsiyet ve benzeri ayırımlar yapılmaksızın insanlarımızın Türkiye Cumhuriyeti’nin vatandaşı 
olmasının onurunu yaşatacak bir vatandaşlık tanımı yapılması sonucu çıktığını da söyleyen Ahmet Gündoğdu, bu-
nun başarılması halinde farklılıklarımızı gerginlik amacı yapmak isteyenlerin hayallerinin sona ereceğini vurguladı. 
Kamu çalışanlarının toplu sözleşme ve grev hakkı kazanımı konusundaki konuların tartışıldığı oturumda, TBMM ve 
hükümetten ILO standartlarını zaman geçirmeden uygulamaya geçirmesi için gerekli düzenlemeleri hayata geçir-
mesi sonucu çıktığını söyleyen Gündoğdu, bu kapsamda, kamu görevlileri ve sendikalarının, toplu sözleşme ve grev 
hakkını fiilen kullanabilecekleri sendikal zemin taleplerinin gecikmeksizin karşılanması gerektiğine dikkat çekti. 
 

 KAMU GÖREVLİSİNE SİYASET YASAĞI KALDIRILSIN

Kamu görevlilerine siyaset yasağının Türkiye açısından büyük bir kayıp olduğunu söyleyen Gündoğdu, kongrede bu 
yasağın kaldırılarak, kamu görevlilerinin birikimlerini ve deneyimlerini siyaset yoluyla milletin ve ülkenin hizmetine 
sunmasının sağlanması sonucu çıktığını belirtti. Gündoğdu, eğitimdeki sosyal adaletsizliğin gelir dağılımındaki denge-
sizliklerden ve yasaklardan kaynaklandığı sonucunun da ortaya çıktığı kongrede, bunun giderilmesi için de eğitimin 
her kademesinde sosyal adalet, fırsat ve imkân eşitliğinin iyileştirilmesi ve başörtüsü yasağının kaldırılması başta ol-
mak üzere özgürlükçü yükseköğretim sistemi için gerekli yasal düzenleme ve yapısal reformların bir an önce yapıl-
masının istendiğine dikkat çekti. 

HERKES, KENDİ İNANCINI ÖĞRENMEKTE SERBEST OLMALI

Din eğitimi ve vicdan özgürlüğünün Türkiye’de sürekli gündemi işgal eden bireysel hak ve özgürlükler bağlamın-
da olduğunu ifade eden Gündoğdu, kongrede Türkiye Cumhuriyeti’nin her vatandaşının, herhangi bir din ve mez-
hep ayrımı yapılmadan, kendi inancını öğrenmekte ve yaşamakta özgür olması sonucu çıktığını bildirdi.  Gündoğdu, 
kongrede ortaya çıkan milletimizin tam ve koşulsuz demokrasinin bütün kuralları ve kurumlarıyla tesisi talebinin 
sadece hükümet tarafından değil, ana muhalefet dahil diğer siyasi partiler, yüksek yargı organları, sivil toplum kuru-
luşları ve medya, başta olmak üzere kişi ve kurum ayırımı olmaksızın herkesin ortak çabasıyla inşa edilmesi gerek-
tiğini ifade etti.

EMEKLİLERE DE SENDİKA HAKKI VERİLSİN, MEMURA SİYASET YASAĞI KALDIRILSIN

Memur-Sen, Anayasa Değişikliği Paketi’ne ait incelemesini tamamladı. Memur-Sen, incelemesi sonucu hazırladığı 
raporu, Adalet Bakanı Sadullah Ergin’e gönderdi. Raporda, emeklilere sendika hakkı verilmesi, grev hakkı ve me-
mura siyaset yasağının kaldırılması dikkat çeken konular oldu. Memur-Sen, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 
Cemil Çiçek ile Ak Parti Grup Başkanvekili Bekir Bozdağ’ın ziyaretleri sonucu kendisinden istediği Anayasa Deği-
şikliği Paketi’ne ait incelemesini tamamladı. Memur-Sen, incelemesi sonucu hazırladığı raporu, Adalet Bakanı Sa-
dullah Ergin’e gönderdi. Memur-Sen’in incelemesi sonucu ortaya çıkan hususlar arasında emeklilere sendika hakkı 
verilmesiyle memura siyaset yasağının kaldırılması dikkat çekti.  Memur-Sen’in raporunda, mevcut anayasanın yapı-
sına da vurgu yapılarak, paketlerle bu açıkların kapatılamayacağı, kamu çalışanlarına grev hakkı verilmesi, emeklilerin 
sendikal haklarının açıkça ifade edilmesi ve memurlara siyaset yasağının kaldırılması gibi isteklerin en dikkat çeken 
hususlar olduğu; bütün bu açıkların giderilmesi için de tam ve demokratik bir anayasanın yeniden yapılması gerek-
tiği vurgulandı.

MEMUR-SEN, DEMOKRASİMİZİ MERCEK ALTINA ALIYOR

Memur-Sen, Türkiye’nin demokratikleşme sürecini mercek altına alıyor. Açılışına Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın 
katılacağı Uluslararası Demokrasi Kongresi’yle, ülkemizin demokrasi, insan hakları, özgürlükler konusundaki açılım-
larına katkı sunulması amaçlanıyor. Uluslararası Demokrasi Kongresi, 25-27 Ocak 2010 tarihleri arasında, Rixos 
Otel’de yapılacak.  Konuyla ilgili bilgi veren Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, toplam 9 oturumda ger-
çekleştirilecek Uluslararası Demokrasi Kongresi’ne konusunun uzmanı bilim adamlarının yanı sıra, iş dünyasından, 
sivil toplum örgütlerinden ve siyaset kurumundan temsilcilerin katılacağını söyledi. Memur-Sen’in niçin böyle bir ça-
lışma yaptığını da açıklayan Gündoğdu, bu konuda şunları söyledi: “Memur-Sen özelde kamu çalışanlarının hakkını 
savunurken, genelde evrensel hukuk ve insani değerler ölçüsünde bütün konulara duyarlıdır. Üyeleri için sendikal 
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kazanımların mücadelesini verirken, ülkemizde demokrasinin gelişmesi için de mücadele etmektedir. Dünyanın her ye-
rinde, mağdur edilen hakkı elinden alınanların sesi olmuştur. Filistinli’nin de, Doğu Türkistanlı’nın da sesini meydanlardan 
biz haykırdık. Millet iradesine her zaman sahip çıktık. O yüzden çıkıp her konudaki duyarlılığımızı kamu oyu ile paylaşabili-
yoruz. Uluslararası Demokrasi Kongresi’nde, kamu çalışanları sendikacılığının Türkiye’deki şekli, batıdaki şekli ve yapılması 
gerekenleri detaylı bir şekilde ele alacağız.” Kongreye katılacak isimlerin alanlarında bir otorite olduğunu söyleyen Gün-
doğdu, konuşulmayan bir şey kalmayacağını kaydedetti. 

Gündoğdu kongrede ele alacakları konular ve oturum başlıklarını ise şu şekilde açıkladı:

1. Oturum: 1921, 1924, 1961 ve 1982 Anayasalarında Demokrasi, Milli Egemenlik, Temel Hak ve Özgürlükler ve Kuv-
vetler Ayrılığı

Katılacak isimler:  Prof. Dr. Sami Selçuk (Oturum Başkanı), Prof. Dr. Levent Göker, Prof. Dr. İlyas Doğan, Doç. Dr. Ah-
met Yıldız, Loost Lagendıjk.

2. Oturum: Siyaset Kurumunun Kamu Görevlileri Sendikacılığına ve Kamu Görevlilerinin Siyaset Hakkına Bakışı

Katılacak isimler:  Prof. Dr. M. Naci Bostancı (Oturum Başkanı), Dr. Cahit Bağcı, Bayram Meral, Şeref Malkoç, Dr. Ha-
san Erçelebi. 

3. Oturum: Sosyal Adalet, Fırsat ve İmkân Eşitliği Profilinde Türk Eğitim Sistemi ve Yükseköğretimde Özgürlükçü Arayışlar

Katılacak isimler: Prof. Dr. Selahattin Turan (Oturum Başkanı), Prof. Dr. Şaban Şimşek, Prof. Dr. Tahir Hatipoğlu, Prof. 
Dr. Muhittin Şimşek, Prof. Dr. İbrahim Özdemir.

4. Oturum: Türkiye’nin Toplumsal Yapısı, Kimlik Sorunları ve Ötekileştirmeyen Vatandaşlık Tanımı

Katılacak isimler:  Doç. Dr. Sedat Laçiner (Oturum Başkanı), Doç. Dr. Mesut Yeğen, Doç. Dr. Önder Aytaç, Mehmet 
Metiner.

5. Oturum: Din Eğitimi ve Öğretimi ile Din ve Vicdan Özgürlüğü Sorunlarına Evrensel Hukuk Çerçevesinde Çözüm 
Önerileri

Katılacak isimler:  Prof. Dr. Halis Ayhan(Oturum Başkanı), Prof. Dr. İrfan Aycan, Prof. Dr. Zeki Aydın, Doç. Dr. Meh-
met Evkuran,

6. Oturum: Kamu Çalışanları Açısından Uluslararası Çalışma Standartları Ekseninde Sendikal Mevzuatımız ve Türkiye’de 
Sendikacılığın Yapısal Sorunları

Katılacak isimler: Yrd. Doç. Dr. Erdinç Yazıcı (Oturum Başkanı), Doç. Dr. H. Yunus Ersöz, Prof. Dr. Burhan Aykaç, Prof. 
Dr. Ethem Atay, Doç. Dr. Onur Ender Aslan, Tarkan Zengin.

7. Oturum: Demokratikleşme-Anayasa İlişkisi Ekseninde Yeni Anayasaya Dair Teklifler

Katılacak isimler:   Prof. Dr. Ömer Çaha (Oturum Başkanı), Nicole Pope, Celal Kazdağlı, Prof. Dr. Burhan Kuzu,.

8. Oturum: Demokrasinin Evrensel İlkeleriyle Türkiye’nin Demokratikleşme Sürecine Genel Bakış

Katılacak isimler:  Prof. Dr. Yasin Aktay, Doç. Dr. Bekir Berat Özipek, Prof. Dr. Osman Özsoy, .

9. Oturum: Toplu Pazarlık ve Örgütlenmenin Önündeki Engeller, Demokratikleşme ve Sivilleşmede Sendikaların Rolü 

Katılacak isimler: Gülay Aslantepe (Oturum Başkanı), Salim Uslu, Sami Evren, Mehmet Tekinarslan, Ahmet Gündoğdu. 
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MARDİN ÇALIŞTAYI

Memur-Sen Konfederasyonu, terör, anayasa değişikliği, referandum ve demokratikleşme süreci konulu ‘Çalışma 
Toplantısı’ Mardin’de başladı. Memur-Sen Konfederasyonu Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, memurların bu ana-
yasa paketine evet demesi için çok önemli gerekçeleri olduğunu söyledi.  Memur-Sen Konfederasyonu Genel Baş-
kanı Ahmet Gündoğdu’nun başkanlığında Grand-Yay Oteli’nde düzenlenen toplantıya, Memur-Sen yönetim kuru-
lu üyeleri, konfederasyona bağlı sendikaların genel başkanları ve Memur-Sen İstanbul, İzmir, Bursa gibi büyük illerin 
temsilcileri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi illerinin temsilcileri katıldı. İki gün sürecek çalıştay ardından 
‘terör, bölgesel kalkınma, gelir dağılımı, anayasa değişikliği, demokratikleşme ve referandum süreci’ ile ilgili çalıştay 
sonunda bir bildiri yayınlanacak.  Çalıştay’da açılış konuşmasını yapan Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğ-
du, “Ülkenin büyük sorununu demokratikleşme olarak görüyoruz daha doğrusu demokratikleşememe olarak görü-
yoruz. Demokratikleşemediğimiz için insan hakları ihlalleri var, ekonomik krizler var, hak mağduriyetleri var, terör 
var, teröre destek verenler var, kaos var, siyasetin, sendikacılığın  insanlık adına değil, belli merkezler adına yapılması 
gibi yanlışlıklar var.” dedi. 

SON 50 YILIN EN ÖNEMLİ PAKETİ 

Konuşmasında anayasanın topyekün değişmesi gerektiğini vurgulayan Gündoğdu, “Gömleği giyerken ilk düğmeyi 
nasıl ki yanlış bağladığınızda diğer düğmelerde yanlış ilikleniyorsa, biz de Türkiye için ilk düğmenin anayasa olduğu-
na inanıyoruz. Bu anayasanın topyekün değiştirilmesi gerektiğini öteden beri dillendiriyoruz. Ancak bugün siyasetin 
yapılana değil, yapana bakarak, yapılanı eleştirene bakarak, topyekün bir anayasanın değişikliği zorluğuna bakarak, 
tanıklık ettiğimiz bir günde bu paketle karşı karşıyayız. Bu paket bize göre son 50 yılın en önemli paketi. İlk kez mil-
let kendi geleceği için söz sahibi olacak. Söz hakkı elde etmiş olacak. 12 Eylül bir darbe ile kirletilmiştir. İnşallah bu 
referandumla temizlenecektir. Cevap arayacağımız soru ise,  terör azdırılır, siyaset kaosa sürüklenirse, darbeler geri 
gelirse bundan kimler karlı çıkar, kimler zarar görür. Zarar görenlerin yanında yer alarak, karlı çıkanların hesabını 
bozmak için bugün burada toplandık. Biz sendikacılığımızı üyemiz için, insanımız için, insanlığımız için, millet iradesi-
nin saygın olabilmesi için, sadece kamu çalışanlarının ücretinin artmasını talep eden değil, topyekün Türkiye’nin ve 
dünyanın insan hakları ihlallerinin bitirilmesi kıstası ile yaşanabilir mekan olmasını istiyoruz. Küreselliğe karşıyım deyip 
kendine duvar örenlerin körlüğünden kurtulup, küresel sorunlar karşısında küresel sorunların çözüm önerilerinin 
ortağı, öncüsü, paydaşı olmayı önemsiyoruz.” diye konuştu.

KAPALI DEVRE ÇARPIK DEMOKRASİ

Memurların bu anayasa paketine evet demesi için çok önemli gerekçeleri olduğunu söyleyen Gündoğdu açıklama-
larını şu şekilde sürdürdü: “Bir; çalışma hayatı boyutu ile toplu sözleşme hakkı ilk kez bu pkaette yer alıyor İki; me-
mura uyarı ve kınama cezası veriliyordu. Bu kararlar yargıya kapalıydı. Bu paket sayesinde ilk defa bu kararla yargı-
ya açılabilecek. Üç; her memur ve her vatandaş, darbe anayasası ve Kenan paşa ile avanelerini koruyan geçici 15. 
maddesi bu paketten çıkarılıyor. Dört; Yargı reformu sayesinde HSYK ve YARSAV gibi kapalı devre çarpık demok-
rasi ile temsilden, 12 bin hakim ve savcıyı kapsayan geniş ve demokratik temsili hedefleyen  bir yargı reformunun 
başlangıcı var. Anayasa Mahkemesi’nin bir siyasi partinin siparişlerini karşılıyor olmak veya kendilerini atayan Ahmet 
Necdet Sezer gibi nesli tükenmekte olanların devamı değil, hukukun üstünlüğünü sağlayacak yargı reformuna gi-
dişte de önemli bir yol haritası var. Dolayısıyla, evet demek çok kolay. Evet demek için yüzlerce sebep var. Ama 
hayır diyenler kime destek olmuş olacak? bu soruya cevap aramak lazım. Bunun için PKK hayır denmesini istiyor.. 
ETÖ hayır denmesini istiyor.. Ve buna bağlı paralel bazı sendika ve siyasi partilerde hayır denmesini istiyor.. Hatta, 
Hayır’da Hayır vardır diye bütün ömrünü dine kapalı bir şekilde yaşayanların, dini bir kavramdan medet umması da 
bir amuda kalkma halidir. Amuda kalkanların Türkiye’nin geleceğini doğru okuması mümkün değildir. Önce ayakta 
durup Türkiye’ye öyle bakmak lazım.” 
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MARDİN ÇALIŞTAY TOPLANTISI SONUÇ BİLDİRGESİ

DEMOKRATİKLEŞMEYE VE REFERANDUMA ‘EVET’, ŞİDDETE VE TERÖRE ‘HAYIR’
Memur-Sen tarafından Mardin’de düzenlenen “Terör, Anayasa Değişikliği, Referandum ve Demokratikleşme Süre-
ci” konulu çalışma toplantısında, demokratikleşmeye ve referanduma ‘evet’, şiddete ve teröre ‘hayır’ mesajı verildi. 

Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu’nun başkanlığında Grand-Yay Oteli’nde düzenlenen toplantıya, 
Memur-Sen Genel Sekreteri ve Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Kaçar, Genel Mevzuat ve Toplu Görüşme Sek-
reteri ve Enerji-Bir-Sen Genel Başkanı H.Bayram Tonbul, Genel Mali Sekreter ve Büro-Memur-Sen Genel Başkanı 
Yusuf Yazgan, Genel Eğitim ve Dış İlişkiler Sekreteri Ahmet Kaytan, Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet Bayraktu-
tar, Toç-Bir-Sen Genel Başkanı Günay Kaya, Ulaştırma-Memur-Sen Genel Başkanı H.İbrahim Kütük, Birlik-Haber-
Sen Genel Başkanı Ali Erdoğan, Bayındır-Memur-Sen Genel Başkanı Abdulhadi Karasaban, Bem-Bir-Sen’i temsilen 
Genel Teşkilatlanma Sekreteri Medeni Sevinç, Memur-Sen Konfederasyonu’na bağlı sendikaların genel merkez yö-
netim kurulu üyeleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinden 29 il temsilcisi ve diğer bölgelerden de 10 il tem-
silcisi katıldı. İki gün süren toplantının ardından terör, bölgesel kalkınma, gelir dağılımı, anayasa değişikliği, demokra-
tikleşme ve referandum süreci ile ilgili bir ‘Sonuç Bildirisi’ yayınlandı. 

Bildiriyi okuyan Memur-Sen Genel Başkanı Gündoğdu, ülkenin birliğini ve dirliğini yok etmek, büyümesini ve geliş-
mesini engellemek, medeniyet köklerinin inşa ettiği kardeşlik iklimini bozmak isteyenlere, bu ülkede 81 Mardin ol-
duğunu, 81 Sakarya, 81 Burdur, 81 Niğde, 81 Diyarbakır, 81 Trabzon, 81 Urfa olduğunu hatırlatmak için Mardin’de 
olduklarını söyledi. 

BU TOPRAKLARIN ÇİMENTOSU KARDEŞLİKTİR 

“Bu toprakların çimentosu, kardeşliktir” diyen Gündoğdu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu toprakların mayasında ve 
özünde, dayanışma, yardımlaşma ve paylaşma vardır. 

Bu topraklarda dayatmaya, hesaplaşmaya ve paylamaya yer yoktur. 

Bu topraklarda ve bu toprağın insanlarında birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhu vardır. 
Bu ülkenin ve insanlarının hamurunda var olan bu kardeşliği ortadan kaldırmaya kimsenin gücü yetmez. 
Hiçbir kirli oyun, hiçbir kirli tezgâh; birlikte oluşturdukları desende birlikte yaşamayı başarmış bu milleti ayrıştıramaz 
ve ayrıştıramayacaktır.” 

SORUNLARIN TEMEL NEDENİ, DEMOKRASİ ÜZERİNDEKİ VESAYET 
Türkiye’de yaşanan sorunların temel nedeninin, demokrasi üzerindeki vesayet olduğunu kaydeden Gündoğdu, 
“Maalesef, vesayetin kurucu, taşıyıcı aktörleri ve onun devamını sağlayan kurumlar var. Merkezi, seçkinci ve otoriter 
zihniyetten beslenen vesayetçi anlayışın, siyaset kurumunda da temsilcileri ve uzantıları bulunmaktadır. Toplumu 
kontrol altına almak ve ona tahakküm etmek isteyen bu zihniyetin taraftarları ve taşeronları; yolun sonuna geldik-
lerinin, denizin bittiğinin farkına vardıkça daha saldırgan, daha insanlık dışı tavırlar sergilemektedirler. Bu saldırgan 
çırpınışlarının, egemenliklerinin sona eriyor olmasından ve güçlerinin tükeniyor olmasından kaynaklandığını biliyor 
ve diyoruz ki; milletle güreşe tutuşmak aptallığına düşenler için yenilgi dışında bir seçenek yoktur. Ülkemizin küre-
sel ve bölgesel sorunlara çözüm üretme gücü elde ettiği son dönemde bu durumdan rahatsız olanlar ve onların 
taşeronları bu sefer hak ettikler cevabı alacaktır. Çünkü bu ülke teröre binlerce can verdiğini ve terör yüzünden 
milyarlarca liralık kaynağını heba ettiğini fark etti. Artık, terörün sadece askeri yöntemlerle çözülemeyeceğini idrak 
etti. Demokratikleşmeye, sivilleşmeye ve özgürleşmeye yöneldi. Bu durumun en büyük sonucu, son 50 yıldaki en 
önemli anayasal metin olarak değerlendirdiğimiz ve 12 Eylül 2010 tarihinde referanduma sunulacak olan anayasa 
değişikliği paketidir” şeklinde konuştu. 



ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ PAKETİNE ‘EVET’ DİYECEĞİZ

Anayasa değişikliği paketinin, 12 Eylül 1980’de, demokrasisi üzerine vesayet, iradesi üzerine velayet konan bu mille-
tin özgürleşmesinin; devletin sivilleşmesinin, anayasa yargısının yasama erkinin, idari yargının yürütme erkinin alanını 
taciz etmemesinin zeminini hazırlayacağına inandıkları için Anayasa değişikliği paketine “evet” diyeceklerini vurgula-
yan Gündoğdu, “Milletimizin de ‘evet’ demesini isteyeceğiz. Çünkü 12 Eylül 2010, 12 Eylül 1980’de kurumsallaştı-
rılan vesayetçi ve velayetçi zihniyetten kurtuluş günü olacaktır. İnanıyoruz ki; annelerin sadece güldüğü, şehit cena-
zelerinin olmadığı bir Türkiye isteyenler, 12 Eylül 2010’da sandığa giderek ‘evet’ diyecekler” dedi. 

Bildirinin sonunda, Memur-Sen Mardin İl Temsilcisi Mustafa Aydın, Gündoğdu’ya, günün anısına bir plaket vererek, 
toplantının Mardin’de düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. 
Memur-Sen Genel Başkanı Gündoğdu, tarafından okunan bildiride aşağıdaki maddelere yer verildi.

1- Devletin görevleri ve varoluş sebepleri; vatandaşlarının yaşama, güvenlik, adalet, özgürlük ihtiyaçlarını karşıla-
maktır. Devlet, her türlü ideolojiye, inanç ve felsefi görüşe eşit mesafede bulunmalıdır. Devlet; totaliter, otoriter ve 
dayatmacı olamaz, olmamalıdır. 

2- Devlet; “demokrasi”, “insan hakları”, “özgürlük, barış içinde ve beraber yaşama”  değer ve taleplerini, bir ideo-
lojinin unsuru ya da dayatması olarak görmemelidir. Devletin, vatandaşlarını tek tipleştirmek gibi bir hedefi olma-
malıdır. 

3- Ülkemizin farklı inançlara, farklı kültürlere ve farklı etnik kimliklere ilişkin çeşitliliği devlet eliyle değiştirilemez. Din-
sel, kültürel ve etnik çeşitliliği ve farklılıkları zenginlik olarak görmemek, ayrılma ve ayrışma gerekçesi olarak göster-
meye çalışmak ancak kötü niyetle açıklanabilir. 

4- TBMM, terör dahil her türlü sorunun çözümünde merkez olmalıdır. Herkes Meclisin iradesine saygı gösterme-
lidir

5- “Vatandaşını potansiyel tehlike olarak gören Devlet” anlayışı terk edilmelidir.  Özgürlükçü ve katılımcı demok-
rasinin kökleşmesi; örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılması sivil toplumun güçlendirilmesiyle mümkündür. 
Bu çerçevede, hiç bir bireyi veya grubu siyasetten, kamu alanından, örgütlenme hakkından yoksun bırakmayan bir 
zemin oluşturulmalıdır. 

6- Düşünce, din ve inanç özgürlüğü başta olmak üzere temel hak ve özgürlüklerin kullanılmasında ve teminat altına 
alınmasında yaşanan sıkıntılar, Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler ile hukukun evrensel ilkeleri doğrul-
tusunda ivedilikle giderilmelidir. Bu kapsamda, öncelikle eğitim olmak üzere her alanda fırsat eşitliği tesis edilerek 
toplumsal ve kültürel eşitsizlikler giderilmeli, anadil öğretimi imkanları sağlanmalıdır. 

7- Geçmişte denenmiş antidemokratik ve hukuku zorlayan OHAL ve benzeri uygulamalar, ülkenin barış, huzur ve 
güvenliğine katkıda bulunmadığı gibi kaos ve huzursuzluğu artırmıştır. Bu nedenle, sivil ve demokratik yöntemlerin 
dışına çıkılmamalıdır.  

8- Herkes ve her kurum, daha duyarlı ve daha kucaklayıcı bir dil kullanmaya özen göstermelidir. Mülki ve idari amir-
ler başta olmak üzere bütün kamu görevlileri, toplumun değerleriyle barışık olmak konusunda hassasiyet göster-
melidir. 

9- Ülkemizde, demokrasinin bütün kural ve kurumlarıyla hayata geçirilememesinin, demokrasi kültürünün derinlik 
kazanamamasının temel sebebi, darbe ve müdahalelerle hayat bulan vesayet rejimidir. Demokratik parlamenter 
rejime yönelik darbeler, militarist kalkışmalar, vesayetçi dayatmalar; Türkiye’nin demokratik, siyasal, sosyal ve eko-
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nomik açıdan gelişmesine engel olurken darbecilerin, vesayetçilerin ve taraftarlarının yer aldığı egemen ve mutlu 
bir azınlık sınıfı oluşturmuştur. 

10- Türkiye’nin demokratikleşmesinin önündeki en büyük engel, toplumsal çoğulculuğu sağlamayan ve geniş bir 
meşruiyet zeminine sahip olmayan darbe ürünü 12 Eylül Anayasasıdır.  

11- 82 Anayasa’nın otoriter, baskıcı ve dayatmacı ruhunu ortadan kaldırmak için;  temel hak ve özgürlükleri esas 
alan, demokratik hukuk Devleti’ne ilişkin evrensel değerleri referans alan,  mümkün olan ve makul kabul edilecek 
en geniş toplumsal uzlaşmayla, demokratik standartları yükseltecek yeni bir anayasa yapılmalı ve yürürlüğe konul-
malıdır. Bu niteliklere sahip bir Anayasa için ihtiyaç duyulan gereklilikler ve yeterlikler fazlasıyla mevcuttur. 

12- Sivil, özgürlükçü ve demokratik anayasaya sahip olma isteklerini, girişimlerini önemsiyor ve destekliyoruz. Sivil 
ve demokratik anayasa girişiminin, başta siyasi partiler kanunu olmak üzere seçim, ceza ve örgütlenmeye ilişkin te-
mel kanunlarla ilgili yasalarda yapılacak değişikliklerle desteklenmesi gerekir.

13- Sivil ve askeri bürokrasi; demokratik hukuk devletinde siyasal kararlar alma yetkisinin, halkın demokratik usuller-
le seçtiği vekillerden oluşan yasama organına ve yasama organının güven onayıyla işlerlik kazanan yürütme organına 
ait olduğunu unutmamalıdır. Bu kapsamda; son yıllarda TBMM’nin görev alanına yönelik hukuksuz ve antidemok-
ratik yetki aşımı girişimlerini şiddetle reddediyoruz. Bu tür girişimlerin tekerrürünü engelleyecek anlayış ve mevzuat 
değişiklikleri ivedilikle hayata geçirilmelidir. 

14- Anayasa Değişikliği Paketinin AYM ve HSYK ile ilgili hükümlerindeki bazı ifadeleri iptal eden Anayasa Mahke-
mesi, anayasayı yok sayma veya ihlal etme yetkisini kendisinde görmekten vazgeçmelidir. Hangi ideolojinin taraftarı 
olursa olsun, hangi siyasi partiye yakınlık duyarsa duysun, hangi sivil toplum kuruluşuna mensup olursa olsun vatan-
daşlarımız, 12 Eylül 2010’da gerçekleştirilecek referandumda 12 Eylül 1980’de demokrasisi üzerinde oluşturulan 
kirli vesayete, iradesi üzerindeki velayete son verecektir.
15- Terörü hak arama yöntemi olarak kabul etmeyen ve her türlü şiddet, baskı ve terör eylemini lanetleyen, da-
ima özgürlüklerin, hukukun üstünlüğünün ve demokrasinin yanında ve millettin tarafında olan Memur-Sen olarak; 
demokratikleşme, özgürleşme ve sivilleşmeye dair talep ve beklentilere cevap vermesi nedeniyle Anayasa değişik-
liğini destekleyeceğiz. Mevcut Anayasa’nın bütünüyle yürürlükten kaldırılması ve yeni Anayasa yapılması talebimizi 
de seslendirmeye devam edeceğiz.



Anayasa
Değişikliği ve 
Referandum
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ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ VE REFERANDUM

DEMOKRATİKLEŞMEYE VE REFERANDUMA ‘EVET’, ŞİDDETE VE TERÖRE ‘HAYIR’  
Memur-Sen tarafından Mardin’de düzenlenen “Terör, Anayasa Değişikliği, Referandum ve Demokratikleşme Sü-
reci” konulu çalışma toplantısında, demokratikleşmeye ve referanduma ‘evet’, şiddete ve teröre ‘hayır’ mesajı ve-
rildi. İki gün süren toplantının ardından terör, bölgesel kalkınma, gelir dağılımı, anayasa değişikliği, demokratikleşme 
ve referandum süreci ile ilgili bir ‘Sonuç Bildirisi’ yayınlandı.  Bildiriyi okuyan Memur-Sen Genel Başkanı Gündoğdu, 
ülkenin birliğini ve dirliğini yok etmek, büyümesini ve gelişmesini engellemek, medeniyet köklerinin inşa ettiği kar-
deşlik iklimini bozmak isteyenlere, bu ülkede 81 Mardin olduğunu, 81 Sakarya, 81 Burdur, 81 Niğde, 81 Diyarbakır, 
81 Trabzon, 81 Urfa olduğunu hatırlatmak için Mardin’de olduklarını söyledi. 

12 EYLÜL 2010 VESAYETÇİ VE VELAYETÇİ ZİHNİYETTEN KURTULUŞ GÜNÜ OLACAKTIR 
Anayasa değişikliği paketinin, 12 Eylül 1980’de, demokrasisi üzerine vesayet, iradesi üzerine velayet konan bu mille-
tin özgürleşmesinin; devletin sivilleşmesinin, anayasa yargısının yasama erkinin, idari yargının yürütme erkinin alanını 
taciz etmemesinin zeminini hazırlayacağına inandıkları için Anayasa değişikliği paketine “evet” diyeceklerini vurgula-
yan Gündoğdu, “Milletimizin de ‘evet’ demesini isteyeceğiz. Çünkü 12 Eylül 2010, 12 Eylül 1980’de kurumsallaştı-
rılan vesayetçi ve velayetçi zihniyetten kurtuluş günü olacaktır. İnanıyoruz ki; annelerin sadece güldüğü, şehit cena-
zelerinin olmadığı bir Türkiye isteyenler, 12 Eylül 2010’da sandığa giderek ‘evet’ diyecekler” dedi. 

‘EVET’ KAMPANYASI İSTANBUL’DA SÜRDÜ

Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, 12 Eylül’de oylanacak Anayasa Değişiklik Paketi’nin millete kar-
şın kendisini ayrıcalıklı görenlerle, millet iradesini savunanları ortaya çıkaracağını söyledi. Ahmet Gündoğdu, İstan-
bul Büyükşehir Belediyesi Topkapı Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen ‘Toplu Sözleşmeye de, Toplumsal Sözleşmeye 
de EVET’ konulu basın toplantısında, referadumda neden EVET oyu kullanacaklarını açıkladı. Memur-Sen olarak, 
‘EVET’ kampanyasını Mardin’den başlattıklarını hatırlatan Ahmet Gündoğdu, bu çalışmalarına Kızılcahamam’da ger-
çekleştirdikleri İl Temsilcileri Toplantısıyla hız verdiklerini belirtti. “Toplu sözleşmeye de toplumsal sözleşmeye de 
referandumda evet.” ve  “12 Eylül’ü darbeyle kirlettiler Evet’le temizleyeceğiz” yazan afişleriyle kampanyanın süre-
ceğini de belirten Gündoğdu, “Biz 12 Eylül’ün mağdurları olarak 12 Eylül’ün zulmüne uğramış bir halk olarak ge-
reken cevabı sandıkta vereceğiz, topyekûn yeni anayasanın yolunu açacağız. Referandum günü 82 Anayasası’nın 
mağduru veya yeni değişikliklerden faydalanacak olan memur, subay, kadın, engelli, gazi, hakim, savcı, davalı, davacı 
tüm kesimler sandığa gidecek ve şu düşüncelerle  “evet” diyecekler” dedi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Topkapı 
Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen toplantıya, Memur-Sen Genel Sekreteri ve Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Ka-
çar, Memur-Sen Genel mevzuat ve Toplu Görüşme Sekreteri ve Enerji-Bir-Sen Genel Başkanı H.Bayram Tonbul, 
Memur-Sen Genel Mali Sekreteri ve Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, Memur-Sen Genel Basın ve 
Halkla İlişkiler Sekreteri Halit Ortaköy, Memur-Sen Genel Eğitim ve Dış İlişkiler Sekreteri Ahmet Kaytan, Diyanet-
Sen Genel Başkanı Mehmet Bayraktutar, Toç Bir-Sen Genel Başkanı Günay Kaya, Ulaştırma Memur-Sen Genel 
Başkanı H.İbrahim Kütük, Birlik Haber-Sen Genel Başkanı Ali Erdoğan, Eğitim Bir-Sen adına Genel Sekreter Halil 
Etyemez, Bem-Bir-Sen adına Genel Sekreter Levent Uslu, bağlı sendikaların genel merkez yönetim kurulu üyele-
ri, Memur-Sen İstanbul İl Başkanı Ahmet Yurtman, sendikaların şube başkanları ile çok sayıda sivil toplum kuruluşu 
temsilcisi ve basın mensubu katıldı.

EVET DEMEK MİLLETİN HAYRINADIR

Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, yıllardır en büyük sorunu demokratikleşememe olan Türkiye’nin, 
önemli bir engelini 12 Eylül’de ‘EVET’ diyerek aşacağını söyledi.  Gündoğdu, “Özgürlükleri anayasaya uymayan, yargı 
kararlarıyla baltalanan ülke anayasalı olur ama anayasal bir ülke olamaz. Evet demek, bu milletin hayrınadır” dedi. 
Ahmet Gündoğdu, Sincan Sivil Toplum Kuruluşları Platformu tarafından düzenlenen iftar programı ve ‘Referan-
dum’ konulu konferansa konuşmacı olarak katıldı. Türkiye’nin en büyük sorununun demokratikleşememe olduğu-
nu ifade eden Gündoğdu, darbeler ve darbe planlarının bu yoldaki en büyük engeller olduğunu belirtti. Türkiye’nin 
darbenin her türlüsünden kurtulmuş ve darbe sözünün kullanılamz bir ülke haline gelmesi için, demokratikleşme-
nin önemine dikkat çeken Gündoğdu, “Her darbe bizi 10 yıl geriye götürmüştür. Bir çok cana mal olmuştur. Öz-
gürlüklerimizden, ekmeğimizden olduk. Toplum mühendislerinin ortaya koyduğu post modern darbeler ise, yine 
demokratik hak ve özgürlüklerin kaybı, insan hakkı ihlallerinin gerçekleştiği bir süreç olmuştur” şeklinde konuştu.
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REFERANDUMDA EVET, SİVİL İRADENİN ANAYASA YAPMA GÜCÜDÜR

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, “Eğer bu referandumda ‘hayır’ gibi bir karar çıkarsa bundan sonra hiçbir mec-
lis sivil bir iradeyle anayasa yapma gücünü kendinde göremez.” dedi.  Davutoğlu, Memur-Sen Kahramanmaraş İl 
Temsilciliği tarafından düzenlenen ‘Türkiye’de Dış İlişkiler ve Referandum’ konulu konferansa katıldı. Necip Fazıl 
Kısakürek Kültür Merkezi’nde düzenlenen konferansta konuşan Davutoğlu, Türkiye’nin dış politikada yaptığı atılım-
lardan bahsetti.  Referandum ile ilgili değerlendirmelerde de bulunan Davutoğlu, şöyle konuştu: “Anayasa bir top-
lumun toplumsal sözleşmesidir. Sizlerin devletle sözleşmesidir. O zaman nihai karar verici sizsiniz. Veya sizin adınıza 
TBMM’ye gönderdiğiniz temsilcilerdir. Bu anayasa reformu ile ilgili çalışmalar yapıldığında, gerçekten çok talihsiz ifa-
deler kullanıldı. Dendi ki bu meclis anayasa yapamaz. Aslında meclisin acziyetine yönelik bir ifade değil bu. Millete 
bir acziyet ifade etmektir. Bu milletin iradesi mecliste ve bütün TBMM millet adına anayasa yapma hakkına sahip-
tir. Onun için referandum şunu söylemektedir. Bu ülkede anayasayı benim seçtiğim meclisteki vekiller yapabilir.” 

MEMUR-SEN, MEMURUN OY HAKKI İÇİN YSK’YA BAŞVURDU

Memur-Sen, Yüksek Seçim Kurulundan (YSK), seçmen kayıtlarının kesinleşmesinden sonra ilk defa veya yer de-
ğiştirme suretiyle ataması yapılan kamu görevlilerinin referandumda oy kullanabilmeleri için yeni bir karar alınma-
sını talep etti.  Konfederasyon, seçmen kayıtlarının kesinleşmesinin ardından farklı yerlere atamaları yapılan kamu 
görevlilerinin durumuyla ilgili olarak YSK’ya başvurdu.  Başvuruda, referandumda oy kullanabileceklerle ilgili seç-
men listelerinin muhtarlıklara asıldığı ve kamuoyuyla paylaşıldığı belirtildi. 

Anayasa’nın 67/3. maddesinin “onsekiz yaşını dolduran her Türk vatandaşı seçme ve halkoylamasına katılma hak-
kına sahiptir” hükmünü içerdiği anımsatılan başvuruda, bu hakkın kullanımı için seçmen kaydının yapılmış olması, 
bu kayıtların askı sürelerinin geçmiş olması ve kesinleşmesi gerektiği ifade edildi.   Memur-Sen Genel Başkanı Ah-
met Gündoğdu, konuya ilişkin, YSK’nın bütün vatandaşların sandığa gitmesini sağlaması gerektiğini söyledi.  Seç-
men listelerinin kesinleşmesinden sonra çok sayıda kamu görevlisinin durumunda değişiklik olduğuna işaret eden 
Gündoğdu, “60 bin öğretmen ve 10 bin memur tayin oldu, 10 binin üzerinde memur da emekliye ayrılarak mem-
leketlerine döndü. YSK’nın bunu duymazlıktan gelmesini anlamakta zorluk çekiyorum. Sandığa gidilmesinin önünü 
tıkayan engellerin kaldırılmasını istiyoruz. YSK, tüm vatandaşların sandığa gitmesini sağlayacak önlemleri almalıdır” 
diye konuştu. 

MEMUR-SEN, DAHA İYİ BİR ANAYASA İÇİN, PAKETE EVET DİYECEK

Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, Memur-Sen İl Temsilciliği tarafından düzenlenen iftar programıyla 
Afyonkarahisar Sivil Anayasa Platformu’nun düzenlediği ‘Güçlü bir gelecek için güçlü bir EVET’ toplantısına katıldı. 
Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, yapılacak anayasa değişikliğinde, gereksiz hiçbir madde bulunmadı-
ğını, aksine her maddenin bu milletin geleceği adına başka bir anlamı olduğunu söyledi. Paketin bu haliyle ülkenin 
geleceği için yeterli olmayacağını belirten Gündoğdu, “Paket yetersiz diye karşı çıkmak yerine, hiçbirinin lüzumsuz 
olmadığına inandığımız bu değişiklik paketinin, başka bir iyiye vesile olması için ‘EVET’ diyeceğiz. Çünkü, iyi; iyinin 
düşmanı değil, tamamlayıcısıdır” dedi. 

DARBECİLERİN KİRLETTİ, EVET’LE TEMİZLEYECEĞİZ

Sivil Dayanışma Platformu’nun toplantısında da konuşan Ahmet Gündoğdu, yeni anayasanın, darbeler ve darbeci-
lerin kirlettiği demokratik hayatımızı aydınlatacağını kaydetti. 1961 yılında çıkarılan TSK İç Hizmet Tüzüğü ile, cum-
huriyeti, cumhurdan koruma görevinin askere verildiğini ifade eden Gündoğdu, “Dünyanın hiç bir yerinde böyle bir 
uygulama yoktur. Bizdeki toplum mühendislerinin, cumhurla cumhuriyeti birbirinden ayrı tutma projesidir” şeklinde 
konuştu. Memur-Sen Afyonkarahisar İl Temsilciliği’nin  Garden Kale Otel’de verdiği iftar yemeğine katılan Gündoğ-
du, referandumda ‘evet’ denilmesi için Memur-Sen’in sorumluğunun çok fazla olduğunu bildirdi. 



EVET DEMEK, DEVLETİN MİLLETİNDEN, MİLLETİN DEVLETİNE GEÇİŞTİR

Sivil Toplum Platformu’nun Uşak toplantısı coşkulu bir şekilde gerçekleşti. Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet 
Gündoğdu’nun da katılımı ile gerçekleşen toplantıda, yeni anayasa ve tam demokrasi özlemleri, yüksek sesle dile 
getirildi. Burada konuşan Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, herkesin kendisini öteki olarak gördüğünü, 
öteki dayak yerken sesini çıkarmaması sonucu da güçsüzleştiğini söyledi.  Gündoğdu, Anayasa’da geçici 15.mad-
denin milleti dövenleri, darbecileri koruduğunu belirterek, “Siyasetçiler halk tarafından seçiliyor fakat devlet siste-
mindeki gibi davranmak durumunda kalıyorlardı. Bu seneki YAŞ kararları dedirtti ki Genelkurmay, Başbakanlığa 
bağlıdır. Bu güzel bir gelişmedir” şeklinde konuştu. Anayasa değişiklik paketininin, ‘devletin milleti olarak devam mı 
edeceğiz, milletin devleti mi olacağız’ sorusuna cevap içerdiğini de ifade eden Ahmet Gündoğdu, “Yapılan, devle-
tin milletinden, milletin devletine geçiştir. Üstünlerin hukukundan, hukukun üstünlüğüne geçiştir. Tam demokratik 
bir ülkede, laikliğin inananların inancının garantisi olduğu, milletini tanıyan bir sosyal devlet için anayasa değişikliğine 
‘EVET’ denmelidir” dedi.

REFERANDUM MİLLİ TAKIM RUHUYLA HAREKET EDİLECEK BİR KONUDUR

Memur-Sen Bursa İl Temsilciliği düzenlediği iftar programında üyeleri ile bir araya geldi. Yıldırım Belediyesi Spor 
Kompleksi’nde düzenlenen iftar yemeğine, Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, Ak Parti Bursa Millet-
vekili Hayrettin Çakmak, Memur-Sen Bursa İl Temsilcilisi Numan Şeker, Eğitim-Bir-Sen Genel Sekreteri Halil Etye-
mez, Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet Bayraktutar, Eskişehir ve 
Balıkesir Memur-Sen İl Temsilcileri, İl Milli Eğitim Müdürü Atilla Gülsar, MÜSİAD Bursa Şubesi Başkanı Hasan Çepni 
ve çok sayıda davetli katıldı. İftar yemeği sonrası konuşan Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, demok-
ratikleşmenin önünde ciddi mevzuat engellerinin olduğuna dikkat çekti. Gündoğdu, “1960 Yılında darbeciler eliyle 
halka bir balyoz indirilmiş ve 1961 Anayasası ile milletin hâkimiyetinin tecellisi meclis olmak yerine belli kurullara 
kurdurulmuş. O gün için bu iradeyi kullanacak bir kurul yok. Yıl 1980 yine darbecilerin millet iradesine tahammül-
süzlüğü ve 1982 darbe Anayasası’nın yeniden belli kurullar eliyle yürütülecek olmasının perçinlendiği bir süreç ile 
millet iradesi yine devre dışı bırakılmıştır. Darbe ürünü kurullarını, Anayasa Mahkemesi, Milli Güvenlik Kurulu, YAŞ, 
HSYK ve YÖK olarak oluşturmuşlar” diye konuştu.

12 EYLÜL’DE YAPILACAK OLANDEMOKRASİ ÖNÜNDEKİ ENGELLERİN KALDIRIL-
MASI İÇİN YAPILAN BİR OYLAMADIR

Memur-Sen Kayseri il temsilciliği tarafından iftar yemeği düzenlendi. Yemeğe, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Ta-
ner Yıldız ile Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu’da katıldı. İdeal garden tesislerinde verilen iftar yeme-
ğinde konuşan Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, Kurtuluş Savaşında ve Çanakkale Savaşında, Pakistan 
halkının ve Pakistanlı ünlü şair Muhammed İkbal’in savaşın kazanılmasında oynadığı rolün önemini anlatarak,  kar-
deş Pakistan halkına yardım yapılması konusunda duyarlı olunmasını istedi. Gündeme ilişkin konuları değerlendirdiği 
konuşmasında, 12 Eylül’de yapılacak olan referanduma da değinen Gündoğdu, Anayasa Değişiklik Paketi’ni, hazır-
lanmış olan çok güzel bir yemeğe benzeterek, aslında diğer partilerin de bu yemeği çok beğendiğini ama hazırlaya-
nı beğenmediği için bu yemeği istemediklerini söyledi.  Memur camiasının, yemeği yapana değil yemeğin lezzetine 
bakması gerektiğinin altını çizen Gündoğdu, “12 Eylül’de bu leziz yemeği evet diyerek birlikte yiyelim ve ülkenin ge-
leceğini darbelerden kurtaralım” dedi.

DARBECİLERİN KİRLETİĞİ 12 EYLÜL, MİLLET İRADESİYLE TEMİZLENECEK

Memur-Sen Konfederasyonu Genel Başkanı Gündoğdu, Memur-Sen İzmir İl Temsilciliği’nin Termal Otel’de verdi-
ği iftar yemeğinde konuştu. Gündoğdu, “12 Eylül, darbecilerin darbelerle kirlettiği bir gün. 12 Eylül millet iradesiyle 
temizleyeceğimiz gün olacak.” dedi.  Anayasa konusunda 12 Eylül’ün yeni bir milat olacağını; Anayasa Mahkemesi, 
YÖK, YAŞ, Milli Güvenlik Kurulu ve HSYK’nın darbe ürünü kurumlar olduğunu belirten Gündoğdu, istediklerinin 
topyekün bir Anayasa değişikliği olduğunu; bunun gerçekleşmediğini; ancak anayasa değişikliği paketinin bunun için 
bir yol haritasını çizeceğini ifade etti.  Anayasa’daki geçici 15. maddenin sadece Kenan Evren’i değil, Balyoz plancı-
larını, ıslak imzacıları, kirli toplum mühendislerini de güvence altına aldığını öne süren Gündoğdu, “21. yüzyılda hala 
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hukuk devletini katledenleri koruyan bir madde duruyorsa sadece bu maddenin çıkması için bile Memur-Sen’in 
‘evet’ deme mecburiyeti var.” şeklinde konuştu. İftar yemeğine, Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu’nun 
yanı sıra, AK Parti İzmir Milletvekili Prof. Dr. Mehmet Tekelioğlu, Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, 
Enerji Bir-Sen Genel Başkanı Hacı Bayram Tonbul, Ulaştırma Memur-Sen Genel Başkanı Halil İbrahim Kütük, İl Milli 
Eğitim Müdür Ragıp Üye, Karayolları 2. Bölge Müdürü Erol Altun, TRT İl Müdürü Muharrem Acar, Tarım İl Müdürü 
Ahmet Güldal, Orman Bölge Müdürü İbrahim Çiftçi,  AK Parti İl Genel Meclisi Grup Başkan Vekili Nazmi Kalyon-
cu, Menemen Kaymakamı Turgut Subaşı, Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr Ömer Dumlu, 
çok sayıda kurumdan bölge ve il müdür yardımcıları, ilçe milli eğitim küdürleri, il genel meclisi üyeleri ve çok sayıda 
kamu çalışanı katıldı.

BAŞBAKAN ERDOĞAN: MEMUR-SEN, GÜÇLÜ VE CESUR BİR ŞEKİLDE ‘EVET’ DİYOR

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Memur-Sen tarafından Harbiye Kongre Merkezi’nde düzenlenen iftar programı-
na katıldı.  İftarın ardından sendikalılarla selamlaşarak konuşma yapacağı Harbiye Salonu’na geldi. Alkışlar arasında 
kürsüye çıkan Başbakan Erdoğan, Memur-Sen’in anayasa değişikliğine çok güçlü ve cesur birşekilde ‘evet’ dediğini 
hatırlattı. Memur-Sen’in sadece ‘evet’ demekle kalmadığını, son derece bilimsel çalışmalar ve araştırmalarla neden 
‘evet’ dediğini de ortaya koyduğunu belirten Erdoğan, bakıldığında birçok kesimin ‘hayır’ derken neden ‘hayır’ de-
diğinin farkında olmadığını ifade etti.  Mensubu bulunduğu siyasi parti ve ideoloji nedeniyle ‘hayır’ diyenler olduğu-
na değinen Erdoğan, “Biz 12 Eylül’de herhangi bir siyasi partinin ambleminin altına mühür vurmayacağız, beyaz ya 
da kahve renginin bulunduğu bölüme muhrü vuracağız. Orada parti amblemi, benim ismim yok. Orada ‘evet’ veya 
‘hayır’ var. Burada 26 maddelik bir anayasa değişikliğini oyluyoruz.” dedi. 

TOPLU SÖZLEŞME  İÇİN TEŞEKKÜR 

Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu ise açılışta yaptığı konuşmada, ısrarlı ve kararlı bir şekilde dile ge-
tirdikleri toplu sözleşme hakkı anayasa değişikliğinde yer aldığı için Başbakan’a yürekten teşekküre ettiğini söyledi. 
400 bin üyesine çağrıda bulunan Gündoğdu, her üyenin 50 kişiyi ‘evet’ için ikna etmesini istedi. Ahmet Gündoğdu, 
taşın altına elin değil tüm vücudun koyulma zamanı olduğunu söyledi.  İftar programına, İstanbul Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Kadir Topbaş, İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın, Memur-Sen Genel Merkez Yönetim Kurulu 
üyeleri, Memur-Sen’e bağlı sendikaların genel başkan, genel merkez ve şube yönetim kurulu üyeleriyle, üyeler ve 
çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı.

TÜRKİYE EVET’LE, DEMOKRASİNİN SÜPER LİGİNE ÇIKACAK

Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, Memur-Sen  Eskişehir İl Temsilciliği tarafından Gar Düğün Salonu’nda 
verilen iftar yemeğinde yaptığı konuşmada, Türkiye’nin hareketli ve hararetli günlerden geçtiğini belirtti. Genel Baş-
kan Ahmet Gündoğdu, “Bu paketin kolaylaştırıcılığında 72 milyonu kucaklayan anayasa ile süper lige çıkacağız. 
Kamu-Sen ‘hayır’ kampanyası başlatmış. Onlara çağrıda bulunuyorum. Bu ‘hayır’ da hayır yok. ‘Hayır’ diyenlerin 
mantıklı davrandığına tanıklık edemiyorum. 12 Eylül milli maç günüdür. Milli takım ruhuyla hareket etme günüdür. 
Darbecilerin kirlettiği 12 Eylül’ü millet iradesiyle yıkama günüdür’’ diye konuştu.

DEMOKRASİNİN TUZU, 12 EYLÜL’DE EKLENECEK

Eğitim Bir-Sen Çankırı Şubesi tarafından düzenlenen iftar yemeğine katılan Memur–Sen Genel Başkanı Ahmet 
Gündoğdu, yaptığı konuşmada “Demokrasinin tuzu eksik, 12 Eylül’de tuzunu tamamlayın” dedi. Ahmet Gündoğdu, 
Eğitim Bir-Sen Çankırı Şubesi tarafından düzenlenen iftar yemeğine katıldı.  Çankırı Büyük Otel’de gerçekleştirilen 
iftar programına, Ahmet Gündoğdu’nun yanı sıra, AK Parti Çankırı Milletvekili Suat Kınıklıoğlu, Çankırı Belediye Baş-
kanı İrfan Dinç, AK Parti İl Başkanı İdris Şahin, Memur-Sen Genel Teşkilatlandırma Sekreteri Hüseyin Çumak, Eğitim 
Bir-Sen Genel Eğitim ve Sosyal İşler Sekreteri Esat Tektaş, Memur-Sen Çankırı İl Temsilcisi Turgut Ünal ve sendika 
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üyeleri katıldı. Programda konuşan Memur–Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, kritik günlerden geçildiğini söy-
leyerek, ”Onlarca yıl Başbakanları Genel Kurmay başkanlarının yönettiği bir ülkede yaşadık. Bu sene Genel Kurmay 
başkanlarının Başbakana bağlı olduğunu gördük. İnşallah 12 Eylül’den sonra, Genel Kurmay Başkanının Milli Savun-
ma Bakanına bağlı olduğunu da göreceğiz’’ dedi.  Memur- Sen’in ‘evet’ demek için bir çok gerekçesi olduğunu dile 
getiren Gündoğdu, “Bu pakette lüzumsuz hiçbir şey yok. Bu paketteki her madde demokrasinin bir eksiğini kapatı-
yor. Memurlara birçok hak veriyor. Pozitif ayrımcılıklar veriyor. Bu nedenle bu pakete ‘evet’ diyoruz’’ diye konuştu.

TOPLU GÖRÜŞME BİTTİ, SIRADA REFERANDUM VAR

Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, gündemlerinde yer alan iki önemli konudan toplu görüşmelerin son 
9 yılın en başarılı mutabakatıyla sonuçlandığını, sırada referandumun bulunduğunu söyledi. Uluslararası Yöneticiler 
Derneği (YÖNETDER), Rixos Otel’deki iftarında kamu ve özel sektörde çalışan yöneticiler, sendika ve oda baş-
kanları, akademisyenleri bir araya getirdi.  İftar yemeğinde konuşan Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, 
Memur-Sen ailesi olarak iki önemli gündemleri olduğunu, bunlardan biri olan toplu görüşmeleri son 9 yılın en ba-
şarılı sonucuyla tamamladıklarını söyledi. İkinci gündemlerinin ise ülkenin ve kamu çalışanlarının geleceği için ‘EVET’ 
demek olduğunu belirten Gündoğdu, “Anayasa değişikliği ile kamu çalışanları için toplu sözleşme imkânı geliyor. 
Ülkemiz için üstünlerin hukukundan hukukun üstünlüğüne geçiş sağlayacak, yargıçlar devletinden bağımsız yargıya 
adım atılacak düzenlemeler yapılıyor. Darbecilere yargı yolu açılacak. Darbecileri koruyan geçici 15. maddenin var-
lığından kurtulmak bile evet demek için yeterlidir” şeklinde konuştu.

HUKUKTAN KAÇANLARIN KAÇMA SEBEBİ BELLİ OLDU

Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, Yeni Anayasaya Evet Platformu’nun davetlisi olarak Çorum’a geldi. 
Belediye Toplantı Salonu’nda platform üyeleri ile bir araya gelen Gündoğdu, yeni Anayasa paketi değişikliği hakkın-
da açıklamalarda bulundu. Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, bugüne kadar Hakimler ve Savcılar Yük-
sek Kurulu’nun “neden hukuktan kaçtığını” merak ettiğini belirterek, “Son günlerde internet sitelerine yansıyan ses 
kaydına bakıyorum Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu üyesi ‘Abdullah Öcalan’a ihtiyacımız var’ diyor. Bu millet bu 
ülke, demokrasiyi hak ediyor. İradesine saygı gösterilmesini istiyor. Yargısının Anayasa’da belirtildiği gibi Türk milleti 
adına karar vermesini istiyor. Halkımız, üstünlerin hukuku adına hukuk sisteminin katledilmesini değil, hukukun üs-
tünlüğünü istiyor. Abdullah Öcalan’a ihtiyacı olan yargıçları istemiyor. Demokratik laik, sosyal, hukuk devleti ilkele-
rini Anayasa’sında barındıran bir ülkenin hukukunun hukukçular eliyle katletmesine daha fazla müsaade etmemek 
lazım” dedi. Referandum öncesi ‘evet’ demenin önemli olduğunu dile getiren Gündoğdu, bunun kişilerin nerde dur-
duğunu belirleme adına önem arz ettiğini belirtti. Türkiye’de referandum kadar turnusol kağıdı görevi gören yakın 
tarihte yeni bir gündem maddesi bulunmadığını kaydeden Gündoğdu, bundan önce darbecilerin darbe severlerin 
ve darbe karşıtlarının çok da net anlaşılamadığı birçok gündem yaşandığını ifade etti. Memur- Sen’in referandumda 
‘evet’ demek için birçok gerekçesi olduğunu dile getiren Gündoğdu, ‘’Bu pakette lüzumsuz hiçbir şey yok. Bu pa-
ketteki her madde demokrasinin bir eksiğini kapatıyor. Memurlara birçok hak veriyor. Pozitif ayrımcılıklar veriyor. 
Bu nedenle bu pakete ‘evet’ diyoruz’’ şeklinde konuştu.

SES KAYITLARI, PAKETİN DOĞRULUĞUNU ONAYLIYOR

Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, Yargıtay üyelerinin internete düşen ses kaydına tepki göstererek, 
“Anayasa gereği Türk milleti adına karar vermesi gereken yargıçlar, Türk milletinin eline kına yakarak gönderdiği 
çocuklarını şehit eden şerefsizlere ihtiyaç duyuyorsa, bizim bu yargıçlara ihtiyacımız yok” dedi. Gündoğdu, anaya-
sa değişikliği paketinin ne denli önemli olduğunun bu şekilde bir kez daha anlaşıldığını belirtti. Memur-Sen Tokat İl 
Temsilciliği tarafından düzenlenen iftar yemeğine katılan Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, toplu gö-
rüşmeler ve referandum süreci ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.  Memur-Sen İl Temsilcisi Cemil Çağlar’ın açılış 
konuşmasından sonra kürsüye gelen Gündoğdu, 4 + 4 yüzdelik zamdan 1 milyon 800 bin emekli ile 2 milyon 500 
bin memurun yararlanacağını kaydetti. Bu yıl alınan zammı 9 yılın finali olarak değerlendiren Gündoğdu, toplu söz-
leşme tadındaki bu zamların bütün çalışanlara hayırlı olmasını diledi. 



BABACAN: AB’Yİ DESTEKLEYİP, ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİNE  
TARAFSIZ KALMAK TUTARSIZLIK

Başbakan Yardımcısı ve Devlet Bakanı Ali Babacan Memur Sendikaları Konfederasyonu Memur-Sen Antalya İl 
Temsilciliği’nin iftar yemeğine katıldı. Antalya Öğretmenevi’nde düzenlenen iftar programına Başbakan Yardımcısı 
ve Devlet Bakanı Ali Babacan ile birlikte, Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, AK Parti Antalya Milletve-
killeri ile çok sayıda sendika üyesi katıldı.  Yemeğin ardından bir konuşma yapan Babacan, isim vermeden TÜSİAD’ı 
eleştirdi. 12 Eylül’de oylanacak Anayasa değişikliğinin Türkiye’yi evrensel demokratik standartlara daha fazla yaklaş-
tıracağını belirten Babacan, değişikliğin gerçek anlamda hukuk devletinin yolunu açacak önemli bir adım olduğunu 
söyledi. Babacan, “Ancak bakıyorsunuz bazı STK’lar ve iş dünyası örgütleri ‘ben AB’yi istiyorum’ diyor. Yeri geldiği 
zaman taraf. Konu anayasa değişikliği olduğu zaman ‘ben taraf tutamam, üyelerim bilir’ diyor. AB’ye tarafsa buna 
tarafsızım demek çok tutarlı bir davranış değil.” Dedi.

“12 EYLÜL’DE MİLLİ MAÇ VAR”

İftar programında konuşan Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu ise, 12 Eylül’ün darbecilerin gazabından 
kurtarılan gün olacağını söyledi. Dünya demokrasi haritasında Türkiye’nin demokrasi anlamında ikinci ligde olduğu-
nu belirten Gündoğdu, şöyle konuştu: “Bu paket ile birinci lige çıkacağız inşallah. Bu paketin öncülüğünde yapılacak 
olan topyekun yeni anayasa ile süper lige çıkacağız. 12 Eylül’de milli maç var. Milli takım ruhuyla hareket edeceğiz. 
Darbelerin kirlettiği 12 Eylül’ü millet iradesiyle temizleyeceğiz.” dedi.  Düzenlenen iftar yemeğine, Bakan Babacan 
ve Ahmet Gündoğdu’nun yanı sıra, Memur-Sen Genel Toplu Görüşme ve Mevzuat Sekreteri ve Enerji Bir-Sen Ge-
nel Başkanı Hacı Bayram Tonbul’la birlikte, Memur-Sen’e bağlı sendikaların genel merkez yöneticileri, Memur-Sen 
İl Temsilcisi Süleyman Gökçen, şube başkanları ve üyelerle çok sayıda davetli katıldı.

MEMUR-SEN: ANAYASA’DAKİ YAZISAL DEĞİŞİM, YAPISAL DEĞİŞİME DÖNÜŞMELİ

Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, referandumda ‘EVET’ çıkmasının ardından, yazısal değişikliğin ta-
mamlandığını, sırada yapısal değişimin olduğunu söyledi.  Gündoğdu, “Milletimiz, referandumdaki kararıyla; 30 yıl-
lık militarist dayatmayı sona erdirmiş, millete rağmen karar verenleri millet adına karar vermeye davet etmiş, de-
mokrasi ve özgürlük istediğini beyan etmiş, kısaca ‘ben milletim, egemenlik benim’ demiştir” şeklinde konuştu.  Re-
ferandum sonuçlarını değerlendirmek üzere, Memur-Sen Genel Merkezi’nde basın toplantısı düzenleyen Ahmet 
Gündoğdu, şekli olarak bakıldığında, Anayasanın bazı maddelerinin değiştiğini, esas açısından bakıldığında okunması 
gereken farklı bir tablo olduğunu kaydetti.  Gündoğdu, “Millet, Anayasa değişikliğine “Evet” diyerek kendisinin ve 
ülkesinin geleceğini değiştirmiştir. Geleceğin yol haritasını çizme ehliyetinin de, yetkisinin de kendisinde olduğunu 
bir kez daha deklare etmiştir. Millet, “Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir” sözünü gerçek anlamıyla yine ve yeniden 
tezahür ettirmiştir. Milletimizin oluşturduğu bu tablo kendisini özgür, devleti ve erklerini demokratik kılacak “yeni 
ve sivil Anayasa” kararı olarak algılanmalıdır” dedi.

2011’DE TOPLU SÖZLEŞME YAPMAK İSTİYORUZ

Toplu sözleşme hakkının değişiklik paketinde yer almasının Memur-Sen’in ısrarlı çaba ve girişimlerinin sonucu ger-
çekleştiğini de belirten Gündoğdu, toplu sözleşme hakkının fiilen kullanılması için yasal düzenleme yapılmasının ge-
rekliliğine dikkat çekti. Ahmet Gündoğdu, Anayasa değişikliğine karşı çıkan siyasi partilerin çıkan tabloyu iyi okuma-
sını isterken, AK Parti’nin de sorumluluğunun bilincinde, toplumun tamamını kucaklayıcı yeni anayasa çalışmasına 
hemen başlaması çağrısında bulundu.

MEMUR-SEN BAŞBAKAN ERDOĞAN’A YENİ ANAYASA RAPORU SUNDU

Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, yönetim kurulu üye-
leriyle birlikte Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’la görüştü. Başbakanlık Resmi Konutu’nda gerçekleşen gö-
rüşmeyle ilgili bilgi veren Ahmet Gündoğdu, krize yönelik istihdamla ilgili bir teklifte bulunduklarını ve Baş-
bakan Erdoğan’ın da bunu önemseyerek, bu konuda çalışacaklarını ifade ettiğini söyledi. Gündoğdu, “Bu 
günlerde istihdama yönelik bir çalışma yapılacağı haberini de Sayın Başbakanımızdan almış olduk” dedi. 
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Görüşmenin ardından bir basın açıklaması yapan Gündoğdu, Memur-Sen olarak üyelerinin özlük haklarına yö-
nelik taleplerini, hem Türkiye’nin demokratikleşmesi adına beklentilerini hem de insan hakları adına beklen-
tilerini Başbakan Erdoğan’a ilettiklerini söyledi. Görüşmede Türkiye’nin en önemli ihtiyacı olarak gördükleri si-
vil anayasa konusunda yaptıkları çalışmayı takdim ettiklerini belirten Gündoğdu, Başbakan Erdoğan’a sundukla-
rı raporun, çalışma hayatı ve anayasanın hukukun üstünlüğüne göre dizayn edilmesini, ‘devlete göre insan de-
ğil, insana göre devleti’ gözeten bir yapı olmasını istediklerini bildirdi. Sundukları tekliflere Başbakan Erdoğan’ın 
yakın ilgi gösterdiğini de ifade eden Gündoğdu, “İstihdamın bugün acil olan konulardan olduğunu, diğer ko-
nuların da ilgili bakanlara aktarılarak çözümü yönünde sıcak desteğini aldık. Sivil anayasa konusunda, sivil top-
luma büyük iş düştüğünün, Başbakan tarafından da beklendiğini gördük. Sadece siyasi partilere havale edilme-
yen, sivil toplumun, tüm kurumların Türkiye’nin geleceğine dair demokratikleşme yolculuğunda katkıda bulun-
ması ve bu katkı adına sivil anayasa talebinin önemi üzerine yaptığı açıklamalara tanık olduk.” şeklinde konuştu. 
Gündoğdu, Başbakan Erdoğan’ın, ‘çalışanlar’ kavramının hayata geçirilmesi yönünde görüşmede hazır bulunan Dev-
let Bakanı Hayati Yazıcı’ya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile birlikte bu konuda çözüm üretilmesiyle ilgili ta-
limat verdiğini söyledi.

MEMUR-SEN’DEN ‘DEMOKRATİK AÇILIMA’ DESTEK

İçişleri Bakanı Beşir Atalay, ‘Demokratik açılım’ çerçevesinde, Memur-Sen’i ziyaret etti. Memur-Sen Genel Başkanı 
Ahmet Gündoğdu, hükümetin ‘Demokratik açılımına’ destek verdiklerini söyledi.  Ziyarette Memur-Sen yönetim 
kurulu üyelerine bilgi veren Atalay, konunun bir devlet projesi olduğunu, muhatabının da millet olduğunu söyledi. 
Milleti temsil eden kurum ve kuruluşları ziyaret ederek projelerini anlattıklarını söyleyen Bakan Atalay, Memur-Sen 
ailesiyle de bu düşüncelerini paylaşmaktan mutlu olduğunu söyledi. Türkiye’nin en büyük memur konfederasyonu 
olan Memur-Sen’in kendilerine olan desteklerinin de öneminin büyük olduğunu kaydetti. Memur-Sen Genel Baş-
kanı Ahmet Gündoğdu ise konuşmasında, ülkemizin bütün siyasi, ekonomik ve sosyolojik sorunlarının tamamının 
demokratikleşmeye dayandığını belirtti. Gündoğdu, millet önündeki her türlü engelin kaldırılmasından yana oldukla-
rını da dile getirerek, her türlü sorunun çözümünde, TBMM’nin merkez olması gerektiğini kaydetti. Hükümetin gün-
demindeki Demokratik açılımını desteklediklerini, ancak bu açılım yapılırken terör örgütü veya onun adına hareket 
ettiğini söyleyenlerin muhatap alınmamasını, çözüm önerileri getirilirken de şehit ailelerinin incitilmemesini istedi. 
Bu riski ortadan kaldırmak ve sorunları daha kısa sürede çözmenin  demokrasinin bütün kural ve kurumlarıyla ha-
kim olduğu, tam ve koşulsuz yaşandığı Türkiye idealini somutlaştıracak zihniyet değişimine bağlı olduğunu söyleyen 
Gündoğdu, “Bu çerçevede, atılması gereken ilk adım, bu zihniyet değişimini destekleyecek ve tekemmül ettirecek 
yeni bir Anayasa’yı gecikmeksizin yürürlüğe koymaktır” dedi. 
Hazırlanacak yeni anayasanın ‘Evrensel değerler ışığında, demokratik, özgürlükçü ve sivil irade ürünü, alt başlıklarıy-
la birlikte demokratikleşme sorununu çözecek bir toplumsal konsensüsün oluşmasını da sağlayacak nitelikte olması 
gerektiğini vurgulayan Gündoğdu, “Sivil, özgürlükçü, erkler arası ilişkilerin ve işbirliğinin tereddüt oluşturmayacak bi-
çimde tanımlandığı, milletine değer veren ve milletin değerlerine dayanan yeni bir anayasayla; ülkemizin ve insanla-
rımızın yaşadığı, yaşamak zorunda bırakıldığı sorunlar yumağındaki her konuyu, tekrar gündeme gelmeyecek şekilde 
çözüme kavuşturabiliriz. Bu bakış açısıyla, Devletin demokratikleşmesini, bireyin özgürleşmesini hedefleyen her tür 
girişimi ve bu girişmelere yol haritası olacak her açılımı önemseriz ve yukarıda saydığımız niteliklere sahip olması ha-
linde destekleriz” şeklinde konuştu. Memur-Sen genel merkezi Mehmet Akif İnan Toplantı Salonu’nda gerçekleşti-
rilen basın toplantısının ardından Genel Başkan Gündoğdu ‘Demokratik açılım’ konusunda Memur-Sen’in görüş ve 
önerilerini içeren dosyayı İçişleri Bakanı Atalay’a takdim etti.



4. alevi
çalıştayı
30 eylül 2009
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4. ALEVİ ÇALIŞTAYI

BÜTÜN SORUNLAR, ANCAK DEMOKRASİ KÜLTÜRÜ VE  
DEMOKRASİ BİLİNCİYLE ÇÖZÜLÜR

Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, Devlet Bakanı Faruk Çelik başkanlığında, sivil toplum kuruluşları 
ve konunun uzmanlarının da katılımlarıyla Ankara Swiss Otel’de gerçekleştirilen “4. ALEVİ ÇALIŞTAYI” na katıldı. 
Gündoğdu, Çalıştay’ın 1.Oturumu’nda yaptığı konuşmada,  “Alevilerin ve Aleviliğin Sorunları” başlığı altındaki bütün 
sorunlar, demokrasi kültürü ve demokrasi bilinciyle çözülecektir” dedi.

Alevi Çalıştayı’nın açılışında konuşan Devlet Bakanı Faruk Çelik, sorunların çözümünde toplumun desteğinden 
yararlanarak yol almak istediklerini söyledi. Çalıştay hakkında genel bilgilendirme yapan Çelik, toplumsal gerilimi 
üreten ve besleyen sorunlarla daha demokratik bir devlet, daha demokrat bir toplum arayışı içinde yüzleşmeyi 
hedeflediklerini kaydetti.

Çalıştay’ın açılışında konuşan Devlet Bakanı Faruk Çelik, hükümet olarak odaklanılan konulardan birinin de alevi 
vatandaşların sorunları olduğunu söyledi. Atılan adımların tarihsel açıdan önemli olduğunu belirten Çelik, “Yüz yılları 
aşan sorunların bırakın ortadan kaldırılmasını, gerçekte ne olduklarının belirmesi konusunda bile kayda değer bir 
girişimden söz etmek zordur.” dedi.
 
Hiç bir iradenin etki ya da telkinine bağlı olmaksızın vatandaşların sorunlarını tespit etme ve giderme konusunda 
etkin bir çalışma içinde oldukların söyleyen Çelik, alevi çalıştaylarını da bu iradenin ürünü olarak nitelendirdi. 
«Sorunları çözmek, anlamak ve üstesinden gelmek istiyoruz» diyen Çelik, «İşi uzatmak ipe un sermek, oyalamak 
ya da vatandaşları aldatmak gibi› hükümetin iyi niyeti provoke etmek isteyen değerlendirmelere asla kulak asma-
dıklarını kaydetti. 
«Üzüm yemek isteyenlerle bağcılığı dövmek isteyenler arasındaki farkı biliyoruz. Vatandaşlarımızın sabırsızlıkla bek-
leyişlerini anlayış ile karşılıyoruz” diyen Bakan Çelik, “Ancak bin yılı aşan sorunların üstünkörü bir geçiştirme ile baş-
tan savma bir ilgi ile ele alınmasında razı olmamak gerekir. Bu kadar özenle ve üzerine titreyerek sürdürdüğümüz 
açılımların istismar edenleri, istismarda istikbal arayanları vatandaşlarımızın takdirine bırakıyorum. Niyetimiz samimi 
attığımız adımlar tarihidir” şeklinde konuşmasını sürdürdü.

Soğukkanlı ve kararlı adımlarla ilerlediklerini belirten Çelik, «Toplumumuzun desteğinden yararlanarak yol almak 
istiyoruz. Toplumsal gerilimi üreten ve besleyen sorunlarla bu süreci tahkim eden çelişkilerle, hüsumet alanları ile 
daha demokratik bir devlet daha demokrat bir toplum arayış içinde yüzleşmeyi hedefliyoruz. Bu amaçlarla bir araya 
geldik.» diye konuştu.
 
Gündoğdu: Çalıştay’ın Alevilik ve Alevilerle ilgili doğru bilgilere sahip olmasına zemin hazırlayacağını ümit ediyorum
 
Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu,30 Eylül 2009 Çarşamba (Bugün) Saat: 09.30’da başlayan ve farklı 
başlıklar altında 4 oturumdan oluşan Çalıştay’ın, “Sivil Toplum Kuruluşları ve Aleviler” başlığında yapılan konuşma-
ların yer aldığı 1.Oturumu’nda konuştu.

Gündoğdu yaptığı konuşmada, Hz. Ali’ye dayandırılan, Ehl-i Beyt sevgisini esas alan ve İslam’ın mistik bir yorumu 
olarak değerlendirilen Aleviliğin, gerçek mecrasından çıkarılıp siyasi bir mülahaza malzemesi haline getirilmek isten-
diğini, bu durumun, Alevilik ve Aleviler hakkında sağlıklı değerlendirme yapılmasına da engel olduğunu ifade ederek, 
“Alevilik ve Alevilerle ilgili bilgilerin yetersizliği dolayısıyla en çok zararı, Aleviler görmüştür. Bu Çalıştay’ın, ezberin 
bozulmasına yanlıştan dönülmesine, kamuoyunun Alevilik ve Alevilerle ilgili doğru bilgilere sahip olmasına zemin 
hazırlayacağını ümit ediyorum” dedi.
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 “Alevilerin ve Aleviliğin Sorunları” başlığı altındaki bütün sorunlar, demokrasi kültürü ve demokrasi bilinciyle çö-
zülecektir”
 
“Aleviler ile alevi olmayanlar arasında üretilmiş yapay sorunlar, ortak inançlarının gereği olan kardeşlik hukuku içeri-
sinde çözülebilir. Devlet ve Alevilik arasındaki olumsuz iletişim, ancak demokratikleşme süreci içerisinde çözülebilir” 
diyen Genel Başkan Gündoğdu, konuşmasına şöyle devam etti: 
 
“Daha keskin bir ifadeyle, “Alevilerin ve Aleviliğin Sorunları” başlığı altındaki bütün sorunlar, demokrasi kültürü ve 
demokrasi bilinciyle çözülecektir. Sorunun çözümünde ana tema demokratikleşmedir. Demokratikleşme konu-
sundaki beklentilerin, taleplerin ve gereklerin karşılanabilmesi için ise öncelikle ve mutlaka, sivil irade ve sivil idare 
ürünü yeni bir Anayasa’ya ihtiyaç vardır. Militarist darbe ürünü ve tek tip birey odaklı mevcut anayasa ile sorunların 
çözümüne yönelik öneri geliştirmek de geliştirilen önerileri hayata geçirmek de kolay olmayacaktır. Anayasanın 
değişmesi, tahammül eşiğimizin yükselmesine aracılık edeceği gibi farklılıkların değil benzerliklerin ön plana çıka-
rılmasına vesile olacaktır. Sivil irade ve sivil idare ürünü yeni bir Anayasa’yla birlikteliğimizi güçlendirmek yanında 
Alevilerin yaşadığı sorunların çözümüne ve beklentilerin karşılanmasına yönelik yeni ve diri bir toplumsal yapı da 
oluşmuş olacaktır.”

Gündoğdu, Çalıştay’da dile getirdiği konu ve çözüm önerileriyle ilgili bilgi vererek gazetecilerin Çalıştay’da ele alınan 
ve tartışılan konularla ilgili sorularını cevaplandırdı. 

Ankara Swiss Otel›de düzenlenen 4. Alevi Çalıştayı’na, Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, Sanatçı 
Sebahat Akkiraz, ESAM Başkanı M.Arif Ersoy, Diyarbakır Kültür ve Sanat Vakfı Kurucu Başkanı Bejan Matur, Hak-İş 
Genel Başkanı Salim Uslu, MÜSİAD Başkanı Ömer Cihat Vardan, Ak Parti İstanbul Milletvekili Tayyar Altıkulaç, 
Gazeteci Bejan Batur, Türkiye Sivil Toplum Kuruluşları Platformu Başkanı Hasan Ekşi, ENSAR Vakfı Başkanı Ahmet 
Şişman ve Türk Ocakları Genel Başkanı Nuri Gürgür, USAK Başkanı Sedat Laçiner’in yanı sıra çeşitli üniversitelerde 
görev yapan akademisyenler ile sendika ve sivil toplum kuruluşları katıldı.

Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu›nun 4. ALEVİ ÇALIŞTAY’ına sunduğu  
«ALEVİ ÇALIŞTAYI RAPORU»

Hz. Ali’ye dayandırılan, Ehl-i Beyt sevgisini esas alan ve İslam’ın mistik bir yorumu olarak değerlendirilen Alevilik, 
gerçek mecrasından çıkarılıp siyasi bir mülahaza malzemesi haline getirilmek istenmektedir. Bu durum, Alevilik 
ve Aleviler hakkında sağlıklı değerlendirme yapılmasına da engel olmaktadır. Alevilik ve Alevilerle ilgili bilgilerin 
yetersizliği dolayısıyla en çok zararı, Aleviler görmüştür. Bu çalıştayın, ezberin bozulmasına yanlıştan dönülmesine, 
kamuoyunun Alevilik ve Alevilerle ilgili doğru bilgilere sahip olmasına zemin hazırlayacağını ümit ediyorum.

Türkiye, geleceğe doğru ilerlemek ve gelişmiş demokrasi liginde yerini almak istiyorsa taşınması her geçen gün daha 
da zorlaşan omuzlarındaki asırlık yüklerden ve sorunlardan kurtulmalıdır. Sorunların varlığını kabul etmek adına 
Cumhuriyet tarihimizin en cesur dönemini yaşıyoruz. Bu cesarete feraset de eklenirse, sorunları tartışmak yerine 
çözümleri tartışırız. Ülkesiyle, insanıyla ve devletiyle “Büyük Türkiye” idealini ancak bu şekilde gerçekleştirebiliriz. 

Ülkemiz insanı, sorunlardan nemalanan ve her farklı sorunu kendisinin varlık nedeni haline getiren siyasi oluşumlardan, 
sivil toplum kuruluşlarından, bürokratik oligarşik yapılardan ve kendini ülkenin sahibi gören aristokrat zümrelerden 
kurtulmak konusundaki kararını ve kararlılığını olanca netliğiyle deklare etmiştir. Yeni ve sivil bir Anayasa, demokra-
tikleşme açılımı, Avrupa Birliğine tam üyelik süreci gibi olgu ve olayların her dem gündemin ilk sırasında yer alması, 
bu kararın ve kararlılığın sonucudur. Yaşadığı sorunu ifade etmekten dahi çekinen bir toplumken, çözüm önerilerini 
tartışmaktan yılmayan bir toplum olma yolunda baş döndürücü bir hızla yol alıyoruz. Dün “Türkiye’de Kürt kökenli 
vatandaş yoktur” diyerek gözümüzün içine girmiş sorunu göz ardı ederken bugün sorunun varlığını kabul etmekle 



yetinmiyor, Demokratik Açılımları daha da geliştirme ihtiyacı hissediyoruz. Kısaca, sorunların varlığını kabul etme 
erdemi yanında sorunu çözme iradesini de deklare edebiliyoruz. 

Yıllarca varlığını kabul ve ifade etmekte zorlandığımız sorunların başında hiç şüphesiz, Alevilerin yaşadığı ve yaşamak 
zorunda bırakıldığı sorunlar geliyor. Bu bakımdan, bugün geldiğimiz noktayı küçümsememek gerekiyor. Bu devletin 
kurullarının ve kurumlarının yıllardır sümen altı ettiği bir sorunu, aralarında Alevi kanaat önderlerinin de bulunduğu 
toplumumuzun farklı kesitlerinden kişi, kurum ve kuruluşların yer aldığı bir platformda değerlendirmek, geçmişle 
kıyasladığımızda “ütopyayı gerçeğe çevirmekle” eş anlamlıdır. Sonucu ne olursa olsun bu çalıştay, bu ülkenin insan-
larının ve kurumlarının sorunlarını çözmek için bir araya gelmek olgunluğuna eriştiğini göstermesi yönüyle kayda 
değerdir ve takdire şayandır. 

Evet, yıllardır varlıklarını kabul etmemek, taleplerine kulak tıkamak için sistemli bir yok sayma algısına mahkum edi-
len, kendi içlerinde dahi ayrışma sürecine tabi tutulmak istenen Alevilerin sorunlarını, taleplerini, beklentilerini hatta 
sitemlerini dinleme ve dillendirme fırsatını bulacağımız bu çalıştay; Bir barışma değildir, çünkü biz hiç küsmedik. 
Bir birleşme değildir, çünkü biz hiç ayrı olmadık. Bir hesaplaşma değildir, çünkü hiç birimiz içten pazarlıklı olmadık. 
Bu çalıştay, Pir Sultan Abdal’ı birlikte dinlediğimizin ve birlikte söylediğimizin ikrarıdır. Bu çalıştay, bu ülkenin her 
evinde, en az bir dinleyeni bulunan Alevi deyişlerini birlikte yazdığımızın beyanıdır. Bu çalıştay, aynı bağlamanın 
telleri olduğumuzun itirafıdır. Hacı bizim, Bektaş bizim, Veli bizim, Hacı Bektaş Veli bizim. Hacı Bektaş Veli biziz. 
Bu çalıştay, Hacı Bektaş Veli ile Mevlana Celaleddin-i Rumi’nin kapı komşusu değil aynı kapının açıcısı ve aynı yolun 
yolcusu olduğunun ifadesidir. Bu ülkenin Alevi’si, Sünni’si, Mustafa’sı, Ali’si Ayşe’si, Fatma’sı kısacası bütün insanları, 
Hacı Bayram Veli’yi de Hacı Bektaş Veli’yi de insan ehli ve iman ehli bildiler, ikisinde de imanı ve insanı buldular. 
Hacı Bayram ile Hacı Bektaş ayrı değil ki, Hasan ile Hüseyin, Ebu Bekir ile Hz. Ali ayrı değiller ki biz ayrı olalım. 
Gelin bir olalım, iri olalım diri olalım. Ben, bilmediklerinizi söylemek değil bize unutturulmak istenenleri ifade etmek 
istiyorum. “Biz” yerine “ben” demeyi önceleyenlere sesleniyorum. “Biz”i ayıramazsınız çünkü kullukta birleştik, “biz”i 
yok edemezsiziniz çünkü sevgimiz hem “dil”de hem “dıl”dır, yani gönüldedir.  

Ayrı olması ve ayrıştırılması imkansız olan bu birlikteliğe ve birliğe rağmen niçin birbirimizden uzak kaldık. Aleviler 
niçin sorunlarla karşı karşıya kaldılar. Yaşanan sorunların büyük bir bölümü, nedeni ve faili belli diyalogsuzluktan kay-
naklanıyor. Bu diyalog eksikliği, yanlış anlamayı, yanlış anlatmayı ve anlaşılmayı beraberinde getirdi. Paylaşma yerini 
paylamaya, anlaşma yerini ayrışmaya bıraktı. Kapı ortağı iken önce kapı komşusu olduk sonra kapışmanın oyuncusu 
olduk. Tuzağa düşürüldük. Artık biliyor ve anlıyoruz ki, bizden rahatsız olanlar bizi rahatsız ettiler. Önce yönümüzü 
değiştirmeye çalıştılar sonra yolumuzu. Bugün hatırladık ki, yolculuğumuz da, yolumuz da aynı. Farklı olan tercih 
ettiğimiz araç. Yol ve yolculuk aynı olduktan sonra aracın farklı olmasının önemli olmadığını anlamamızı ve ifade 
etmemizi sağlayacak yöntem ise diyalog. Bütün ön yargı ve yergilerden arınmış diyalog. Diyalog, çocuklarımıza ve 
torunlarımıza bırakacağımız en önemli miras, onların bizim üzerimizdeki en önemli kul hakkı. Biz biliyoruz ve idrak 
ediyoruz ki ister Alevi ister Sünni olsun, hiçbir inanan, kul hakkı gibi büyük bir yükle Yaradan’ın huzuruna varmak 
istemez. 

Alevilere ve Alevilik’e dair sorunlara, temel insan hakları ekseninde çözümler üretmeli, çözüm önerilerimizi de 
evrensel hukukun ilkeleriyle desteklemeliyiz. İnsanı önemseyerek ve önceleyerek ortaya konan her çözüm önerisi, 
içeriğindeki eksiklikler ve yanlışlıklar olsa dahi desteklenebilir ve uygulanabilir. Bu bakımdan, ülkemizin bir çok so-
rununda olduğu gibi Alevilerin de düşünceye ve yaşanışa dair sorunlarının çözümünde anahtar ilke “önce insan” 
anlayışıdır. 

Aleviler ile alevi olmayanlar arasında üretilmiş yapay sorunlar, ortak inançlarının gereği olan kardeşlik hukuku içeri-
sinde çözülebilir. Devlet ve Alevilik arasındaki olumsuz iletişim, ancak demokratikleşme süreci içerisinde çözülebilir. 
Daha keskin bir ifadeyle, “Alevilerin ve Aleviliğin Sorunları” başlığı altındaki bütün sorunlar, demokrasi kültürü ve 
demokrasi bilinciyle çözülecektir. Sorunun çözümünde ana tema demokratikleşmedir. Demokratikleşme konu-
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sundaki beklentilerin, taleplerin ve gereklerin karşılanabilmesi için ise öncelikle ve mutlaka, sivil irade ve sivil idare 
ürünü yeni bir Anayasa’ya ihtiyaç vardır. Militarist darbe ürünü ve tek tip birey odaklı mevcut anayasa ile sorunların 
çözümüne yönelik öneri geliştirmek de geliştirilen önerileri hayata geçirmek de kolay olmayacaktır. Anayasanın 
değişmesi, tahammül eşiğimizin yükselmesine aracılık edeceği gibi farklılıkların değil benzerliklerin ön plana çıkarıl-
masına vesile olacaktır. 

Sivil irade ve sivil idare ürünü yeni bir Anayasa’yla birlikteliğimizi güçlendirmek yanında Alevilerin yaşadığı sorunların 
çözümüne ve beklentilerin karşılanmasına yönelik yeni ve diri bir toplumsal yapı da oluşmuş olacaktır. 

Ülkemizde din ve vicdan özgürlüğü konusunda yaşanan sorunlar hiç şüphesiz Alevilerin sorunlarıyla sınırlı değildir. 
Bu çerçevede, özellikle öğrenim ve çalışma hayatının kadınlarımızın azımsanmayacak bir bölümü için kapalı olması 
sonucunu doğuran başörtüsü sorunu da önemli bir sorundur. Yine, din ve dininin gereklerini öğrenme ihtiyacını 
karşılamak konusunda hassasiyet sahibi olan ebeveynlerin çocuklarına din eğitimi ve öğretimi verebilmek bakımından 
seçeneklerin sınırlı olması da önemli bir sorundur. 15 yaşından önce Kur’an eğitimi alamamak ileride telafisi imkansız 
zararlar oluşturacak önemli bir sorundur. Daha açık bir ifadeyle, darbe ürünü Anayasanın içerdiği resmi ideoloji; 
inançların ve inananların önüne kendilerini ifade etme ve inançlarını yaşama noktasında küçümsenmeyecek engeller 
çıkarmıştır ve çıkarmaya devam etmektedir. Bu engelleri kaldıracak siyasi ve sosyal ataklar yapmak gereklidir. Bugün 
bu gereklilik konusunda geçmiş dönemle kıyaslanmayacak düzeyde farkındalığa sahip bir toplumsal bilincimiz var, 
bu fırsatı kaçırmamalıyız. Bu kapsamda, Alevilerin yaşadığı ve/veya yaşamak zorunda bırakıldığı sorunları çözmek 
sanılandan daha kolay olacaktır. Kucaklaşmamız ve birbirimizi sevgiyle kuşatmamız için o kadar çok sebep, ayrı kal-
mamız ve ayrışmamız için o kadar az neden var ki. Kucaklaşmamız gerektiğini bildikten sonra nasıl kucaklaşacağımızı 
belirlemek çok kolay olacak. Bu kucaklaşmaya katkı olması adına önerilerimi sizlerle paylaşmak istiyorum.      

1- Yüzyıllardır kendilerini gizlemek zorunda kalan ve bir meşruiyet sorunu yaşayan Alevilerin talepleri mutlaka din-
lenmeli ve ciddiyetle değerlendirilmelidir. Müzakereci bir üslupla karşılıklı olarak konuşulmalı, tartışılmalı ve diyalog 
yolları açık tutulmalıdır.

2- Alevilerin hakları her şeyden önce “temel haklar ve özgürlükler” bağlamında ele alınarak, yurttaşlar arasında 
eşitlik prensibinden hareketle çözüm yolları aranmalıdır.

3-  Çağdaş demokrasilerde ve Laik devlet anlayışında, devletin dine ve cemaatlere müdahil olamayacağından hare-
ketle, “tanımlamak yerine tanımak”,  “kendine benzetmek yerine olduğu gibi kabul etmek” prensibiyle, kendilerini 
nasıl ifade ediyor ve ne yapmak istiyorlarsa buna imkan ve fırsat sunacak kanallar açılmalıdır.

4- Diyanetin yayınlarında ve TV programlarında bu kültüre ait değerleri de işlemesi, özellikle belirli zamanlarda Ehl-i 
Beyt kültürü ve sevgisine vurgu yapan programlar yapması, önemli bir kültür hizmeti yapmakla kalmayacak, aynı 
zamanda kaynaşmaya ve yakınlaşmaya vesile olacaktır.

 5- DİB’nın önceki yıllarda yapmış olduğu, Alevi nüfusun yoğun olduğu bölgelerdeki din görevlilerine yönelik hizme-
tiçi eğitim programı oldukça verimli olmuştur. Bu program, daha çok geliştirilip yaygınlaştırılarak devam ettirilmelidir.

6- Başkanlığın Alevi-Bektaşi klasiklerine yönelik çalışmaları takdirle karşılanırken, bu eserlerin özellikle Alevi kesime 
ulaşması noktasında sıkıntılar olduğu görülmektedir. Bu sıkıntıların aşılarak, mümkünse kaynağı bulunarak bu eser-
lerin mutlaka hedef kitlelere ulaştırılması gerekir.

7- Yurtdışı Alevi Din hizmetleri için Alevi dedeler ve kanaat önderleriyle istişare ve dayanışmaya devam edilmeli, 
Dedelerin yurtdışı hizmetleri ve hacc-umre ziyaretleri için kolaylıklar sağlanmalı, mevcut durumda Alevi köylerinde 
aktif olan camilere gönderilen imamların, liyakatlı ve iletişimi düzgün olmalarına özen gösterilmelidir.



8- DKAB dersi mezheplerüstü bir yaklaşımla yeniden ele alınmalı ve temel insan hakları ve ahlaki normların verildiği 
bu ders zorunlu kalmalıdır. Bu ders  dışında ileri seviyede bir Din Eğitimi Dersi seçmeli olarak konabilir. Alevilikle 
ilgili konulara, Alevilerin önde gelenlerinin de onayı alınarak müfredatta yer verilmelidir. (Mevcut hali iyi olmakla 
birlikte biraz daha zenginleştirilebilir.)

9- İHL’lere alevi kesimin çocuklarını da çekebilecek projeler geliştirilmeli.(Cemevleri ve Alevi kanaat önderleri 
ziyaret edilebilir. Alevi köyleri ile irtibat geliştirilip öğrenci istenebilir..)

10- MEB, daha önceki yıllarda DİB nın yaptığı gibi, özellikle Alevi nüfusun yoğun olduğu bölgelerde görev yapan ida-
reci ve öğretmenleri hizmetiçi eğitime tabi tutarak, bu konularda yetkin isimler aracılığıyla Alevi-Bektaşi kültürüne 
ait değerleri ve kaynakları tanıtmalı, bu konuda yapılan örnek çalışmalar ve projeler tartışılmalıdır.

İlahiyat dünyamızın en önde gelen akademisyenlerinden Prof. Dr. Ethem Ruhi FIĞLALI’nın 1980’li yıllarda dile ge-
tirdiği “İster Alevi, ister Sünnî olalım, şu hususu hiç mi hiç hatırdan çıkarmamak zorundayız: Sünnîlik ve Alevilikten 
önce gelen bir şey vardır. O da inanmak, Müslüman olmaktır. Öyleyse Sünnîsi ve Alevisi bize düşen Kur’an aşkına, 
Resûlullah aşkına, Ehl-i Beytin ve Sahabenin aşkına din ve millet düşmanlarına, bu ülkeyi parçalamak isteyenlere alet 
olmaksızın, “Allah’ın İpi”nde birleşmektir; Gelenek ve göreneklerimizle milli benliğimizde karar kılıp, Yunus’un diliyle, 
“Yetmişiki millete bir göz ile bakmanın” sırrını yakalamak; “Edeb” demek olan “Elimize, dilimize ve belimize” sahip 
olmaktır. Yoksa ne Sünnîliğimiz Sünnîliktir, ne de Aleviliğimiz Aleviliktir.” değerlendirmesini dikkatinize sunuyorum. 
Bu değerlendirme, Alevilik konusunda yaşadığımız birçok sorunun ilacıdır. 

Bu duygularla, iyi niyetle gerçekleştirilen bu çalıştayın milletimize hayırlı olmasını temenni ediyor, saygılar sunuyo-
rum. 
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KATİL İSRAİL’İ ŞİDDETLE KINIYORUZ

Memur-Sen, İsrail’in Gazze’de gerçekleştirdiği katliamı İsrail Büyükelçiliği önünde yaptığı basın açıklamasıyla protes-
to etti. Memur-Sen Konfederasyonu yönetim kurulu üyeleri, Konfederasyona bağlı sendikaların başkan ve yöneti-
cileri ile üyelerinin katıldığı basın açıklamasını Memur-Sen adına, Memur-Sen Genel Sekreteri ve Sağlık Sen Genel 
Başkanı Mahmut Kaçar yaptı. İsrail’in hain saldırısının tel’in edildiği basın açıklamasında şöyle denildi:
“Terörist devlet İsrail, hain yüzünü Filistin topraklarında gerçekleştirdiği saldırıyla bir kez daha göstermiştir. İsrail’in 
okullara ve evlere yönelik düzenlediği saldırıda 200’ün üzerinde sivil halkın ölmesi ve 300’ün üzerinde yaralının 
olması milletimizi derinden üzmüştür. Gazze’de yağdırdığı bombalarla çoluk çocuk onlarca masum insanı katleden 
işgalci İsrail, başta İslam Alemi olmak üzere tüm insanlığın nefretini kazanmıştır. Dünyanın tek terörist devleti olan 
İsrail’in  masum Gazze halkına yönelik saldırısını lanetleyerek şiddetle kınıyoruz.İsrail’in kadın ve çocuk demeden 
sivil halka yönelik olarak düzenlediği bu canice  saldırıya Batılı ülkelerin sessiz kalmasını da anlamlı buluyor, onları 
bu tavırlarından dolayı suç ortağı  ilan ediyoruz.  İsrail’in siyah çelenk bırakılarak protesto edildiği etkinliğe Memur 
Sen Genel Sekreteri ve Sağlık Sen Genel Başkanı Mahmut Kaçar, Memur Sen Genel Mevzuat ve Toplu Görüşme 
Sekreteri ve Enerji Bir Sen Genel Başkanı Hacı Bayram Tonbul, Memur Sen Genel Mali Saymanı ve Büro Memur 
Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, Bem-Bir-Sen Genel Başkanı Mürsel Turbay, Memur Sen Genel Basın Yayın ve 
Halkla İlişkiler Sekreteri Halit Ortaköy, Memur Sen Genel Eğitim ve Dış İlişkiler Sekreteri Ahmet Kaytan, Birlik Ha-
ber Sen Genel Başkanı Ali Erdoğan ve Memur Sen Ankara İl Temsilcisi Mustafa Kır ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

‘İSRAİL SAVAŞ SUÇLUSU İLAN EDİLMELİ’

Memur Sen, İsrail’in Gazze’de gerçekletirdiği  katliam ve insanlık dışı eylemlerinin savaş suçu kapsamına alınması 
ve savaş suçları mahkemesi oluşturularak hükümet ve askeri yetkililerin yargılanması için BM Türkiye Temsilciliği’ne 
dilekçe verdi. Burada konuşan Memur Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, İsrail’in Gazze’de Filistin Devleti ve 
halkını yok etmeye çalıştığını söyledi. Memur Sen olarak, bu insanlık dışı uygulamalara seyirci kalmak mümkün 
olmadığı için bu dilekçeyi verdiklerini söyleyen Gündoğdu, terör devleti İsrail’in, kan dökme odaklı işgalci anlayışı 
sebebiyle BM orjinli belgelerde tanımlanan ‘savaş suçu’ eylemini olağan bir eylem olarak kullandığına dikkat çekti.
Yaptıkları başvuruyla; Ellerinde ve içinde sevginin barınmasının mümkün olmadığını bildikleri İsrail Cumhurbaşkanı 
Şimon Peres, Başbakanı Ehud Olmert, Savunma Bakanı Ehud Barak ve Genelkurmay Başkanı Gabi Aşkenazi olmak 
üzere söz konusu fiillere iştirak eden İsrail’li sivil ve askeri diğer yöneticilerin yargılanmasını isteyen Gündoğdu, yargı 
sürecini başlatacak mahkemenin kurulması için gereken süreci başlattıklarını kaydetti. 

MEMUR SEN’DEN FİLİSTİN’E YARDIM KAMPANYASI

Memur Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, bütün vatandaşlarımızı Filistin için düzenlenen yardım kampanyaları-
na destek olmaya çağırdı. Memur Sen tarafından, Filistin’de yaşanan insanlık dramında mağdur olanlar için başlatılan 
yardım kampanyasının tanıtımı için düzenlenen basın toplantısında konuşan Gündoğdu, kampanyanın kendileri 
üzerinden değil, Türkiye’nin önde gelen sivil toplum kuruluşları, Kimse Yok Mu, Deniz Feneri, Cansuyu dernekleri 
ve İnsani Yardım Vakfı (İHH)  aracılığıyla yürütüleceğini söyledi. “Hepimizin bildiği gibi eli kanlı terör devleti İsrail, 
Ortadoğu coğrafyasında sergilediği işgalci anlayışla vahşetten başka bir kelimeyle anlatılamayacak eylemlerine dünya 
kamuoyunun gözleri önünde her gün bir yenisini ekliyor” şeklinde konuşan Memur-Sen Genel Başkanı Gündoğdu, 
İsrail’i kınayan eylemlerinin süreceğini ve yarın en az 1 milyon kişinin toplanması beklenen İstanbul Çağlayan’daki 
mitinge de katılacaklarını bildirdi. Gündoğdu, “Mazlumların üzüntülerini gidermeyi, sevinçlerini büyütmeyi hedef-
leyen İHH, Kimse Yok mu, Cansuyu ve Deniz Feneri derneklerimizle 350 bin üyeye sahip ülkemizin en yaygın 
sivil toplum kuruluşlarından biri olan Memur-Sen olarak, Gazze için önemli bir yardım kampanyası başlatıyoruz. 
Memur-Sen ailesine ve milletimize çağrımız bu yardım kuruluşlarımız aracılığıyla Gazzeli kardeşlerimize yardım elini 
uzatmaktır” diye konuştu. Basın toplantısına; Memur Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu ve Filistin Büyükelçiliği 
Maslahatgüzarı Nebil El Saraj’ın yanı sıra, Deniz Feneri Derneği Genel Başkanı Engin Yılmaz, Kimse Yok Mu Derneği 
Genel Sekreteri Sadık Emecen, İHH Ankara Temsilcisi Ahmet Faruk Ünsal, Cansuyu Derneği Ankara Temsilcisi 
Şükrü Gök katıldı. 
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‘HERKES SUSUYOR, BİZ SUSMAYACAĞIZ’

 İstanbul Çağlayan Meyda’nında düzenlenen Filistin Mitingi’nde meydanı dolduran milyonlara seslenen Memur Sen 
Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, “Gazze halkına uygulanan bu ‘katliama dur demek’ vicdan sahibi herkes için bir 
insanlık görevidir. Bu nedenle Gazze’deki vahşetin bir an önce durdurulması için sesimizi yükseltmeliyiz. İşte bugün 
bunun için buradayız” dedi. Konuşmasında, karşılarındaki tablonun insanlığın onur sınavı olduğunu ifade eden Gün-
doğdu, “Ayağa kalk ey insanlık. Ya sessiz kalacağız ya da bugün harekete geçeceğiz. Yardımlarımızı ve dualarımızı 
Filistin’in kurtuluşu için birleştirelim. Memur-Sen olarak, Gazze’ye saldırının olduğu gün İsrail Büyükelçiliği’nin önüne 
siyah çelenk bıraktık. Ardından Birleşmiş Milletlere başvurarak  katil İsrailli yöneticiler için mahkeme kurulmasını ve 
yargılanmalarını istedik.  Sonra  Cansuyu, IHH, Kimse Yok mu ve Deniz Feneri  gibi Türkiye’mizin yüz akı  yardım 
kuruluşlarıyla ortak yardım kampanyası başlattık. Buradan herkesi yardıma çağırıyorum. Şimdi değilse ne zaman?” 
şeklinde konuştu.

DÜNYA, KATLİAMI SEYREDİYOR

Van Hak ve Özgürlükler Platformu (VAHÖP) tarafından organize edilen İsrail’i telin mitingine aralarında kadın ve 
çocuklarında bulunduğu onbinlerce kişi katıldı. Mitinge konuşmacı olarak katılan Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet 
Gündoğdu, İsrail’in Gazze’ye havadan ve karadan yaptığı saldırılarla bir katliam yaptığını söyledi. İsrail’in bu katliamı 
karşısında uygar dünya devletlerinde buna dur diyecek bir sesin çıkmadığını ifaden eden Gündoğdu, “Dünya susu-
yor. AB susuyor. Birleşmiş Milletler seyrediyor. ABD Başkanı Bush’un aklı kendisine atılan ayakkabıda. Selam olsun 
ayakkabı fırlatarak defol git diyenlere. Herkes susuyor ama biz susmayacağız. Vanlılar bugün bu meydanı doldurarak 
burada olduğunu gösterdi” dedi. Memur-Sen İl Temsilcisi Yrd. Doç. Dr. Davut Okçu da, “16 gündür gece gündüz 
demeden Gazze’ye ağladınız, Gazze’yi haykırdınız. Eminim ki dünya duymuştur sesinizi. Ol Namert duymasa da. 
Bu mitinge katılarak zulmü telin ettiğinizi, zalimi asla sevmediğinizi haykırıyorsunuz. Böylece Gazze’li Müslümanların 
yalnız olmadığını dünyaya ilan ediyorsunuz. Sahipsiz kalırsa Filistin yok olacaktır. Sen sahip olursan ebedi yaşayacak-
tır” şeklinde konuştu.

18 OCAK, SAAT 13’DE SIHHIYE’DEYİZ

Türkiye’nin en büyük sivil toplum örgütlerinden HAK-İŞ, MEMUR-SEN, MÜSİAD, MAZLUMDER ve AGD’nin 
oluşturduğu “Her Yer Filistin, Hepimiz Filistinliyiz” Platformu dev bir miting düzenleyecek. Memur-Sen Genel 
Merkezinde platform adına yapılan açıklamada ‘yüreğinde  insan sevgisi olan tüm vatandaşlarımızı  18 Ocak Pazar 
saat 13’te Sıhhıye Meydanı’na bekliyoruz’ denildi. Memur-Sen Genel Merkezinde toplanan platform üyeleri, birer 
açıklama yaptı.

“AKAN KAN DURANA KADAR HEPİMİZ FİLİSTİNLİYİZ”

Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu: Sözün bittiği yerdeyiz. Eyleme geçmenin tam zamanı diyoruz. Gece-
kondu terörist devlet İsrail elçisinin Türkiye’den kovulmasını, İsrail ile yapılan askeri anlaşmaların kaldırılmasını, İsrail’li 
pilotların kovulmasını, terör devletinin hava sahamızı kullanmamasını, katliama ortak olan Yahudi mallarının boykot 
edilmesini isteyeceğiz. Bundan sonra, Akan kan durana kadar her yer Filistin, hepimiz Filistinliyiz.

YAZICIOĞLU’NDAN FİLİSTİN MİTİNGİ’NE DESTEK

MEMUR-SEN, HAK-İŞ, MÜSİAD, MAZLUMDER ve AGD’nin oluşturduğu “Her Yer Filistin, Hepimiz Filistinliyiz” 
Platformu üyeleri, BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’nu ziyaret ederek, düzenlenecek mitingle ilgili bilgi ve-
rip, BBP’nin desteğini istediler. Platform adına konuşan Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, “İsrail’in 
Filistin’de gerçekleştirdiği vahşete bizim tepkimizle BBP’nin tepkisi aynı yönde. Sözün bittiği yerdeyiz. Eyleme geç-
menin tam zamanı diyoruz. MEMUR-SEN, HAK-İŞ, MÜSİAD, MAZLUMDER ve AGD olarak bir araya gelerek, 
büyük bir miting düzenlemeye karar verdik. ‘Akan kan durana kadar her yer Filistin, hepimiz Filistinliyiz’ adını verdi-
ğimiz mitinge, BBP mensupları ve gönüldaşlarının desteğini bekliyoruz” şeklinde konuştu. BBP lideri Yazıcıoğlu da, 
böylesi bir platform oluşturarak haklı bir davaya sahip çıktıkları için katılımcılara teşekkür etti. Yazıcıoğlu, Platformun 
mitingine Almanya’da olması münasebetiyle katılamayacağını belirterek, “Fakat arkadaşlarımız 18 Ocak Pazar saat 
13’te Sıhhıye Meydanı’nda olacak” dedi.
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HER YER FİLİSTİN, HEPİMİZ FİLİSTİNLİYİZ

Memur Sen İl Temsilcileri Ankara’da toplandı. Memur Sen İl Temsilcileri toplantı öncesi, Güvenpark’ta bir araya 
gelerek Filistin’e destek açıklaması yaptı. İl Temsilcileri adına basın açıklamasını Genel Başkan Ahmet Gündoğdu 
okudu. Dünyanın tek terörist devleti İsrail’in kan dökmeye devam ettiğini söyleyen Ahmet Gündoğdu, “Filistin halkı-
nın yaşadığı İsrail zulmü karşısında, insanlık sivil toplum kuruluşlarıyla ayakta ve atakta, ancak devletler ve uluslar arası 
kuruluşlar sessiz ve umursamaz” dedi. Hastane ve  insani yardım konvoylarının, su ve gıda depolarının bombalarla 
yerle bir edildiğini söyleyen Gündoğdu, ‘İsrail BM’nin üyesi mi, BM İsrail’in kölesi mi’ diye sordu. 

YÜZBİNLER SIHHIYE’DE BULUŞTU

MEMUR-SEN, HAK-İŞ, MÜSİAD, MAZLUMDER ve AGD’nin düzenlediği ‘Akan Kan Durana Kadar Her Yer Filis-
tin, Hepimiz Filistinliyiz’ mitingi, Ankara Sıhhıye’de gerçekleştirildi. Mitingin açılış konuşmasını yapan Tertip Komitesi 
Başkanı ve Memur Sen Genel Eğitim ve Dış İlişkiler Sekreteri Ahmet Kaytan, İsrail zulmü ve vahşetine duyarlı 
kuruluşlar olarak böyle bir miting düzenlediklerini, bu meydanlardan yükselecek sesin, uluslararası arenada ses 
getireceğine inandıklarını söyledi. Memur Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu ise, Gazze’de yaşanan vahşete dur 
diyecek bir ses çıkmamasını üzülerek gördüklerini belirterek, meydanlardan yükselen seslerin, bu sessizliği bozduğu-
nu söyledi. Yüzbinlerin doldurduğu mitingde konuşan Memur Sen Genel Başkanı Gündoğdu, “Sözde uygar dünya 
devletlerinden bu vahşete dur diyecek cesur bir sesin çıkmadığını üzülerek gördük.  Büyük bir suskunluk var. Dünya 
sustu. AB sustu. İslam Ülkeleri sustu. BM seyretti. Her geçen gün daha da artan insani tepkilere rağmen, Birleşmiş 
Milletler’in yüzden fazla kararını fütursuzca ihlal etmeye devam eden İsrail’in bu tavrı, cevabını hep birlikte araya-
cağımız bir soruyu da beraberinde getiriyor. İsrail; Birleşmiş Milletlerin üyesi midir yoksa Birleşmiş Milletler İsrail’in 
kölesi midir?” şeklinde konuştu. “Filistin, katil İsrail’den kurtuluncaya kadar eylemlerimiz devam edecek” diyen 
Gündoğdu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Rachel, genç bir ABD’li kızdı. Kimin yanında yer aldığı önemli değildi. Filistinli 
çocukların yanındaydı ve İsrail tankları altında ezildi. Rosa Parks, O da ABD’li. 1955’te ABD’nin siyahları yasakladığı, 
dışladığı dönemler... Rosa en ön koltukta oturuyor otobüste. Zencileri bugüne getiriyor. Obama’ya sesleniyorum. 
Bu vatandaşların kadar onurlu ol.” Filistin ve Türkiye bayrakları eşliğinde, Filistin’e destek, İsrail’e öfke pankartlarının 
taşındığı miting, yapılan dua ile sona erdi.

MEMUR-SEN’DEN ÇİN BÜYÜKELÇİLİĞİ’NE SİYAH ÇELENK!

Memur-Sen ve bağlı sendikaları, Çin yönetiminin, ülkenin kuzeybatısındaki Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nin mer-
kezi sayılan Urumçi’de gerçekleştirdiği kanlı saldırılarını protesto ederek, Çin Büyükelçiliği binasının önüne siyah 
çelenk koydu. *En az 150 kişinin hayatını kaybettiği, 900’e yakın Uygur Türkü’nün de yaralandığı kanlı olaylara 
tepki gösteren Memur-Sen ve bağlı sendika başkanları ve üyeleri, ellerinde taşıdıkları Doğu Türkistan bayrakları ve 
“Katil Çin”, “Kırım Kongo değil, Kırım Çin”, “Hükümet DoğuTürkistan’a Sahip Çık” “Stop Chına” “PLEASE DON’T 
BE SILANCE FOR UYGURS! (Lütfen, Uygurlar için sessiz kalmayınız!)” yazılı dövizlerle Çin Büyükelçiliği önünde 
toplanarak, Çin yönetiminin yaptığı zulmü protesto etti. Memur-Sen Genel Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Sekreteri 
Halit Ortaköy ve Memur-Sen Genel Mevzuat ve Toplu Görüşme Sekreteri H.Bayram Tonbul’un da yer aldığı 
eylemde, basın açıklamasını Memur-Sen Ankara İl Başkanlığı adına İl Başkanı Mustafa Kır yaptı. Kır, Çin yönetiminin 
gerçekleştirdiği olayları soykırım olarak değerlendirirken, Türkiye’nin yaşananlara seyirci kalmaması gerektiğini vur-
guladı. Polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı Çin Büyükelçiliği önünde yapılan basın açıklamasında, Uygur Türklerinin 
yıllardır Çin zulmü ve esareti altında olduğunu dile getiren Kır, Çin yönetimince yıllardır Uygur Türklerine yaşatılan 
insanlık trajedisinin sona erdirilmesini ve Uygurların kimliklerinin korunmasını isteyerek, Birleşmiş Milletler ve İslam 
Konferansı Teşkilatı’nı acilen konuya müdahil olmaya çağırdı.  

ÇAĞLAYAN MİTİNGİNDE KONUŞAN GÜNDOĞDU: DOĞU TÜRKİSTAN’A SAHİP 
ÇIKMAK İNSANLIK GÖREVİDİR

Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, Doğu Türkistan halkına uygulanan katliama, soykırıma, asimilasyona 
dur demenin vicdan sahibi herkes için bir insanlık görevi olduğunu söyledi. Saadet Partisi tarafından organize edi-
len, Memur-Sen tarafından da desteklenen İstanbul Çağlayan Meydanı’ndaki Doğu Türkistan’a destek mitinginde 
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Filistin Basın Açıklaması İsrail Büyükelçiliği Önü, ANKARA

Filistin Basın Açıklaması İsrail Büyükelçiliği Konutu Önü, ANKARA

İsrail Büyükelçiliği Konutu’na Yürüyüş, ANKARA



konuşan Gündoğdu,  uluslararası kuruluşları ve Müslüman devletlerin devlet başkanlarını da eleştirerek, dünyanın 
sessizliğinden güç alan Çin’in idamlar yapmaya kalkıştığını ifade etti. Türkiye’nin Çin’in Ankara Büyükelçisi’ni gön-
dermesini, Çin’den ithalatı da durdurmasını isteyen Gündoğdu, TBMM’nin Çin Dostluk Grubu’ndan istifa eden 
milletvekillerini tebrik ederken, istifa etmemekte direnen milletvekillerini ise kınadı. Çin’in, izlediği asimilasyon poli-
tikalarının bir sonucu olarak genç kızları ailelerinden kopararak, uygunsuz ortamlarda çalıştırırken, genç erkekleri de 
esir kamplarında çalışmaya mecbur ettiğine dikkat çeken Gündoğdu, bu günlerde ise masum ve korumasız yüzlerce 
insanın sokak ortasında hunharca katledildiğini kaydetti. Bütün bunların yanında, Çin hükümetinin, masum sivillerin 
bulunduğu, kadın ve çocukların yaşadığı korumasız evlere baskınlar düzenlediğini dile getiren Ahmet Gündoğdu, 
“Kızıl Çin Doğu Türkistan topraklarından defolup gidinceye kadar, Doğu Türkistanlı kardeşlerimiz bağımsızlıklarını 
kazanıncaya kadar, Doğu Türkistan halkı Kızıl Çin’in asimilasyon uygulamalarından ve zulümlerden kurtuluncaya 
kadar verilen bu destekler sürmelidir” şeklinde konuştu. Türkiye’nin Doğu Türkistan’a karşı tarihi sorumluluklarının 
bulunduğunu da kaydeden Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, bu sebeple vahşeti durdurma görevinin 
ilk önce Türkiye’nin olduğuna dikkat çekti.

 MEMUR-SEN, MISIR BÜYÜKELÇİLİĞİ’NE SİYAH ÇELENK BIRAKTI

Memur-Sen,  ‘Filistin’e Yol Açık’ konvoyuna,  Mısır Hükümetinin müdahalesini, Büyükelçilik Binası’na siyah çelenk 
bırakarak protesto etti. Burada konuşan Ahmet Gündoğdu, İsrail’in vahşetiyle baş başa bırakılan Gazze’nin izolasyo-
nunu protesto etmek için yola çıkan “Filistin’e Yol Açık” konvoyuna,  Mısır Hükümetinin insanlık dışı muamelelerde 
bulunmasını kınadıklarını ve lanetlediklerini söyledi. BM’ye de çağrıda bulunan Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet 
Gündoğdu, “Varlık sebebi dünya ölçeğinde barışı sağlamak olan BM, insanlığı ayakta tutmak dışında hiçbir amacı 
olmayanların başlattığı “Filistin’e yol açık” konvoyunun hedefine ulaşması için Mısır’ın  bu tavrını sona erdirecek karar 
ve uygulamaları hayata geçirmelidir.  BM’den Gazze’deki mazlumların ihtiyaç duyduğu insanı yardımın ulaşmasının 
sorumluluğunu üstlenmesini bekliyoruz” dedi. Gündoğdu ayrıca, Türkiye’nin de bölgenin lider ülkesi konumuna 
uygun olarak bölge ülkelerini harekete geçirerek Mısır’ı insanlık dışı bu tavrından  vazgeçirmesini istedi. Çelenk 
bırakma eylemine, Genel Başkan Ahmet Gündoğdu’nun yanısıra genel merkez yönetim kurulu üyeleri ve bağlı 
sendikaların genel başkan ve yönetim kurulu üyeleri ile çok sayıda Memur-Sen üyesi katıldı.

ŞİDDETLE KINIYOR VE LANETLİYORUZ

Terörist devlet İsrail’in Filistin’e insani yardım götüren gemiye yaptığı baskını şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz. Bu 
saldırı tüm insanlığa karşı yapılmış bir saldırıdır. Başta milletimiz olmak üzere tüm insanlık bu vahşete seyirci kal-
mayacaktır. Konfederasyonumuz gelişmeleri dikkatle takip etmekte olup konuyla ilgili tepki ve açıklamalar en kısa 
zamanda ortaya konacaktır.

TERÖRİST DEVLET İSRAİL’İ ŞİDDET VE NEFRETLE KINIYORUZ

Memur-Sen, İsrail büyükelçiliği ile elçilik rezidansı önünde protesto gösterisi yaptı, büyükelçiliğe siyah çelenk 
bıraktı. 

HAYDUT DEVLET İSRAİL, DERHAL YARGILANMALI VE  
EN AĞIR CEZALARA ÇARPTIRILMALIDIR

Büyükelçilik önünde yapılan protesto gösterisinde konuşan Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, 
terörist devlet İsrail’in Filistin’e insani yardım götüren gemiye yaptığı baskını şiddetle kınadıklarını ve lanetle-
diklerini kaydetti. Bu saldırının bütün insanlığa karşı yapıldığını ifade eden Ahmet Gündoğdu, “Bütün insanlık 
bu vahşete seyirci kalmayacak, gerekli  tepkiyi gösterecektir. Haydut devlet İsrail, sadece insani yardım taşıyan  
gemilere saldırarak  uluslar arası  hukuku ihlal etmiş ve suç işlemiştir.  Bu saldırıyı yapanlar ve  saldırı emrini verenler 
derhal  uluslar arası mahkemelerce yargılanarak hak ettikleri  ağır cezalara çarptırılmalıdır” şeklinde konuştu. Birleş-
miş Milletler (BM), İslam Konferansı Örgütü (İKÖ) ve diğer uluslararası kuruluşlara da seslenen Memur-Sen Genel 
Başkanı Ahmet Gündoğdu, İsrail’in zulmü altında ezilen insanlık için uluslararası yaptırımların bir an önce yürürlüğü 
girmesi gerektiğini kaydetti. Konuşmasının sonunda, İsrail askerleri tarafından vahşice öldürülen şehitlerimize  
Allah’tan rahmet dileyen Gündoğdu, şehit yakınlarına, milletimize ve tüm İslam alemine de başsağlığı diledi. 
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Büyük Ankara Mitinginden, Sıhhıye, ANKARA

Mavi Marmara Gemisi Yaralılarına Ziyaret, ANKARA

Pakistana Yardım Kampanyası, Memur-Sen, ANKARA



KATİL İSRAİL’E LANET, FİLİSTİN’E ÖZGÜRLÜK MİTİNGİ, PAZAR GÜNÜ YAPILACAK

Memur-Sen, Hak-İş, AGD, Alperen Ocakları, Mazlumder ve İHH tarafından organize edilen ‘Katil İsrail’e Lanet, 
Filistin’e Özgürlük’ mitingi, 6 Haziran Pazar günü, Ankara Sıhhıye Meydanı’nda yapılacak.

GENİŞ KATILIM BEKLİYORUZ

Mitingle ilgili basın toplantısı, Hak-İş Genel Merkezi’nde düzenlendi. Toplantıda konuşan Memur-Sen Genel Başka-
nı Ahmet Gündoğdu, 6 örgütle miting kararı aldıklarını belirterek, bu mitingle İsrail devletinin katliamını kınarken, 
Filistin’e destek vermeyi amaçladıklarını söyledi. Gündoğdu, Ankara çevresinde bulunan 35 ildeki teşkilatlarını da 
mitinge dahil ettiklerini kaydetti. Basın Toplantısına, Memur-Sen Genel Toplu Görüşme ve Mevzuat Sekreteri 
ve Enerji Bir-Sen Genel Başkanı Hacı Bayram Tonbul, Memur-Sen Genel Basın ve Halkla İlişkiler Sekreteri Halit 
Ortaköy, Memur-Sen Genel Eğitim ve Dış İlişkiler Sekreteri Ahmet Kaytan, Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet 
Bayraktutar, Memur-Sen’e bağlı sendikaların genel merkez yöneticileri, Hak-İş Konfederasyonu’na bağlı sendikaların 
genel başkan ve yöneticileri ile İHH, AGD ve Alperen Ocakları heyetleri de katıldı.

İSRAİL, HAYDUTLUĞU BIRAKIP, İNSANLIK AİLESİNE KATILMALI

Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, İsrail’in sistematik yalanlarıyla insanlığı kandırma operasyonlarının 
Mavi Marmara saldırısı ile sona erdiğini, tepki ve boykotun uluslararası boyutlara ulaştığını söyledi. Saadet Partisi 
tarafından İstanbul’da düzenlenen ‘İsrail Vahşetine İsyan Mitingi’ne katılan Ahmet Gündoğdu burada yaptığı konuş-
mada, İsrail’e haydutluğu korsanlığı bırakıp, insanlık ailesine katılma çağrısı yaptı. Konuşmasında, Mısır’a da çağrıda 
bulunan Gündoğdu, “Filistin’e uygulanan insanlık dışı, ahlak dışı ablukanın figüranı olmaktan vazgeçin. Mısır halkının 
Filistin duyarlılığına kulak tıkamayın. Dünyanın ayağa kalkmasıyla geçici olarak açtığınız Refah kapısını sürekli açık 
tutun” şeklinde konuştu. 
OBAMA’YA KONUŞMASINI HATIRLATTI
ABD Başkanı Obama’ya  ise Türkiye ve Mısır’dan İslam alemine seslenirken verdiği sözleri hatırlatan Gündoğdu, 
ABD’nin İsrail’i frenlememesi halinde, Irak’da başlayan bocalamanın Gazze ve Filistin’de yok oluşa dönüşeceğini 
ifade etti.
BM, KARARININ ARKASINDA DURMALI
Şimdiye kadar aldığı hiç bir karara İsrail’in uymadığını da hatırlatan Ahmet Gündoğdu, BM’nin son aldığı kararın 
arkasında durmasını ve sahip çıkmasını istedi. AB ülkelerine İsrail’le her türlü işbirliğini kesmesi çağrısında bulunan 
Gündoğdu, Filistin’le ortak tarih ve inanca sahip İslam ülkelerini daha çok ses vermeye davet etti.

ONBİNLER, SIHHİYE MEYDANI’NDAN İSRAİL’E LANET YAĞDIRDI

Memur-Sen, Hak-İş, AGD, Mazlumder ve Alperen Ocakları tarafından düzenlenen, ‘Katil İsrail’e Lanet, Filistin’e 
Özgürlük Mitingi, Ankara Sıhhıye Meydanı’nda yapıldı. Yağmura rağmen meydanı dolduran onbinler, İsrail terörüne 
lanet yağdırırken, Filistin’e özgürlük çağrısı yaptı. Mitingde konuşan Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, 
Mavi Marmara’ya yapılan saldırının insanlığa yapılmış bir saldırı olduğunu söyledi. Haydut ve korsan devlet İsrail’in, 
insanlığın vicdanını boğmak isterken, kendisinin boğulduğunu kaydeden Gündoğdu, “İnsanlık vicdanı, Akdeniz’de 
yeniden doğmuştur. Bazı İsrail dostları, gemilerin o sularda ne işi var? diyor. Soruyu doğru sormak lazım. İsrail’in 
Gazze’de, Filistin’de, Kudüs’te; Çin’in Doğu Türkistan’da, ABD’nin Irak’ta, Afganistan’da ne işi var?” şeklinde konuştu.

İSRAİL YALANLARI MAVİ MARMARA İLE SONA ERDİ

Ahmet Gündoğdu, İsrail’in sistematik yalanlarıyla insanlığı kandırma operasyonlarının Mavi Marmara saldırısı ile sona 
erdiğini, tepki ve boykotun uluslararası boyutlara ulaştığını söyledi. Gündoğdu, İsrail’e haydutluğu, korsanlığı bırakıp, 
insanlık ailesine katılma çağrısı yaptı.

REFAH KAPISI SÜREKLİ AÇIK KALSIN

Konuşmasında, Mısır’a da çağrıda bulunan Gündoğdu, “Filistin’e uygulanan insanlık dışı, ahlak dışı ablukanın figüranı 
olmaktan vazgeçin. Mısır halkının Filistin duyarlılığına kulak tıkamayın. Dünyanın ayağa kalkmasıyla  geçici olarak 
açtığınız Refah kapısını sürekli açık tutun” şeklinde konuştu. Mitingde daha sonra, Hak-İş Genel Başkan Yardımcısı 
Mahmut Aslan, AGD Başkanı İlyas Tongüç, Alperen Ocakları Genel Başkanı Abdullah Gürgür, Mazlumder Başkanı 
Ahmet Faruk Ünsal da kurumları adına konuşma yaptı.
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Mısır Büyükelçiliği Protestosu, ANKARA

BM Protestosu, BM Türkiye Temsilciliği Önü, ANKARA

BM Protestosu, BM Türkiye Temsilciliği Önü, ANKARA



MEMUR-SEN’DEN MAVİ MARMARA’DA YARALANAN GÖNÜLLÜLERE ZİYARET

Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, Mavi Marmara gemisine İsrail’in düzenlediği operasyonda yaralanan 
gönüllüleri, tedavi altına alındıkları Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ziyaret etti. Beraberinde, Memur-
Sen Genel Basın ve Halkla İlişkiler Sekreteri Halit Ortaköy, Eğitim ve Dış İlişkiler Sekreteri Ahmet Kaytan ve Büro 
Memur-Sen Genel Sekreteri Uğur Ünalan’la birlikte hastanede yaralıları tek tek ziyaret ederek, ‘geçmiş olsun’ diyen 
Gündoğdu, yardım gemilerinde yer alanların her türlü övgüye layık olduğunu kaydetti. Yaralı yardım gönüllüleri, 
ziyaretlerin, yaptıkları işin önemini bir kez daha ortaya koyduğuna dikkat çekerek, Gündoğdu’ya ziyaret sebebiyle 
teşekkür etti.

MEMUR-SEN’DEN KARDEŞ ÜLKE PAKİSTAN’A ANLAMLI YARDIM KAMPANYASI…

Tarihinin en ağır sel felaketini yaşayan kardeş ülke Pakistan’a Memur-Sen’den anlamlı bir yardım eli uzandı. Memur-
Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, insanlığı ilgilendiren her konuda sorumluluklarının bilincinde olarak, Pakis-
tan’daki felakete de seyirci kalamayacaklarını belirterek, ‘Kardeş Ülke Pakistan yardım bekliyor. Şimdi dayanışma ve 
yardım zamanı’ kampanyasını organize etmeye karar verdiklerini söyledi. Gündoğdu, genel merkez ve bağlı sendika 
başkanları ile yöneticilerinin kendi arasında kısa sürede topladığı 100 bin liralık sembolik yardımı Pakistan’a ulaştırıl-
ması için 20’şer bin liralık çekler halinde Cansuyu, Deniz Feneri, İ.H.H, Kimse Yok Mu ve Yardım Eli Derneklerine 
teslim etti. Bunun bir iyi bir başlangıç olduğunu vurgulayan Gündoğdu,  “3–5 gün içinde kendi aramızda topladığı-
mız sembolik yardım inşallah yüzlerce milyarlık yardıma dönüşecektir” dedi. Cansuyu, Deniz Feneri, İ.H.H, Kimse 
Yok Mu ve Yardım Eli yetkilileri ise yaptıkları konuşmalarda Pakistan’daki yardım kampanyaları hakkında bilgi verdi. 
Memur-Sen’e başlatmış olduğu bu anlamlı yardım kampanyasından dolayı teşekkür eden yardım kuruluşları, me-
murların şartlarını zorlayarak yaptıkları bu yardımlarının, kampanyalarında önemli bir yerinin olacağına dikkat çekti. 

PAKİSTAN’A YARDIMLAR YERİNE ULAŞIYOR, DEVAM ETMELİ

Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın hem geçmiş olsun amacıyla, 
hem de sel felaketinden etkilenen Multan’da Türkiye tarafından yaptırılan bin 600 adet Mevlana Evi’nin teslim 
törenine katılmak üzere gittiği Pakistan gezisine katıldı. 

ERDOĞAN, YARDIM KAMPANYASINA KATILANLARA TEŞEKKÜR ETTİ 

Burada konuşan Erdoğan, ‘’Pakistan bizi, kurtuluş mücadelemizde yalnız bırakmadı. 1999 depreminde yalnız bırak-
madı. Bu kadar birbirini seven iki ülke halklarının bu tür günlerde birbirinin imdadına yetişmesinden daha tabii ne 
olabilir’’ dedi.

YARDIMLAR DEVAM ETMELİ

Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, sel felaketine maruz kalan Pakistan için toplanan yardımların yerine 
ulaştığını, ancak yardımların devam etmesi gerektiğini söyledi. Başbakan Erdoğan’la birlikte ziyarete katılan Ahmet 
Gündoğdu, yapılan yardımların yerine ulaşmış olmasının mutluluğunu yaşarken, gördükleri manzaranın içlerinde 
oluşturduğu burukluğa dikkat çekti. Pakistan için yapılacak yardımların hiçbir zaman ‘yeter’ denecek seviyeye ulaş-
mayacağını ifade eden Gündoğdu, “Türkiye’nin önde gelen yardım kuruluşlarıyla yaptığımız yardım kampanyasının 
ne kadar önemli olduğunu bir kez de yerinde gördüm.  Toplanan her kuruş, yerine ulaşıyor. Her kuruş, Pakistan-
lı kardeşlerimizin acısını dindirmede ilaç, soğuktan korunmasında battaniye, açlığını gidermesinde ekmek oluyor. 
Memur-Sen ailesine ve aziz milletimize bir kez daha sesleniyorum; Yardım için geç değil. Gönlünüzden ne kadarlık 
yardım geçiyorsa, ne zaman ulaştırmak istiyorsanız o zaman yardımda bulunun” şeklinde konuştu. 

MEMUR-SEN GENEL BAŞKANI AHMET GÜNDOĞDU’NUN,  
“KATİL İSRAİL’E LANET, FİLİSTİN’E ÖZGÜRLÜK” MİTİNGİ KONUŞMASI 

Şehitlerimize,  Selam olsun,  
Gazilerimize, Gazzelilere,  Filistinlilere, Dünya mazlumlarına ve Katil İsrail’e haddini bildirmek için bu meydanı dol-
duranlara…  Allah dostu Şehit Şeyh Ahmet Yasin “Allahım! Ümmetin suskunluğunu sana şikayet ediyorum” başlıklı 
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İsrail Protestosu, İsrail Büyükelçiliği Önü, ANKARA
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mektubunda; “Bu ümmetin, kurumları, sivil güçleri, partileri, teşkilatları ve bariz şahsiyetleri, Allah için kızmaz mı?  
diyordu. 

 Ey Şeyh Ahmet Yasin, ümmet uyandı, ümmet toplandı, ümmet dirildi, ümmet 
direndi. İnsani yardım konvoyları yürüyüşe geçti. Hükümet dünyayı ayağa kaldırdı. 
Siyasi partilerimiz ve sivil toplum kuruluşlarımız meydanlara indi. Millet ayakta, bütün insanlık ayakta. İsrail’e öfkemizi 
haykırmak için, İsrail’e katil demek için,  İsrail’i lanetlemek için, Gazze’deki ablukayı kaldırmak için, Sıhhiye Meyda-
nı’ndayız.  

Kurucu Genel Başkanımız M.Akif  İNAN Mescid-i Aksa şiirinde şöyle 
haykırıyordu;  
Mescid-i Aksa’yı gördüm düşümde  
Götür müslümana selam diyordu,  
Dayanamıyorum bu ayrılığa, 
Kucaklasın beni İslam;  
diyordu. Ruhun şad olsun Mescid-i Aksa şairi, senin de yıllar öncesinden seslendiğin gibi; Bugün İsrail’in başkent 
yapmaya çalıştığı Kudüs’e sahip çıkma zamanıdır.  Bugün zalim İsrail’in yıkmaya çalıştığı Mescid-i Aksa’ya el uzatma 
zamanıdır. Bugün, İsrail’in yetim bıraktığı Gazze’li Ayşe’leri kucaklama zamanıdır.  Bugün, özgürlük mücadelesi veren 
Filistin’in ve Filistin’li kardeşlerimizin sesini, sağır dünyaya duyurma zamanıdır.  Bugün, milletimizin selamını Gazze’ye 
taşıyan Mavi Marmara’da şehid ve gazi olan kardeşlerimizi bağrımıza basma zamanıdır.  Bugün, onların başlattığı bu 
insanlık yürüyüşünü tamamlama zamanıdır.  

Mavi Marmara’ya yapılan saldırı, insanlığa yapılmıştır. Haydut ve korsan devlet, insanlığın vicdanını boğmak isterken, 
kendisi boğulmuştur. İnsanlık vicdanı, Akdeniz’de yeniden doğmuştur.   

Bazı İsrail dostları, gemilerin o sularda ne işi var? diyor. Soruyu doğru sormak lazım.  İsrail’in; Gazze’de, Filistin’de, 
Kudüs’te   Çin’in; Doğu Türkistan’da,   ABD’nin; Irak’ta, Afganistan’da ne işi var? Bu tarihi meydandan, milyonların 
huzurunda terörist İsrail’e sesleniyorum:  Bu sefer, sistematik yalanlarınla insanlık ailesini kandıramadın, kandırama-
yacaksın. Mavi Marmara katliamından sonra tüm dünya ayağa kalktı. Küresel tepki ve boykotlar başladı. Artık sonun 
geldi.  Mazlumların gözyaşı ve şehitlerin kanında boğulacaksın. Vakit geçmeden  haydutluğu, korsanlığı, caniliği bırak. 
İnsanlık ailesine katıl. 

Mısır’lı yöneticilere  sesleniyorum:Başta Gazze olmak üzere,  Filistin’e uygulanan insanlık dışı, ahlak dışı ablukanın 
figüranı olmaktan vazgeçin. Mısır halkının Filistin duyarlılığına kulak tıkamayın. Dünyanın ayağa kalkmasıyla geçici 
olarak açtığınız Refah kapısını sürekli açık tutun. Zulmün ortağı olmayın. 
ABD Başkanı Obama’ya  sesleniyorum: Türkiye ve Mısır’dan İslam alemine seslenirken verdiğin sözleri unutma. 
Filistin Devleti’ni tanı. Şımarık çocuğunun kulağını çek ve ambargoyu kaldırma talimatı ver. Yoksa, ABD için Irak’ta 
başlayan debelenme, Afganistan, Gazze ve Filistin’de yok oluşla tamamlanacak.  
Birleşmiş Milletlere sesleniyorum:  Bugüne kadar İsrail’e yönelik aldığın 100 kararın tümüne bu pervasız devlet 
uymadı. Artık yeter. Bu sefer, kararının arkasında dur ve gereğini yap.   BM Genel Sekreteri ve Güvenlik Konseyi 
olarak, insani yardım gönüllülerine yönelik saldırının emrini veren İsrail Devlet yetkililerinin hak ettikleri şekilde 
cezalandırılmalarını sağlayın.  
Bir çift lafım da AB’ye var.  Ey Avrupa, dünya devletlerinden ve insanlık ailesinden özür dilemedikçe İsrail’i; 
eğitim, bilim, spor, sanat ve kültür etkinliklerine katılmaktan men et melisin.  İnsanlığın vicdanı sivil toplum kuruluş-
larına da çağrıda bulunuyorum; 

İsrail’in zulmünü kınamayan, İsrail yanlısı olmaktan vazgeçmeyen sivil toplum kuruluşlarıyla iletişim kurmayın, bu tür 
örgütlerin uluslararası sivil toplum platformlarındaki üyeliklerine son verin.  Filistin’le ortak tarih ve inanca sahip İs-
lam ülkelerini daha çok ses vermeye davet ediyorum:  Ey İslam ülkeleri, uluslararası bütün platformlarda tek yumruk 
ve tek yürek olarak Filistin ve Filistinli kardeşlerinize sahip çıkın ve Gazeli yetimleri yalnız bırakmayın. 

Son seslenişim ve haykırışım hükümete ve Türkiye’ye:  Diplomasi ataklarıyla tüm dünyayı ayağa kaldırdınız. Takdir 
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AYDIN KIRŞEHİR

İZMİRTOKAT



ediyoruz ancak bu yetmez. Sorumluluğunuz bir kat daha arttı. Türkiye, dokuz vatandaşını şehit eden ve onlarcasını 
yaralayan İsrail’e verdiği tepkiyi; üç askeri tatbikatı, iki spor karşılaşmasını ertelemekle, büyükelçisini geri çekmekle 
sınırlı tutamaz. Bunlarla yetinemez, yetinmemeli. 

Türkiye;  
Heron uçaklarının teslimi dahil tüm askeri ihaleleri ve anlaşmaları iptal etmeli. 
Ekonomik ilişkileri tamamen durdurmalı.  İsrail menşeli firmalara ihalelere katılma yasağı getirmeli. 
İsrail büyükelçisi, sınır dışı edilmeli.  İsrail Dostluk Grubu’nu lağvetmeli ve siyasi ilişkileri bitirmeli.  
Ülkemiz yargı organları tarafından da soruşturma ve yargılama süreci işletilmeli, bu vahşi saldırının müsebbipleri hak 
ettikleri şekilde cezalandırılmalıdır.
İsrail Hükümeti bu saldırı dolayısıyla resmen özür dilemedikçe yaptırımları kararlılıkla devam ettirmeli. 
Saldırının mağduru vatandaşlarımıza tazminat ödenmesini sağlamalı.  

İlk hedef: Gazze’ye, Filistin’e uygulanan ambargoların kaldırılması ve Filistin devletini tanıyan devlet sayısının artması-
nı sağlamak olmalıdır. Bu hedefe ulaşıncaya kadar, haydut devlet İsrail’e her türlü ambargo uygulanmalıdır. Diriliş’in 
ve Uyanış’ın şairi Sezai KARAKOÇ’un deyimiyle;  
Onlar sanıyorlar ki; biz sussak mesele kalmayacak. 
Halbuki, biz sussak, tarih susmayacak.  
Tarih sussa, hakikat susmayacak.  
Onlar sanıyorlar ki; bizden kurtulsalar mesele kalmayacak. 
Halbuki bizden kurtulsalar vicdan azabından kurutulamayacaklar, 
vicdan azabından kurtulsalar tarihin azabından kurtulamayacaklar.  
Tarihin azabından kurtulsalar, 
ALLAH’ın gazabından kurtulamayacaklar.  Sözlerimi  bir dörtlükle bitirmek istiyorum.  

Sen ağla sen ağla Filistinli kız 
Zalimleri gözyaşların boğacak 
Bu karanlık devir geçmez sancısız 
Güneş senin gözlerinle doğacak.  

Şehitlerimize ALLAH’tan rahmet, yakınlarına sabır, yaralılarımıza acil şifalar diliyor, hepinize Memur-Sen ailesi adına 
saygılar sunuyorum.

06 Haziran 2010 Sıhhıye Meydanı, Ankara
KIRŞEHİR

İZMİR
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TOPLU GÖRÜŞMEDEN TOPLU SÖZLEŞMEYE GİDEN YOL /  95

GİRİŞ

Memur-Sen Konfederasyonu öncü ve lider sendikacılık anlayışıyla kamu görevlilerinin hak ve menfaatlerinin korun-
ması ve geliştirilmesi için çalışarak, ülkemizin demokratikleşmesine, milletimizin özgürleşmesine yönelik büyük ve 
önemli adımlar atmıştır. Bugün anayasal hak haline gelen kamu görevlilerinin toplu sözleşme hakkının elde edilmiş 
olmasına etkimiz atmış olduğumuz adımların en önemlisidir.  Kamu görevlilerinin ve ailelerinin refah düzeyleri-
nin artırılması ve üyelerimizin ortak ekonomik, sosyal, kültürel ve demokratik hak ve menfaatlerinin korunması 
için ülkemizin en büyük kamu görevlileri sendikası olma ve örnek sendikacılık anlayışımızla “Masa değil, yasa 
sorunlu” diyerek Mutabakat Metni’nde yer alan talepleri dahi kazanıma dönüştüremeyen toplu görüşme yön-
temiyle sendikacılık yapılamayacağını her platformda dile getirdik. Yoğun çabalarımızla 12 Eylül 2010 tarihinde 
halk oylamasına sunulan Anayasa değişikliği paketine toplu sözleşme hakkının girmesine öncülük ettik. Sonuç-
ta, toplu görüşme yöntemini ortadan kaldırarak kamu görevlilerinin “Toplu Sözleşme Hakkı”na sahip olmasını 
da sağlayan Anayasa değişikliği paketi milletimizin ortak iradesiyle kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

Memur-Sen Konfederasyonu olarak, kurulduğumuz tarihten bu yana insana ve insanlığa dair her sorunu önem-
seyen, sorun yaşatan değil çözüm paylaşan bir anlayışla hareket ediyoruz. Bugün, 420 binden fazla kamu gö-
revlisinin Memur-Sen’e üye olmasını sağlayan da, Memur-Sen’i aynı kulvarda yer alan rakiplerinden farklı kılan 
da, akademik hizmet sendikacılığımızın ruhunu oluşturan da bu anlayıştır. Bugüne kadar bu anlayışla hareket 
ettik ve hep kazandık. 2009 yılı toplu görüşme kitapçığımızın “Sonuç” bölümünde “2010 Yılında Toplu Söz-
leşme İmzalamak İstek ve Kararlılığındayız.” diyerek asıl ve vazgeçilmez hedefimizin “Toplu Sözleşme Hakkı” 
olduğuna ilişkin kararımızı ve kararlılığımızı beyan etmiştik. 

“Toplu Sözleşme Hakkı”na ilişkin bu kararlılığımızın ilk sonuçları, 2009 Toplu Görüşmelerinde elde edildi. Gö-
rüşmeler sonunda imza altına alınan “2009 Toplu Görüşme Tutanağı”nın içeriğinde, kamu görevlilerinin toplu 
sözleşme ve grev haklarına ilişkin olarak ilgili tarafların katılımıyla Çalıştay düzenlenmesi hükmü yer aldı. Bu hü-
küm çerçevesinde 9-11 Şubat 2010 tarihlerinde Abant’ta çalıştay gerçekleştirildi Çalıştay’ın Sonuç Bildirisi’nin 
toplu sözleşme ve grev hakkına dair verdiği net mesajlar, “2010 yılında toplu sözleşme masası kurulmasını sağ-
layacak çalışmalar başlatılmazsa 2010 yılında toplu görüşme masasına oturmayacağız” kararının, ifade edilme 
şekli ve zamanı da dahil olmak üzere ne kadar isabetli bir karar olduğu da aşikardır.

Bu düşüncelerle, yıllardır onurlu mücadelesini verdiğimiz, “toplu sözleşme hakkının dillendirilmesi değil so-
nuç ne olursa olsun hakkımızdır, alacağız” ifadesiyle yılmadan yürüdüğümüz yolda elde edilmiş olan “Toplu 
Sözleşme Hakkı”nın ülkemize, milletimize ve tüm kamu görevlilerine hayırlı olmasını diliyor, Kamu görevlileri-
nin toplu sözleşme hakkını fiilen kullanmalarına ve ilk toplu sözleşme masasının 2011 yılında kurulmasına im-
kan sağlayacak toplu sözleşmeye yönelik yasal düzenlemelerin ivedilikle yürürlüğe konulmasını istiyoruz.

1-  2009 YILI TOPLU GÖRÜŞME TUTANAĞI

Konfederasyonumuzun ortak bir talep olarak toplu görüşme masasına getirilmesine öncülük ettiği 2009 Toplu 
Görüşme Tutanağı ana metninde yer alan ve toplu sözleşme ve grev hakkıyla ilgili olarak ilgili tarafların ve aka-
demik çevrelerin katılımıyla gerçekleştirilmesi öngörülen Çalıştay düzenlenmesi kararının alınması, Memur-Sen 
Konfederasyonu’nun toplu sözleşme hakkının Anayasal hak olmasındaki ilk adımı olmuştur. Kamu görevlileri-
nin uzun yıllardır mücadelesini verdiği toplu sözleşme hakkının elde edilmesinde önemli bir basamak olan bu 
kararın alınması tüm kamu görevlileri için bir umut ışığı olmuş, bu adımla yetinmeyen Konfederasyonumuzun 
mücadelesini daha da güçlü hale getirmiştir.

2- ULUSLARARASI DEMOKRASİ KONGRESİ – 25/27 OCAK 2010

Toplu Sözleşmeye giden yoldaki ikinci büyük adımımız; 25-27 Ocak 2010 tarihlerinde gerçekleştirdiğimiz 
“Uluslararası Demokrasi Kongresi” ile atılmıştır Memur-Sen bu kongreyi, Türkiye Cumhuriyeti Başbakan’ının 
da katılımıyla, alanında uzman yerli ve yabancı bilim ve düşünce adamları ile gazeteci ve yazarların katkısıyla 
gerçekleştirmiştir.
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Kongrede kamu görevlilerinin sendikal örgütlenmeye ve siyaset hakkına ilişkin yasaklardan kurtulmalarına yö-
nelik Anayasal düzenleme önerilerimizle birlikte Toplu sözleşme ve grev haklarının insan hakları kapsamında 
değerlendirilmesi gerektiği, bu haklarının fiilen kullanımını sağlayacak Anayasal ve yasal düzenlemelerin ivedi-
likle gerçekleştirilmesine önemle vurgu yapılmıştır. Kamu görevlileri ve sendikalarına bu hakları kullanmalarını 
sağlamanın demokratik sosyal hukuk devleti olmanın gereği ve ülkemizin uluslararası yükümlülüğü olduğu yö-
nünde kararlar alınarak, Avrupa Sosyal Şartı’nın 5. ve 6. maddelerine konulan çekincelerin kaldırılmasına yöne-
lik birçok önemli konularda çalışmalar da gerçekleştirilmiştir.

Kamu görevlilerinin toplu sözleşme ve grev hakkı kazanımı konusundaki konuların tartışıldığı oturumlarda, 
TBMM ve hükümetten ILO standartlarını zaman geçirmeden uygulamaya geçirmesi için gerekli düzenlemele-
ri hayata geçirmesi sonucu çıkmıştır. Bu kapsamda, kamu görevlileri ve sendikalarının, toplu sözleşme ve grev 
hakkını fiilen kullanabilecekleri sendikal zemin taleplerinin gecikmeksizin karşılanması gerektiğine Konfederas-
yonumuzca ifade edilmiştir.

Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın da geniş kapsamlı bir konuşma yaptığı Kongre’de, Türkiye’nin mevcut 
sorunlarının demokratikleşmeyle çözüme kavuşturulacağı vurgulanmıştır. Demokratikleşme çabalarının olumlu 
sonuçlanmasında “Yeni Anayasa”nın anahtar rolü üstleneceği ifade edildiği Kongre’nin dokuz oturumu sonu-
cunda ulaşılan sonuçlar şunlardır;

“Türkiye, mevcut anayasayı, demokratik değerleri, çalışma barışı ve sendikal hakları tartışmaktadır. Bütün sen-
dikalar, TBMM ve hükümetten ILO standartlarını zaman geçirmeden uygulamak için gerekli düzenlemeleri ha-
yata geçirmesini beklemektedir. Bu kapsamda, kamu görevlileri ve sendikalarının, toplu sözleşme ve grev hak-
kını fiilen kullanabilecekleri sendikal zemin talepleri gecikmeksizin karşılanmalıdır.”

3- KAMU GÖREVLİLERİNİN DEMOKRATİK VE  
SENDİKAL HAKLARI ÇALIŞTAYI – 09/11.02.2010  ABANT

“Kamu Görevlilerinin Demokratik ve Sendikal Hakları Çalıştay”ı adıyla 09-11 Şubat 2010 tarihleri arasında 
Bolu Abant’ta gerçekleştirilen çalıştay; 2009 Toplu Görüşme Tutanağı ana metninde yer alan ve Konfederas-
yonumuzun toplu görüşme masasına getirilmesine öncülük ettiği toplu sözleşme ve grev hakkıyla ilgili olarak 
ilgili tarafların ve akademik çevrelerin katılımıyla gerçekleştirilmesi öngörülen ve Kamu görevlilerini temsilen 
sadece Konfederasyonumuzun katılma iradesi gösterebildiği Devlet Personel Başkanlığı öncülüğünde gerçek-
leştirilen, toplu sözleşme hakkının elde edilmesi yolundaki bir diğer önemli adımlarımız arasında yerini almıştır.
 
Çalıştay’ın oturumlarında yapılan değerlendirmeler ve sonucunda açıklanan sonuç bildirgesi, toplu sözleşme 
ve grev hakkının gerek iç hukuk dinamikleri gerekse uluslararası sözleşme ve belgeler yönüyle kamu görevli-
lerinin mutlak surette sahip olması gereken haklar olarak ifade edilmiş ve bu ifadelerin yer aldığı sonuç bildir-
gesi toplu görüşmelerin sekretaryasını yürüten Devlet Personel Başkanlığı’nca kamuoyuna deklare edilmiştir. 

Söz konusu çalıştaya, “toplu sözleşme ve grev hakkını dillendirmeye değil toplu sözleşme ve grev hakkını so-
nucu ne olursa olsun alacağımızı ifade etmeye geldik” diyen Konfederasyonumuz Genel Başkanı Sayın Ah-
met Gündoğdu ve Yönetim Kurulumuz, toplu sözleşme ve grev hakkı konusunda ilerleme kaydedilmemesi 
durumunda 2010 yılı toplu görüşmelerine katılmayacağımızı deklare ederek, 12 Eylül 2010 tarihinde gerçek-
leştirilen Anayasa değişikliği paketinde kamu görevlileri için toplu sözleşme hakkının yer almasında büyük rol 
oynamıştır. Çalıştay kamu görevlilerinin grev ve toplu sözleşme haklarını konu edinen ilk çalışma olarak tarih-
teki yerini almıştır.



Bu fiili resimden çıkan sonuç, bir kısım üyeleri karşı çıkmasına karşın kamu işveren heyeti de toplu sözleşme ve 
grev hakkının kamu görevlileri tarafından fiilen kullanılması gerekliliği konusunda kamu görevlileri ve temsilcileri 
ile yeni düzlemde buluşmuştur. Bu ortak karar, ilerleyen süreçte ortak kararlılığa dönüşmüş ve 12 Eylül 2010 
tarihinde gerçekleştirilen referandumla milletin hakemliğine bırakılan Anayasa değişikliği paketinin içeriğin-
de kamu görevlilerinin toplu sözleşme hakkından yararlanmasına imkan sağlayacak bir hükme yer verilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Devleti, demokrasiyi bütün kurumlarıyla hayata geçirmeyi benimsemiş ülkeler camiasının 
saygın bir üyesi olarak; vatandaşlarının yaşam kalitesinin artırılması, yüksek demokratik standartlara kavuşturul-
ması ile sosyal ve ekonomik refahının sağlanmasını öncelikli bir hedef olarak değerlendirmektedir. Bu anlayış 
çerçevesinde gerçekleştirilen Kamu Görevlilerinin Sendikal ve Demokratik Hakları Çalıştayı, bu alanda yıllardır 
emek harcayıp düşünce üreten değerli akademisyenlerin yol göstericiliğinde, değerli kamu yöneticilerimiz ve 
uzmanlarımızın geniş katılım ve katkıları ile çalışmalarını tamamlamış; aşağıda belirtilen hususlar Çalıştay’ın so-
nuç bildirisi olarak benimsemiş ve kamuoyunun bilgilerine sunulmuştur;

1-Kamu görevlilerimizin toplu pazarlık ve grev hakları, ülkemiz tarafından imzalanan ve onaylanan insan hak-
larına ilişkin uluslararası sözleşmelerde mevcut olduğundan, anayasada bu hakların kullanımını sağlayacak dü-
zenlemeler yapılmalıdır. 

2- Kamu görevlilerinin sendikal haklarının anlamlı bir bütünlüğe kavuşturulması için toplu sözleşme ve grev 
haklarını hayata geçirecek düzenleme yapılması, insan haklarına saygılı, demokratik ve sosyal bir devlet olma-
nın gereğidir. 

3- Kamu çalışanlarının örgütlü yaşamlarının grev ve toplu sözleşme düzeniyle geliştirilmesi ve ileri haklarla do-
natılması için katılımcılık ve şeffaflık ilkeleri çerçevesinde gerekli yasal düzenleme hazırlık çalışmalarına zaman 
geçirilmeden başlanması, Avrupa Sosyal Şartı›nın 5 ve 6. maddelerindeki çekincelerin kaldırılmasına yönelik 
düzenlemelerin hayata geçirilmesi gerekmektedir.
 

4- ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİNİN KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI, ÖRGÜTLENME 
VE İKİNCİL MEVZUAT ÜZERİNE ETKİLERİ, ÖNGÖRÜLER VE  
ÖNERİLER ÇALIŞTAYI – 20/22.06.2010 ABANT

Konfederasyonumuz Anayasa değişikliği paketinin referanduma sunulmasından önce 20-22 Haziran 2010 ta-
rihlerinde bağlı sendikalarımızın Genel Başkanları, Genel Mevzuat ve Toplu Görüşme Sekreterleri, Devlet 
Personel Başkanlığı ile Çalışma Bakanlığı bürokratları, Hak-İş Konfederasyonu’nun konuyla ilgili uzmanları ile 
çalışma hayatı ve sendikacılık alanıyla ilgilenen alanında uzman akademisyenlerin ve yargı temsilcilerinin katılı-
mıyla  kapsamlı bir Çalıştay gerçekleştirerek ikincil mevzuat çalışmalarına yönelik ön hazırlıklarını başlatmıştır. 
 
Çalıştayın amacı çalışma hayatı boyutuyla referandum paketinde yer alan toplu sözleşme hakkına yönelik, ikin-
cil mevzuattaki düzenlemelerin nasıl olması gerektiği yönünde bir yol haritası çıkarmaktır. Akademisyen, bü-
rokrat ve sendika uzmanlarının katılımıyla teferruatlı bir çalışma yapılarak görüş birliğine varılan konular şu şe-
kilde özetlenmiştir.
1- Toplu sözleşme düzeni ve kapsamı, kamu görevlilerinin haklarını artıracak bir içerikle düzenlenmelidir.
2-  Toplu sözleşme hakkına sahip olunması, kamu görevlilerinin iş güvencesiyle mümkündür. Bu hakkın veril-
mesi, iş güvencesini tartışmaya açmanın gerekçesi yapılamaz. 
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3-   Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’nun oluşturulmasında bağımsızlık ve tarafsızlık prensipleri dikkate alın-
malıdır. 
4-   Toplu sözleşmenin ayrılmaz parçası olan grev hakkının değişiklik paketinde yer almaması büyük bir 
eksikliktir. Bu eksiklik en kısa zamanda giderilmelidir. 
5-   Toplu sözleşme hakkının doğru bir zemine dayanması ve sağlıklı sonuçlar üretmesi için 657 ve 4688 sayılı 
yasalar başta olmak üzere ikincil mevzuattaki düzenlemeler, kamu çalışanlarının yeni haklar elde etmesini sağ-
layacak içerikte ve ivedilikle gerçekleştirilmelidir.
 
Çalıştay’ın ilk oturumu “Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun Yapısı, İşleyişi ve Karar Alma Sürecine Dair Öne-
riler”, 2. Oturum, “Anayasa Değişikliğinin Toplu Sözleşme ve Sendikal Örgütlenmeyle İlgili Hükümleri Çerçe-
vesinde 4688 ve 657 Sayılı Kanunlar Başta Olmak Üzere İkincil Mevzuata İlişkin Değişiklik Öneriler” ve son 
olarak “Sendikal Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme, Belge ve Uygulamalar Işığında Anayasa Değişikliğinin 
Toplu Sözleşme Hakkıyla İlgili Hükümlerin Değerlendirilmesi” konularında alanlarında uzman değerli akade-
misyen ve yargı temsilcilerinin sunumlarıyla tamamlanmıştır. 

Anayasa Değişikliğinin Kamu Görevlileri Sendikaları, Örgütlenme ve İkincil Mevzuat Üzerine Etkileri, Öngö-
rüler ve Öneriler Çalıştayı sonucunda ortaya konan görüşler ve yapılan tartışmalar Konfederasyonumuz tara-
fından “Toplu Sözleşme Hakkına İlişkin İkincil Mevzuat Çalışmaları” adıyla kitaplaştırılarak tüm üyelerimizin ve 
kamu görevlilerinin yararlanması için kamuoyuna sunulmuştur.

5- KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI ÖRGÜTLENME VE  
İKİNCİL MEVZUAT ÇALIŞMALARI  08/10.10.2010 - ALANYA

12 Eylül 2010 tarihinde gerçekleştirilen referandumda Anayasa değişikliği paketinin millet tarafından onay-
lanmasıyla birlikte, kamu görevlilerinin toplu sözleşme hakkına ilişkin Anayasal düzenleme yürürlüğe girmiştir. 
Ancak, 2011 yılında toplu sözleşme masasının kurulabilmesi ve toplu sözleşme sürecinin işletilmesi için bu du-
rum yeterli değildir. Toplu sözleşme hakkının fiili kullanımı için mutlak surette, toplu sözleşmeyle ilgili ikincil 
mevzuat düzenlemelerinin hayata geçirilmesi gerekmektedir.  Kaldı ki; kamu görevlilerinin toplu sözleşme hak-
kını düzenleyen Anayasanın 53 üncü maddesinde; “…Toplu sözleşme hakkının kapsamı, istisnaları, toplu söz-
leşmeden yararlanacaklar, toplu sözleşmenin yapılma şekli, usulü ve yürürlüğü, toplu sözleşme hükümlerinin 
emeklilere yansıtılması, Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun teşkili, çalışma usul ve esasları ile diğer hususlar 
kanunla düzenlenir.” hükmüne yer verilmiştir. Bu hükme göre;

 - Toplu sözleşmenin kapsamı 
 - Toplu sözleşmeden yararlanacaklar
 - Toplu sözleşmenin yapılma şekli
 - Toplu sözleşmenin usulü ve yürürlüğü
 - Toplu sözleşmenin emeklilere yansıtılması
 - Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’nun teşkili, çalışma usul ve esasları
 -İstisnalar (anayasanın açıkça ifade etmediği fakat istisna olarak toplu sözleşmede konuşulmayacak 
konular ya da toplu sözleşmeden yararlanamayacaklar kastedilmiş) kanunla düzenlenecektir. 

 Anayasanın ortaya koyduğu bu çerçeveden hareketle, Konfederasyonumuz Anayasa değişikliği pake-
tinin referanduma sunulmasından önce 20-22 Haziran 2010 tarihleri arasında bir Çalıştay gerçekleştirerek ikin-
cil mevzuat çalışmalarına yönelik ön hazırlıklarını başlatmıştır. Abant’ta gerçekleştirdiğimiz çalıştay’da elde 
ettiğimiz verileri işlemek ve doğrudan kanun düzenlemelerine yönelik öneri ve görüşler oluşturmak hatta 
TBMM’ne sunulacak konuyla ilgili kanun tasarısına yönelik hüküm önerilerinin genel çerçevesini belirlemek 
amacıyla Konfederasyonumuz Genel Başkanı’nın başkanlığında olmak üzere 8-10 Ekim 2010 tarihlerinde Ge-
nel Mevzuat ve Toplu Görüşme Sekreterimiz, uzman akademisyenler, yargı temsilcileri ve hukuk müşavirleri-
mizin yer aldığı katılımcı sayısının az çalışma süresinin daha fazla olduğu ikinci bir çalışma daha gerçekleştirdik.
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Bu çerçevede aşağıda yer verilen öneri, gerekçe ve dayanaklar mutlak nitelikte ve değişmez hükümler olarak 
algılanmadan aksine katkı bekleyen ve eleştirel yaklaşımla geliştirilmesi istenen görüş ve öneriler olarak dikka-
te alınmak üzere sendikalarımızla paylaşılmış ve daha sonra hazırlamış olduğumuz yasa taslaklarına katkı sağ-
lamıştır.

Kamu Görevlileri Sendika Ve Konfederasyonları  
Örgütlenme Ve İkincil Mevzuat Çalişmalarinda 
Alınan Kararlar

1- Toplu sözleşme süresi 1 yıldır. Sendika ve konfederasyonların kongreleri en çok 3 yılda bir yapılmalıdır. 

Bütçenin yıllık yapılması, bütçe verilerinin ve uygulamalarının toplu sözleşmenin başlıca kapsamını oluşturan mali ve 
sosyal haklarla ilgili doğrudan düzenleme yapması ya da doğrudan etkili olması nedeniyle toplu sözleşme ile bütçe 
kanunu arasında hukuki anlamda olmasa bile fiili anlamda engellenemez bir ilişkinin olduğu dikkate alınarak, kamu 
görevlilerine yönelik toplu sözleşmelerin süresinin 1 yıl olmasının kısa ve orta vade de en uygun tercih olduğu 
kararına varılmıştır. 
Diğer taraftan, toplu sözleşmenin süresinin 1 yıl olması, Konfederasyon ve sendikaların canlı kalmasına, sürekli alanla 
ilişkili olmasına, üyelerin sendikalarla interaktif bir iletişim içerisinde olmasına da imkan sağlayacaktır. Bütün bu ge-
rekçeler ve parametreler birlikte değerlendirmek suretiyle, kamu görevlileri toplu sözleşmelerinin 1 yıl süreli olma-
sının bugünkü veriler açısından en uygun tercih olacağı kararına varılmıştır.  

2- Kamu görevlileri toplu sözleşmeleri hizmet kolu esasına göre yapılmalıdır. 
 
Kamu görevlileri sendikacılığının henüz işyeri, işletme, hizmet birimi gibi işçi sendikacılığında sıkça kullanılan ve toplu 
iş sözleşmesinin türleri olarak sıralanma imkanı bulunan kavramlara ve yapılara ilişkin kavrayıcı ve geliştirici düzeyde 
bir bilgi birikimine sahip olmadığı  tartışmasızdır.
Aynı hizmet kolundaki kurumlar arasındaki –sendikaların etkisi olmaksızın oluşmuş olan- ücret farklılığının bugün 
bile sendikalara dönük en büyük eleştiri alanı olduğu dikkate alındığında işyeri ya da işletme odaklı toplu sözleşme 
kurgusuyla oluşabilecek ücret, hak ya da sorumluluk farklılıklarının öncelikli sorumluluklarının sendikalara yüklene-
bileceği gözden kaçırılmamalıdır. Diğer taraftan, işyeri ya da işletme esaslı toplu sözleşme yönteminin toplu sözleş-
me sürecinin yılın bütününe yayılması gibi bir risk içermesi yanında toplu sözleşme masasına taraflar adına oturacak 
temsilcilerin yetkinliği ve donanımı konusunda da farklılık oluşturacağı, toplu sözleşmeler açısından ortak bir dil ve 
ortak kazanım alanı olmaktan çok “daha fazla aldım, daha az aldın” övgü ve suçlamalarına zemin hazırlayacağı da 
ortadadır. 
Bu nedenle, toplu sözleşmelerin mutlak surette, hizmet kolu esasına göre yapılması, içeriğinde bulunan kurum-ku-
ruluş sayısı fazla olan hizmet kollarında toplu sözleşme masasının temsilcilerinin sayısının, kurum-kuruluş sayısı dik-
kate alınarak fazla olması yönünde bir tercihin olması, kamu görevlileri sendikacılığının yıllardır var etmeye çalıştığı 
“eşit işe eşit ücret” gerçeğinin daha kolay bir şekilde tesis edilmesine de zemin hazırlayacağı düşünceleriyle bu ka-
rar alınmıştır.

3- Kamu görevlilerinin tümünü ilgilendiren genel konularda toplu sözleşme yapma yetkisi; yetkili konfederasyon-
dadır.

  
2822 sayılı Kanun hükümleri incelendiğinde, işçilerle ilgili toplu iş sözleşmelerinde işçi sendikaları konfederasyon-
larının fiili bir etkinliğe sahip olmakla birlikte hukuki açıdan bir konumlarının bulunmadığı, toplu iş sözleşmesin-
de taraf olma ehliyet ve yetkisinin iş kolunda en çok üyeye sahip olan yetkili sendikaya ait olduğu görülmektedir. 
İşçi Konfederasyonlarının toplu iş sözleşmesi sürecindeki rolü, sendikaların toplu iş sözleşmelerinin başlamasından 
önce işveren sendikası konfederasyonu ile ya da kamu işvereniyle imzaladığı protokolden ibarettir. Hukuki açıdan 



bağlayıcılığı olmayan bu protokolün içeriğinde, aylık ve ücretlerle ilgili oransal artış, bazı sosyal yardımlar ile toplu 
sözleşmeye bağlı olarak işçilere ödenecek olan toplu iş sözleşmesi ikramiyesi gibi hususlar yer almaktadır. İşveren 
örgütüyle imzalanan bu protokolde işçileri temsil edecek tarafta ise en çok üyeye sahip işçi sendikaları konfederas-
yonu bulunmaktadır. 
Kamu görevlilerinin hizmet kolları yönüyle ayırım olmaksızın ortak hak, yetki ve sorumluluklara sahip olduğu konu-
larla ilgili hususların diğer bir ifadeyle bu kapsamdaki mali ve sosyal hakları hizmet kolu yönüyle ayrı ayrı ve sendi-
kaların taraf olduğu toplu sözleşmelerle belirlenmesi, sadece toplu sözleşme süreci açısından karmaşa çıkarmakla 
kalmayacak aynı zamanda “memur” ve “kamu görevlisi” sıfatı üzerinden korumalı hale getirilen iş güvencesi baş-
ta olmak üzere memur sıfatına dönük kazanımların birçoğunun bertaraf edilmesine de zemin hazırlayabilecektir. 

Böyle bir hükmün, toplu sözleşmeyle ilgili ikincil mevzuatta yer almasına mevcut Anayasal düzenleme engel olma-
dığı gibi, toplu sözleşme (pazarlık) hakkına ilişkin İLO Sözleşmelerinde de, sözleşmeye taraf ülkelerin ulusal mevzu-
atlarında  Konfederasyonların toplu sözleşme akdetmesine yönelik hüküm tesis etmesine engel nitelikte bir düzen-
leme bulunmamaktadır. Kaldı ki, derinlemesine kurgusunu ifade etmek için ayrı bir zaman gerekmekle birlikte genel 
olarak, memur kavramının halen bir statü hukuku alanı olduğu ve statü hukukunun çok parçalı sözleşmelerle korun-
masının mümkün olmayacağı da dikkate alındığında memur sıfatını ve iş güvencesini koruyarak ve eşit işe eşit ücret 
ilkesini koruyarak toplu sözleşme hakkına fiili bir zemin üretmek başka bir yöntemle zor olması bir yana imkansızdır. 

4- Hizmet kollarına mahsus özel konularda toplu sözleşme yapma yetkisi; o hizmet kolunda yetkili sendikadır. (sen-
dikayla birlikte bağlı olduğu konfederasyonda toplu görüşmelere katılabilir)

Hizmet kollarına münhasır toplu sözleşmelerin, hizmet kollarında bulunan kurum ve kuruluşlar yönüyle bir ayırım 
yapılmaksızın o hizmet kolundaki genel yetkili sendika tarafından gerçekleştirilmesi; kamu görevlileri sendikacılığında 
sendikacılığının güçlenmesinin ve kurumsallaşmasının önünü tıkayacak olan işyeri, işletme ve meslek esaslı sendika-
cılık türlerini de kamu görevlileri sendikacılığına sokmamış olacaktır. Hizmet koluna münhasır toplu sözleşmelerde, 
yetkili sendikalar; bugün itibarıyla yan ödeme katsayıları (temininde güçlük, iş güçlüğü zammı vb. zamlar ile diğer 
zam ve tazminatları, fazla çalışma ücretini, kurumun ve yürütülen görevin iş yüküyle ilişkilendirilmiş mali ve sosyal 
hakları, fazla çalışma ücreti gibi hususları sözleşmenin kapsamı içerisinde düzenleyebilecektir. 
Hizmet koluna münhasır olarak, o hizmet kolundaki yetkili sendika ile hizmet kolu toplu sözleşmesinde kamu işve-
reni temsilcileri arasında gerçekleşecek toplu sözleşme sürecine, hizmet kolundaki yetkili sendikanın bağlı olduğu 
Konfederasyon temsilcilerinin de dahil olması, sendika ve üst kuruluşu arasındaki dayanışmayı ve etkileşimi artır-
makla kalmayacak, kağıt üzerindeki üyeliğin varlığına işaret eden somut bir zemini de var edecektir.

5- Yetkili sendikaların belirlenmesine esas tarih 15 Mayıs tarihi olacak, 15 Mayıs itibariyle gerçekleşen üye sayıla-
rının tespiti sonuçları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca 15 gün içerisinde resmi gazetede yayımlanacaktır.  

Toplu sözleşmenin süresinin bir yıl olarak belirlenmesi önerisinin doğal sonucu, yetkili Konfederasyon ve sendika-
nın tespitinin de her yıl yapılmasını zorunlu kılmaktadır. Bir başka ifadeyle, üye sayılarının her yıl belirlenmesi gerek-
mektedir. 
Mevcut durumda, sendika ve konfederasyonların üye sayıları, 15 Mayıs tarihi itibarıyla ve Mayıs ayı maaşından ya-
pılan kesintilerle önce kurumlar düzeyinde sonrasında ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından bir bü-
tün olarak tespit edilmekte, Temmuz ayının ilk haftası Resmi Gazete’de yayımlanmaktadır. Ancak, yetkili sendika 
ve konfederasyonların ilanının Temmuz ayına sarkması, yetki sahibi Konfederasyon ve sendikaların toplu pazarlık 
sürecine yönelik çalışma süresini kısaltmaktadır. 
Bu nedenle, yetkili sendika ve konfederasyonların belirlenmesine ilişkin üye sayısı tespit işleminin 15 Mayıs tarihi 
esas alınarak gerçekleştirilmesine devam edilmesi uygun olmakla birlikte, Bütçe Kanunu ile hazırlık sürecinin Hazi-
ran ayında başlaması ve Bütçe Tasarısı’nın Ekim ayı içerisinde Meclise sevki dikkate alınarak, kamu görevlileri sen-
dikalarına ve konfederasyonlarına toplu sözleşme sürecine hazırlık için gereken verilere sahip olması ve bu verileri 
değerlendirmesi için ihtiyaç duyduğu sürenin kazandırılması bir zorunluluktur.
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6- Dayanışma ( toplu sözleşme) aidatı: Toplu sözleşmenin tarafı olan sendikaya üye olmayanlar ile sendikaya üye 
olma hakkı olduğu halde sendika üyesi olmayan kamu görevlileri, toplu sözleşmeden yararlanmak için taraf sendi-
kaya toplu sözleşme aidatı diğer bir ifadeyle dayanışma aidatı öderler. 

Kural olarak toplu sözleşmeden taraf sendikaya üye olanlar doğrudan yararlanır. Toplu sözleşme yapma yetkisinin 
alındığı tarihte taraf sendikaya üye olanlar yürürlük tarihinden, yetkinin alındığı tarihten sonra üye olanlar ise kamu 
görevlileri sendikasınca ilgili kuruma bildirildiği tarihten itibaren yararlanır.
 Toplu sözleşmenin imzası sırasında taraf sendikaya üye bulunmayanlar, üye bulunup da ayrılanlar, sonra-
dan hizmet koluna atananlar ve başka bir sendikaya üye olanlar toplu sözleşme aidatı yani dayanışma aidatı ödemek 
suretiyle toplu sözleşme şartlarından yararlanırlar. Bu hususta kamu görevlileri sendikasının muvafakatı aranmaz. 
Dayanışma aidatının miktarı, sendikasızlar için toplu sözleşmeyi imzalayan sendika üyelik aidatının 4/5’i oranında, 
yetkisiz sendika üyeleri içinse 4/5’ni geçmemek kaydıyla tüzükle belirlenir.

7- Kamu Görevlileri Hakem Kurulu; Yargıtay (iş davalarına bakan daire başkanı), Danıştay (memurlarla ilgili dava-
lara bakan daire başkanı)  ve YÖK (çalışma ekonomisi ve iş hukuku uzmanı)’ten gelecek tarafsız birer üye, Devlet 
Personel Başkanlığı, Devlet Planlama Teşkilat, Maliye Bakanlığı ve Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan birer üye 
ve kamu görevlilerini temsilen yetkili konfederasyondan 2 üye ve en çok üyeye sahip diğer konfederasyonlardan 
birer üye olmak üzere 11 kişiden oluşur.

 - Kurul üyelerinin görev süresi 3 yıldır
 - Kurulun yazışma ve uzmanlık hizmetlerini yürütmek üzere kurul başkanlığına bağlı bir genel sekreterlik 
kurulur. Genel Sekreter kurul başkanının önerisi üzerine kurulca atanır.
 - Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararları kesindir ve toplu sözleşme hükmündedir.
 - Kamu görevlilerinin tümünü ilgilendiren toplu sözleşmede uyuşmazlık çıkması halinde Kamu Görevlileri 
Hakem Kurulu’na başvurma yetkisi yetkili konfederasyondadır.
 - Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’na başvurma yetkisi hizmet kollarına münhasır konularda yetkili sendi-
kaya aittir.
 -Kurula kamu görevlilerini temsilen katılacakların nitelikleri:
 -  Medeni ve siyasi hakları tam olarak kullanma ehliyetinden yoksun olmamak
 -  Devlet Memurları Kanunu 48/5. Maddede belirtilen cezaları almamak.

8- Kamu görevlilerinin tümünü ilgilendiren genel konularla ilgili toplu sözleşme düzeninde yer alması gerekenler; 

Kamu İşveren Kurulu adına             Kamu Görevlileri adına
           
- Devlet Bakanı  - Başkan                                     * Yetkili Konfederasyon Başkanı - Başkan
- Başbakanlık Müsteşarı    
- Maliye Bakanlığı Müsteşarı                                      * Yetkili Konfederasyonun belirleyeceği heyet
- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı                     veya
- Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarı                * İmza yetkisi olmadan hizmet kollarındaki 
- Türkiye İstatistik Kurumu Başkanı                               yetkili sendikaların temsilcileri
- Devlet Personel Başkanı                
- SGK Başkanı                            
- Hazine Müsteşarı
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9- Hizmet kollarına mahsus özel konularda toplu sözleşme düzeninde yer alması gerekenler;

        Kamu İşveren Kurulu adına                Kamu Görevlileri adına
  
- Bakan – Başkan      - Yetkili konfederasyon başkanı              - 
Genel konularda oluşturulan heyet   - Yetkili hizmet kolu sendika başkanları
- Her hizmet kolunun toplu sözleşme     ve konfederasyon başkanları veya
  Görüşmelerinde o hizmet kolunun      görevlendirilecek kişiler
  Müsteşar veya dengi yetkilileri

10- Belediyelerle ilgili olarak yerel yönetim hizmetleri sendikalarının belediye çalışanlarıyla ilgili yapacağı toplu söz-
leşme İçişleri Bakanlığıyla imzalanmalıdır.

11- Örgütlenme alanının genişletilmesiyle ilgili olarak; yapılacak düzenlemeyle; Çalışan sayısına bakılmaksızın mü-
dürler, yardımcıları ve ilçe müdürleri (üçlü kararnameyle atanan il müdürleri hariç), Görevde olan her memur (staj-
yerler), Genel müdürlüklere bağlı daire başkanları (bağımsızlar hariç), Koruma, güvenlik görevlileri (Adalet bakanlığı 
infaz ve koruma memurları dahil) HSYK’nın sivil memurları, Bakanlıkların ve kurumların bütün sivil memurları ve İşçi 
olmayan herkesin kamu görevlileri sendikalarına üye olabilmesi sağlanabilmelidir.

12- Güçlü sendikacılık için 50 binden aşağı kalmamak üzere hizmet kolu birleştirmesi ve yeni hizmet kolu oluşumu 
yapılabilir. Bu işlemlerde birbirine yakın olma şartı aranmalıdır.

13-  Sendikalara üye olabilen tüm kamu görevlileri, sendika kurucusu da olabilmelidirler.

14- Kamu görevlilerinin tümünü ilgilendiren genel konularla ilgili toplu sözleşmeden çalışanlara has durumlar hariç 
emeklilerin faydalandırılması sağlanmalıdır. Ayrıca toplu sözleşmeyle elde edilen aile yardımı, çocuk yardımı gibi ko-
nularda da emekliler faydalandırılmalıdır.(Eşi Bağkur’lu, SSK’lı ve Emekli Sandığı’na bağlı olmayanlar)

15- Ekonomik Sosyal Konsey yapısına en fazla üyeye sahip üç kamu görevlileri sendikaları konfederasyonun eklen-
mesi, Başkanlık divanında bir kamu görevlileri sendikaları konfederasyonu temsilcisinin bulunması, Sonuç bildirisi 
veya tavsiye kararı alınması ve kamuoyuna açıklanması, Başbakanın gerekli görmesiyle daha erken olabilme koşu-
luyla konseyin 6 ayda bir toplanması ve gündemin birlikte belirlenmesi sağlanmalıdır.

16- 2821 sayılı Sendikalar Kanunu 32. Madde çerçevesinde; sendikaların çalışma hayatına ilişkin faaliyetlerini kamu 
görevlileri sendikalarına uyarlayarak, kamu görevlileri sendika ve konfederasyonlarının görevleri arasına sokulması 
sağlanmalıdır.
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6 -  “KAMU GÖREVLİLERİ TOPLU SÖZLEŞME KANUNU” TASLAĞI ve “4688 SAYILI 
KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI KANUNU’NUN DEĞİŞİKLİK TASLAĞINA GÖRE 
DÜZENLENMİŞ ŞEKLİ”

 Memur-Sen Konfederasyonu olarak “Toplu Sözleşme”nin Anayasal hak haline gelmesiyle birlikte, “Toplu 
Sözleşme Hakkı”nın fiili kullanımına ilişkin ikincil mevzuatı üzerinde yoğun çalışmalar sergiledik ve sergilemeye de-
vam etmekteyiz. Bu çerçevede, emeklilerin toplu sözleşmeden nasıl yararlanacağını, toplu sözleşmenin süresini ve 
kapsamını, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’nun yapısı ve işleyişini, üyelerinin nasıl ve nerelerden belirleneceğinin 
gerçekleştirdiğimiz çalıştaylarla ön çalışmalarını tamamlayarak hazırladığımız yasa taslaklarının temelini oluşturduk.
12 Eylül 2010 tarihinde gerçekleştirilen referandumla kabul edilen 07/05/2010 tarihli ve 5982 sayılı Anayasa De-
ğişikliğine İlişkin Kanun’la Anayasanın 53 üncü ve 128 nci maddelerinde yapılan değişikle kamu görevlilerinin elde 
ettiği toplu sözleşme hakkının fiili kullanımını sağlayacak olan kanuni düzenlemelerin yürürlüğe konulması ve 4688 
sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu’nun uygulanmasından ortaya çıkan sorunların giderilmesine yönelik de-
ğişikliklerin gerçekleştirilmesi kapsamında yürütülecek Kanun Tasarısı hazırlık çalışmalarında değerlendirmek üzere, 
görüş ve önerilerimiz ve kanun taslağı metinlerimiz Devlet Personel Başkanlığınca talep edilmiştir.  
Tüm bu çalışmalar neticesinde; Konfederasyonumuzca, 12 Eylül’de gerçekleştirilen referandumla kabul edilen Ana-
yasa Değişikliğine İlişkin Kanunla, Anayasanın 53 üncü ve 128 nci maddelerinde yapılan değişikle kamu görevlileri 
açısından hayata geçirilen toplu sözleşme hakkının fiili kullanımına ilişkin olarak “Kamu Görevlileri Toplu Sözleşme 
Kanunu” adıyla bir kanun taslağı çalışması yapılmıştır. 
Diğer taraftan, 2010 yılı toplu görüşmeleri sonucunda Kamu İşveren Kurulu ile Konfederasyonumuz arasında imza-
lanan mutabakata ekli “Gerekli Düzenleme ve Uygulamaların Yapılması veya Talebin Niteliğine Göre İlgili Kurumla-
ra İntikal Ettirilerek Gerekli Değerlendirme ve Çalışmaların Yapılması Öngörülen Hususlar” başlıklı II Sayılı Listenin 
birinci sırasında yer verilen “Kamu görevlileri sendikaları mevzuatının, toplu görüşme sürecine uyumunun sağlanma-
sı amacıyla Devlet Personel Başkanlığı koordinatörlüğünde yapılacak mevzuat tasarısı hazırlık çalışmalarında 4688 
sayılı Kanunun uygulanmasında ortaya çıkan uygulama sorunlarının da çözümlenmesi” hükmü gereğince, 4688 sa-
yılı Kanunda yapılması gereken düzenleme ve değişiklerle ilgili olarak da “ 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları 
Kanunu’nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” taslağı çalışması da yapılmıştır. 
Bu çalışmalar sonucunda hazırladığımız kanun taslakları Devlet Personel Başkanlığına gönderilmiştir. 



KAMU GÖREVLİLERİ TOPLU SÖZLEŞME KANUNU TASLAĞI
 

BİRİNCİ KISIM
Toplu Sözleşme

BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler

Amaç 
Madde 1 – (1) Bu Kanunun amacı, kamu görevlileri sendikaları ve konfederasyonları ile kamu işvereni arasında 
kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarını düzenlemek amacıyla yapılacak toplu sözleşmenin; kapsamını, istisnala-
rını, şeklini, sözleşmeden yararlanacakları, toplu sözleşme hükümlerinin emeklilere yansıtılmasını ve toplu sözleşme 
anlaşmazlıklarını giderecek Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’nun teşkilini, çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. 

Toplu sözleşmenin tanımı, içeriği ve kapsamı
Madde  2 – (1) Toplu sözleşme; kamu görevlilerinin mali veya sosyal haklarını düzenlemek amacıyla yapılan söz-
leşmedir. 
(2) Toplu sözleşme;
a) Hizmet kolu yönüyle ayırım olmaksızın kamu görevlilerinin tamamının yararlandığı zam ve tazminatlar, aylık ve 
ücretler, harcırahlar, doğum ve ölüm yardımları, aile yardımı vb. hususlarda, bağlı sendikalarının üye sayısı itibarıyla 
en çok üyeye sahip kamu görevlileri sendikaları konfederasyonu ile kamu işvereni arasında imzalanan “kamu gö-
revlileri toplu sözleşmesi”,
b) Her hizmet kolu için ayrı ayrı olmak üzere; hizmet kolundaki kurumlarda/kuruluşlarda görev yapan kamu görev-
lilerine münhasır zam ve tazminatlar ile diğer mali ve sosyal haklarla ilgili olarak hizmet kolunun yetkili sendikası ile 
kamu işvereni arasında imzalanacak olan “hizmet kolu toplu sözleşmesi” 
olmak üzere yapılır. 
(3) Toplu sözleşmenin içeriğinde, toplu sözleşmeyle düzenlenecek mali ve sosyal haklar, belirtilebilir. Toplu söz-
leşmelerde, tarafların karşılıklı hak ve sorumluluklarına, sözleşmenin uygulanmasına ve denetimine, uyuşmazlıkların 
çözümüne yönelik yöntemlere yer verilebilir. 
Toplu sözleşmenin tekliği 
Madde  3 – (1) Aynı toplu sözleşme döneminde, birden fazla “kamu görevlileri toplu sözleşmesi” ve aynı hizmet 
koluyla ilgili “hizmet kolu toplu sözleşmesi” yapılamaz. 

Toplu sözleşmenin şekli
Madde 4 – (1) Toplu sözleşme, yazılı olarak yapılmadıkça geçerli değildir.

Toplu sözleşmeye konulamayacak hükümler 
Madde  5  - (1)Toplu sözleşmelerde, suç sayılan  fiilleri  teşvik, tahrik ve himaye eder mahiyette hükümlere yer 
verilemez. 

Toplu sözleşmenin hükmü  
Madde 6 – (1) Mali ve sosyal haklarla ilgili olarak toplu sözleşme hükümleri ile kanun hükümleri arasında farklılık 
olması halinde, toplu sözleşme hükümleri esas alınır. 
(2) Toplu sözleşme hükümleri, iptal davasına konu edilemez. 

Toplu sözleşmenin süresi ve bitimi
Madde 7 – (1) Toplu sözleşmenin bir yıl süreli olması esastır. Ancak, tarafların anlaşması, toplu sözleşmede belirtil-
mesi ve iki yılı geçmemek kaydıyla, bir yıldan uzun süreli toplu sözleşme yapılabilir. Toplu  sözleşmenin süresi, söz-
leşmenin imzalanmasından sonra taraflarca uzatılamaz, kısaltılamaz ve sözleşme süresinden önce sona erdirilemez. 
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(2) Yapılacak toplu sözleşme, önceki sözleşme sona ermedikçe yürürlüğe giremez. 

Toplu sözleşmenin tarafları 
Madde 8 – (1) Kamu görevlileri toplu sözleşmesinin tarafları; kamu işvereni ile bağlı sendikaların üye sayısı itibarıyla 
en çok üyeye sahip kamu görevlileri sendikaları konfederasyonudur. Kamu işvereni heyeti, kamu görevlileri toplu 
sözleşmelerinden sorumlu Devlet Bakanının başkanlığında, Başbakanlık, Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güven-
lik Bakanlığı, Hazine ve Devlet Planlama Teşkilatı’nın Müsteşarları ile TÜİK, Devlet Personel ve SGK Başkanlarından; 
taraf konfederasyon heyeti, konfederasyonun genel başkanının başkanlığında hizmet kollarında yetkili bağlı sendika-
larının genel başkanları ile konfederasyon tarafından belirlenecek diğer temsilcilerden oluşur. 
 (2) Hizmet kolu toplu sözleşmelerinin tarafları;  hizmet koluyla ilgili kamu işvereni ile hizmet kolunda en çok üyeye 
sahip sendikadır. Kamu işvereni heyeti, o hizmet kolundaki kurumlardan en çok beşinin en üst idari amiri ile Maliye 
Bakanlığı’ndan genel müdür yardımcısı veya üstü Devlet Personel Başkanlığından daire başkanı veya üstü görevler-
den olmak kaydıyla katılacak birer temsilciden, taraf sendika heyeti ise taraf sendikanın genel başkanının başkanlı-
ğında olmak üzere sendika tarafından belirlenecek temsilcilerden oluşur. 
(3) Bünyesinde beşten fazla kurumun bulunduğu hizmet kollarının kamu işvereni heyetinde en üst idari amir düze-
yinde yer alacak beş kurum, toplu sözleşme görüşmeleri oturumlarında görüşülecek konuya bağlı olarak her otu-
rumda farklı belirlenebilir. 

Tarafların durumunda değişiklik 
Madde 9 – (1) Toplu sözleşmeye taraf olan Konfederasyon veya sendikanın feshi, infisahı, faaliyetten men edilmiş 
olması, yetkiyi kaybetmiş olması ya da kamu işvereni temsilcilerinin değişmesi, toplu sözleşmeyi sona erdirmez.  

Toplu sözleşmeden yararlanacaklar, dayanışma aidatı 
Madde 10 –  (1) Kamu görevlileri sendikalarına üye olma hakkı olmayan kamu görevlileri, kamu görevlileri toplu 
sözleşmesi ile hizmet kolu toplu sözleşmelerinden yararlanamaz. Bunların mali ve sosyal haklarında, sendika üyesi 
olma hakkına sahip kamu görevlileri için toplu sözleşmeyle sağlanandan daha fazla artış yapılması halinde aradaki 
fark, başkaca bir işleme gerek kalmaksızın toplu sözleşmeden yararlanma hakkına sahip kamu görevlilerine de yan-
sıtılır. 
(2) Kamu görevlileri toplu sözleşmesinden, kamu görevlileri sendikalarına üye olma hakkına sahip kamu görevlile-
ri yararlanabilir. 
(3) Hizmet kolu toplu sözleşmelerinden, kamu görevlileri sendikalarına üye olma hakkına sahip olan ve hizmet ko-
lunda görev yapan kamu görevlileri yararlanabilir.
(4)  Toplu sözleşmenin imzalandığı tarihte toplu sözleşmenin tarafı olan sendikanın üyesi olan kamu görevlileri, 
toplu sözleşmeden yürürlük tarihinden itibaren yararlanır. Toplu sözleşmenin imzalandığı tarihten sonra taraf sen-
dikaya üye olan kamu görevlileri, kendilerinden taraf sendika adına üyelik aidatı kesildiği tarihten itibaren toplu söz-
leşmeden yararlanır. Hizmet kolu toplu sözleşmesinin imzası sırasında taraf sendikanın üyesi olmayanlar, sözleşme-
nin imzalanmasından sonra kamu görevlisi olarak atananlar veya imza tarihinde taraf sendikaya üye iken taraf sen-
dikanın üyeliğinden ayrılan veya çıkarılan kamu görevlileri, taraf sendikaya dayanışma aidatı  ödemek kaydıyla toplu 
sözleşmeden yararlanabilir. Bu hususta taraf sendikanın muvafakati aranmaz. Dayanışma  aidatı  ödemek suretiyle 
toplu sözleşmeden yararlanma, talep tarihinden geçerlidir.   
(5) Dayanışma aidatı, taraf sendika dışındaki sendikaların üyesi olan kamu görevlileri için taraf sendikanın emsa-
li üyesinin ödediği üyelik aidatının 1/5’i, sendika üyesi olma hakkına sahip olan ancak sendika üyesi olmayan kamu 
görevlileri içinse 4/5’idir. Faaliyeti durdurulmuş sendikalara dayanışma aidatı ödenmez. Dayanışma aidatı ödeyen 
kamu görevlileri, hem kamu görevlileri toplu sözleşmesinden hem de hizmet kolu toplu sözleşmesinden yararlanır. 
Kamu görevlileri toplu sözleşmesinin tarafı olan Konfederasyona bağlı sendikanın üyesi olmak, hizmet kolu toplu 
sözleşmesinin tarafı olan sendikaya dayanışma aidatı ödememe hakkı vermez. 

Toplu sözleşmeyle bağlılık



Madde  11 – (1) Hizmet kolu toplu sözleşmesinin imzalanmasından sonra kurumun; özelleştirme kapsamına alın-
ması ya da özelleştirilmesi, bağlı veya ilgili olduğu bakanlığın ya da hizmet kolunun değiştirilmesi, varlığının sona er-
mesi, kamu işvereninin toplu sözleşmeye olan bağlılığını sona erdirmez, sözleşmeden kaynaklanan sorumluluklarını 
yerine getirmeme hakkı vermez. Bu kurumlarda görev yapan ve toplu sözleşmeden yararlanan kamu görevlileri, 
toplu sözleşme dönemi sonuna kadar sözleşmenin hükümlerinden yararlanmaya devam ederler. 
(2) Toplu sözleşme dönemi içerisinde, farklı hizmet kolundaki kurumlara veya aynı hizmet kolundaki diğer kurum-
lara ataması yapılan kamu görevlileri, ayrıldıkları hizmet koluna ilişkin hizmet kolu toplu sözleşmesinden ve hizmet 
kolu toplu sözleşmesinin ayrıldıkları kuruma münhasır hükümlerinden yararlanamazlar. 

Toplu sözleşmenin emeklilere yansıtılması 
Madde 12 – (1) Kamu görevlileri toplu sözleşmesi ile hizmet kolu toplu sözleşmesinin hükümleri; münhasıran ça-
lışanlara ait olanlar hariç olmak üzere kamu görevlisi iken emekliye ayrılanlara da yansıtılır.  Emekliye ayrılan kamu 
görevlilerine, emekliye ayrıldığı kurumun dahil olduğu hizmet koluna ait toplu sözleşme hükümleri yansıtılır. 
(2) Toplu sözleşmelerde, münhasıran çalışanlara ait hükümlerin ya da emeklilere yansıtılacak hükümlerin hangileri 
olduğuna ilişkin hükümlere de yer verilebilir. 

Toplu sözleşmenin istisnaları
Madde 13-  (1) Kamu görevlilerinin mali ve sosyal hakları üzerinde sonuç doğuracak nitelikte konular, toplu sözleş-
meyle düzenlenir. Toplu sözleşmeden istisna tutulacak kamu görevlileri ile konular, toplu sözleşmeyle düzenlenir. 

İKİNCİ BÖLÜM
Toplu Sözleşmenin Yapılması

Yetki 
Madde  14 – (1) Kamu görevlileri toplu sözleşmesini yapmaya yetkili Konfederasyon ile hizmet kolu toplu sözleş-
mesini yapmaya yetkili sendikalar, aşağıdaki şekilde belirlenir. 
a)  Her yıl 15 Haziran’dan sonraki beş işgünü içerisinde olmak kaydıyla, kamu işveren vekili, tahakkuk memuru veya 
mali hizmetler birimi yetkilisi ile kurumun dahil olduğu hizmet kolunda faaliyette bulunan sendikalardan birer tem-
silcinin katılımıyla, kurum tarafından bildirilen yer ve günde gerçekleştirilen toplantılarda; 15 Haziran tarihi itibarıyla 
kurumdaki toplam kamu görevlisi sayısı ile maaşlarından sendika üyelik aidatı kesintisi yapılanlar esas olmak üzere 
sendika üyesi kamu görevlilerinin toplam sayısının ve her sendikanın üye sayısının yer aldığı ve kurum tarafından 
hazırlanan liste, toplantıya katılanlarca değerlendirilir. Bu değerlendirmeden sonra, toplam kamu görevlisi sayısı ile 
sendika üyesi kamu görevlilerinin sendikalara göre toplam sayılarını belirten tutanak toplantıya katılanlarca imzala-
nır. Kurumlar ve sendikalar, düzenlendiği tarihi takip eden üç işgünü içerisinde tutanağın bir nüshasını Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığına gönderir. Tutanaklar, elektronik posta yoluyla da gönderilebilir. 
b) Kurumların taşra teşkilatları, kurum merkezinde yapılacak tespitte değerlendirilmek üzere; 15 Haziranı takip 
eden iki iş günü içerisinde, yukarıdaki esaslara göre bünyelerinde görev yapan kamu görevlilerinin toplam sayısının, 
sendika üyesi kamu görevlilerinin toplam sayısının ve sendikaların üye sayılarının belirtildiği tutanağı düzenlemek 
amacıyla, tarafların katılımıyla toplantı yapar. Bu toplantı sonucunda düzenlenecek tutanaklar, toplantıyı takip eden 
işgününde merkez teşkilatının ilgili birimine gönderilir. Taşra teşkilatından gelen tutanaklar, kurum merkezinde (a) 
bendinde belirtilen şekilde tek tutanak haline getirilir.
 c) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 15 Haziran tarihi itibarıyla toplam kamu görevlisi sayısı ile üyelik 
aidatı kesintisi yapılan kamu görevlisi sayısını dikkate alarak; hizmet kolları itibarıyla kamu görevlilerinin sayısının, hiz-
met kolları itibarıyla ayrı ayrı olmak üzere sendikaların üye sayısının, bağlı sendikalarının üye sayısı toplamı itibarıyla 
Konfederasyonların üye sayılarının tespiti işlemini, Haziran ayının son beş işgünü içerisinde sonuçlandırır. Bu tespite 
dayalı olarak, hizmet kolları itibarıyla ayrı olmak üzere sendikaların üye sayılarını, hizmet kollarındaki yetkili sendika-
ları, bağlı sendikalarının üye sayısı toplamı itibarıyla konfederasyonların üye sayılarını ve yetkili konfederasyonu be-
lirten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tebliği, en geç temmuz ayının ikinci haftası içerisinde Resmî Gazetede 
yayımlanır.
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 d) Tebliğ’deki bilgi ve tespitlere ilişkin maddi hatalar, tarafların başvurusu üzerine Çalışma ve Sosyal Gü-
venlik Bakanlığı’nca düzeltilir. 
 (2) 15 inci madde kapsamında yapılan itiraza bağlı olarak yetkili konfederasyon ve sendikanın değişme-
si hali hariç olmak üzere Resmi Gazete’de yayımlanan bu tebliğ, kamu görevlileri toplu sözleşmesinde taraf olacak 
konfederasyon ve hizmet kolu toplu sözleşmesinde taraf olacak sendikalar için yetki belgesi hükmündedir.

  İtiraz
Madde 15 – (1) 14 üncü madde gereğince Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ’de yer verilen üye sayılarına ve 
yetkili sendikayla ilgili tespite, yayımı takip eden 5 işgünü içerisinde Ankara İş Mahkemesinde itiraz edilebilir.  Kon-
federasyonlar, bağlı sendikalarının üye sayısına ve hizmet kollarına ilişkin yetkili sendika tespitlerine, sendikalar ise 
hizmet kollarıyla sınırlı olmak üzere sendikaların üye sayısına ve yetkili sendikaya ilişkin tespite itiraz edebilirler. İtiraz 
dilekçesi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın ilgili birimine kayıt ettirildikten sonra mahkemeye verilir. Süresi 
içerisinde itiraz edilmeyen hizmet kollarına ait sendika üye sayıları ve yetkili sendika tespiti, itiraz süresinin bitiminde 
kesinleşir. 
(2) İtiraz halinde, mahkeme on işgünü içerisinde itirazı kesin olarak karara bağlar. Bu süre içerisinde karara varıla-
maması halinde, 14 üncü madde gereğince yayımlanan Tebliğ hükümleri esas alınır. 
(3 İtiraz üzerine verilen kararların bir örneği, kararın verildiği tarihi takip eden işgünü içerisinde memur eliyle Çalış-
ma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına da gönderilir. İtiraz üzerine verilen kararın sendika üye sayılarını ve yetkili sendi-
kayı değiştirmesi halinde, 14 üncü madde gereğince yayımlanan Tebliğ’in ilgili bölümünü düzeltmek üzere Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca hazırlanacak Tebliğ, kararın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına ulaştığı tarihi 
takip eden 5 işgünü içerisinde Resmi Gazete’de yayımlanır. 

Toplu sözleşme görüşmelerine çağrı,  görüşmelerin başlaması
Madde  16 – (1) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 14 üncü ve 15 inci madde çerçevesinde kamu görevlileri 
toplu sözleşmesinin tarafı olacak konfederasyon ile hizmet kolu toplu sözleşmelerinde taraf olacak bütün sendika-
ların kesin olarak belirlendiği tarihi takip eden iş günü içerisinde, yetkili konfederasyonun ve hizmet kolları itibarıyla 
yetkili sendikaların listesini Devlet Personel Başkanlığı’na bildirir. 
(2) Devlet Personel Başkanlığı, yetkili konfederasyon ve hizmet kollarındaki yetkili sendikaların isim listesinin kendi-
sine ulaştığı tarihi takip eden iki iş günü içerisinde, Başkanlıktan ve Maliye Bakanlığından ikişer temsilci ile üye sayıla-
rına göre en çok üye sahip üç konfederasyon arasında dağıtılacak toplam dört temsilcinin katılımıyla toplu sözleşme 
görüşmesinin gün, saat ve yerini belirlemek üzere toplantı yapar. Toplu sözleşme görüşmelerinin başlangıç tarihi, 
yetkili konfederasyon ve sendikalar listesinin Devlet Personel Başkanlığına ulaştığı tarihi takip eden 7 inci işgünün-
den daha sonraki bir tarihe bırakılamaz.
(3) Tarafların toplu sözleşme görüşmelerinin günü, saati ve yerinde anlaşması halinde durum tutanakla kayıt altına 
alınır. Devlet Personel Başkanlığınca, kamu görevlileri toplu sözleşmesi ile hizmet kolu toplu sözleşmesinin tarafla-
rına, toplu sözleşme görüşmelerinin günü, saati ve yerinin belirtildiği çağrı yazısı gönderilir. Görüşmeler, çağrı yazı-
sında belirtilen gün, saat ve yerde başlar. 
(4) Tarafların anlaşamaması halinde toplu sözleşme görüşmelerine, yetkili konfederasyon ve sendikalar listesinin 
Devlet Personel Başkanlığına bildirildiği tarihi takip eden 7 nci işgününü aşmamak kaydıyla Başkanlık tarafından be-
lirlenecek ve kamu görevlileri toplu sözleşmesi ile hizmet kolu toplu sözleşmesinin taraflarına da çağrı yazısıyla bil-
dirilecek gün, saat ve yerde başlanır. 
(5) Kamu görevlileri toplu sözleşmesi ile hizmet kolu toplu sözleşmeleri görüşmeleri, gün ve saatleri aynı olsa da 
ayrı ayrı yürütülür. 

Toplu sözleşme görüşmeleri 
Madde 17-  (1) Toplu sözleşme görüşmelerinin ilk oturumunda taraflar, toplu sözleşmede yer almasını istedikleri 
konu başlıklarını ve bu konularla ilgili talep ve tekliflerini karşılıklı olarak bildirirler.  Tarafların, ilk oturumda bildir-
dikleri teklif ve taleplerde, toplu sözleşme görüşmelerinin sonraki oturumlarında değişiklik yapma hakları saklıdır.



(2) Kamu görevlileri toplu sözleşmesi ile hizmet kolu toplu sözleşmeleri görüşmeleri, ilk oturumdan itibaren işle-
meye başlayan kırk beş günlük süre içerisinde tamamlanır. 
(3) Toplu sözleşme süresi içerisinde kaç oturum yapılacağı, taraflarca birlikte belirlenir. Her oturumun sonunda, an-
laşmaya varılan konuları, bir sonraki oturumun hangi gün ve saatte yapılacağını, hangi konuları kapsayacağını içeren 
ve tarafların imzasının bulunduğu bir tutanak düzenlenir. 

Toplu sözleşmenin imzalanması  
Madde  18 -  (1) Toplu sözleşme görüşmeleri süresi içinde veya sonunda anlaşmaya varılması halinde;  birer nüsha 
taraflara, birer nüsha da ilgili kamu işverenince imzalanmasını takip eden üç işgünü içerisinde Devlet Personel 
Başkanlığı, Maliye Bakanlığı ve Türkiye İstatistik Kurumu’na gönderilmek üzere beş nüsha olarak  düzenlenecek olan 
toplu sözleşme, taraf temsilcilerince imzalanır  

Uyuşmazlığın tespiti  
Madde 19 – (1) Toplu sözleşme görüşmeleri süresi içerisinde veya sonunda toplu sözleşme imzalanmasını sağlaya-
cak şekilde anlaşmaya varılamaması halinde, 17 nci maddenin üçüncü fıkrası gereğince düzenlenen tutanaklar esas 
alınmak suretiyle anlaşmaya varılan ve anlaşma sağlanamayan konuları içerecek biçimde üç nüsha uyuşmazlık tespit 
tutanağı taraflarca birlikte düzenlenir ve imzalanır. Tutanağın birer nüshası taraflara, bir nüshası anlaşmazlığın gide-
rilmesi sürecinde Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’na iletmek üzere Devlet Personel Başkanlığı’na verilir. 

İKİNCİ KISIM
Toplu Sözleşme Uyuşmazlıklarının Çözümü

BİRİNCİ BÖLÜM
Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna Başvurma

Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna Başvuru   
Madde 20 – (1) Toplu sözleşmenin taraflarından her biri, taraf oldukları toplu sözleşmeyle sınırlı olmak üzere 19 
uncu madde gereğince düzenlenecek uyuşmazlık tutanağının düzenlendiği tarihten başlayacak üç işgünü içerisinde, 
uyuşmazlığı gidermesi istemiyle Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’na başvurabilir. 
Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun kuruluşu   
Madde  21  - (1)  Kamu Görevlileri Hakem Kurulu;
Danıştay birinci dairesi başkanın başkanlığında, 
a) Üniversitelerarası Kurul tarafından fakültelerin iktisat veya maliye bilim dalında görev yapan öğretim üyeleri ara-
sından bir, çalışma ekonomisi veya iş hukuku bilim dalında görev yapan öğretim üyeleri arasından bir olmak üzere 
üç yıllığına seçilecek iki öğretim üyesi,
b)  Devlet Personel Başkanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Ma-
liye Bakanlığı’ndan birer temsilci,
c) Bağlı sendikalarının üye sayısı itibarıyla; en çok üyeye sahip kamu görevlileri sendikaları konfederasyonundan iki, 
ikinci ve üçüncü sıradaki konfederasyonlardan birer temsilci
olmak üzere on bir üyeden oluşur.
(2) Üniversitelerarası Kurul tarafından, aynı niteliklere sahip iki yedek üye de seçilir. Üniversitelerarası Kurul, seçtiği 
üyelerin görev süresinin biteceği tarihten 30 gün önce yeni üyelerin seçimini gerçekleştirir. 
(3)  Kurulda Konfederasyon temsilcisi olarak görev yapacakların, devlet memuru olarak atanabilmek için gereken 
şartlara sahip olması gerekir. 

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararlarının niteliği 
Madde  22  -  (1) Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’nun kararları kesindir ve toplu sözleşme hükmündedir.   

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’nun çalışma şekli 
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Madde 23- (1) Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, taraflardan birinin başvurusunun kendisine ulaştığı tarihi takip eden 
5 işgünü içerisinde toplanır. 
(2) Kurul, uyuşmazlığı evrak üzerinde inceler. Uyuşmazlık tutanağı ve tutanağın dayanağını teşkil eden belgeler, 
Devlet Personel Başkanlığı tarafından Kurula gönderilir. 
(3) Kurul uyuşmazlığın çözümüyle ilgili kararını, başvuruyla ilgili ilk toplantı tarihinden itibaren başlayacak 7 işgünü 
içerisinde verir. 
(4) Kurul, uyuşmazlık konularında aydınlatıcı bilgi almak ve uyuşmazlığın nedeni ve çözümüne yönelik görüşlerini 
almak üzere tarafların temsilcilerini dinleyebilir, taraflardan yazılı görüş talep edebilir. 
(5) Kurul, en az yedi üyeyle toplanır. Toplantıya katılanların çoğunluğu ile karar verir. Çekimser oy kullanılamaz. Oy-
ların eşitliği halinde başkanın oyu iki oy kabul edilir.

İdarî teşkilat 
Madde 24 – (1) Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’nun yazışma ve uzmanlık hizmetlerini yürütmek üzere  Kurul 
Başkanlığına bağlı bir genel sekreterlik kurulur. Genel sekreter, başkanın teklifi üzerine genel usullere göre atanır.   
(2) Kurulun istemi üzerine, giderleri Devlet Personel Başkanlığı’nca karşılanmak üzere istekleri olmak kaydıyla üni-
versite öğretim üye ve görevlileri arasından raportör görevlendirilebilir.  

İKİNCİ BÖLÜM
Toplu Sözleşmenin Uygulanmasıyla İlgili Uyuşmazlıklar

Toplu sözleşmeyle ilgili iş ve işlemlerin niteliği
Madde  25 – (1) Toplu sözleşmeyle ilgili iş, işlem ve eylemler, idari iş ve eylem sayılır. 
(2) Toplu sözleşmeyle ilgili olarak kamu işvereni temsilcilerinin yapmış olduğu iş, işlem ve eylemleri ile eylemsizlik 
hali, kamu işvereni tarafından yapılmış kabul edilir. 

Toplu sözleşmenin uygulanmasıyla ilgili uyuşmazlıklarda görevli ve yetkili mahkeme 
Madde 26- (1) Devam etmekte olan toplu sözleşmeyle ilgili iş, işlem veya eylemler hakkındaki davalar, idari yargı 
yerlerince görülür. Temyiz incelemesi, uyuşmazlığın konusuna göre Danıştay’ın ilgili dairesince yapılır.
(2)  İdari yargı yerleri, toplu sözleşmeyle ilgili davalarda dava dilekçesinin kayda alındığı tarihten itibaren en geç iki 
ay içerisinde kararını verir. Temyiz yoluna başvurulması halinde Danıştay’ın ilgili dairesi temyiz incelemesini, bozma 
halinde işin esasına ilişkin kesin kararı da vermek suretiyle iki ay için de tamamlar. Temyiz aşaması dahil olmak üze-
re davayla ilgili diğer hususlarda, İYUK hükümleri uygulanır. 

Dava ehliyeti
Madde 27-  (1) Devam etmekte olan bir toplu sözleşme hükmünün yanlış uygulanması veya uygulanmamasıyla il-
gili olarak, 
a) Kamu görevlileri toplu sözleşmelerinde, sözleşmenin tarafı olan konfederasyon ile bu sözleşmeden yararlanan 
ve yararlanma hakkı bulunan kamu görevlileri ile üyesi oldukları sendikalar,
b) Hizmet kolu toplu sözleşmelerinde, sözleşmenin tarafı olan sendika ile ilgili hizmet kolu toplu sözleşmesinden 
yararlanan ve yararlanma hakkı bulunan kamu görevlileri ile üyesi oldukları sendikalar
dava açabilir.

ÜÇÜNCÜ KISIM
Çeşitli Hükümler

Toplu sözleşmenin ilanı 
Madde  28- (1) Toplu sözleşme veya toplu sözleşme hükmündeki Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararı, sözleş-
menin imzalandığı ya da sözleşme hükmündeki Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararının alındığı tarihi takip eden 
7 işgünü içerisinde sözleşmenin ya da kararın Resmi Gazete’de yayımlanması suretiyle gerçekleştirilir.  
(2) Toplu sözleşmenin ilanından, Devlet Personel Başkanlığı sorumludur.



Diğer kanunların uygulanması 
Madde 29 – (1) Bu Kanunda hüküm olmayan hallerde ……. Kanunu ve …….Kanunu ile  kamu görevlilerinin mali 
ve sosyal haklarını düzenleyen diğer kanunların bu Kanuna ve devam etmekte olan toplu sözleşmeye aykırı olma-
yan hükümleri uygulanır.  
(2) Bu  Kanun gereğince yapılacak tebligatlar, Kanunda aksi öngörülmedikçe Tebligat Kanunu hükümlerine göre 
yapılır. 
(3) Bu Kanunun uygulanmasından doğan uyuşmazlıklar, Kanunda açıkça belirtilenler hariç olmak üzere idari yargı 
yerlerince çözümlenir.   

Ödenek
Madde 30- (1) Bu Kanunun ……… maddeleri gereğince yapılacak ödemeleri karşılamak üzere, 
…………………………. Başkanlığı/Bakanlığı bütçelerine gerekli ödenek konulur. 

Toplu sözleşmeye yasak hükümler konulması 
Madde  31 – (1) Toplu sözleşmelere, Bu Kanunun 5 inci maddesine aykırı hükümler  koyanlar hakkında …….. 
…………….. cezasına hükmolunur. 

İlân etmeme ve mahkeme kararına uymama 
Madde 32 – (1) Bu Kanunun;
a)  26 ncı maddesi gereğince açılan davalar sonunda mahkemenin kesinleşen  kararının gereklerini yerine 
getirmeyenler hakkında, ilgililerden birinin şikâyeti üzerine ……. liradan az olmamak üzere ağır para ceza-
sına, 
b) 28 inci maddesinde belirtilen ilan etme sorumluluğunu yerine getirmeyenler hakkında ……… liradan 
………….liraya kadar ağır para cezasına mahkûm  edilir. 
(2) Suçun tekerrürü halinde, birinci fıkrada belirtilen cezalar,  üçte birden yarıya kadar artırılmak suretiyle 
uygulanır. 
(3) Suç sayılan fiiller için genel hükümlere göre yapılacak ceza kovuşturması sonucunda verilecek cezalar 
saklıdır. 

Yönetmelikler
 Madde 33- (1) Bu Kanunun uygulanması bakımından;
 a) Hizmet kolları toplu sözleşme görüşmelerinde kamu işverenini temsil edecek heyetin oluşturul-
masına ilişkin usul ve esaslar,
 b) Dayanışma aidatı ödeme talebine ve dayanışma aidatının taraf sendikaya aktarılmasına ilişkin usul 
ve esaslar, 
 c) Toplu sözleşmenin emeklileri yansıtılmasında Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılacak iş ve 
işlemler, 
 d) Sendikaların üye sayılarının, yetkili konfederasyonun ve sendikaların belirlenmesine ilişkin is ve 
işlemler, bu kapsamda hazırlanacak tutanaklarla ilgili usul ve esaslar, 
 e) Sendika üye sayılarına, yetkili konfederasyon ve sendikalara ilişkin itirazla ilgili usul ve esaslar, 
 f) Toplu sözleşme görüşmelerine, uyuşmazlığın tespitine ilişkin usul ve esaslar, 
 g) Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’nun; üyelerinin belirlenmesine, seçimine, çalışma şekline, karar 
alma süreçlerine, üyelerine yapılacak ödemelere, genel sekreterinin niteliklerine ve atanmasına, genel sek-
terlik biriminde görev alacaklara, çalışmalarında raportör olarak görev yapacaklara ilişkin usul ve esaslar, 
 h) Toplu sözleşmelerin ilanına ilişkin usul ve esaslar, 
kanunun yayımı tarihinden itibaren üç ay içinde, kamu görevlileri sendikaları konfederasyonlarının da görüş-
leri alınmak suretiyle Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Devlet Personel Başkanlığının 
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birlikte hazırlayacakları Yönetmeliklerle düzenlenir. 
 (2) Birinci fıkrada belirtilen Yönetmelikler yürürlüğe girinceye kadar, 2822 Sayılı Kanunun bu kanu-
na aykırı olmayan hükümleri ile 2822 sayılı Kanuna dayalı olarak çıkarılan Yönetmeliklerdeki hükümleri, kı-
yasen uygulanır. 

Yürürlük
Madde 34 – (1) Bu Kanun, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.  

Yürütme
Madde 35 – (1) Bu Kanunu, Bakanlar Kurulu yürütür.  
  

“4688 SAYILI KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI KANUNUNDA  
DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN” TASLAĞI

BİRİNCİ KISIM
Amaç, Kapsam ve Tanımlar

MADDE 1- 25/06/2001 tarihli ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu’nun birinci maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 
Bu Kanunun amacı, kamu görevlilerinin ekonomik, sosyal ve meslekî hak ve menfaatlerinin korunması ve gelişti-
rilmesi için oluşturdukları sendika ve konfederasyonların kuruluşu, organları, yetkileri ve faaliyetleri ile sendika ve 
konfederasyonlarda görev alacak kamu görevlilerinin hak ve sorumluluklarını belirlemektir. 

MADDE 2- Aynı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (h), (ı), (j) 
ve (k) bentleri yürürlükten kaldırılmıştır. 
 a) Kamu Görevlisi: Kamu kurum ve kuruluşlarının işçi statüsü dışındaki bir kadro veya sözleşmeli perso-
nel pozisyonunda çalışanları, 
  
MADDE 3- Aynı Kanunun 4 üncü maddesinin son fıkrasının ikinci cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 4- Aynı Kanunun 5 inci maddesinin ikinci fıkrasına “hizmet kolları” ifadesinden sonra gelmek üzere “ 
kamu görevlileri sendikaları konfederasyonlarının da görüşleri alınmak suretiyle” ibaresi eklenmiştir. 

MADDE 5- Aynı Kanunun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 6- Aynı Kanunun 9 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Sendika genel kurulları, üyelerden oluşur. Sendika şubesi genel kurulları, delegelerle yapılabilir. Sendika genel 
kurulu, üye sayısı bini aştığı takdirde delegelerle yapılabilir.”
 
MADDE 7- Aynı Kanunun 10 uncu maddesinin;
 a) üçüncü fıkrasının sonuna “Bu zorunluluk, tüzükte belirtilmek kaydıyla bu belgelerin elektronik ortam 
aracılığıyla ilgililerin elektronik posta adreslerine gönderilmesi ya da konfederasyon, sendika veya sendika şubesi-
nin internet adresinde yayımlanması suretiyle yerine getirilebilir.” cümlesi, 
 b) dördüncü fıkrasına “gerekli gördüğü durumlarda ya da” ibaresinden sonra gelmek üzere, “aynı anda 
olmak ve aynı gerekçeye dayanmak kaydıyla” ifadesi,  
c) sekizinci fıkrasına “yürütmekle görevli olmak üzere” ibaresinden sonra gelmek üzere “son genel kurulda zorun-



lu organlara adaylık başvurusunda bulunmayan üyeler arasından” ifadesi
eklenmiştir. 

MADDE 8- Aynı Kanunun 11 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
“Madde 11 –Genel kurullarda seçimler yargı gözetimi altında serbest, eşit, gizli oy, açık sayım ve döküm esasına 
göre yapılır.
 Genel kurullarda zorunlu organlara delege veya üye seçimleri, yargı gözetimi altında serbest, eşit, gizli 
oy, açık sayım ve döküm esasına göre aşağıdaki şekilde yapılır.
    Seçim yapılacak genel kurul toplantılarından en az on beş gün önce genel kurula katılacak üye veya 
delegeleri belirleyen listeler ile toplantının gündemi, yeri, günü, saati ve çoğunluk olmadığı takdirde yapılacak ikinci 
toplantıya ilişkin hususları belirten bir yazı ile birlikte, iki nüsha olarak o yer seçim kurulu başkanı olan hakime ve 
mahalli mülki amire tevdi edilir. O yerde birden fazla seçim kurulu varsa, görevli seçim kurulunu il seçim kurulu 
tespit eder. Toplantı tarihleri gündemde yer alan diğer konular göz önünde bulundurularak, görüşmelerin bir 
Cumartesi günü akşamına kadar sonuçlanmasını ve seçimlerin ertesi gün olan Pazar gününün dokuz – on yedi 
saatleri arasında yapılmasını sağlayacak şekilde düzenlenmesi zorunludur. Şube genel kurullarında görüşmeler ve 
seçimler, yukarıdaki günlerden birisi içinde de tamamlanabilir.
     Hakim gerektiğinde ilgili kayıt ve belgeleri de getirtip incelemek suretiyle varsa noksanları tamamlattıktan 
sonra seçime katılacak üye veya delegeleri belirleyen liste ile yukarıdaki fıkrada belirtilen diğer hususları onaylar. 
Onaylanan liste ile toplantıya ilişkin diğer hususlar genel kurulun toplantı tarihinden yedi gün önce sendika şubesi, 
sendika veya konfederasyon binasında asılmak suretiyle ilan edilir. İlan süresi üç gündür.
     İlan süresi içinde listeye yapılacak itirazlar hakim tarafından incelenir ve en geç iki gün içinde kesin olarak 
karara bağlanır. Bu suretle kesinleşen listeler ile toplantıya ilişkin diğer hususlar hakim tarafından onaylanarak ilgili 
sendika şubesi, sendika veya konfederasyona gönderilir.
     Hakim, bir başkan ve iki üyeden oluşan seçim sandık kurulu oluşturur. Sandık kurulu başkanı en az on 
yıllık hizmeti bulunan Devlet memurları, diğer üyeleri ise aday olmayan üye veya delegeler arasından seçilir. Ayrı-
ca, aynı şekilde bir yedek başkan ve iki yedek üye de belirlenir.
     Seçim sandık kurulu, seçimlerin kanunun ve sendika veya konfederasyon tüzüğünün öngördüğü esaslara 
göre yürütülmesi, yönetimi ve oyların tasnifi ile görevli olup, bu görevleri seçim ve tasnif işlemleri bitinceye kadar 
aralıksız olarak devam eder.
     Genel kurullarca yapılacak seçimlerde aday olanların listeleri birlikte veya organlara göre ayrı ayrı olmak 
üzere başkanlık divanınca yeteri kadar düzenlenerek ilgili seçim kurulu başkanına mühürlenmek üzere verilir.
     Listede adı yazılı bulunmayanlar oy kullanamazlar. Oylar, oy verenin nüfus hüviyet cüzdanı ve resimli 
üyelik veya delegelik kimlik kartı ile ispat edilmesinden ve listedeki isminin karşısındaki yerin imzalanmasından 
sonra kullanılır. Oylar, oy verme sırasında sandık kurulu başkanı tarafından verilen, adayları gösterir seçim kurulu 
başkanınca mühürlenmiş listedeki isimlerin işaretlenmesi suretiyle kullanılır. Seçilecek organı oluşturan üye sayısın-
dan fazla adayın işaretlendiği oy pusulaları ile diğer kağıtlara yazılan oylar geçersiz sayılır.
     Seçim süresinin sonunda seçim sonuçları tutanakla tespit edilip, seçim sandık kurulu başkan ve üyeleri 
tarafından imzalanır. Tutanakların bir örneği seçim yerinde asılmak suretiyle ilan edilir. Kullanılan oylar ve diğer 
belgeler tutanağın bir örneği ile birlikte üç ay süre ile saklanmak üzere seçim kurulu başkanlığına verilir.
Seçimin devamı sırasında yapılan işlemler ile tutanakların düzenlenmesinden itibaren iki gün içinde seçim sonuçla-
rına yapılacak itirazlar hakim tarafından aynı gün incelenir ve kesin olarak karara bağlanır. İtiraz süresinin geçmesi 
ve itirazların karara bağlanmasından hemen sonra hakim, yukarıdaki hükümlere göre kesin sonuçları ilan eder ve 
ilgili sendika, sendika şubesi veya konfederasyona bildirir. İlgililerin aşağıdaki fıkra hükmüne göre başvuru hakkı 
saklıdır
Hakim, bu maddede belirtilen hükümlere aykırı olarak seçim yapılması veya seçim sonuçlarını etkileyecek ölçüde 
bir usulsüzlük veya kanuna aykırı uygulama nedeniyle seçimlerin iptaline karar verdiği takdirde iki günden az ve 
yedi günden fazla bir süre içinde olmamak üzere seçimlerin yenileneceği tarihi tespit ederek ilgili sendika, sendika 
şubesi veya konfederasyona bildirir. Belirlenen günde yalnız seçim yapılır ve seçim işlemleri yukarıdaki fıkralarda 
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yer verilen hükümler ile kanunun öngördüğü diğer hükümlere uygun olarak yürütülür.
Seçim kurulu başkanı ve seçim sandık kurulu başkanı ile üyelerine, “Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen 
Kütükleri Hakkında Kanun” da belirtilen esaslara göre ilgili sendika, sendika şubesi veya konfederasyonca ücret 
ödenir.
     Seçimler sırasında sandık kurulu başkanı ve üyelerine karşı işlenen suçlar, kamu görevlilerine karşı işlen-
miş gibi cezalandırılır.
Seçimlere ilişkin usul ve esaslar, bu madde hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla sendika ve konfederasyonların 
tüzüklerinde belirtilir.”
        
MADDE 9- Aynı Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
 “h) Sendika şubesi açma veya şubeleri birleştirme ya da kapatma, bu konularda yönetim kuruluna yetki 
verme, “
 
MADDE 10- Aynı Kanunun 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
“Madde 13 – Sendika şubesi ve sendika yönetim kurulları en az üç, en çok yedi üyeden; konfederasyon yönetim 
kurulları ise en az beş, en çok on üyeden oluşur.
Disiplin Kurulu en az üç, en çok beş üyeden, denetleme kurulu en az üç denetçiden oluşur. Şubelerde bir denet-
çi ile yetinilebilir.
 Yönetim, denetleme ve disiplin kurulları ile kurulması uygun görülen diğer organların oluşumu, görev 
ve yetkileri ile toplanma ve karar alma usulleri aşağıdaki esaslara uygun olarak sendika veya konfederasyonların 
tüzüklerinde düzenlenir.
 Yönetim Kurulu;  Konfederasyon, sendika veya sendika şubesini temsil etmek veya gerekli gördüğü hal 
ve konularda üyelerinden bir veya bir kaçına yetki vermek veya ilgilileri görevlendirmek; Konfederasyon, sendika 
veya sendika şubesini kanunların ve tüzüğünün verdiği yetki çerçevesinde yönetmek; gelir ve gider hesaplarına 
ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak; genel kurulca verilecek 
diğer görevleri yerine getirir.  Yönetim kurulu toplantı zamanı ve nisabı, sendika veya konfederasyonun tüzüğün-
de belirtilir. Ancak toplantı nisabı, üye tamsayısının salt çoğunluğunun altında tespit edilemez. Karar nisabı, mevcut 
üyelerin salt çoğunluğudur. Oyların eşitliği halinde başkanın katıldığı taraf çoğunluğu sağlamış sayılır.
     Sendika ve konfederasyon yönetim kurullarının üye sayısı, ayrılmalar sebebiyle yedeklerin de getirilme-
sinden sonra, üye tamsayısının yarısından aşağı düşerse, genel kurul, mevcut yönetim kurulu üyeleri veya denet-
leme kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmaması halinde üyelerden birinin başvurması 
üzerine iş davalarına bakmakla görevli mahalli mahkeme, üyeler arasından seçeceği üç kişiyi bir ay içinde genel 
kurulu toplamakla görevlendirir.
    Şube yönetim kurulundaki ayrılmalar halinde yeni yönetim kurulunun seçilebilmesi için gerekli işlemler 
sendika yönetim kurulunca yapılır.
     Yönetim kurulu kararları, kara defterine yazılarak hazır üyelerce imzalanır.
     Disiplin kurulu; sendika veya konfederasyonun tüzüğüne, amaç ve ilkelerine aykırı hareket ettiği ileri sü-
rülen üyeleri hakkında soruşturma yapar, üyelikten çıkarma dışındaki tüzüğünde gösterilen disiplin cezalarını verir 
ve sonucunu genel kurula ve diğer ilgililere bildirir. Disiplin kurulu toplantıları hakkında, yönetim kurulu toplantıları 
hakkındaki hükümler uygulanır. 
     Denetleme kurulu: Yönetim kurulu faaliyetlerinin genel kurul kararlarına uygun olarak yapılıp yapılma-
dığının denetlenmesi; Sendika veya konfederasyonun tüzüğüne uygun olarak idari ve mali denetlemede bulu-
nulması; Yönetim kurulundan genel kurulun olağanüstü toplantıya çağrılmasının istenmesi, sendika veya konfe-
derasyonun tüzüğünde gösterilen diğer denetleme görevlerinin yapılması, Denetleme raporunun hazırlanarak 
genel kurula sunulması görev ve yetkilerini yerine getirir. Denetleme kurulunun veya denetçinin çalışma esasları, 
yönetim kurulu toplantılarına ilişkin esaslar göz önünde bulundurularak sendika veya konfederasyonun tüzüğünde 
tespit edilir.”



MADDE 11- Aynı Kanunun 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
“Madde 15 –  Bu Kanuna göre kurulan sendikalara;
 a) Yüksek yargı organlarının başkan ve üyeleri, hâkimler, savcılar ve bu meslekten sayılanlar, 
 b) Bu Kanun kapsamında bulunan kurum ve kuruluşların müsteşarları, başkanları, genel müdürleri, daire 
başkanları ve bunların yardımcıları, yönetim kurulu üyeleri, merkez teşkilâtlarının denetim birimleri yöneticileri ve 
kurul başkanları, hukuk müşavirleri, bölge ve il teşkilâtlarının en üst amirleri ile bunlara eşit veya daha üst düzeyde 
olan kamu görevlileri, belediye başkanları ve yardımcıları,
 c) Yükseköğretim Kurulu Başkan ve üyeleri ile Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkan ve üyeleri, 
üniversite ve yüksek teknoloji enstitüsü rektörleri, fakülte dekanları, enstitü ve yüksek okulların müdürleri  ile 
bunların yardımcıları,
 d) Mülkî idare amirleri,
 e) Silahlı Kuvvetler mensupları,
 f) Millî İstihbarat Teşkilâtı mensupları,
 g) Bu Kanun kapsamında bulunan kurum ve kuruluşların merkezi denetim elemanları,
 h) Emniyet hizmetleri sınıfı personeli, üye olamazlar ve sendika kuramazlar.”

MADDE 12- Aynı Kanunun 16 ncı maddesinin dördüncü fıkrasının birinci cümlesi; “Üyenin sendikadan çıkarılma 
kararı sendika yönetim kurulunca alınır”  şeklinde değiştirilmiştir. 

MADDE 13- Aynı Kanunun 18 inci maddesinin;
a) ikinci fıkrasına “işyeri sendika temsilcisi” ibaresinden sonra gelmek üzere “il, ilçe sendika temsilcisinin” ibaresi 
eklenmiş, 
b) dördüncü fıkrası, “Sendika veya konfederasyonu ilk genel kurula kadar sevk ve idare edecek yönetim kurulu 
üyeleri, genel kurulda yönetim kuruluna seçilenler ile sendika şube yönetim kurulu üyeleri seçildikleri tarihten 
itibaren durumlarını en geç otuz gün içinde kurumlarına yazılı olarak bildirirler. Söz konusu yöneticiler, sendika 
tüzüğünde belirtilen hükümlere göre, ayrıca yazılı talepte bulunmaları halinde bu görevleri süresince aylıksız izine 
ayrılırlar. Talepte bulunmayanlar ise kurumlarındaki görevlerine devam ederler. İzine ayrılmayan yönetim kurulu 
üyeleri haftada iki gün kurumlarından izinli sayılırlar.”  
c) yedinci fıkrası, “Aylıksız izne ayrılan sendika yöneticilerinin bu süreleri, emekli kesenekleri ve karşılıklarının yöne-
ticisi oldukları sendika ve konfederasyon tarafından ödenmesi koşuluyla, kazanılmış hak aylıklarında dikkate alınır 
ve emekliliğe esas hizmet süresinden sayılır.”
şeklinde değiştirilmiştir. 

MADDE 14- Aynı Kanunun 19 uncu maddesinin birinci fıkrası ile ikinci fıkrasının (a), (e) ve (h) bentleri aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 
“Kamu görevlileri sendikaları ile konfederasyonları, ilgili Kanun hükümleri çerçevesinde yetkili olmaları halinde 
toplu sözleşmenin tarafı olmaya yetkilidir. “
“a) Genel olarak kamu personelinin hak ve ödevleri, çalışma koşulları, yükümlülükleri, iş güvenlikleri ile sağlık 
koşullarının geliştirilmesi konularında görüş bildirmek”
“e) Üyelerin ekonomik ve sosyal hak ve menfaatleri ile personel hukukunu ilgilendiren konularda ilgili kurumlara 
ve yetkili makamlara sunulmak üzere çalışmalar yapmak ve öneriler getirmek.”
“h) Yangın, su baskını, deprem gibi tabii afetlerin vukuunda, gerektiğinde üyelik şartı aranmaksızın nakit mevcu-
dunun yüzde onunu aşmamak kaydıyla afete uğrayan bölgelerde konut, sağlık ve eğitim tesisleri yapmak, aynî ve 
nakdî yardımda bulunmak.”

MADDE 15- Aynı Kanunun dördüncü kısmının ikinci bölümünün başlığı “İl, İlçe ve İşyeri Temsilcileri” olarak, 21 
nci ve 22 nci maddeleri başlıklarıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiş 23 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmış-
tır. 
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“İşyeri sendika temsilcileri
Madde 21 –Sendikalar, üyelerinin bulunduğu işyerlerinde,  işyeri sendika temsilcisi seçmeye yetkilidir.
            Sendika temsilcileri, işyerlerinde, üyelerinin işveren veya işyeri ile ilgili sorunlarını dinlemek, ilgili yerlere 
iletmek ve sendika ile işveren arasında iletişim sağlamak amacıyla, sendikaların tüzüklerinde belirtilen şekilde 
işyerinden seçilirler.
             İşyerinde sendikanın bulundurabileceği temsilci sayısı, işyerindeki kamu görevlisi sayısı 20-100 arasında 
ise en çok bir, 101-500 arasında ise en çok iki, 501-1000 arasında ise en çok üç, 1001-2000 arasında ise en çok 
beş, 2000’den fazla ise en çok yedidir. Birden fazla temsilcinin bulunması halinde temsilcilerden biri sendika ta-
rafından baş temsilci olarak görevlendirilebilir. İşyeri sendika temsilcileri, bu görevlerini işyerinde yerine getirirler. 
İşyeri sendika temsilcileri haftada bir gün izinli sayılırlar. İstekte bulunmaları ve kullanım şeklini bildirmek kaydıyla 
bu izinlerini,  haftada 8 saati aşmayacak şekilde çalışma günlerine dağıtarak da kullanabilirler. 
 Kamu işvereni, yönetim ve hizmetin işleyişini engellemeyecek biçimde sendika işyeri temsilcilerine çalış-
ma saatleri içinde ve dışında görevlerini yapabilmeleri için imkânlar ölçüsünde kolaylıklar sağlar.

İl ve İlçe sendika temsilcilikleri
Madde 22 –Sendikalar, işyerlerinde üyelerinin ya da işyeri sendika temsilcilerinin yaşadıkları sorunlarını dinlemek 
ve ilgili yerlere iletmek, işyeri sendika temsilcilerinin birbirleri ve sendika ile iletişimlerini sağlamak amacıyla ilçeler-
de ve şube örgütlenmesi bulunmayan illerde, sendika temsilciliği kurabilirler. 
            İl ve ilçe sendika temsilciliklerinin kaç üyeden oluşacağı sendikanın tüzüğünde belirtilir. İl ve ilçe tem-
silciliklerinde görevlendirilen üyelerden biri sendikanın yetkili organı tarafından il-ilçe sendika temsilcisi olarak 
görevlendirilir.”
İl ve ilçe sendika temsilcileri, haftada bir gün idari izinli sayılırlar. İstekte bulunmaları ve kullanım şeklini bildirmeleri 
kaydıyla bu izinlerini haftada 8 saati geçmeyecek şekilde çalışma günlerine dağıtarak da kullanabilirler. 
 Kamu işvereni, yönetim ve hizmetin işleyişini engellemeyecek biçimde sendika il ve ilçe sendika temsilci-
lerine çalışma saatleri içinde ve dışında görevlerini yapabilmeleri için imkânlar ölçüsünde kolaylıklar sağlar.

MADDE 16- Aynı Kanunun 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
“a) Üyelik ödentileri ile dayanışma aidatlarından,”

MADDE 17- Aynı Kanunun 26 ncı maddesinin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
“ Konfederasyon ve sendikalar, katma değer vergisinden, emlak vergisi ve motorlu taşıt vergisinden muaftır.”
 
MADDE 18- Aynı Kanunun 28, 29, 30, 31, 32. 33, 34 ve 35 nci maddeleri ile bu maddelerin bulunduğu bölüm 
madde başlığıyla birlikte yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 19-  Aynı Kanunun 37 nci maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 20- Aynı Kanunun 40 ıncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“Madde 40 –Fesih, infisah ve kapatma hallerinde, sendikaların para ve mal varlığı tüzükle veya feshe karar veren 
genel kurul kararı ile bu Kanuna göre kurulmuş aynı nitelikteki bir kuruluşa bırakılmış olmadıkça varsa üyesi bulun-
duğu konfederasyona devredilir.
 Devrin konfederasyon tarafından kabul edilmemesi, sendikanın konfederasyon üyesi olmaması hallerin-
de, para ve mal varlığı Hazineye devredilir. Fesih, infisah veya kapatılmanın Konfederasyon üzerinde gerçekleşme-
si halinde, konfederasyon tüzüğünde yer alan hüküm veya genel kurul kararı doğrultusunda işlem yapılır. Tüzükte 
hüküm bulunmaması veya genel kurul kararı bulunmaması hallerinde, Konfederasyonunun para ve mal varlığı, 
devri kabul eden bağlı sendikaları arasında üye sayıları oranında paylaştırılır. Devrin bağlı sendikalarca reddedilme-



si halinde, para ve mal varlığı Hazine’ye devredilir. 
     Para ve mallar, bu maddede belirtilen kuruluşlar dışında gerçek veya tüzel bir kişiye, kuruluşa, kuruma 
devredilemez.” 

MADDE 21- Aynı Kanunun 41 inci maddesinin (c) ve (f) bentleri yürürlükten kaldırılmış, maddenin sonuna aşağı-
daki fıkra eklenmiştir. 
“Konfederasyon ve sendikalar, tüzüklerinin uygulanması bakımından yönetim kurulu kararıyla Yönetmelik yayımla-
yabilir. Denetleme ve Disiplin kurullarıyla ilgili yönetmelikler, ilgili kurulların görüşü alınarak hazırlanır.” 

MADDE 22- Aynı Kanunun 42 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ile ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değişti-
rilmiştir. 
            “b) Personel konularına ilişkin olarak karşılaşılacak sorunları Maliye Bakanlığı’nın görüşlerini alarak gider-
meye Devlet Personel Başkanlığı,”
            “Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı yukarıda belirtilen 
hususlar ile ihtiyaç duyulacak diğer hususlarda bu kurumlardan birinin talebi üzerine ortak çalışma yapabilirler. Bu 
çalışmalara, en çok üyeye sahip üç kamu görevlileri sendikaları konfederasyonunun temsilcileri de davet edilir.”
 
MADDE 23- Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

MADDE 24- Bu kanun, yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
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MEMUR-SEN KONFEDERASYONU 
VIII. DÖNEM 2008 

TOPLU GÖRÜŞME TALEPLERİ

TOPLU SÖZLEŞME VE GREV HAKKI

İnsan hakları ve özgürlükleriyle ilgili hemen hemen bütün evrensel belgelerde kamu çalışanlarının sendikal haklarına 
da yer verilmiştir. Temel haklar içerisinde yer alan sendikal haklar; “özgür biçimde örgütlenme”, “toplu sözleşme” 
ve “grev” hakkını kapsamaktadır. 

Teşkilatlanma ve Kolektif Müzakere Hakkı Prensiplerinin Uygulanmasına dair 98 no’lu ILO Sözleşmesi, 8-8-1951 
günlü 5834 sayılı yasayla uygun bulunmuş ve 14.08.1951 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 
Bu sözleşmenin toplu pazarlık hakkını düzenleyen 4. maddesi uyarınca, tüm çalışanların toplu sözleşme hakkı vardır. 

Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun öngördüğü toplu görüşme sistemi,  kamu görevlilerinin sorunlarına çözüm 
getiremediği gibi esasen bu görüşmeler sonucunda varılan kararların hayata geçirilmemesi durumunda uygulanacak 
bir yaptırım da içermemektedir. 

Kamu çalışanlarının toplu sözleşmeli ve grevli sendikal hak taleplerinin hukuki dayanağını, “Usulüne göre yürür-
lüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası antlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı hüküm-
ler içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletlerarası antlaşma hükümleri esas alınır” hükmünü içeren 
Anayasa’nın 07/05/2004 tarih 5170 sayılı Kanunun 7.maddesiyle değişik 90. maddesi oluşturmaktadır. Anayasanın 
bu hükmü kapsamında değerlendirilmesi gereken İLO Sözleşmeleri ile Avrupa Sosyal Şartı’nın konuyla ilgili hü-
kümleri incelendiğinde kamu çalışanlarının toplu sözleşme ve grev hakkından yoksun bırakılmaları en yalın biçimiyle 
hukuka aykırılık oluşturmaktadır. 

Anayasanın çalışma hukuku ve hayatına ilişkin hükümleri incelendiğinde, işçilere tanınan toplu sözleşme ve grev 
hakkının kamu çalışanlarına (kamu görevlilerine) tanınmamasının kendi içinde tutarsızlık oluşturduğu açıkça görül-
mektedir. Anayasanın “Sendika Kurma Hakkı” başlıklı 51 inci maddesinde sendika kurma hakkı yönüyle işçiler ve 
kamu çalışanları arasında bir ayırım yapılmaksızın “çalışanlar” ifadesine yer verilirken toplu iş sözleşmesi ve grev 
hakkının düzenlendiği 53 üncü ve 54. üncü maddelerinde ise işçiler ve kamu çalışanları arasında ayırım yapılarak 
toplu iş sözleşmesi ve grev hakkı sadece işçilere tanınmış, kamu çalışanları bu haktan yoksun bırakılmıştır. Bir başka 
ifadeyle, kamu çalışanları açısından sendika ve sendikal hak terminolojisinde karşılığı bulunmayacak şekilde grevsiz 
ve toplu sözleşmesiz sendika kurulması öngörülmüştür. Sendika kavramının öncelikli gerekliliği olan toplu sözleşme 
hakkının ikamesi olarak kamu çalışanlarına sunulan toplu görüşme sürecine ilişkin gerek Anayasal gerek yasal düzen-
lemeler incelendiğinde ve bu hükümler kapsamında gerçekleştirilen geçmiş dönem toplu görüşmelerinin sonuçları 
irdelendiğinde bu sürecin örgütlülükten gelen gücün hak ve kazanım elde etmeye dönüştürülmesi yönüyle itibari 
bir değer ifade etmediği görülecektir. Daha açık bir ifadeyle, kamu çalışanları açısından temennilerin kamu işvereni 
açısından da vaatlerin dile getirildiği yuvarlak masa toplantısı niteliğindeki toplu görüşme uygulaması, toplu sözleşme 
hakkının ikamesi olmaktan dahi uzaktır.  Bu nedenle örgütlü toplum ve sendika kavramlarının uluslar arası alandaki 
karşılıklarına uygun olarak kamu çalışanları açısından gerçekleştirilebilmesi için ivedilikle ve kararlılıkla toplu sözleşme 
hakkının hayata geçirilmesi gerekmektedir.
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Diğer taraftan, çalışanların, taleplerine duyarsız kalan işveren üzerinde baskı uygulamasında ve yasal sınırlar içerisin-
de kalmak kaydıyla kazanım ve haklar elde etmesinde temel araçlardan biri olan grev hakkından kamu çalışanları-
nın yoksun bırakılmasına ilişkin olarak günümüze değin ortaya konan gerekçeler ipe un sermekten öte bir anlam 
içermemektedir. Şüphesiz kamu hizmetlerinin herhangi bir nedenle kesintiye uğraması veya bu hizmeti sunmakla 
görevli olanların hizmet sunmaktan imtina etme hakkına sahip kılınmaları, gerek hizmetten yararlanan bireyler ge-
rekse hizmeti sunmakla sorumlu kamu otoritesi açısından kolay kabul edilebilir bir durum değildir. Ancak, hizmetin 
kesintiye uğramasını engellemek adına hizmeti sunanların haklarında kısıtlamaya gitmek, demokratik hukuk devleti 
anlayışıyla örtüşmediği gibi örgütlenme ve çalışma hukukuna ilişkin evrensel nitelikte ilke ve değerlerle de örtüşme-
mektedir. Kamu çalışanlarının, hak ve taleplerinin karşılanmasında kamu otoritesinin bu sıfattan kaynaklanan güce 
dayalı takdiri değerlendirmesine mahkûm edilmesi çalışan ve işveren ilişkilerine ilişkin demokratik iletişim sürecine 
de uygun değildir. Kamu otoritesince konulan kurallara aykırı davranması halinde kamu çalışanı sıfatını kaybetmek 
yaptırımıyla muhatap kılınan kamu çalışanlarının, taleplerinin karşılanmaması halinde kamu işvereni üzerinde baskı 
uygulayacak ve sendikal terminolojiye uygun bir araca (grev hakkına) sahip olmaması, günümüz demokratik devlet 
anlayışı yanında örgütlenme hakkıyla da çelişmektedir. 

Bu itibarla, bu toplu görüşme sürecinde öncül sorunumuz ve talebimiz, toplu görüşme sürecini sona erdiren ve 
sendika kavramının doğal eklentileri olan toplu sözleşme ve grev hakkının kamu çalışanlarına sağlanması için gere-
ken Anayasal ve yasal değişikliklerin ivedilikle hayata geçirilmesidir. Bu anlamda, bu yıl son toplu görüşme sürecini 
gerçekleştireceğimiz inanç ve düşüncesiyle bu talebimiz dışındaki taleplerin esasen teferruat niteliğinde olduğunu 
da hatırlatmakta fayda görüyoruz. 

MALİ HAKLARA İLİŞKİN TALEPLERİMİZ

1- MAAŞ KATSAYISI
Maaş katsayısında yapılacak artışın, enflasyon oranı yanında bir önceki yıla ait ekonomik büyüme oranı eklenmek 
suretiyle belirlenmesi gerekmektedir. Bu kapsamda, halen 0,051448 olan maaş katsayısının 2009 yılı için, enflasyon 
oranı (tahmini yıllık enflasyon oranı)+2008 yılı büyüme oranı şeklinde belirlenmesi ve bu belirleme sonucunda 
belirlenen maaş katsayısının (ilk altı ay ve ikinci altı şeklinde dilimlere bölünmeksizin) Ocak ayından itibaren geçerli 
kılınması gerekmektedir. Maaş katsayısındaki artışın belirlenmesinde kullanılan tahmini enflasyon rakamının aşılması 
halinde bu durumun gerçekleştiği aydan geçerli olmak üzere maaş katsayısında enflasyon farkı kadar artış sağlan-
malıdır. 

2- TABAN AYLIĞI
Kamu çalışanlarının bütünü için 681 YTL tutarında olan taban aylığı, çalışanlar arasındaki maaş farklılığının giderilme-
sinde (makasın daraltılmasında) kullanılabilecek en uygun araç konumundadır. Maaş katsayısında yapılan artışların, 
ilgililerin unvan, görev, kadro, görev yapılan kurumla ilişkilendirilen değişkenlere bağlı olarak farklı miktarlarda maaş-
lara yansıması ve yüksek maaş alan kamu çalışanları ile düşük maaş alan kamu çalışanları arasında bu duruma bağlı 
olarak ele geçen net miktar yönüyle eşitsizlik oluşması nedeniyle maaş katsayısında yapılan artış dışında taban aylıkta 
2009 yılı için enflasyon ve büyüme oranı yanında 30 YTL tutarında bir artış sağlanmalıdır. 

3- EK ÖDEME:
375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede 5793 sayılı Kanunla yapılan değişikle (Temmuz ayı itibariyle 136 YTL 
tutarında olan) denge tazminatı kaldırılmış ve kamu çalışanlarına ek ödeme niteliğinde olmak ve en yüksek devlet 
memuru aylığının %200’ünü geçmemek üzere Bakanlar Kurulunca belirlenen miktarda ödeme yapılabileceği öngö-
rülmüştür. Söz konusu düzenlemenin içeriğinde ek ödemeye ilişkin alt sınır belirlenmemiş sadece üst sınır (bugün 
itibariyle 977 YTL) belirlenmiştir. 



Düzenlemenin niteliği ve amacı, kamuoyuna eşit işe eşit ücret ilkesinin hayata geçirilmesi olarak ifade edilmiş ve 
önümüzdeki üç yıllık süreçte kamu çalışanları arasındaki maaş farklılıklarının giderilmesi ve düşük gelirli kamu çalı-
şanlarının gelirlerinde artış sağlanacağı da dile getirilmiştir. Bu çerçevede; 
a) Ağustos ayından itibaren bu kapsamda kamu çalışanlarına yapılacak ek ödemeye ilişkin oranları belirlemek amaçlı 
Bakanlar Kurulu kararında son kez Temmuz ayında ödemesi gerçekleştirilen 136 YTL tutarındaki denge tazmi-
natının korunması amacıyla bütün kamu çalışanları için %28’lik oranın temel değer alınması ve ek ödeme olarak 
kamu çalışanlarına ödenecek miktarı belirleyecek ek ödeme oranlarının %28’in üzerine 100 YTL ilave yapılmak ve 
bu kapsamda yapılacak aylık ödemenin 15/08/2008 itibarıyla en düşük 236 YTL olacak şekilde belirlenmesi, 2009 
yılının 1. ayında da ilave en az 100 YTL daha ek ödeme yapılması, 
 b) Temmuz 2009 itibariyle en az 100 YTL daha artış yapılmasına imkan sağlayacak şekilde ek ödeme oranlarında 
artış sağlanması, 

4- TOPLU GÖRÜŞME PRİMİ; 
Sendikalılık ödeneğinin isminin Toplu Görüşme (Sözleşme) Primi olarak belirlenmesi ve 2007 yılı toplu görüşmele-
rinde 10 YTL’ye çıkarılması konusunda uzlaşılmış olmasına karşın halen 5 YTL tutarında olan söz konusu ödemenin 
500 gösterge rakamıyla aylıklara uygulanan katsayının çarpımıyla bulunacak tutarda (500*0,051448= 25,724 YTL 
olarak )ödenmesi,

5- GELİR VERGİSİ ORANLARI (VERGİ YÜKÜ):
Kamu çalışanlarının özellikle ikinci altı aylık dönem içerisinde gelir kaybına neden olan gelir vergisi oranları ve gelir 
dilimleri itibariyle oluşan mağduriyetin giderilmesine yönelik olarak Gelir Vergisi Kanunu’nun konuyla ilgili 103 üncü 
maddesine – 1/1/2006 tarihinden önceki uygulamanın dayanağını teşkil eden ve ücret gelirlerine uygulanacak gelir 
vergisi oranlarının 5 puan indirilmesini öngören düzenlemenin hayata geçirilmesine imkan sağlayacak şekilde- “ücret 
gelirlerinin vergilendirilmesinde, yukarıdaki tarifede yer alan vergi oranları 5 puan indirilmek suretiyle uygulanır.” 
ifadesi eklenmek suretiyle gelir vergisi oranlarının ücretliler için 5 puan indirilmesi, 

6- FAZLA MESAİ ÜCRETİ
En düşük fazla mesai ücretinin 2,5 YTL’ye çıkarılması ve daha yüksek miktardaki fazla mesai ücretlerinde de bu 
artışa paralel artış sağlanması, 

7- NÖBET ÜCRETİ
Nöbet ücretinin en düşük 2,5 YTL’ye çıkarılması,

8- EK DERS ÜCRETİ
Ek ders ücretine ilişkin gösterge rakamlarının gündüz öğretimi için 140’dan 200’e gece öğretimi için 150’den 220’ye 
çıkarılması, 

9- HARCIRAH UNSURLARI
Harcırah ödenmesine esas günlük yevmiye tutarının belirlenmesinde gösterge sistemine geçilerek bu kapsamda 
günlük yevmiyenin 800 gösterge rakamıyla aylık katsayının çarpımıyla bulunacak tutar olarak tespitine yönelik dü-
zenleme yapılması,
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SOSYAL HAK VE YARDIMLARA İLİŞKİN TALEPLERİMİZ

1- AİLE YARDIMI
Halen 1500 olarak uygulanmakta olan aile yardımının ödenmesine esas gösterge rakamının 2350’ye yükseltilmesi, 

2- ÇOCUK YARDIMI:
Halen 250 olarak uygulanmakta olan çocuk yardımı gösterge rakamının 500’e çıkarılması ve söz konusu yardımın 
ödenmesinde uygulanan iki çocuk sınırlamasının kaldırılması, çocuk yardımının devlet bursundan yararlanan çocuk-
lar için de ödenmesi,

3- YİYECEK YARDIMI: 
Yiyecek yardımından yararlandırma için öngörülen en az 50 personel bulunma şartının kaldırılarak tüm kamu çalı-
şanlarına nakden olmak kaydıyla aylık 55 YTL tutarında yiyecek yardımı verilmesi, 

4- GİYECEK YARDIMI:
Görev ve makam tazminatından yararlananlar hariç olmak üzere kamu çalışanlarının bütününe, nakden ödenmek 
kaydıyla giyecek yardımı verilmesi, 

5- DOĞUM YARDIMI
Bugün itibariyle uygulanmakta olan doğum yardımı ödeneğine esas 2500 gösterge rakamının 10.000’e çıkarılması, 

6- ÖLÜM YARDIMI
Ölüm yardımı ödeneğinin, en yüksek devlet memuru aylığının memurun kendisi için dört katına eş ve çocukları için 
iki katına çıkarılması, 

7- ULAŞIM GİDERİ
Servis hizmeti sunulmayan ve toplu taşıma hizmeti bulunan yerleşim alanlarında görev yapan kamu çalışanlarına 
günlük 3 YTL esas alınmak ve iş günü sayısı esas alınmak suretiyle aylık ulaşım gideri yardımı ödenmesi.

Yukarıda yer alan taleplere ilave olarak;
Sosyal Haklara İlişkin Diğer Konularda, 
Kişi Hak Ve Özgürlükleri İle Demokratik Ve Siyasal Haklara İlişkin Konularda,
Sendikal Haklara İlişkin Konularda,
Atama-Yer Değiştirme Ve Geçici Görevlendirme Uygulamalarına İlişkin Konularda, 
Sicil - Disiplin Hukukuna Ve İşlemlerine İlişkin Konularda,
İstihdam Uygulamalarına, Çalışma Şartları Ve Sürelerine, İzinlere, Görevde Yükselme, Hizmet içi Eğitim Ve İntibak 
Uygulamalarına İlişkin Konularda
Konfederasyonumuza bağlı sendikalarımızla birlikte kararlaştırdığımız talepler, bir kitapçık halinde bastırılarak teşki-
latımıza ve kamuoyuna sunulmuş, Toplu Görüşme Masasında ele alınmaları sağlanmıştır. 
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2008 YILI TOPLU GÖRÜŞMELERİ SÜRECİNDE YAPILAN  
BASIN AÇIKLAMALARI

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 1301 YTL OLMALI

13 Ağustos 2008, Çarşamba  
Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, 2008 yılı toplu görüşme taleplerini bir basın toplantısıyla açıkladı. 
Gündoğdu, 13 üncü derecenin birinci kademesinden maaş almakta olan bekâr bir memurun maaşının 831 YTL’den 
1.301 YTL’ye, 13 üncü derecenin birinci kademesinden maaş almakta olan evli ve eşi çalışmayan bir memurun 
maaşının 934 YTL’den 1.461’ye çıkarılmasını istedi. 

TOPLU GÖRÜŞMELERİN BİRİNCİ TURU TAMAMLANDI

15 Ağustos 2008
2008 yılı toplu görüşmelerinin birinci turu tamamlandı. Görüşme öncesi beklentilerini ‘Avrupa Birliği normları 
çerçevesinde kamu çalışanlarına grevli, toplu sözleşmeli sendika hakkı tanınması ve maaş artışında enflasyon ora-
nının yanında büyümeden pay’ olarak ifade eden Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu görüşme sonrası 
yaptığı açıklamada ise Kamu İşveren Kurulu’nun hazırlık yapmadan geldiğini kaydetti. 21 Ağustos’ta yapılacak ikinci 
tur görüşmeye Kamu İşveren Kurulu’nun makro ve mikro bütün ekonomik verilerle ve net bir teklifle masaya 
gelmesi gerektiğini söyleyen Gündoğdu, memurlara 15 Ağustos’tan geçerli olmak üzere ödenecek ek ödeme zam-
mını önemsediklerini ve 1 Ağustos’ta en az 100 YTL, 1 Ocak’ta yine en az 100 YTL ek ödeme zammı yapılması 
konusunda görüşlerini tekrarladı.

 TALEPLERİMİZİN BİRİNCİ BÖLÜMÜNÜ ALDIK, SIRA DİĞERLERİNDE…

16 Ağustos 2008, Cumartesi
Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, Başbakan Erdoğan tarafından açıklanan ek ödemenin sevindirici 
olduğunu, kamu çalışanlarının beklentilerini bir nebze de olsa karşıladığını söyledi.

TOPLU GÖRÜŞMELERDE İKİNCİ TUR TAMAMLANDI

21 Ağustos 2008, Perşembe
Mali ve sosyal hakların tamamlanmaması nedeniyle geçmiş yıllarda mutabakat altına alınan ancak uygulanamayan 
kararlar ile sendikal ve demokratik haklar görüşüldü. Konfederasyonumuzun toplantıda ısrarla gündeme getirdiği 
sendikalara toplu sözleşme ve grev hakkının verilmesi konusunda ilerleme kaydedildi. Konfederasyonumuz, Başba-
kan Recep Tayyip Erdoğan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’i ziyaret ederek grevli, toplu sözleş-
meli sendikal hak verilmesini istemişti. Toplantının girişinde ise Genel Başkan Ahmet Gündoğdu basına açıklamalar-
da bulundu.9 saat süren Toplu görüşmelerin ikinci turunda öncelikle bu ay yürürlüğe giren ek ödeme düzenlemesi 
ile ortaya çıkan adaletsizlikler ele alındı. Bu meyanda ortaya çıkan adaletsizlikler kamu işveren kurulu tarafından da 
kabul edilerek, gerekli düzeltmelerin yapılacağı taahhüdü sendika temsilcilerine iletildi. 

KESK’İN TOPLU GÖRÜŞME PRİMİ ÜZERİNDEN  
YÜRÜTTÜĞÜ POLEMİĞE CEVAP VERİLDİ

24 Ağustos 2008, Pazar
Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, toplu görüşme primi üzerinden yürütülen polemiklerin yersiz ve 
anlamsız olduğunu, toplu görüşme primiyle sendikalara para istendiği yönündeki söylemlerin de yalan ve iftiradan 
ibaret olduğunu söyledi. Konuyla ilgili olarak bir basın toplantısı düzenleyen Gündoğdu, alın terinin sözcüsü olarak, 
yoğun bir çabayla milyonlarca çalışanın hakkını ararken, diğer konfederasyonlarla çekişmeyi asla ve asla doğru bul-
madıklarını kaydederek, “Çalışanlardan ve tabanından umudunu kesmiş, başka yerlerden, çatışmadan, sataşmadan, 
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hezeyandan, yanlış beyanlardan medet umar hale gelmiş konfederasyonların gündemde kalabilmek için düştükleri 
seviyesizliğe asla düşmeyeceğiz. Kendi iç çatışmalarını, açmazlarını, çelişkilerini örtbas etmenin yolu başka konfe-
derasyonlara hakaret etmek değildir” şeklinde konuştu. ‘Algı sorunu olduğunu düşündüğümüz sendikanın Toplu 
Görüşme Primiyle sendikalara para istediğimiz yaklaşımı yalan ve iftiradır’ şeklinde konuşan Gündoğdu, tekliflerinin 
dikkatle incelenmesi halinde sendikal aidatla hiçbir ilgisi olmadığının görüleceğini ifade etti.

HÜKÜMETİN RAKAMLARI KABUL EDİLEMEZ 

25 Ağustos 2008, Pazartesi
Üçüncü tur görüşmelerde, hükümetin getirdiği rakamlar, kamu çalışanları sendikalarını memnun etmedi. Hüküme-
tin Toplu Görüşme masasına getirdiği rakamların kabul edilemez olduğunu, Perşembe günü yapılacak 4.oturuma 
yeni rakamlarla gelinmesi gerektiğini dile getiren Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, “300–500 rantiyeci 
ve faizciye bütçeden 56 milyar 750 milyon YTL, 2 milyon 154 bin kamu personeline ise sadece 52 milyar 444 
milyon YTL pay ayrılmıştır. Bu kabul edilemez bir durumdur, kamu işveren kurulu ve hükümetin Perşembe günü 
yapılacak müzakerelere yeni rakam ve tekliflerle gelmelerini bekliyoruz. Yapılacak yeni teklif, kamu çalışanlarına 
müjde niteliğinde olmalıdır” dedi. 

MÜZAKERE EDİLEBİLİR TEKLİF BEKLİYORUZ 

27 Ağustos 2008, Çarşamba
Memur-Sen Konfederasyonu Mehmet Akif İnan Konferans Salonunda düzenlenen basın toplantısında toplu gö-
rüşmelerin ilk üç turunda elde edilen kazanımları açıklayan Memur-Sen Konfederasyonu Genel Başkanı Ahmet 
Gündoğdu, yarın yapılacak (28.08.2008) 4. turda masaya getirilecek mali ve sosyal talepleri kamuoyu ile paylaştı. 
Genel Başkan Ahmet Gündoğdu’nun basın toplantısında “Hükümetin, bizim de zorlamamızla üçüncü otu-
rumda toplu görüşme masasına getirdiği mali haklar konusundaki tekliflerini kabul etmemiz mümkün değildir” 
şeklindeki açık cümlesi, 4. turda yaşanacaklara ilişkin ipucu şeklinde değerlendirildi. Genel Başkan Gündoğdu, 
“Hükümetin Perşembe günü yapılacak dördüncü oturuma çalışanların alın terinin karşılığı olan, dört kişilik bir 
ailenin insanca geçinebileceği, açlık sınırının üzerinde, yoksulluk sınırına yaklaşmış net bir teklifle gelmesini 
bekliyoruz.” dedi.

Ahmet Gündoğdu, Memur-Sen’in Perşembe günü toplu görüşme masasına yeniden getireceği talepleri şu şekilde 
sıraladı: “Memur Sen olarak, kamuoyunun da bildiği gibi bekâr bir memur için 1.301 YTL; evli, iki çocuk sahibi ve 
eşi çalışmayan bir memur için 1.461 YTL olarak duyurduk. Yüzde 7.5 hedeflenen enflasyon (gerçekleşen enflasyon 
yüksek olursa fark verilmesi kaydıyla), yüzde 4.5 büyüme olmak üzere toplam yüzde 12 maaş artışı teklifi yaptık. 
Ek ödemelerin Ağustosta en az 100, Ocak’ta en az 100 YTL olmasını istedik Taban aylığa 30 YTL zam, sadece 
sendikalı üyelere 25 YTL toplu görüşme primi, çalışmayan eşler için eş yardımının 77 YTL’den 121 YTL’ye Çocuk 
yardımının da 12.5 YTL’den 25 YTL’ye çıkarılmasını istedik. Ancak hükümet toplu görüşme masasına halen net bir 
rakam getiremedi. Kamu İşveren Kurulu, DPT’nin 2009 orta vadeli ekonomik programındaki verileri sundu. Buna 
göre, hükümetin 2 milyon 154 bin memura 52 milyar 444 milyon YTL ayırdığını görüyoruz. Bu da hükümetin 
geçen yıla ilave olarak 5 milyar 759 milyon YTL öngördüğünü ortaya koyuyor.Burada şunu dikkatlerinize sunmak 
istiyorum. 2009 yılı faiz giderleri için 56 milyar 750 milyon YTL ayrılmış, buna mukabil milyonlarca kamu çalışanına 
52 milyar 444 milyon YTL öngörülüyor. Bunu ekonomik verilerle, sosyal adaletle, akılla ve mantıkla izah etmek 
mümkün değil. Devletin zor durumundan yararlanarak devlete para veren rantiyeciye-faizciye devletin bütün asli 
işlerini yapan memurlardan daha fazla kaynak ayırmanın, sosyal devlet ilkesiyle bağdaştığını söylemek imkansız.”



GÜNDOĞDU: HÜKÜMETİN 7,6’LIK ZAM TEKLİFİ KABUL EDİLEMEZ 

28 Ağustos 2008, Perşembe
Toplu görüşmelerin 4. turunda Devlet Bakanı Murat Başesgioğlu, hükümetin mali konulara yönelik teklifini 
açıkladı. Açıklanan teklife göre, 2009 yılının birinci 6 ayı için yüzde 3.5, ikinci 6 ayı için yüzde 4 olmak üzere me-
murlara kümülatif yüzde 7,6 oranında maaş zammı yapılması öngörülüyor. Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet 
Gündoğdu, Bakan Başesgioğlu’nun açıklamış olduğu rakamı kabul edilir bulmayarak konfederasyonun yetkili 
kurullarıyla teklifi değerlendirmek üzere süre istedi. Genel Başkan Gündoğdu’nun talebine karşılık saat 16.00’da 
başlamak üzere toplantıya ara verildi. Çıkışta basına açıklama yapan Ahmet Gündoğdu, rakamların memurları 
tatmin etmekten uzak olduğunu belirterek, bu teklifi kabul etmelerinin mümkün olmadığını söyledi. Hükümetin 
16.00’da başlayacak toplantıya müzakere edilebilir yeni bir rakamla gelmesini isteyen Gündoğdu, müzakereleri 
yasal süreç olan Cuma günü saat 24.00’e kadar devam ettireceklerini bildirdi. Gündoğdu, Hükümetin toplu 
görüşme masasına getirdiği teklifi yukarıya doğru esnetmesini isteyerek, yüzdelik zam yanında çocuk yardımı, eş 
yardımı, toplu görüşme primi, taban aylığı, sosyal ve yan ödemelerde teklifle gelmesini beklediklerini sözlerine 
ekledi.

TOPLU GÖRÜŞMELER MUTABAKATLA SONUÇLANDI 

29 Ağustos 2008, Cuma
Hükümet ile memur konfederasyonları arasında varılan mutabakata göre, 2009 yılı birinci altı ay için memur ma-
aşlarında yüzde 4, ikinci altı ay için ise yüzde 4.5 olmak üzere kümülatif yüzde 8.7 artış sağlandı. Artış oranlarının 
enflasyonun altında kalması halinde memurlara enflasyon farkı ödenecek. Bu düzenlemeye göre, Ocak 2009’dan 
itibaren aile yardımı ödeneği dâhil en düşük devlet memuru maaşı 1163 YTL’ye, Temmuz ayında ise 1215 YTL’ye 
çıkacak. Ortalama devlet memuru maaşı ise Ocak 2009’da 1414 YTL, Temmuz ayında 1478 YTL’ye ulaşacak.
Daha önce sendika üyesi memurlara verilmekte olan 5 YTL toplu görüşme pirimi adı altında 10 YTL olarak öde-
necek. Mali haklar yanında sosyal, demokratik ve sendikal haklarda da kazanımların elde edildiği görüşmelerde 
4/B’lilerin becayiş, eş tayini ve askerlik dönüşü işe başlama, ek ödemelerden yararlanamayan şef, şube müdürü, mü-
dür yardımcısı gibi idari personelin de yararlanması konuları da dâhil olmak üzere 25 maddede mutabakata varıldı. 
Ayrıca grevli toplu sözleşmeli sendikal hakkın verilmesi noktasına ilerleme kaydedildi. Görüşmelerden sonra Devlet 
Bakanı ve Kamu İşveren Kurulu Başkanı Murat Başesgioğlu ile konfederasyon genel başkanları ortak açıklama yaptı. 

 2008 YILI KAZANIMLARI

Toplu Görüşme Masasından en üst düzeyde kazanım elde etmenin yolu masaya hazırlıklı olarak gitmektir. Bunun 
bilincinde olan Memur-Sen yönetimi de yönetime geldikten sonra katıldığı üç Toplu Görüşme Masasına da bağlı 
sendikaları ile birlikte gerekli hazırlıkları yaparak oturmuş ve bunun sonucunda da istediklerinin büyük bir kısmını 
almıştır. Memur-Sen, gündemin yoğun olması nedeniyle 2008 yılı toplu görüşmelerine Ankara’da hazırlanmıştır. 
Bağlı sendikalarımızın yetkileri ile yapılan toplantılar sonunda “Toplu Görüşme Taleplerimiz” oluşturulmuş ve bu 
taleplerle masaya oturulmuştur.

EK ÖDEMEYE DAMGAMIZI VURDUK

Tüm kamu çalışanlarını yakından ilgilendiren ek ödeme oranlarının belirlenmesinde etkili olduk. Ek ödemeyle ilgili 
olarak kamuoyuna yansıyan 25–50 YTL rakamlarından duyduğumuz rahatsızlığı ve kamu çalışanlarının konuyla ilgili 
haklı beklentilerini ifade etmek adına: Yoğun ve hızlı bir görüşme trafiği içerisinde ekonomiyle ilgili tüm Bakanlara ve 
son olarak da Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, ek ödeme tutarını en düşük 100 YTL olması gerektiğini ve 
bu rakamın altındaki ek ödemenin yetersiz kalacağını ifade ederek ek ödemeyle ilgili düzenlemenin de bu doğrultu-
da yapılması gerektiğini belirttik. Görüşmelerimiz sonucunda, ek ödeme oranları Sayın Başbakan’ın verdiği talimatla 
en düşük 103 YTL olacak şekilde belirlendi. Ek ödeme oranlarının kamuoyuna yansıtılanın çok üstünde belirlen-
mesini sağlayan stratejik girişimlerimiz, kamu çalışanlarının maaşlarında küçümsenmeyecek oranda artış sağlama
nın yanında Konfederasyonumuz temsilcilerinin toplu görüşme masasına yüksek moralle oturmalarını sağlamıştır. 
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KAMU ÇALIŞANLARININ SOSYAL, İDARİ VE İNSANİ  
SORUNLARININ ÇÖZÜMÜNDE ÖNCÜ OLDUK 

Mutabakat Metnini imzalamamızda, toplu görüşme masasına çoğu Konfederasyonumuzca getirilen sosyal, insani ve 
idari sorunların çözümüne ilişkin taleplerimizin kabul edilmesi küçümsenmeyecek oranda etkili olmuştur. 

Çalışma hayatında karşılaşılan sorunlar nedeniyle, kamu çalışanları görev motivasyonu kaybetmekte, gereksiz bir iş 
yükünün altında kalmakta hatta bu duruma bağlı olarak çalışma barışı da bozulmaktadır. 

Bu olumsuzlukların giderilmesi için ortaya koyduğumuz taleplerimize, ‘Mutabakata Varılan Konular’, ‘Üzerinde Ça-
lışılacak ve Değerlendirme Yapılacak Konular’ ve ‘Çözüm İçin İlgili Kurumlara İntikal Ettirilecek Konular’ başlıkları 
altında mutabakat metninde yer verilmesini sağlayarak kamu çalışanlarının çalışma şartlarıyla ilgili sosyal, idari ve 
insani sorunların çözülmesinde öncü olduk.

103 YTL + % 8.7 ZAM ALDIK

Toplu Görüşme Heyetini oluşturan sosyal taraflar içinde en hazırlıklı, ne istediğini bilen ve net tekliflerle masaya 
oturan taraftık. Toplu Görüşme masasına getirdiğimiz talepleri, sürecin sonuna kadar gerekçeleriyle birlikte savu-
narak kararlı bir duruş sergiledik.

Bu süreç sonunda da, mali ve sosyal haklarda önemli kazanımlar elde edilmesinde etkili olarak; en düşük memur 
maaşında ek ödeme kaynaklı 103 YTL artış yanında 2009 yılı için önerilen yıllık % 7.5’lik artış oranının enflasyon 
farkı hariç olmak üzere % 8.7’ye çıkarılmasını sağladık. 

Buna göre, aile yardımı ödeneği dâhil en düşük derecedeki devlet memuru maaşı Ocak 2009 itibarıyla 1163 YTL, 
Temmuz 2009 itibarıyla 1215 YTL olurken, devlet memuru maaşları ortalama olarak Ocak 2009’da 1414 YTL, 
Temmuz 2009’da da 1478 YTL olmuştur. 

4/B’LİLERİN SORUNLARINA NEŞTER VURDUK

Toplu Görüşme masasına, 4/B’lilerin mutlak surette kadroya alınmaları talebinin yanında mevcut sorunların çözü-
müne yönelik talepleri de getirdik.

Konuyla ilgili etkili çalışmamız ve kararlılığımızın sonucunda başta aile birliğinin sağlanması konusu olmak üzere 
4/B’lilerin mağduriyetinin giderilmesine yönelik çözüm önerilerimize, mutabakat metninde yer verdirdik.

Bu çerçevede, 4/B’lilerin kadroya geçirilmelerine ilişkin temel talebimizden vazgeçmeksizin ve mevcut sorunları 
çözüme kavuşturacak şekilde 4/B statüsünde istihdam edilen kamu çalışanlarının, becayiş, eş durumu özrüne dayalı 
yer değiştirme ve askerlik dönüşü işe başlatılma haklarından yararlandırılmaları için düzenleme yapılması kararını 
aldırdık.

EK ÖDEMEDE İDARİ HİYERARŞİNİN GÖZETİLMESİNİ SAĞLADIK

Konfederasyonumuzun kazanımı olan ve ek ödemesi olmayan kamu çalışanlarına ödenen denge tazminatının ye-
rine ikame edilen ek ödeme düzenlemesi, yönetici kadrolarında olanlar başta olmak üzere kimi kamu çalışanları 
açısından maiyetinde çalışan veya eşdeğer görev yürüten personelden daha düşük ücret almak gibi mağduriyetler 
oluşturdu.

Ek ödeme konusunu, bu yönüyle toplu görüşme masasına taşıdık. Önerimiz doğrultusunda ek ödeme oranlarının 
belirlenmesine ilişkin Bakanlar Kurulu Kararının, çalışma barışı açısından risk ve idari hiyerarşi yönüyle de çelişki 
oluşturan hükümlerinde ve oranlarında değişiklik yapılmasına ilişkin çalışmaların başlatılmasını sağladık.



KEY ÖDEMELERİNDE YAŞANAN SORUNLARI GİDERDİK

KEY hesaplarının hak sahiplerine ödenmesi kararını takdir etmekle birlikte hak sahiplerinin karşılaştıkları (hak sahip-
liğine ilişkin kesinti belgelerine ulaşılamaması vb.) sorunların çözüme kavuşturulamaması, toplu görüşme öncesinde 
en çok rahatsızlık duyduğumuz konulardan birisiydi. Bu nedenle, toplu görüşme masasının konusu olmamasına 
rağmen bu konuyu gündeme getirdik. Bunun sonucunda, KEY alacaklarının hak sahiplerine ödenmesinde, ilgili ku-
rumlarca düzenlenecek olan ve hak sahiplerinin 1987–1995 yılları arası çalışma sürelerini gösterir belgelerin yeterli 
sayılarak uygulama yapılması kararının çıkartılmasında başrolü oynadık.

SİYASİ İRADEDEN GREVLİ-TOPLU SÖZLEŞMELİ SENDİKA SÖZÜ ALDIK

Mutabakat metninde yer alan kazanımları toplu sözleşme ve grev hakkı olmaksızın elde ettiğimiz dikkate alındığında, 
grev ve toplu sözleşme hakkına sahip bir sendikal kimlikle masaya oturduğumuzda daha fazla hak ve kazanım elde 
edeceğimiz tartışılmaz bir gerçektir. 

Bu öngörüyle toplu sözleşme ve grev hakkı konusunu gündeme taşıdık. 

Konfederasyon olarak, başta yeni ve sivil bir Anayasanın yürürlüğe konulması olmak üzere grevli-toplu sözleşmeli 
sendikal örgütlenme hakkının ve toplu görüşme masasında elde edilen diğer kazanımların yakın takipçisi olduk.

SENDİKALI MEMURA TOPLU GÖRÜŞME PRİMİ ALDIK

Dünyanın hiçbir yerinde sendika üyesi çalışanların sendika üyesi olmayandan daha az ücret almadığı gerçeğine 
dayanan talebimiz çerçevesinde, sendika üyesi kamu çalışanlarına ödenen 5 YTL tutarındaki sendika ödeneğinin 
adının toplu görüşme primi olarak değiştirilmesini ve 2009 yılı başından itibaren 10 YTL’ye çıkartılmasını sağladık.
Şüphesiz ki, sendikalara üye olarak örgütlülük bilincini ortaya koyan ve bizlere kamu işvereniyle masaya oturma 
yetkisini veren sendika üyelerinin beklentileri açısından bu rakam yeterli değildir. Başlangıç oluşturması ve gelecek 
yıllarda toplu sözleşme primi adıyla daha yüksek bir miktarda ödenmesinin sağlanması açısından önemli bir kazanım 
olduğu açık bir gerçektir. 

Toplu görüşme priminin sendikalara ödenecek bir tutar olmayıp, doğrudan sendika üyesi kamu çalışanlarına yapı-
lacak bir ödeme olduğunu hatırdan çıkarmamak gerekir.

ENGELLİ KAMU ÇALIŞANLARININ ÇALIŞMA ŞARTLARINI DÜZELTTİK

Konfederasyonumuz tarafından Toplu Görüşme Masasına getirilen teklifle, engelli kamu çalışanlarına yönelik olarak;
Kamu kurum ve kuruluşu yönüyle ayırım yapılmaksızın kamuya ait tüm servis araçlarını kullanmalarına, bunun müm-
kün olmadığı durumlarda toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz yararlanmalarına,
Atama ve yer değiştirmelerinde engelleri açısından zorluk oluşturmayacak hizmet alanlarında ve birimlerinde görev 
yapmalarını sağlayacak tedbirlerin alınmasına,
Kamu hizmeti binalarının engelli kamu çalışanlarının çalışma şartlarını kolaylaştıracak şekilde düzenlenmesine imkan 
sağlayacak içerikte bir Başbakanlık Genelgesi yayımlanmasının mutabakat metninde yer almasını sağladık.
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MEMUR-SEN KONFEDERASYONU

VIII. DÖNEM 2009 TOPLU GÖRÜŞME TALEPLERİ

SENDİKAL VE DEMOKRATİK HAKLAR

1- Kamu Görevlilerinin Toplu Sözleşme ve Grev Hakkı Yoksunluğu Sona Erdirilsin

4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun öngördüğü toplu görüşme sistemi,  kamu görevlilerinin 
sorunlarına çözüm üretmek bir yana görüşmenin ürünü Mutabakat Metni’nin gereklerinin yerine getirilmemesi 
durumunda uygulanacak bir yaptırım içermemesi nedeniyle yeni sorunlara kaynaklık etmektedir.

Anayasa’nın 07.05.2004 tarih 5170 sayılı Kanunun 7.maddesiyle değişik 90. maddesinde yer verilen “Usulüne 
göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası antlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı 
hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletlerarası antlaşma hükümleri esas alınır” hükmü, kamu 
çalışanlarının toplu sözleşmeli ve grevli sendikal hak taleplerinin iç hukuktaki en önemli dayanağını oluşturmaktadır. 

Toplu görüşmeye yönelik Anayasal ve yasal düzenlemeler ile geçmiş dönem toplu görüşmelerinin sonuçları, toplu 
görüşme yönteminin kamu görevlilerinin lehine kazanım üretebilecek araç olmadığı tespitinde bulunmayı zorunlu 
kılmaktadır. Toplu sözleşme (toplu pazarlık) hakkının ikamesi olması mümkün olmayan ve Mutabakat Metinlerinin 
gereklerini yerine getirmede siyasi iktidarların keyfi tutumlar sergilemesine fırsat veren toplu görüşme,  kamu 
işvereni ile kamu çalışanı arasında eşitler arası toplu pazarlık sürecinin işletilmesini sağlamakta yetersiz kalmaktadır. 
2008 yılı başta olmak üzere toplu görüşmeler sonucunda imzalanan mutabakat metninde yer alan taleplerin 
azımsanmayacak bir bölümünün halen yerine getirilmemiş olması da, toplu pazarlık hakkının fiilen kullanımını 
sağlayacak bir yapının halen oluşturulamadığına bir başka göstergedir. Örgütlü toplum ve sendika kavramlarının 
uluslar arası alandaki karşılıklarına uygun olarak hayat bulması ve kamu çalışanlarının sendikal örgütlenmeye dayalı 
kazanımlarla muhatap olabilmesi, toplu sözleşme hakkının hayata geçirilmesini gerektirmektedir.

Kamu çalışanlarının taleplerinin karşılanmaması halinde kamu işvereni üzerinde baskı oluşturacak sendikal 
terminolojiye uygun bir araca (grev hakkına) sahip olmaması, günümüzün demokratik devlet anlayışıyla ve 
örgütlenme hakkıyla açıklanabilir değildir.

 “Bu yıl son toplu görüşme sürecini gerçekleştireceğimiz inanç ve düşüncesiyle bu talebimiz (toplu sözleşme ve grev 
hakkı) dışındaki taleplerin esasen teferruat niteliğinde olduğunu da hatırlatmakta fayda görüyoruz.”

2- Kamu Çalışanlarına Yönelik Siyaset Yasağı ve Seçilme Hakkına İlişkin Sınırlamaların Kaldırılması, 

3- 4688 Sayılı Kanunda Sendikal Hak ve Özgürlüklerin Evrensel İlke ve Kurallarla Uyumlu Olmasını Sağlayacak 
Değişikliklerin İvedilikle Gerçekleştirilmesi,

MALİ HAKLARA İLİŞKİN TALEPLERİMİZ

1- Kamu Çalışanlarının Ücretleri 2010 Yılında  %11 Artırılmalıdır.
2- Ek Ödeme Oranları En Az 15 Puan Artırılsın, Ek Ödeme Kaynaklı Mağduriyetler Giderilsin Ve Ek Ödeme 
Takvimi Belirlensin.
3- Toplu Görüşme Primi; Sendika üyesi kamu görevlilerine ödenmekte olan 10 TL tutarındaki Toplu Görüşme 
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Primi’nin 500 gösterge rakamıyla aylıklara uygulanan katsayının çarpımıyla bulunacak tutarda (500*0,05592= 27,96 
TL olarak) ödenmelidir. 
4- Gelir Vergisi Oranları Kamu Çalışanları İçin 5 Puan İndirilmeli Veya Gelir Vergisine Esas Gelir Dilimleri Artırılmalıdır.
5- Ek Göstergeler Hizmet Sınıfı, Öğrenim Durumu Yönüyle Ve Kurumlar Arasındaki Farkları Giderecek Şekilde 
Yeniden Düzenlenmelidir.

6- Kamu Görevlilerinin Sosyal Güvenlik Hakkına İlişkin Mağduriyetleri Giderilmelidir.

7- Kalkınmada Öncelikli Bölge Kapsamındaki İllerde Görev Yapan Kamu Görevlilerinin Özel Hizmet Tazminatları 
İlave Tazminat Verilmelidir.

8- Özel Ve Ek Özel Hizmet Tazminatı Oranları İle Yan Ödeme Gösterge Rakamları Artırılmalı Ve Ek Özel Hizmet 
Tazminatı Özel Hizmet Tazminatına Eklenmelidir.

9- Harcırah Kanununun Kamu Görevlileri Aleyhine Olan Hükümlerinde Değişiklik Yapılmalıdır.

SOSYAL HAK VE YARDIMLARA İLİŞKİN TALEPLERİMİZ

1- Aile Yardımı: Halen 1500 olarak uygulanmakta olan aile yardımının ödenmesine esas gösterge rakamı 2350’ye 
yükseltilmelidir.
2- Çocuk Yardımındaki Sayı Sınırlaması Kaldırılmalı Ve Yardım Tutarı 0 (Sıfır) İla 14 Yaş (Zorunlu İlköğretim 
Çağındaki) Arasındaki Çocuklar İçin 500 Diğer Çocuklar İçin 250 Gösterge Rakamı Uygulanmalıdır. 
3- Yiyecek Yardımı Nakden Ve Bütün Kamu Görevlilerine Verilmelidir.
4- Giyecek Yardımı Nakden Ödenmelidir.

Yukarıdaki taleplere ilave olarak;
Sosyal Hak Ve Yardımlara İlişkin Diğer konularda, 
Atama-Yer Değiştirme Ve Geçici Görevlendirme Uygulamalarına İlişkin konularda,
Sicil - Disiplin Hukukuna Ve İşlemlerine İlişkin konularda,
İstihdam Uygulamalarına, Çalışma Şartları Ve Sürelerine, İzinlere, Görevde Yükselme, Hizmet içi Eğitim Ve 
İntibak Uygulamalarına İlişkin konularda, 
Özlük Hakları konularında

Konfederasyonumuza bağlı sendikalarımızla birlikte kararlaştırdığımız talepler, bir kitapçık halinde bastırılarak 
teşkilatımıza ve kamuoyuna sunulmuş, Toplu Görüşme Masasında ele alınmaları sağlanmıştır. 
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2009 YILI TOPLU GÖRÜŞMELERİ SÜRECİNDE YAPILAN BASIN 
AÇIKLAMALARI

MEMUR-SEN İL TEMSİLCİLERİ TOPLU GÖRÜŞME  
GÜNDEMİYLE KOZAKLI’DA TOPLANDI

25 Temmuz 2009, Cumartesi
Memur-Sen İl Temsilcileri Toplantısı, Nevşehir Kozaklı ASOS Otel’de yapıldı.  Toplantının açılışında konuşan 
Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, il temsilcileriyle 2009 toplu görüşmelerine yönelik değerlen-
dirmelerde bulunacaklarını ve bu yılki görüşmelerde ele alınacak konuları belirleyeceklerini kaydetti.Şimdiye 
kadar yaptıkları çalışmalarla, bazı konulardaki taleplerinin netleştiğini söyleyen Gündoğdu, “2008 yılı Mutabakat 
Metni’nde yer almasını sağladığımız “Halen 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre ödenmekte olan Ek 
Ödemenin, Eşit işe eşit ücret prensibine uygun olarak 2012 yılı ortasına kadar kademeli bir şekilde artırılması” 
hükmü çerçevesinde, 2010 Ocak ayından itibaren geçerli olmak üzere ek ödeme oranlarında en düşük 15 
puan olmak üzere artış istiyoruz. Ek ödeme oranındaki 15 puanlık artışın parasal karşılığı bugün itibarıyla 80 
TL’dir” şeklinde konuştu. “Ek ödeme konusundaki talebimiz bununla sınırlı değil” diyen Gündoğdu, ek ödeme-
den yararlananların kapsamının genişletilmesi, kadro, görevler ve kurumlar itibarıyla 2012 yılına kadar kamu 
görevlilerine verilecek ek ödemenin oranları ile sağlanacak artışların bir takvime bağlanarak belirlenmesini 
istedi.  Kamu görevlilerinin gelir vergisinden kaynaklanan yüklerini hafifletmek amacıyla; ücretliler için gelir ver-
gisi oranlarının 5 puan indirimli olarak uygulanmasını ya da gelir dilimlerinin 5 puanlık indirimle gerçekleşecek 
kazanıma denk olacak şekilde yükseltilmesini de isteyen Gündoğdu,  gelir vergisini yüzde 20 üzerinden ödeyen 
bir kamu çalışanının, yılın ikinci altı ayında maaş ve ücretlerine yapılan artıştan reel olarak yararlanamaması 
sonucunun ortaya çıktığına dikkat çekti.

TOPLU SÖZLEŞME VE GREV HAKKI, ÖNCELİKLİ TALEP

9 Ağustos 2009, Pazar
 Ahmet Gündoğdu, Memur-Sen’in yetkili konfederasyon olarak katılacağı 2009 toplu görüşme taleplerini, 
yetkili sendikaların genel başkanlarının da katıldığı bir basın toplantısı ile açıkladı. MEMUR-SEN Genel Başkanı 
Ahmet Gündoğdu, 2009 toplu görüşme taleplerini açıkladı. Memur-Sen’in taleplerinin başında, ‘toplu sözleş-
meli grev hakkı’ ilk sırayı alıyor. Gündoğdu, toplu görüşme taleplerinin başında yer verdikleri grev ve toplu söz-
leşme hakkının bizzat Başbakan Erdoğan tarafından vaat edilmiş olmasına rağmen, halen hayata geçirilmediğini 
söyledi. Gündoğdu, bu yılki toplu görüşmelerde de öncelikli ve mutlak taleplerinin toplu görüşme mizahına 
son veren ve toplu sözleşme-grev hakkından kamu çalışanlarının da yararlanmasını sağlayacak Anayasal ve yasal 
değişikliklerin ivedilikle gerçekleştirilmesi olduğunu kaydetti.
Bunlara ilave olarak;
4688 Sayılı Kanunun evrensel standartlara göre düzenlenmesi,
Siyaset yasağının kalkması ve emeklilere sendika kurma hakkı verilmesi,
Kamuda farklı istihdama son verilmesi,
2010 yılında kamu çalışanlarının ücretlerinin % 11 artırılması,
Ek ödemeye en az 80 TL artış yapılması,
Toplu görüşme priminin 28 TL olması,
Kalkınmada Öncelikli Bölge tazminatı verilmesi,
Yiyecek ve giyecek yardımının nakden verilmesi de talep edilmiştir. 
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TOPLU SÖZLEŞME TALEBİYLE MASAYA GİTTİK

15 Ağustos 2009, Cumartesi
Toplu görüşmelerde yetkili konfederasyon olarak kamu çalışanlarını temsil eden Memur-Sen masaya “toplu 
sözleşme ve grev hakkı”  talebiyle oturdu.  Kamu çalışanları adına memur sendikaları ile hükümet arasındaki 
toplu görüşme müzakereleri başladı. Memur-Sen üyeleri, en çok üyeye sahip konfederasyon olarak müzakere-
lere başkanlık edecek olan toplu görüşme heyetini Başbakanlığa sloganlar ve alkışlar eşliğinde uğurladı. Memur-
Sen Genel Merkezi’nden Başbakanlığa doğru yapılan yürüyüşte toplu sözleşme ve grev talepleri yüksek sesle 
dile getirildi.  Güvenpark’a kadar sloganlar ve alkışlar eşliğinde süren yürüyüşün ardından Memur-Sen Genel 
Başkanı Ahmet Gündoğdu basın mensuplarına açıklama yaptı. 

 “TOPLU SÖZLEŞME HAKKI MUTLAK TALEBİMİZ”
Gündoğdu, ‘rica yasası’ olarak nitelendirdiği 4688 sayılı sendika yasasının değiştirilmesi ve memurlara da işçi-
lerde olduğu gibi toplu sözleşme ve grev hakkı tanınması taleplerinde ısrarlı olduklarını vurguladı.  Gündoğdu 
“Anayasa’nın toplu iş sözleşmesi ve grev hakkını düzenleyen 53 ve 54’üncü maddelerde  “işçiler” ifadesine yer 
verilerek hakkın kapsamı daraltılmış ve memurlar (kamu görevlileri) bu hakkın kapsamı dışında bırakılmıştır. 
Bu sebeple, bu toplu görüşmede öncelikli ve mutlak talebimiz, toplu görüşme mizahına son veren ve toplu 
sözleşme-grev hakkından kamu çalışanlarının da yararlanmasını sağlayacak Anayasal ve yasal değişikliklerin 
ivedilikle gerçekleştirilmesidir”  dedi. 

2009 YILI TOPLU GÖRÜŞMELERİNİN İLK TURUNDA  
GÖRÜŞME TAKVİMİ BELİRLENDİ 

15 Ağustos 2009, Cumartesi
Hizmet kollarındaki yetkili sendikalar ve bağlı oldukları Konfederasyonlar ile Kamu İşveren Kurulu arasındaki 8. 
Dönem Toplu Görüşmeleri 15/08/2009 Cumartesi günü saat 10:00’daki ilk oturumla başladı. Kamu İşveren 
Kurulu adına Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Hayati Yazıcı, açılış konuşmasında geçmiş dönem toplu 
görüşmelerine yönelik kısa bir değerlendirmede bulundu. Kamu görevlileri sendika ve konfederasyonlarının 
heyet başkanlığını da yürüten  Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu yaptığı açılış konuşmasında; “2008 
Mutabakat Metni’nin gereklerinin tam anlamıyla karşılanmamasından duyulan rahatsızlığı ifade ettikten sonra, 
bugün bu masada toplu sözleşme imzalamak için toplanmamız gerekirdi.” dedi. Memur-Sen Genel Başkanı 
Ahmet Gündoğdu yaptığı açılış konuşmasında; 2008 Mutabakat Metni’nin gereklerinin tam anlamıyla karşılan-
mamasından duyulan rahatsızlığı ifade ederek, kamu görevlilerinin öncelikli ve mutlak talebinin “toplu sözleşme 
hakkı” olduğunu dile getirdi. Memur-Sen’in, gündem konularıyla ilgili olarak alt komisyon kurulması şeklindeki 
önerisi kabul edilerek gündemin 2 nci, 3 üncü ve 5 inci sırasında yer alan konularla ilgili olarak alt komisyon-
ların çalışma yapması ve çalışma sonucunda hazırlanan raporların toplu görüşme heyetine sunulması kararına 
varıldı. Gündoğdu, konuşmasının devamında “kamu görevlilerinin öncelikli ve mutlak talebinin “toplu sözleşme 
hakkı” olduğunu dile getirerek toplu görüşmenin en önemli gündem maddesinin de “Toplu Sözleşme ve Grev 
Hakkı” olması gerektiğini” belirtti. Açılış konuşmalarından sonra toplu görüşmeye ilişkin gündem oluşturuldu. 
Bu kapsamda toplu görüşmenin gündem maddeleri ile oturum tarihleri aşağıdaki şekilde oluştu. 

1-     2008 yılı Mutabakat Metni’nin Değerlendirilmesi (15/08/2009)
2-    Değişik Statüde Çalışan Kamu Görevlileri ile Özelleştirilen Kurumlardaki  Personelin Sorunları 

(19/08/2009)
3-     Kamu Görevlilerinin Diğer Hakları ve Çalışma Şartları (19/08/2009)
4-     Hizmet Kollarının Sorunları (20/08/2009)
5-     Toplu Sözleşme ve Grev Hakkı (22/08/2009)
6-     Mali ve Sosyal Haklar (25/08/2009- 27/08/2009)

TOPLU GÖRÜŞMELER /  141



142  / 4. OLAĞAN GENEL KURUL FAALİYET RAPORU

“HÜKÜMET, MALİ KONULARDAKİ GÖRÜŞLERİNİ AÇIKLAMALI”

19 Ağustos 2009, Çarşamba
2009 Toplu Görüşmeleri’nin ikinci turunu değerlendiren Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, ikinci 
tur görüşmelerinin “bereketli ve verimli” olduğunu söylemek için diğer gündem maddelerindeki gelişmeleri 
beklemek gerektiğini söyledi. Toplu sözleşme ve grev hakkıyla ilgili maddenin 21 Ağustos Cuma günü ele alına-
cağını bildiren Gündoğdu, 25 Ağustos Salı günü mali hakların, 26 Ağustos Çarşamba günü de bugün üzerinde 
çalışılan konuların ilgili bakanlıklar ve kurumlarla ortak çalışma yapılarak yeniden görüşüleceğini kaydetti. Gün-
doğdu, “Mali konularda uzlaşı sağlayamazsak bu mutabakatın bir anlamı yok. Buradan bir kez daha Hükümet’e 
sesleniyorum. Mali haklarla ilgili paketinizi, mali portreyi artık kamuoyuna yansıtın” dedi. 

ÜÇÜNCÜ TURDA OLUMLU ADIMLAR ATILDI

20 Ağustos 2009, Perşembe
Hükümet ile memur sendikaları arasında yürütülen toplu görüşmelerin 3. turu sona erdi. Memur-Sen Genel 
Başkanı Ahmet Gündoğdu, Başbakanlık Merkez Bina’da gerçekleştirilen toplantının ardından yaptığı açıklamada, 
toplantının verimli geçtiğini söyledi. Gündoğdu, toplantıda özellikle tedavi ve görev yolluklarını kendisi ödeyip 
daha sonra bu ödemeleri alamadıkları için mağduriyet yaşayan memurlar ve bazı belediyelerde maaşlarını ala-
mayan kamu görevlilerinin sorunlarını gündeme getirdiklerini bildirdi.Gündoğdu ayrıca hizmet kollarının genel 
ve özel sorunlarını Kamu İşveren Kuruluna aktardıklarını kaydetti. Toplu görüşmelerin dördüncü turunda grevli, 
toplu sözleşmeli sendika hakkı talebinin gündeme geleceğini hatırlatan Gündoğdu, bu talebin gerçekleşmesi 
için Ankara dışındaki tüm illerde eylem yapacaklarını, Ankara’daki eylemi ise İçişleri Bakanı Beşir Atalay konfe-
derasyon genel merkezini ziyaretleri dolayısıyla cumartesi gününe ertelediklerini bildirdi.

4. TURDA HÜKÜMETTEN TOPLU SÖZLEŞMEYE İLK ADIM

21 Ağustos 2009, Cuma
2009 Toplu Görüşmeleri’nin 4. turu sona erdi. Toplantı sonrası açıklama yapan Memur-Sen Genel Başkanı 
Gündoğdu, Devlet Bakanı Hayati Yazıcı’nın grevli toplu sözleşme taleplerine yönelik açıklamalarının, ileriye 
dönük ümitlerini artırdığını söyledi. Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, kamu çalışanlarına  toplu 
sözleşme ve grev hakkı tanınması talebine ilişkin, “Sayın Bakan’ın, ‘burada bir zaruret var, bir düzenleme yap-
mak gerekiyor, bu düzenlemeyi yapalım’ iradesini ileriye dönük ümitlerimizi artırıcı bir adım olarak görüyoruz. 
Toplu sözleşme ve grev hakkı talebimize yönelik ilk hedefimizin birinci aşaması gündeme aldırmaktı, bu ger-
çekleşti. İkinci aşaması mutabakat metninde yer alması ve yol haritasının bu masada çizilmesiydi, buna dair de 
söz aldık.2010 yılı başlarında ortak bir çalıştay kararı aldık. Üçüncü aşama ise, 2010 Ağustos’unda toplu söz-
leşme yapmak, inşallah bunu da gerçekleştiririz” diye konuştu. Toplu sözleşme talebine sıcak yaklaşım olmazsa 
diğerlerinin hiçbir anlamı olmadığını vurguladıklarını anımsatan Gündoğdu, bugünkü yaklaşımın sıcak olduğunu, 
ümitlerini artırdığını belirtti. Gündoğdu, basın mensuplarının soruları üzerine, toplu sözleşme ve grev hakkıyla 
ilgili, tarafların katılımıyla yapılacak çalıştayın Ocak 2010’da gerçekleştirileceğini bildirdi.

BEŞİNCİ TURDA HÜKÜMET MALİ TEKLİFİNİ AÇIKLAMADI

25 Ağustos 2009, Salı
Toplu görüşmelerin 5. turu sona erdi. Hükümet, memurlara gelecek yıl için yapılacak zam teklifini açıklamayı 6 
ncı tura bıraktı. Görüşme sonrası bir açıklama yapan Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, hükümetin 
memur maaşlarına yapılacak zam konusunda teklifini getirmediğini belirterek, ‘’Siyasi irade henüz masaya otur-
madı’’ dedi. Bürokratların, 2002–2009 yıllarına ilişkin geriye dönük çalışmayı iyi yaptıklarını dile getiren Gün-
doğdu, ancak 2010 yılına ilişkin herhangi bir hazırlık olmadığını belirtti.  Ahmet Gündoğdu, Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan ve ekonomi ile ilgili bakanların ekonomik krizin geçmekte olduğu yönünde açıklamalar yaptı-
ğına işaret ederek, ancak bürokratların farklı bir tablo yansıttıklarını söyledi.  Devlet Bakanı Hayati Yazıcı’nın, 
yarın saat 14.00’te yapılacak toplantıya, talepleri gözden geçirip hazırlık yaparak geleceklerini bildirdiğini ifade 



eden Gündoğdu, basın mensuplarının soruları üzerine, hükümetin getireceği teklif konusunda bir tahmini 
olmadığını, ancak 2010 yılı için hedef enflasyonun altındaki bir rakamın, sağlıklı, geleceği gören bir rakam ola-
mayacağını ifade etti.   Gündoğdu, tekliflerinin yaklaşık 2 aydır konuşulduğunu, ayrıca 15 Ağustos’ta resmen 
Kamu İşveren Kurulu’na sunulduğunu anımsatarak, bunlara rağmen hükümetin henüz bir teklifle gelmemesini 
sağlıklı görmediklerini kaydetti. 

2+2’Yİ KABUL ETMEMİZ MÜMKÜN DEĞİL

26 Ağustos 2009, Çarşamba
Memurlar ile hükümet arasındaki 2010 yılı zam görüşmelerinde hükümet ilk teklifini yüzde 2+2 olarak açıkladı. 
Yüzde 2+2 şeklindeki zam teklifini kabul etmeyeceklerini söyleyen Ahmet Gündoğdu, “Ortalama enflasyon 
tahmini 5,3 iken kamu işveren kurulunun bize getirdiği teklif, 2+2. Bu rakam, mutabakat metnine kamu ça-
lışanlarının imza atmasını isteyen bir teklif değil” dedi. Hükümetin teklifini değerlendiren Memur-Sen Genel 
Başkanı Ahmet Gündoğdu,  “Merkez Bankası’nın enflasyon hedefine baktığımız zaman, asgari 3,7 azami 6,90 
ortalaması 5,3 iken kamu işveren kurulunun bize getirdiği teklif, 2+2. Bu rakam, mutabakat metnine kamu çalı-
şanlarının imza atmasını isteyen bir teklif değil. Memur-Sen olarak söylüyorum; hem toplu sözleşme talebimize 
yönelik bir ifadenin yer almaması, hem de önerilen rakam kamu çalışanlarına müjde olamamıştır” dedi. “Bunun 
haricinde bazı maddelerde iyileştirmeler kararlaştırıldı” diyen Gündoğdu, “Yüzde yüz üzerinde anlaştığımız 17 
madde, üzerinde ortak çalışılıp özlük hakları boyutunda giderilmesine yönünde 18 madde var. Mali haklara iliş-
kin önemsediğimiz çocuk yardımında 0–6 yaşın 0-14’e çıkarılması ve çocuk sınırlamasının kaldırılmasıydı. Yaşa 
dokunulmadı ancak 2 çocuk sınırlaması ortadan kalktı. 2 çocuktan fazlasına yardım yapılmıyordu, şimdi çocuk 
sınırlaması kalktı” şeklinde konuştu. 

“DEVASA KONULARDA GELİŞME YOK”
Gündoğdu, “Emekliye ayrılma aşamasında 500 TL bir ödeme vardı bu 750 TL’ye yükseltildi” derken, “Teknik 
yöneticilerle teknik olmayan yöneticiler arasındaki ek ödeme mağduriyetlerinin de giderilmesi gibi mali birkaç 
konuda mutabakata varıldı ancak gerek eş yardımı, gerek ek ödeme gerekse toplu görüşme primi gibi devasa 
konularda hiçbir açılım yok. Yüzdelik zam da 2+2 ve bu hedeflenen enflasyonun da altında bir rakam. Merkez 
Bankası’nın açıkladığı rakamların da oldukça altında bir rakam” ifadelerini kullandı.

“BİR SONRAKİ GÖRÜŞME CUMA GÜNÜ”
“Bakan bizlerden teklifi değerlendirmemizi istedi” diyen Gündoğdu, “Biz de kendilerinden, tekliflerini gözden 
geçirerek cuma günü saat 14.00’te gelmelerini istedik. Bunu biz de yetkili kurullarımız da değerlendirip tavrımız 
koyacağız ama görünen o ki imza atmamamız için açık bir davet var” diye konuştu. 

TOPLU GÖRÜŞMELER UZLAŞMAZLIKLA SONUÇLANDI

28 Ağustos 2009, Cuma
“Hükümetin yüzde 2,5 artı 2,5 zam önerisine Memur Sen olarak imza atmayacağımızı söyledik.” diyen Gün-
doğdu, zam teklifinin krizdeki mağduriyeti kapsamadığını vurguladı.  Memur maaşlarına 2010 yılında yapılacak 
zammın görüşüldüğü toplu görüşmeler sona erdi.  15 Ağustos’tan bu yana süren toplantılar 7. turun ardından 
uzlaşmazlıkla sonuçlandı. Toplantının ardından yetkili konfederasyon olarak açıklama yapan Memur-Sen Genel 
Başkanı Gündoğdu, çalışanlara her açıdan müjde olacak konuların yansımasını çok önemsediklerini, ancak geli-
nen noktada mali hakların kabul edilmesinin mümkün olmadığını ifade etti. “Hükümetin yüzde 2,5 artı 2,5 zam 
önerisine Memur Sen olarak imza atmayacağımızı söyledik.” diyen Gündoğdu, zam teklifinin krizdeki mağdu-
riyeti kapsamadığını vurguladı. Hükümetin krize karşı 73 tedbir aldığını ve 54 milyar lira sıcak paranın piyasaya 
aktarıldığını ifade eden Gündoğdu, 2010 yılında memura önerilen yüzde 2,5 artı 2,5’lik zammın krizde kamu 
çalışanlarının yaşadığı sıkıntıya çare olmayacağını belirtti. Türkiye’nin 2002’den 2008’e yaklaşık yüzde 50’ye ya-
kın büyüdüğünü dile getiren Gündoğdu, ancak bu büyümenin memura yansıtılmadığını kaydederek bu öneriye 
imza atmalarının mümkün olmadığını vurguladı. 
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 “HAKKIMIZI ARAMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

29 Ağustos 2009, Cumartesi
Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, kamu çalışanlarına yönelik hükümetin önerdiği zammı kabul 
etmediklerini ve uzlaştırma kuruluna başvuracaklarını söyledi. 2009 Yılı toplu görüşme sürecini değerlendirmek 
için bir basın toplantısı düzenleyen Ahmet Gündoğdu, “Kamu İşveren Kurulu’na sunduğumuz %4+%4 yüzdelik 
zam, 30 TL +30 TL ek ödeme, Toplu Görüşme Priminde 10 TL artış, Aile Yardımında 16 TL artış şeklindeki 
son teklifimizi esas alarak, Uzlaştırma Kurulu’na gideceğiz.”  dedi. Uzlaştırma Kurulu’ndan beklentiler yönünde 
bir karar çıkmaması ya da beklentilerine uygun karar çıkmasına rağmen Hükümetin bu karara uymaması halin-
de, bu sonucu yetkili organ ve teşkilatlarına taşıyacaklarını söyleyen Gündoğdu, sendikal zeminin en etkili silahı 
olan eylemlilik sürecini başlatacaklarını kaydetti. Gündoğdu, bu sürecin en temel hedefinin, toplu sözleşme ve 
grev hakkını elde etmek olacağına dikkat çekti. 

“İŞ GÜVENCESİ” VE “PERSONEL REJİMİ” TUZAĞINA DÜŞMEDİK,  
DÜŞENLERİ KURTARDIK

Gündoğdu, toplu görüşme süreci sonunda hükümetin iki metin önerisiyle ortaya çıktığını, bunun birisinin mu-
tabakat metni, bir diğerinin ise uzlaşmazlığı ifade eden toplu görüşme tutanağı olduğunu dile getirerek, “Her iki 
metnin içinde de toplu sözleşme ve grev hakkına ilişkin bölümünde “…iş güvencesi…” ve “…personel rejimi 
ile bağlantılı olması,…” ifadelerine yer veriliyordu.   Biz mutabakat metnini zaten imzalamayacaktık. Fakat uz-
laşmazlık zabtında yer alan ifadenin düzeltilmediği takdirde uzlaşmazlık metnini de imzalamayacağımızı söyledik 
ve ancak ifadenin metinden çıkarılması halinde imzalayacağımızı ifade ettik. 2 saat,10 dakika boyunca süren 
çabalarımız sonucunda uzlaşmazlık metninde yer alan yukarıdaki söz konusu ifadeler metinden çıkartılmış 
oldu. Sayın Bakan, Kamu-Sen’in uzlaşmazlık metnini önceki haliyle imzaladığını, çağırılıp imzasını geri almasını 
ve ısrarımız üzerine düzeltilerek yeniden hazırlanan uzlaşmazlık metnine imza koymasını istedi. Kamu-Sen’in 
telefon edilmek suretiyle yeniden gelmesi istendi ve düzeltilen metne imza atılması sağlandı. Sürecin sonunda 
yaşanan bu gelişme neticesinde gösterdiğimiz ısrarlı çaba, kamu çalışanlarının geleceğinin ipotek altına alınma-
sını önlemiş oldu” dedi.

MEMUR-SEN UZLAŞTIRMA KURULU’NA BAŞVURDU

1 Eylül 2009, Salı
Memur-Sen, 2009 yılı toplu görüşmelerinde mutabakat sağlanamayınca Uzlaştırma Kurulu’na (01 Eylül 2009 
Salı) başvuruda bulundu. Memur-Sen’in talepleri arasında 2010 yılında memura yüzde 4+4 olmak üzere yüzde 
8 maaş artışı, 30+30 denge tazminatı, 20 lira toplu görüşme primi, aile yardımının 84 liradan 100 liraya çıka-
rılması yer alıyor.  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na gelen,  Sağlık-Sen Genel Başkanı ve Memur-Sen 
Genel Sekreteri Mahmut Kaçar, Memur-Sen Genel Basın Yayın Sekreteri Halit Ortaköy, Bem-Bir-Sen Genel 
Eğitim Sekreteri Recayi Karslı, Sağlık-Sen Genel Sekreteri Menderes Turbay ve Sağlık-Sen Genel Basın Sekre-
teri Semih Durmuş’dan oluşan Memur-Sen heyeti, taleplerin yer aldığı dilekçeyi Uzlaştırma Kurulu’na sundu.

 MEMUR-SEN TALEPLERİNİ UZLAŞTIRMA KURULU’NA SÖZLÜ OLARAK ANLATTI

4 Eylül 2009, Cuma
2009 Toplu Görüşmeleri’nin mutabakatsızlıkla sonuçlanması üzerine Uzlaştırma Kurulu’na başvuran Memur-
Sen, talepleri konusunda kurul üyelerine sözlü olarak bilgilendirmede bulundu. Memur-Sen Toplu Görüşme 
ve Mevzuat Sekreteri Hacı Bayram Tonbul, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, yazılı taleplerini ilettikleri Uz-
laştırma Kurulu’nun, bu kez de taleplerini kendilerinden sözlü olarak dinlemek istemesi üzerine bu görüşmenin 
gerçekleştiğini söyledi. Memur-Sen’in taleplerinin ekonomik kriz ve Memur-Sen teşkilatının talepleri dikkate 
alınarak hazırlandığını ifade eden Hacı Bayram Tonbul, “Bizim taleplerimizin, sebep sonuç ilişkileri dikkate alına-
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rak değerlendirilmesi gerekirken, hükümetten böyle bir yaklaşım görmedik. Mali taleplerimizden olan yüzdelik 
zam, hükümetin 2+2 önerisinden sonra yetkili kurullarca yeniden gözden geçirilerek ülkenin içinde bulunduğu 
ekonomik durum da dikkate alınarak, merkez bankasının öngördüğü ortalama enflasyon oranı doğrultusunda 
4+4 olarak revize ettiğimizi hatırlattığımız Uzlaştırma Kurulu’na, ek ödemenin statüler arasındaki eşitliğin, he-
deflenen 2012 yılına kadar gerçekleşmesi için 30 + 30’a revize edildiğini, aile yardımının 100 TL’ye çıkarılması 
için ek 16 TL verilmesi ve toplu görüşme priminin de ek 10 lira artırılması yönünde revize ettiğimizi belirttik. 
Bütün bu yaklaşımlarımıza karşın, hükümet tarafının bu taleplerimize karşılık 2,5 + 2,5 gibi bir teklifle masaya 
geldiğini ve bunun sonucu olarak da memur konfederasyonları ile mali konularda uzlaşma sağlanamadığına 
dikkat çektik” şeklinde konuştu.

UZLAŞTIRMA KURULU, MEMUR MAAŞLARINA GELECEK YILIN BİRİNCİ  
ALTI AYINDA YÜZDE 4 İKİNCİ ALTI AYINDA YÜZDE 4 ZAM YAPILMASINI ÖNERDİ

5 Eylül 2009, Cumartesi
Toplu görüşmelerin uzlaşmazlıkla sonuçlanmasının ardından Uzlaştırma Kurulu’na yapılan başvurular sonuçlandırıldı 
Uzlaştırma Kurulu ve Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Başkanı Mustafa Kılıçoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında 
yaptığı açıklamada, memur maaşlarına gelecek yılın ilk altı ayında yüzde 4, ikinci altı ayında yüzde 4 zam yapılması 
yönünde karara varıldığını bildirdi. Uzlaştırma Kurulunun kararının ardından Kamu İşveren Kurulu ve memur konfe-
derasyonları kararı değerlendirmek üzere tekrar bir araya gelecek.

HÜKÜMET, BU FIRSATI KAÇIRMAMALIDIR

8 Eylül 2009, Salı
Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, bir basın toplantısı düzenleyerek, Uzlaştırma Kurulu’nun, memur 
maaşlarına birinci 6 ay için yüzde 4, ikinci 6 ay için ise yüzde 4’lük teklifini değerlendirdi. Memur-Sen Genel 
Başkanı Ahmet Gündoğdu, Uzlaştırma Kurulu’nun, Konfederasyonlar tarafından hazırlanan talep ve görüşler 
doğrultusunda karar verdiğini söyledi. Söylem sendikacılığı yerine, ayağı yere basın makul taleplerle gelen bir 
konfederasyonu olduklarını kaydeden Gündoğdu, “Hükümet, önündeki fırsatı kaçırmamalıdır. Bu fırsatı iyi de-
ğerlendirmeli, kamu görevlilerine çifte bayram yaşatmalıdır” dedi.

TUTANAK DAYATMASIYLA KARŞILAŞTIK

10 Eylül 2009, Perşembe
Kamu İşveren Kurulu ile memur sendikaları arasında yürütülen toplu görüşme süreci tamamlandı. Memur-Sen 
Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, “Memur maaşlarına yapılacak zamla ilgili ümitlerinin Kamu İşveren Kurulu 
ile yaptıkları toplantıyla bittiğini” söyledi. Başbakanlık Merkez Bina’da Uzlaştırma Kurulu kararının değerlendi-
rildiği toplantının ardından gazetecilere açıklama yapan Ahmet Gündoğdu, toplantıda “tutanak dayatmasıyla” 
karşılaştıklarını belirtti. Toplantı tutanağının, “Önceden tek taraflı hazırlanarak” önlerine getirildiğini ifade eden 
Gündoğdu, “Tutanakta konfederasyonların taleplerine yer verilmediğini, toplantıda olmayan şeylerin tutana-
ğa olmuş gibi yazıldığını” ifade etti.  Devlet Bakanı Hayati Yazıcı’nın, maaş zammı konusunda “Yeni bir teklif 
veremeyeceklerini” ifade ettiğini aktaran Gündoğdu, Kamu İşveren Kurulu’nun “Yasanın ruhuna aykırı hareket 
ettiğini” kaydetti. 

YANLIŞ HESAP BAKANLAR KURULU’NDAN DÖNMELİDİR

03 Ekim 2009
Memur-Sen, 2010 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı’nın Bakanlar Kurulu’nca TBMM’ne sevk edilece-
ği tarihe kadar aylık ve ücretlere ilişkin artış talebi konusunda Bakanlar Kurulu’nun duyarlığını sağlamak amacıyla 
yoğun katılımla ilk eylemini gerçekleştirdi.Memur-Sen Genel Merkezi tarafından geniş katılımla, 03 Ekim 2009 
Cumartesi günü Saat:13:00’de İzmir Caddesi Kızılay Postanesi önünde gerçekleştirilen eylemde, kitlesel basın 
açıklamasının ardından ‘Başbakan’a mektup’ gönderildi. Basın açıklaması Memur-Sen Genel Mali Sekreter Yusuf 
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Yazgan tarafından okundu. Açıklamasında, “Memur-Sen olarak, Hükümete, 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe 
Kanunu Tasarısı’nın Bakanlar Kurulu’nca TBMM’ne sevk edileceği 17 Ekim 2009 tarihine kadar, “vakit geçmiş 
değildir” diyoruz” şeklinde konuşan Yazgan, “Yanlış hesaptan dönmenin mümkün olduğunu ifade eden güzel 
bir atasözümüz vardır. “Yanlış hesap Bağdat’tan döner.” Biz de Memur-Sen olarak, Kamu İşveren Kurulu’nun 
yanlış hesabının Bakanlar Kurulu’ndan döneceğine ve değiştirileceğine inanıyoruz. Bundan dolayı bugün bura-
dan Bakanlar Kurulu’nun başı olan Sayın Başbakanımıza sesleniyor ve çağrıda bulunuyoruz” dedi

MEMUR-SEN: SAYIN BAŞBAKAN, BU SESE KULAK VERİN

10 Ekim 2009
2009 Toplu Görüşmeleri’nin anlaşmazlıkla sonuçlanması üzerine, meydanlara ineceğini açıklayan Memur-Sen, 
ikinci kitlesel eylemini gerçekleştirdi. Ankara’daki açıklama, Kızılay-Güvenpark’da gerçekleştirildi. Memur-Sen 
adına açıklamayı, Memur-Sen Genel Mevzuat ve Toplu Görüşme Sekreteri ve Enerji Bir-Sen Genel Başkanı 
Hacı Bayram Tonbul yaptı.Memur-Sen, 2009 Toplu Görüşme sürecinde, kamu çalışanlarına ‘anbar boş’ diyerek 
yüzde 2,5+2,5’den fazla artış yapmayan hükümete bütün Türkiye’den, ‘Ambar boş ise; kimler kim için boşalttı’ 
diye sordu. Memur-Sen ayrıca, IMF yöneticilerine, ‘dışarının sesini duyun’ diyen Başbakan Erdoğan’ın da kendi 
seslerine kulak vermesini istedi.Tonbul, Memur-Sen’e bağlı sendikaların genel merkez ve Ankara şube yöneti-
cilerinin yanı sıra çok sayıda Memur-Sen üyesinin katılımıyla yaptığı açıklamada, Başbakan Erdoğan’a seslenerek, 
“Sayın Başbakan IMF toplantısında IMF yöneticilerine yönelik olarak “Dışarının sesine kulak verin” demişti.  Biz 
de Sayın Başbakan’ın alanlardan yükselen Memur-Sen’in haklı sesine kulak vermesini ve Bakanlar Kurulu’nun 
ilk toplantısında Kamu İşveren Kurulu’nun dayatmasını bozarak Uzlaştırma Kurulu’nun kararları ışığında yeni bir 
değerlendirme yaparak kamu görevlilerinin yüzünü güldürmesini bekliyoruz.” şeklinde konuştu.

 MEMUR-SEN, MECLİSE YÜRÜDÜ

18 Kasım 2009, Çarşamba
Memur-Sen, 2010 bütçesini protesto etmek ve taleplerini iletmek için, TBMM’ye yürüdü. Burada basın açık-
laması yapan Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, daha sonra, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu 
Başkanı Açıkalın’la görüştü.Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, 2010 Bütçe Kanun Tasarı’nın dar ve 
sabit gelirlilerin beklenti ve taleplerini karşılamaktan uzak olduğunu söyledi. Memur-Sen, aylık ücretlere ilişkin 
artış talebinin yanı sıra, toplu sözleşme ve grev hakkı, kamu görevlilerine yönelik siyaset yasağının kaldırılması, 
tedavi katılım payları gibi talep ve önerilerini Türkiye’nin bütün alanlarından seslendirdi. Ankara’daki eylem,  
Memur-Sen Konfederasyonu önünden başlayıp, TBMM Çankaya Kapısı’nda yapılan basın açıklamasıyla devam 
etti. Daha sonra, Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, talep ve önerilerini içeren dosyayı, TBMM Plan 
ve Bütçe Komisyonu Başkanı M. Mustafa Açıkalın’a verdi.

2010 BÜTÇESİNE ELEŞTİRİ
TBMM Çankaya Kapısı önünde yapılan açıklamada konuşan Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, 62 
Milyar TL açık vereceği tahmin edilen 2009 bütçesinden, sermaye kesimine 54 Milyar TL aktarıldığını, bunun 
da her durumda kazananın sermaye kesimi olduğu anlamına geldiğini söyledi. Gündoğdu, ekonomideki küçül-
menin faturasının ise büyümeden kendisine pay aktarılmayan kamu çalışanlarına kesildiğini kaydetti. 

 TOPLU SÖZLEŞME HAKKINDAN VAZGEÇİLMEZ
Memur-Sen Genel Başkanı Gündoğdu, hükümetin Avrupa Sosyal Şartı’nın 5. ve 6. maddelerine koyduğu çekin-
celere dayanarak kamu çalışanlarına toplu sözleşme ve grev hakkını vermekten kaçındığını belirterek, söz konu-
su çekinceler kaldırılmadan da İLO’nun 51, 98 ve 151 Sayılı Sözleşmelerine dayanarak kamu görevlilerine toplu 
sözleşme ve grev hakkının verileceğine inandıklarını, aksi halde 2010 yılında masaya oturmayacaklarını kaydetti. 

YÜZDE 4 ARTI 4 KAMU GÖREVLİLERİNİN HAKKIDIR
‘Yüzdelik zamma gelince, yüzde 2,5 artı 2,5 zamma masada hayır dedik, alanlarda da hayır demeye devam 

BURDUR
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ediyoruz” şeklinde konuşan Gündoğdu, iktidarın Orta Vadeli Mali Program’da 2010 yılı için belirlediği yüzde 
5,3’lük enflasyon rakamını bile çok gördüğünü söyledi. Gündoğdu, hükümetin Uzlaştırma Kurulu’nun Memur-
Sen’in önerisiyle örtüşen yüzde 4 artı 4 kararını uygulamaktan da imtina ettiği görüşünü tekrarladı. 
 

2009 YILI TOPLU GÖRÜŞMELERİ KAZANIMLARI

2009 Yılı Toplu Görüşmeleri Hükümet’in 2010 yılının 1 inci ve 2 nci altı aylık dönemleri için %2,5+%2,5 zam öner-
mesi ve bu teklifinde herhangi bir artırım yapmaması nedeniyle mali haklar bakımından anlaşmazlıkla sonuçlanmıştır.
Bunun üzerine Konfederasyonumuz 2010 yılı için memur maaşlarının yılın her iki yarısı için %4+%4 artırılması 
gerektiğini belirterek Uzlaştırma Kuruluna başvurmuştur. Uzlaştırma Kurulu Konfederasyonumuzun ileri sürdüğü 
tezleri Konfederasyonumuz yetkililerinden bir kez de sözlü olarak dinledikten sonra verdiği kararda talebimizi haklı 
bulmuş ve 2010 yılının her iki yarısı için memur maaşlarına %4+%4 oranında zam yapılması gerektiğini belirtmiştir. 
Ancak Kamu İşveren Kurulu ve Konfederasyonlar Uzlaştırma Kurulu kararı üzerinde mutabakata varamamışlar ve 
son sözü söyleme yetkisini elinde bulunduran Hükümet Uzlaştırma Kurulunun bu talebini dikkate almayarak devlet 
memurlarının maaşlarının 2010 yılının her iki yarısı için %2,5+%2,5 oranında artırılmasına karar vermiştir.
Bununla birlikte kamu çalışanlarının sosyal hakları ile ilgili olarak 2009 Yılı Toplu Görüşme Tutanağı Ekine:
Ek–1: TARAFLARCA GERÇEKLEŞTİRİLMESİ ÖNGÖRÜLEN HUSUSLAR (23 madde)
Ek–2: TARAFLARCA ÜZERİNDE ÇALIŞILARAK SONUCUNA GÖRE HAREKET EDİLMESİ ÖNGÖRÜ-
LEN HUSUSLAR (18 madde) 
konularının ilave edilmesi sağlanmıştır.
Ek–1 listede yer alan 23 maddeden 10 madde kazanım haline dönüşmüş olup bu maddeler şu konular kapsamak-
tadır.
Kamu çalışanlarının kanunen bakmakla yükümlü bulunduğu bakıma muhtaç engelli aile fertlerinin olması durumun-
da söz konusu personele engelli aile ferdinin bakımı için günlük 1 saat izin verilmesi ve personelin nöbet ve gece 
çalışmasından muaf tutulması için gerekli mevzuat düzenlemelerinin yapılması,
2009/12 sayılı Başbakanlık Genelgesinde sözleşmeli personele yıllık izinlerinin yıl içinde kullandırılmasını öngören 
hükmün uygulamasının takibinin yapılması,
399 sayılı KHK’nın 14 üncü maddesinde yer alan sözleşmeli personelin sendika üyesi olamayacağına dair hükmün 
yürürlükten kaldırılmasına yönelik olarak yasal düzenleme yapılması,
Disiplin kurullarına sendika üyesi temsilcilerinin katılımıyla ilgili olarak kurumlarda karşılaşılan sorunların giderilmesi 
hususunda gerekli çalışmaların yapılması,
Aylıksız izinli olan kamu görevlilerinin görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarına girebilmesi için gerekli 
çalışmaların yapılması,
KEY ödemeleri ile ilgili karşılaşılan sorunların giderilmesine ilişkin çalışmalar yapılması,
Çocuk için ödenmekte olan aile yardımı ödeneğinde çocuk sayısı sınırlamasının kaldırılması,
Emekli olan personele 500 TL tutarında yapılan ödemenin 750 TL’’ye çıkarılması,
Aynı unvanlı teknik kökenli yöneticiler (müdür yardımcısı ve daha üst görevler) ile teknik kökenli olmayan yöneti-
ciler arasındaki ek ödeme farklılığının giderilmesi,
Toplu görüşme sürecinde gündeme getirilen hizmet kollarının sorunlarının ilgili kurumlara intikal ettirilerek takibinin 
sağlanması.
Ek–2 listede yer alan 18 maddeden 6 madde kazanım haline dönüşmüş olup bu maddeler şu konuları kapsamak-
tadır.
Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarının periyodik olarak yapılması konusunun, sendikaların ve ilgili taraf-
ların da katılımı ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel 
Yönetmelikte yapılacak çalışmalarda değerlendirilmesi,
01.03.1982 tarihinden sonra memuriyete başlayanların işçi statüsünde geçirdikleri süreler ile açıktan vekil olarak 
çalışılan sürelerin tamamının kazanılmış hak aylığında dikkate alınması,
657 sayılı Kanunun 64 üncü maddesi çerçevesinde zorunlu hizmet kapsamında iki yıla ilave bir kademe verilmesi 
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uygulamasının tüm çalışanlar için değerlendirilmesi,
399 sayılı KHK’ye ekli I ve II sayılı cetvellere tabi personele yapılan ek ödemenin hiyerarşik yapıya uygun hale ge-
tirilmesi,
Değişik adlar altında yapılan ilave ödemelerin ek ödemeyle ilgili mahsuplaşmanın aylık olarak gerçekleştirilmesi ve 
bazı kurum personeline yapılan ilave tazminat ve ikramiye ödemelerindeki mahsuplaşmanın kademeli olarak yapıl-
ması hususlarında çalışma yapılması
KİT’lerde çalışan sözleşmeli personele yapılacak ek ödemelerin belirlenmesi amacıyla emsal alınacak Devlet memu-
ru kadro unvanlarının tespiti hususunda çalışma yapılması, 
Bunlara ilave olarak 2009 yılında elde ettiğimiz diğer kazanımlarımız aşağıdadır.
Disiplin cezaları affının yasalaşması, 
Kurumlardaki kurullara sendika temsilcisi verilmesi,                 
15.10.1991’den sonra göreve başlayan memur ve sözleşmelilere 5289 sayılı yasayla birer derece ilerlemesi veril-
mesi,                                        
Banka promosyonlarının çalışanlara dağıtılması,
4/B kapsamında çalışanlara sendikalara üye olma yolunun açılması,                                                    
4/B’li personele askerlik dönüşü işe geri dönme, eş durumu, sağlık durumu nedeniyle becayiş ve yer değişikliği 
haklarının verilmesi, Devlet memurlarının yer değiştirme suretiyle atanmalarında eş, öğrenim ve sağlık durumuna 
dayalı atama taleplerinin gerçekleştirilmesi,
Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarında çalışan sözleşmeli personelin memur kadrolarına ve diğer söz-
leşmeli personel pozisyonlarına, memur statüsünde çalışanların ise sözleşmeli personel pozisyonlarına vekâlet et-
tirilmemesi, 
Hakkında disiplin soruşturması yürütülen personele savunma hakkının kullanımına imkan verecek bir savunma 
süresi tanınması, talebi halinde ek süre verilmesi, 
Memurların hafta sonu ve resmi tatil günlerinde ikamet etmekte oldukları il hudutlarını terk edebilmeleri konusun-
da gerekli uygulama kolaylıkları sağlanması.
Görevinden çekilen ya da çekilmiş sayılanlar ile memnu hakların iadesi kararı alanların durumlarına uygun kadrolara 
atanması, 
Hizmet içi eğitim programlarında sendikal haklar ve insan hakları konusuna yer verilmesi,
İsteğe bağlı naklen atamalarda harcırah verilmesi, 
Çocuğu görev mahalli dışında bir öğretim kurumunu merkezi sınavla kazanan memurun o bölgeye atanabilmesi 
konusunda gerekli nitelikleri taşıyor olması şartıyla öncelikle atanması, 
Atamaların Görevde Yükselme Yönetmeliği uygulanarak gerçekleştirilmesi,
Engelli kamu görevlilerinin kamuya ait servis araçlarından yararlandırılmaları, 
Ücret ödenmeyen her sekiz saatlik fazla çalışmaya bir gün izin verilmesi,
399›a tabi personelin yıllık izinlerini yıl içerisinde kullanmaları,
Kamu çalışanlarının kanunen bakmakla yükümlü olduğu aile bireylerinden bakıma muhtaç olanların günlük bakımı 
için izin kullandırılması ve bu personelin mesai saatleri dışındaki nöbet görevinden ve gece vardiyasından muaf 
tutulması, 
Kamu görevlilerinin toplu sözleşme ve grev hakkı talebine ilişkin olarak 2010 yılında bir çalıştay yapılması (bu çalış-
tay 9-11 Şubat 2010 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir.) 
Çalıştay sonuç bildirgesinde “memurların toplu sözleşmeli ve grevli sendikal haklarının” temel insan hakkı olduğunun 
teyit edilmesi,
4/C kapsamındaki kamu çalışanlarının sendikalara üye olmaları,
Teknik- Teknik Olmayan yöneticiler arasındaki ek ödeme adaletsizliğinin giderilmesi sağlanmıştır.
Kamu görevlilerinin toplu sözleşme ve grev hakkı talebine ilişkin olarak 2010 yılında bir çalıştay yapılması 2009 Yılı 
Toplu Görüşmeleri sonunda kamu işveren kurulu ile her ne kadar mutabakata varılamasa ve mutabakat metni im-
zalanmasa da, kamu çalışanları için TOPLU SÖZLEŞME kazanımını elde etmenin en somut adımı “Kamu görevlileri-
nin toplu sözleşme ve grev hakkı talebine ilişkin olarak 2010 yılında bir çalıştay yapılması” kararının alınması suretiyle 
atılmıştır. Toplu Sözleşme hakkının elde edilmesi Türkiye’de yaklaşık yirmi yıldan beri kamu çalışanları sendikacılığı 
adına elde edilen en önemli kazanımdır.
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MEMUR-SEN, HÜKÜMETE, TOPLU SÖZLEŞME VE  
GREV HAKKI İÇİN ALANLARDAN SESLENDİ

Taleplerinin hayata geçirimesi için ilgililer nezdinde de girişimlerini sürdüren Memur-Sen, aylık ücretlere ilikin artış 
talebinin yanı sıra, toplu sözleşme ve grev hakkı, kamu görevlilerine yönelik siyaset yasağının kaldırılması, tedavi 
katılım payları, KEY ödemeleri gibi talep ve önerilerini 18 Kasım Çarşamba günü, Türkiye’nin bütün alanlarından 
seslendirdi. Aynı anda, bütün Türkiye’den hükümete seslenen Memur-Sen, ücretlere ilikin artış talebinin yanı sıra, 
toplu sözleşme ve grev hakkı, kamu görevlilerine yönelik siyaset yasağının kaldırılması, tedavi katılım payları, KEY 
ödemelerindeki sorunların giderilmesi ve yeni bir yasal düzenleme yapılması çağrısında bulundu. Eylem süreciyle 
ilgili bir açıklama açıklama yapan Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, toplu görüşme sürecinde krizin 
faturasının kamu çalışanlara kesilmek istendiğini hatırlatarak bunu kabul etmeyerek mücadeleye devam ettiklerini 
kaydetti. Toplu sözleşme ve grev hakkının öncelikli talepleri olduğunu söyleyen Gündoğdu, diğer mali hakların 
kazanımı için de demokratik mücadele haklarını kullandıklarını ifade etti.

İLK OLARAK, BAŞBAKAN’A MEKTUP GÖNDERİLDİ
Başbakan’a Mektup göndermeyle başlayan eylemlilik sürecinin ‘hükümete sesleniş’le devam ettiğini hatırlatan Gün-
doğdu, 18 Kasım Çarşamba günü de, kitlesel basın açıklamasıyla taleplerini tekrar yüksek sesle duyurduklarını söyledi. 

İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ EYLEMDE, KİTLESEL BASIN AÇIKLAMALARI YAPILDI
Memur-Sen, ikinci eyleminde, krizin kamu çalışanlarına fatura edilmemesi isteğini kitlesel basın açıklamalarıyla dile 
getirdi. Eylemlilik sürecini sürdüren Memur-Sen’in üçüncü eylemi ise, taleplerin yeniden dile getirildiği kitlesel ba-
sın açıklaması oldu. 

ANKARA’DAKİ EYLEM TBMM’YE YÜRÜYÜŞ VE TBMM  ÇANKAYA KAPISINDA  
YAPILAN KİTLESEL BASIN AÇIKLAMASI OLDU
Ankara’daki eylem, 18 Kasım Çarşamba günü TBMM Çankaya Kapısı’nda yapıldı. Memur-Sen burada, 2010 Yılı 
Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı üzerinde görüşmeler sürerken milletvekillerine ve hükümete seslendi. 
Memur-Sen heyeti, daha sonra talep ve önerilerini içeren dosyayı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı M. 
Mustafa Açıkalın’a takdim ederek, kamu görevlilerinin sesine kulak verilmesini ve sorunlarının acilen çözüme ka-
vuşturulmasını istedi.

MEMUR-SEN, BAKAN ŞİMŞEK’LE GÖRÜŞEREK ‘TOPLU GÖRÜŞME PRİMİ  
SORUNUNU ÇÖZÜN’ DİYECEK
 Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen sendikalı kamu çalışanlarına ödenen ‘Toplu Görüşme Primi’ konusun-
da da çalışmalarını sürdüren Memur-Sen, 20 Kasım Cuma günü de Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’le görüşerek, 
konunun acilen çözülmesini isteyecek.

BİR GÜN DEĞİL, SÜREKLİ EYLEM

Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, yaptığı basın açıklamasında, kamu görevlilerinin hak ve menfaatlerini 
koruma ve geliştirme konusundaki eylem kararlılıklarını bu kazanımlar maksimum düzeye çıkana kadar devam ede-
ceğini bildirdi. Toplu sözleşme ve grev hakkının her zaman birinci öncelikleri olduğunu ifade eden Ahmet Gündoğ-
du, bu taleplerine karşın Kamu İşveren Kurulu ve iktidarın ipe un serme politikası izlemesi sonucu eylemlilik sürecini 
başlattıklarını hatırlattı. Gündoğdu, “Masa değil yasa sorunlu. Biz Memur-Sen olarak bu yasa değişmeden 2010 
toplu görüşme masasına oturmayacağımızı açıkladık. Bu sebeple, 3 Ekim’de, ‘Başbakan’a mektup’ ve 10 Ekim’de ise 
‘Kitlesel Basın Açıklaması’ eylemlerini 81 ilde gerçekleştirdik. Bu eylemliliğimizi 18 Kasım da yine 81 il merkezinde 
kitlesel basın açıklaması yaparak sürdürdük. Genel merkez olarak da TBMM’ye yürüdük ve TBMM önünde geniş 
katılımlı bir protesto eylemi gerçekleştirdik. Türkiye’nin dört bir yanından yükselen talep ve önerilerimizi TBMM 
Plan ve Bütçe Komisyonu’na sunduk. Bir günlük eylemler yerine, sorunların çözümüne yönelik mücadelesini, sonuç 
alıncaya kadar sürdürme kararlılığındayız.” dedi.

ÇANAKKALE
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İŞTE TALEPLERİMİZ;

1- Türkiye’nin 2023 hedeflerine ve küresel lider vizyonuna uygun demokratik yeni bir anayasa yapılmalıdır.
2- Kamu görevlilerine, temel hakları olan toplu sözleşme ve grev hakkı verilmelidir. 
3- 2010 enflasyon hedefi yüzde 5,3 iken, yüzde 2,5+2,5 olarak yapılan zam değiştirilerek yüzde 4+4 şeklinde 
gerçekleştirilmelidir.
4- 2012 yılının ilk altı ayına kadar ödenmesi vaat edilen ek ödeme takvimi belirlenmeli ve 2010 yılı için 30 
TL+30 TL  ek ödeme artışı yapılmalıdır. 
5- Ekonomik krizin faturasının kesildiği kamu çalışanlarına, 2010 yılı için hedeflenen yüzde 3,5 büyümeden 
pay verilmelidir. 
6- Sağlıkta paralı sistemin alt yapısını oluşturmaya yönelik getirilen katılım payı kaldırılmalı, bütçe açıkları 
kamu çalışanlarından karşılanmamalıdır.
7- Ödeneceği açıklanan ve yılan hikayesine dönen KEY ödemeleri, kuruşuna kadar hak sahiplerine ödenmeli-
dir. 
8- Kamudaki tüm sözleşmeli personel kadroya geçirilmeli, farklı istihdama son verilmelidir. 
9- Masada mücadeleyle kazandığımız; ancak ana muhalefet partisi tarafından açılan dava sonucu kaybettiğimiz 
toplu görüşme primi yeni bir düzenleme yapılarak tekrar ödenmeye başlanmalıdır. 
10- Türkiye her alanda demokratikleşme adımlarını tamamlamalı, adil gelir dağılımını sağlamalı ve çalışma ko-
şulları insan onuruna yakışır şekilde iyileştirilmelidir. 

Kamu çalışanları, Türkiyen’ni 81  İl’inden TBMM’ye seslenerek; “Duyun sesimizi” dedi...

EYLEMLER, TÜM YURTTA MEMUR-SEN İL TEMSİLCİLİĞİNİN ÖNCÜLÜĞÜNDE, BAĞ-
LI SENDİKALARIN KATILIMLARIYLA TÜRKİYE GENELİNDE EŞ ZAMANLI OLARAK 
YAPILDI

Her ilde yapılan basın açıklamalarında, kamu çalışanlarının toplu sözleşme ve grev hakkı talebi, aylık ücretlere ya-
pılacak zamlar, tedavi katılım payları, ek ödeme,toplu görüşme primi gibi konulardaki talepler dile getirildi. Türkiye 
genelinde yapılan açıklamalarda, 2010 bütçesinin dar ve sabit gelirlilerin beklenti ve taleplerini karşılamaktan uzak 
olduğu belirtilerek, kamu çalışanlarına hak ettikleri ücretin verilmesi istendi. Açıkmalarda, büyümeden pay alamayan 
kamu çalışanlarına, krizin fatura edilmesinin kabul edilemez olduğu vurgulandı. Toplu sözleşme ve grev hakkının 
vazgeçilmez istek olduğunun vurgulandığı açıklamalarda, toplu görüşme primini yargıya taşıyan CHP ile yapılan 
başvuru sonrası bu ödeneği iptal eden Anayasa Mahkemesi’ne de eleştiriler yöneltildi. Yüzde 4 artı 4 oranındaki 
zammın kamu çalışanlarının hakkı olduğu belirtilen açıklamalarda, Uzlaştırma Kurulu’nun Memur-Sen’in talebini 
haklı bulduğuna vurgu yapıldı. Hükümetin, 2008 yılı toplu görüşmelerinde Ek Ödeme ile ilgili varılan mutabakata 
uymadığının belirtildiği Memur-Sen açıklamalarında, ek ödemenin eksik ödeme olduğu, ek ödemeye ilişkin takvi-
min Konfederasyonların da katılımıyla belirlenmesi ve 1 Ocak 2010’dan geçerli olmak üzere ek ödemeye 30 TL 
artış yapılması, 1 Temmuz 2010’da ilave 30 TL artış gerçekleştirilmesi talepleri tekrarlandı. KEY ödemeleriyle ilgili 
yasal düzenlemenin de bir an önce yapılması gerektiğinin belirtildiği açıklamalarda, tedavi katılım payının hastadan 
ve hastalıktan para kazanma metoduyla bütçe açıklarını kapatmak için yeni bir yol olarak görülmesinden duyulan 
endişe dile getirildi. Türkiye’nin dört bir yanında yapılan etkinliklerin ortak istek ve taleplerini içeren dosya ise, 
Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu tarafından TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı M. Mustafa 
Açıkalın’a sunuldu.
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MEMUR-SEN KONFEDERASYONU 
IX. DÖNEM 2010 TOPLU GÖRÜŞME TALEPLERİ 

SENDİKAL VE DEMOKRATİK HAKLAR 

1- Anayasa Değişikliği Paketinde Kamu Görevlilerinin Toplu Sözleşme Hakkına İlişkin Bir Hükme Yer Verilmesiyle 
Oluşan Olumlu Süreç Kamu Görevlilerine Grev Hakkının Verilmesiyle Devam Ettirilmeli,

2009 Toplu Görüşmeleri öncesinde Konfederasyon olarak “Masa değil yasa sorunlu. Toplu görüşme yöntemini 
uygulamadan kaldıran ve toplu sözleşme imzalanmasına zemin oluşturacak bir mevzuat değişikliği iradesi gösteril-
mediği takdirde 2010 yılı toplu görüşmelerine katılmayacağız” kararımızı kamuoyuna deklare etmiştik. 2009 Toplu 
görüşme taleplerimiz arasında da kamu görevlilerinin toplu sözleşme hakkına sahip kılınmasının öncelikli ve mutlak 
talebimiz olduğunu, diğer taleplerimizin bu talep yanında teferruat hükmünde olduğunu belirtmiştik. 

2009 yılı Toplu Görüşmeleri mali haklar yönüyle uzlaşmazlıkla sonuçlanmasına karşın, toplu sözleşme hakkına sahip 
olmak konusundaki kararımız ve kararlılığımızın bir yansıması olarak 2009 Toplu Görüşme Tutanağı’nda, kamu 
görevlilerinin toplu sözleşme ve grev haklarına ilişkin olarak ilgili tarafların katılımıyla bir Çalıştay düzenlenmesi 
hükmüne yer verilmişti.
Bu hüküm doğrultusunda Devlet Personel Başkanlığı tarafından 9-11 Şubat 2010 tarihleri arasında Bolu Abant’ta 
gerçekleştirilen Çalıştay sonunda kamuoyuna deklare edilen Sonuç Bildirgesinde özetle; kamu görevlilerinin toplu 
sözleşme ve grev hakkına sahip kılınmasının Anayasada ifade edilen demokratik sosyal hukuk devleti olmanın bir 
gereği olduğu, bu çerçevede Anayasa ve ikincil mevzuatta gerekli değişikliklerin yapılması ve ülkemiz tarafından Av-
rupa Sosyal Şartının 5 inci ve 6 ncı maddelerine konan çekincelerin kaldırılması hüküm ve kararlarına yer verildi. Bu 
Çalıştay’dan kısa bir süre sonra Konfederasyonumuz tarafından düzenlenen ve Sayın Başbakanımızın da katılımıyla 
onurlandırdığı “Uluslararası Demokrasi Kongresi”nde konu, açılış konuşmalarından başlayarak gündeme getirilmiş 
ve bu konuyla ilgili oturumda ve Kongrenin bitiminde yayımlanan Sonuç Bildirisi’nde kamu görevlilerinin toplu söz-
leşme ve grev hakkına sahip olmasının demokratik hukuk devleti olmanın gereği olduğu bir kez daha teyit edilmiştir. 
“Kamu Görevlilerinin Demokratik ve Sendikal Hakları Çalıştayı” ile “Uluslararası Demokrasi Kongresi”nin etki ve 
sonuçları henüz kamuoyunda tartışılmaya devam etmekte iken 12 Eylül 2010’da gerçekleştirilecek olan referan-
dumla sözün asıl sahibi olan milletimizin onayına sunulacak olan Anayasa Değişikliği Paketi iradesi ve hükümleri 
kamuoyu gündeminde yer almaya başladı. Paketle ilgili ilk haberlerde kamu görevlilerinin toplu sözleşme hakkına 
sahip olmasını sağlayacak bir hükme, Abant Çalıştay’ı ve “Uluslararası Demokrasi Kongresi”nin sonuç bildirgeleri 
dikkate alınmak suretiyle yer verileceği yönünde bilgilere yer verildi. Taslağın son şeklinin verildiği süreçte ise “kamu 
görevlilerinin hem iş güvencesine hem de toplu sözleşme hakkına sahip olmasının doğru ve gerekli bir durum 
olmadığı” görüşüyle toplu sözleşme hakkının paketten çıkarılacağı yönünde bilgiler içeren haberlere yer verilmeye 
başlanmıştı. 
Son dönemde ortaya çıkan demokratikleşme çabalarını sekteye uğratacak bu değerlendirmenin yanlışlığını ve toplu 
sözleşme hakkının pakette mutlaka yer alması gerektiğini ifade ettik. Konuya gösterdiğimiz duyarlılık ve çabalarımız 
sonunda, 12 Eylül 2010’da milletin onayına sunulacak olan Anayasa değişikliği paketinde kamu görevlilerinin toplu 
sözleşme hakkı yer aldı.    
Ancak, toplu sözleşme hakkının ayrılmaz bir parçası olan ve pazarlık gücünü artıracak olan “grev hakkı” eksikliğinin 
giderilmesini sağlayacak bir hükme, Anayasa değişikliği paketinde yer verilmemiştir. Gerek sendikal haklar açısından 
gerekse demokrasi algısı açısından son derece önemli olan  “grev hakkı”na kamu görevlilerinin de sahip olması: ne 
çalışma barışı ne de kamu hizmetlerinin sunumu açısından olumsuz bir sonuç oluşturmayacaktır.  Kaldı ki temel hak 
ve özgürlükler kapsamında değerlendirilen sendikal hakların, “özgür biçimde örgütlenme”, “toplu sözleşme (pazar-
lık)” ve “grev” hakkını kapsadığı dikkate alındığında; sendikal hakların ülkemizde tam olarak var olduğunun ifadesi 
ve kabulü için “toplu sözleşme” hakkında olduğu gibi “grev hakkı” yoksunluğuna da son verilmesi gerektiği açıktır. 

TOPLU GÖRÜŞMELER /  159



160  / 4. OLAĞAN GENEL KURUL FAALİYET RAPORU



Anayasa’nın 07/05/2004 tarih 5170 sayılı Kanunun 7.maddesiyle değişik 90. maddesinde yer verilen “Usulüne göre 
yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası antlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı hü-
kümler içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletlerarası antlaşma hükümleri esas alınır” hükmü, kamu 
çalışanlarının toplu sözleşmeli ve grevli sendikal hak taleplerinin iç hukuktaki en önemli dayanağını oluşturmaktadır. 
Konuyla ilgili İLO Sözleşmeleri ile Avrupa Sosyal Şartı hükmü, Anayasanın 90. maddesi kapsamında değerlendirildi-
ğinde, kamu çalışanlarının grev hakkından yoksun olması, en hafif ifadeyle hukuka aykırılık oluşturmaktadır. 
Çalışanlar açısından, taleplerine duyarsız kalan işveren üzerinde yasal sınırlar çerçevesinde baskı uygulamak, toplu 
pazarlık hakkını etkin kullanabilmek ve toplu sözleşme sürecinde pazarlık gücünü arttırmak gibi önemli işlevleri olan 
“grev”, çalışanların sıklıkla başvurmayacağı/başvurmadığı ve genellikle de son koz olarak başvurduğu temel sendikal 
argümanlardan biridir. 
Grev hakkı’nın kamu çalışanlarına verilmemesine gerekçe olarak gösterilen hususlar “ipe un sermek” mahiyetinde-
dir. “Kamu İşvereninin lokavt hakkı yoksa kamu görevlisinin de grev hakkı olamaz”, “hem iş güvencesi hem de toplu 
sözleşme ve grev hakkı olur mu”, “Grev hakkı verilirse, kamu hizmetleri aksar vatandaşın huzuru kaçar.” şeklinde 
dile getirilen grev hakkına karşı çıkış gerekçelerinin hiç birinin hukuki değer içermediği açıktır. Kamu hizmetlerinin 
herhangi bir nedenle kesintiye uğraması veya bu hizmetleri yürütmekle görevli olanların hizmet sunmaktan imtina 
etme hakkına sahip olması; hizmetten yararlananlar ve kamu otoritesi açısından şüphesiz kolayca kabul edilebilir 
değildir. Ancak, hizmetin kesintiye uğramasını engellemek adına hizmeti sunmakla görevli olanların haklarında kısıt-
lamaya gitmek de; demokratik hukuk devleti anlayışıyla örtüşmemektedir. Kaygı ve vehimlerle, kamu görevlilerinin 
grev hakkına karşı çıkmak ya da grev hakkına sahip olmasını sağlayacak değişikliklerden kaçınmak, örgütlenme ve 
çalışma hukukuna ilişkin evrensel nitelikte ilke ve değerlerle de çelişmektedir. Kamu çalışanlarının hak ve taleplerinin 
kamu işvereninin kamu otoritesi sıfatından kaynaklanan takdire mahkûm edilmesi, çalışan ve işveren ilişkilerinde 
varlığı asıl olan demokratik iletişim sürecine de uygun değildir. 

Taleplerine olumsuz cevap verilmesi halinde, kamu görevlilerinin kamu işvereni üzerinde baskı oluşturacak grev 
hakkına sahip olmaması, günümüzün demokratik devlet anlayışıyla ve örgütlenme hakkıyla açıklanabilir değildir.  
Bu itibarla, Anayasa Değişikliği Paketinde toplu sözleşme hakkına yer verilmesiyle birlikte oluşan olumlu sürecin, 
kamu görevlilerinin grev hakkından yararlanmasını sağlayacak fiili ve hukuki kararları bir an önce hayata geçirmek 
suretiyle devam ettirilmesi hem ülkemiz hem kamu görevlileri açısından olumlu ve yararlı olacaktır. 
2- Kamu Çalışanlarına Yönelik Siyaset Yasağı ve Seçilme Hakkına İlişkin Sınırlamaların Kaldırılması, 
3- Anayasa Değişikliğinin Yürürlüğe Girmesine Bağlı Olarak “Örgütlenme Hakkı”, “Toplu Pazarlık Hakkı” ve “Kamu 
Görevlilerinin Mali ve Sosyal Hakları”na İlişkin İkincil Mevzuat Düzenleme ve Değişikliklerin Zaman Kaybetmeksizin 
Yürürlüğe Konması,
4 - Emeklilere Sendika Kurma ve Sendikalara Üye Olma Hakkı Tanınması. 

MALİ HAKLARA İLİŞKİN TALEPLERİMİZ
1- Kamu Çalışanlarının Aylık Ve Ücretlerine 2011 Yılında %5+%5 Artış Yapılmalıdır.  
2- Ek Ödemelerde En Düşük 120 TL Olmak Üzere Artış Yapılmalı, Ek Ödeme Kaynaklı Mağduriyetler Giderilmeli 
Ve 2012 Yılına Kadar Ek Ödemelerde Yapılacak Artışlara İlişkin Takvim Belirlenmeli 
3- Sendika Üyesi Kamu Görevlilerine Üç Ayda Bir 60 TL Olmak Üzere Yılda 240 TL Toplu Görüşme İkramiyesi 
Verilmedir. 
4- Gelir Vergisi Oranları Kamu Çalışanları İçin 5 Puan İndirilmeli Veya Gelir Vergisine Esas Gelir Dilimleri Artırıl-
malıdır. 
5- Ek Göstergeler Hizmet Sınıfı, Öğrenim Durumu Yönüyle Ve Kurumlar Arasındaki Farklılıkları Giderecek Şekilde 
Yeniden Düzenlenmelidir.
6- Kamu Görevlilerinin Sosyal Güvenlik Hakkına İlişkin Mağduriyetleri Giderilmelidir. 
7- Kalkınmada Öncelikli Bölge Kapsamındaki İllerde Ve Büyükşehir Statüsündeki İllerde Görev Yapan Kamu Görev-
lilerinin Özel Hizmet Tazminatları Bir Kat Artırımlı Olarak Ödenmeli Ya Da İlave Tazminat Verilmelidir.
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8- Özel Ve Ek Özel Hizmet Tazminatı Oranları İle Yan Ödeme Gösterge Rakamları Artırılmalı Ve Ek Özel Hizmet 
Tazminatı Özel Hizmet Tazminatına Eklenmelidir.
9- Harcırah Kanununun Kamu Görevlileri Aleyhine Olan Hükümlerinde Değişiklik Yapılmalıdır. 
10-  Fazla Çalışma Ücreti, 1,15 TL’den 2,50tl’ye Çıkarılmalıdır. 
11-  Nöbet Görevlerinde Her Saat İçin En Az 2.50 TL Nöbet Ücreti Ödenmelidir. 
12- Ek Ders Ücretinin Hesaplanmasında Gündüz İçin 200, Gece İçin 220 Gösterge
Rakamı Uygulanmalıdır. 
13- Bir Günlük Yevmiye Tutarı,  800 Gösterge Rakamı Olarak Belirlenmelidir.

SOSYAL HAK VE YARDIMLARA İLİŞKİN TALEPLERİMİZ

1- Aile Yardımı: Halen 1500 olarak uygulanmakta (89,18 TL) olan aile yardımı gösterge rakamı 2350’ye (140 TL’ye) 
yükseltilmelidir.
2- Çocuk Yardımı Zorunlu İlköğretim Çağındaki Çocuklar İçin 500, Diğer Çocuklar İçin 250 Gösterge Rakamı 
Uygulanmalıdır. 
3- Yiyecek Yardımı Günlük 2,5 Tl’den Az Olmamak Ve Sözleşmeliler Dâhil Olmak Üzere Bütün Kamu Görevlile-
rine Aylıklarıyla Birlikte Nakden Ödenmelidir. 
4- Giyecek Yardımından, Makam Ve Görev Tazminatı Alanlar Hariç Sözleşmeli Statüdeki Kamu Görevlileri Dâhil 
Olmak Üzere Bütün Kamu Görevlileri Yararlanmalıdır. 
5-  Sosyal Hak Ve Yardımlara İlişkin Diğer Taleplerimiz 
a) Doğum yardımı, 10.000 gösterge rakamı üzerinden yapılmalı ve çoğul gebelikte gösterge rakamının çocuk sayı-
sıyla çarpımıyla bulunacak tutarda ödenmelidir. 
b) Ölüm yardımı, memurun kendisi için en yüksek Devlet memuru aylığının 4 katı, eş ve çocuklar içinse 2 katı 
olarak ödenmelidir. 
c) Milli Eğitim Bakanlığı’nın anasınıfı açılması için belirlediği öğrenci sayısı esas alınarak ve kamu kurum ve kuruluşları 
yönüyle ayırım yapılmaksızın kamu görevlilerinin 0-6 yaş grubundaki çocuklarının yararlanmasına yönelik kreş ve 
gündüz bakımevleri açılmalı, kreş ve gündüz bakımevi açılamayan hizmet alanlarında görev yapan kamu görevlileri-
nin kreş ve gündüz bakımevi gideri karşılanmalıdır. 
d) Mevcut Kamu Konutlarının tahsisinde sıra tahsisi uygulamasına öncelik verilmeli, Görev tahsisli konutların kamu 
konutlarındaki toplam oranının %5’iyle sınırlandırılmalıdır. 
f) Öğretim yılına hazırlık ödeneği, ayırım yapılmaksızın tüm eğitim çalışanlarına ve bir maaş tutarında ödenmelidir. 
g) Kamu çalışanlarının yardımlaşma veya biriktirme sandıklarına zorunlu üye olmasına yönelik hüküm ve uygula-
malarda değişiklik yapılması, söz konusu sandıkların üyelerinin mevcut ve kazanılmış haklarına zarar gelmeksizin 
tasfiyesi gerçekleştirilmelidir. 
h) Hastalık izinlerinde 7 günü aşan kısım için, özel hizmet tazminatından kesinti yapılması uygulaması kaldırılmalıdır. 
ı) Doğal afet nedeniyle zarara uğrayan kamu çalışanlarına doğal afet tazminatı ödenmelidir. 
i) Sağlık açısından risk oluşturan görevleri yürüten kamu çalışanlarına koruyucu gıda yardımı yapılmalıdır. 
j) Kamu kurum ve kuruluşlarına ait sosyal tesislerden idarenin bütünlüğü ilkesi çerçevesinde ayırım yapılmaksızın 
bütün kamu çalışanlarının yararlanmasına imkan sağlayan idari düzenlemenin fiili olarak uygulanması sağlanmalıdır. 
k) Sözleşmeli personelin lojman ödemelerinde KDV alınması uygulaması sona erdirilmelidir.
Yukarıda yer alan taleplerimize ilave olarak;
Demokratik, Siyasal ve Sendikal Haklara İlişkin Diğer konularda, 
Atama-Yer Değiştirme Ve Geçici Görevlendirme Uygulamalarına İlişkin konularda,
 Sicil-Disiplin Hukukuna Ve İşlemlerine İlişkin konularda,
İstihdam Uygulamalarına, Çalışma Şartları Ve Sürelerine, İzinlere, Görevde Yükselme, Hizmet içi Eğitim Ve İntibak 
Uygulamalarına İlişkin konularda,
657 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısına Ve Kamu Görevlileri Ve Sendikalarıyla İlgili Diğer 
Kanun Tasarılarına İlişkin konularda, 
Konfederasyonumuza bağlı sendikalarımızla birlikte kararlaştırdığımız talepler, bir kitapçık halinde bastırılarak teşki-
latımıza ve kamuoyuna sunulmuş, Toplu Görüşme Masasında ele alınmaları sağlanmıştır. 
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2010 YILI TOPLU GÖRÜŞME SÜRECİ  
BASIN AÇIKLAMALARI

MEMUR-SEN, 2010 YILI TOPLU GÖRÜŞMELERİ ÖN  
HAZIRLIK ÇALIŞMA TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

26 Temmuz 2010, Pazartesi 

Memur-Sen, 15 Ağustos 2010 ‘da başlayacak Toplu Görüşme öncesinde Mali ve Sosyal Haklarla ilgili taleplerini 
belirlemek üzere Memur-Sen ve bağlı sendikaların Toplu Görüşme ve Mevzuat Sekreterleri ile “2010 Yılı 
Toplu Görüşmeleri Ön Hazırlık Çalışma Toplantısı” kapsamında bir araya geldi. Toplantıda konuşan Memur-
Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, taleplerinin kazanıma dönüşmesi konusunda verdikleri kararlı ve 
uzun soluklu mücadeleler sonucunda birçok kazanıma imza attıklarını vurgulayarak, bu kazanımların kamu 
görevlilerinin haklarını koruma ve geliştirmede Memur-Sen’in öncü, ısrarcı ve kararlı tutumunu bir kez daha 
teyit ettiğini söyledi. Memur-Sen Genel Mevzuat ve Toplu Görüşme Sekreteri ve Enerji-Bir-Sen Genel Başkanı 
H.Bayram Tonbul ise konuşmasında, çalışma toplantısında ele alınan taleplerin tüm kamu çalışanlarını kapsadığını 
söyledi. 392 bin 171 üye sayısıyla “Yetkili Konfederasyon” olan Memur-Sen’in tüm kamu çalışanlarını temsil 
ettiğini kaydeden Tonbul, kamu çalışanlarının kendileri adına toplu sözleşme imzalama yetki ve sorumluluğunu 
Memur-Sen’de gördüklerinin altını çizdi. 21-24 Temmuz 2010 tarihleri arasında,  İznik’te gerçekleştirilen 
“2010 Toplu Görüşmeleri Ön Hazırlık Çalışma Toplantısı”na, Memur-Sen Genel Mevzuat ve Toplu Görüşme 
Sekreteri ve Enerji-Bir-Sen Genel Başkanı H.Bayram Tonbul, Diyanet-Sen Genel Mevzuat ve Toplu Görüşme 
Sekreteri Hadi Erdoğmuş, Sağlık-Sen Genel Mevzuat ve Toplu Görüşme Sekreteri Mustafa Kulluk, Bem-Bir-
Sen Genel Eğitim ve Toplu Görüşme Sekreteri Recayi Karslı, Toç-Bir-Sen Genel Mevzuat ve Toplu Görüşme 
Sekreteri Aziz Oğuzhan Karaman, Enerji-Bir-Sen Genel Mevzuat ve Toplu Görüşme Sekreteri İbrahim Hakkı 
Gül, Eğitim-Bir-Sen Genel Mevzuat ve Toplu Görüşme Sekreteri Ramazan Çakırcı, Büro-Memur-Sen Genel 
Mevzuat ve Toplu Görüşme Sekreteri Sait İnan, Kültür Memur-Sen Genel Mevzuat  ve Toplu Görüşme 
Sekreteri Musa Saçıkara ve Memur-Sen Genel Merkez Danışmanları katıldı.

MEMUR-SEN, 2010 TOPLU GÖRÜŞME TALEPLERİNİ AÇIKLADI

13 Ağustos 2010, Cuma

Memur-Sen, 2010 Toplu Görüşme Talepleri’ni, düzenlediği bir basın toplantısı ile açıkladı. Memur-Sen Genel 
Başkanı Ahmet Gündoğdu, 2011 yılının ilk altı ayında yüzde 5, ikinci altı ayında da yüzde 5 olmak üzere, 
toplam yüzde 10’luk artış ve 120 TL ek ödeme istediklerini söyledi. Gündoğdu, taleplerinin kabul edilmesi 
halinde en düşük bekâr memur maaşının 1,376 TL’ye, evli memur maaşının ise 1.611 TL’ye çıkacağını kaydetti. 
399 sayılı KHK’ye tabi personelin mağduriyetine neden olan ek ödeme kaynaklı adaletsizliğin giderilmesini 
de isteyen Ahmet Gündoğdu, Ek ödemelerde mahsuplaşmaya ilişkin 2009 toplu görüşmelerinde üzerinde 
uzlaşılan talebin 2011 yılı beklenmeksizin hayata geçirilmesini beklentilerini vurguladı.  Sendika üyesi kamu 
görevlilerine üç ayda bir 60 TL olmak üzere yılda 240 TL toplu görüşme ikramiyesi ödenmesini de isteyen 
Ahmet Gündoğdu, çalışmayan eş için ödenecek aile yardımı gösterge rakamının 2350’ye yükseltilmesi, diğer 
bir ifadeyle aile yardımının140 TL’ye çıkarılması ve sözleşmeli personele de ödenmesi talebini dile getirdi. 
Yiyecek yardımının, sözleşmeli personel dâhil tüm personele maaşla birlikte ve günlük en az 2,5 TL olmak 
üzere nakden ödenmesi talebini ifade eden Gündoğdu, giyecek yardımından, makam ve görev tazminatı alanlar 
hariç sözleşmeli personel dâhil olmak üzere bütün personelin yararlandırılmasını istedi. 
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Doğum yardımı gösterge rakamının 2500’den 10.000 çıkarılması ve çoğul gebelikte çocuk sayısı kadar 
ödenmesi gerektiğini belirten Ahmet Gündoğdu, ölüm yardımının memurun kendisi için en yüksek devlet 
memuru aylığının 4 katı, eş ve çocuklar içinse 2 katı olarak ödenmesi gerektiğini kaydetti.  Gündoğdu ayrıca, 
2010 yılı toplu görüşmelerinde, fazla çalışma ücretinin 1,15 TL’den 2,50TL’ye çıkarılmasını,  nöbet görevlerinde 
her saat için en az 2.50 TL nöbet ücreti ödenmesini, ek ders ücreti göstergelerinin gündüz için 200’e, gece 
için 220’ye çıkarılmasını ve harcırah hesaplanmasında bir günlük yevmiye tutarının 800 gösterge rakamı olarak 
belirlenmesini isteyeceklerini dile getirdi.  Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, bu taleplerinin kabul 
edilmesi halinde, 13/3’ten maaş alan lise mezunu bekâr bir hizmetlinin 1.159 TL olan maaşının,  01.01.2011 
tarihi itibarıyla 1.376 TL’ye yükseleceğini, 13/3’ten maaş alan evli, eşi çalışmayan ve üç çocuklu lise mezunu bir 
hizmetlinin 1.375 TL olan maaşının ise 1.611 TL’ye çıkacağını kaydetti. 

TOPLU SÖZLEŞMEYE FİİLİ İLK ADIM

15 Ağustos 2010, Pazar
2010 Yılı Toplu Görüşmeleri’nde, toplu sözleşmeye yönelik ilk adım atıldı. Toplu görüşmeler öncesi, Yüksek 
İdari Kurul’a bir yazı yazarak, bu yıl fiili toplu sözleşme gerçekleştirilmesini isteyen Memur-Sen bu önerisini 
toplu görüşmelerin ilk turunda da gündeme getirdi. Memur-Sen’in önerisini kabul eden Devlet Bakanı Hayati 
Yazıcı, 18 Ağustos Çarşamba gününe kadar konunun teknik boyutlarının incelenmesi amacıyla birinci tur 
görüşmeyi bitirdi. İkinci tur görüşme, 18 Ağustos Çarşamba günü, saat 11’de yapılacak. Toplu görüşmelerin 
ilk turuna girerken bir açıklama yapan Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, ‘’Hükümetin pakette var 
olan bu hakka göre hazırlıklı gelmesini, fiili durum oluşturulmasını ve toplu sözleşmenin başlangıcının bu yıl 
yapılmasını istiyoruz’’ şeklinde konuşmuştu. İlk turun ardından alınan kararı değerlendiren Ahmet Gündoğdu, 
toplu sözleşmeye adım adım yaklaşıldığını, anayasa değişiklik paketine toplu sözleşme hakkını koyan siyasi 
iradenin, bu yıl toplu sözleşme yapılması tekliflerini değerlendirmeye alarak gösterdiği kararlılığının kendilerini 
sevindirdiğini söyledi. 

GÜNDOĞDU: TALEPLERİMİZİN TAKİPÇİSİYİZ

18 Ağustos 2010, Çarşamba

2010 Toplu Görüşmeleri’nde 2. tur görüşmeler tamamlandı. Memur-Sen tarafından önerilen bu yılki toplu 
görüşmelerin referandum sonrasına bırakılması önerisi, hükümet tarafından kabul edilmedi. Mevcut yasada 
toplu görüşmelerin 30 Ağustos tarihine kadar tamamlanması gerektiği hükmü bulunduğuna dikkat çeken 
Kamu İşveren Kurulu, bu durumun hukuki engel teşkil ettiğini belirterek önerinin gerçekleşmesinin mümkün 
olmadığına dikkat çekti. Toplu görüşmelere geçilmesi üzerine açıklama yapan Memur-Sen Genel Başkanı 
Ahmet Gündoğdu, taleplerinin arkasında olduklarını, kamu çalışanlarını beklentisi yönünde sonuç almak için 
çalışacaklarını söyledi.

GÖRÜŞMELER DEVAM EDECEK
2. tur görüşmelerde, birinci turda gündeme alınan toplu görüşmelerin referandum sonrasına ertelenerek, 
toplu sözleşme yapılması yönündeki görüşün kabul edilmemesi üzerine, toplu görüşmelere geçildi.  Gündemin 
oluşturulmasından sonra, görüşmelerin 4 başlık altında yürütülmesi kararlaştırıldı. 2009 Toplu Görüşmeleri 
sonrası mutabakata varılan hususların gerçekleşip, gerçekleşmediği, sendikal hak ve çalışma hayatına yönelik 
talepler, hizmet kollarının sorunları ile mali ve sosyal hakların görüşüleceği toplu görüşmelerde, ilk 3 madde, 
24 Ağustos’da, mali ve sosyal haklar ise 28 Ağustos’da ele alınacak.
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TALEPLERİMİZİN ARKASINDAYIZ VE TAKİPÇİSİYİZ
Toplantı sonrası açıklama yapan Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, görüşme öncesi yaptığı 
açıklamayı hatırlattı ve toplu görüşme sürecinin başladığına dikkat çekti. 
 
TALEPLERİMİZ ÇARPITILIYOR
Memur-Sen’in taleplerinin bazı memur sendikalarıyla medya kuruluşlarınca çarpıtıldığını da belirten Ahmet 
Gündoğdu, “5+5 artış talebimiz ortalama 90 TL, ek ödeme en az 120 TL, yiyecek yardımı 55 TL, eş yardımı 
51 TL, toplu görüşme primi 20 TL olmak üzere toplam 336 TL artışa denk geliyor. Bu, en düşük maaşa yüzde 
26, ortalama ise yüzde 22 artış demektir. Doğum yardımı, ölüm yardımı, fazla çalışma ücretlerinin artırılması, 
ek ders ücreti göstergelerinin artırılması gibi taleplerimiz dikkate alındığında yapılan eleştirilerin yanlışlığı ortaya 
çıkmaktadır” şeklinde konuştu.

MEMUR-SEN, 3. TUR GÖRÜŞMELERDE,  
MALİ HAKLARA İLİŞKİN TEKLİFİN SUNULMASINI İSTEDİ

24 Ağustos 2010, Salı

Hükümet ile sendikalar arasında yürütülen toplu görüşmelerin 3. turu sona erdi. 3. tur görüşmelerde, 
demokratik ve sendikal haklarla hizmet kollarının sorunları ele alındı. Memur-Sen, dün yaptığı çağrısını bugün 
de tekrarlayarak, hükümetin mali haklarla ilgili önerisini sunmasını istedi. Görüşme öncesinde açıklamalarda 
bulunan Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, toplu görüşmelerin bugünkü toplantısında çalışma 
hayatı ve sendikal hakların müzakere edileceğini ifade etti. Gündem yoğunluğu sebebiyle iki günün yetersiz 
olacağını kaydeden Gündoğdu, “Hükümetin mali haklarla ilgili teklifini bugün masaya getirmesi lazım. 28 
Ağustos’ta memura yapılacak zam önümüze gelir, biz de evet ya da hayır demek zorunda kalırsak bu olmaz” 
dedi. Toplu sözleşmeye yönelik ikinci bir mevzuat komisyonu kurulmasını da öneren Gündoğdu, 5 artı 5’lik 
yüzdelik zam ile 120 lira ek ödeme ve 630 bin eşi çalışmayan memur için eş yardımının 51 lira arttırılması, 
20 TL toplu görüşme primi talebinin hükümetin gündemine almasını tekrarladı.  Ahmet Gündoğdu, kamu 
görevlilerine grev hakkı tanınması ve siyaset yasağının kaldırılması taleplerine, Kamu İşveren Kurulu’nun, ‘yeni 
bir anayasa değişikliği gerektiği için şu an sıcak yaklaşmadığını’ bildirdi. Toplu sözleşme için ise, ikincil mevzuat 
komisyonu kurulması ve fiili çalışmanın başlatılması teklifinde bulunduklarını belirten Gündoğdu, bu konuda 
ısrarcı olacaklarını kaydetti.

SÖZLEŞMELİ PERSONELİN SORUNLARI İÇİN ÇALIŞTAY ÖNERİLDİ
657 sayılı Devlet Memurları Kanununda yapılması öngörülen değişikliklere ilişkin ortak bir çalışma yapılmasının 
kararlaştırıldığını da bildiren Gündoğdu, sözleşmeli personelin sorunlarını çözmeye yönelik ortak çalışma 
önerisinde bulunduklarını, Kamu İşveren Kurulu’nun da, ilgili bakanlıklarla ortak bir çalışma yapılmasının ardından 
konfederasyonlarla değerlendirme yapılması önerisini getirdiğini açıkladı. 

TOPLU GÖRÜŞMELER BİTTİ, GELECEK YIL TOPLU SÖZLEŞME

29 Ağustos 2010, Pazar

TOPLU GÖRÜŞMELERDE 9 YILIN EN İYİ MUTABAKATI SAĞLANDI

Hükümetle memur konfederasyonlarının 15 Ağustos’tan bu yana sürdürdükleri toplu görüşme süreci 
tamamlandı. Memur-Sen, hükümetin ikinci kez revize ettiği zam teklifini kabul etti, Türkiye Kamu-Sen ise kabul 
etmedi. Saat 04:24 itibariyle, 2010 yılı toplu görüşmelerinde en çok üyeye sahip konfederasyon olan Memur-
Sen ile hükümet arasında mutabakat sağlandı. Buna göre, 2011 yılında memura yüzde 4+4 zam, 80 TL ek 
ödeme, eş için 20+20 aile yardımı ödeneği ve sendika üyesi memurlara 3 ayda bir 45 TL toplu görüşme primi 
verilmesi ve enflasyon farkı ödenmesi konularında mutabakat sağlandı.



YAZICI, BAŞBAKANLA GÖRÜŞTÜ

9. dönem toplu görüşmelerini yürüten Devlet Bakanı Yazıcı, Memur-Sen’in Kamu İşveren Kurulu’nun 
konfederasyonlara önerdiği zam teklifini kabul etmemesinin ardından memur konfederasyonları temsilcileri 
ile yaptığı görüşmeye ara vererek AK Parti Genel Merkezi’ne geldi. Başbakan Erdoğan ile Bakan Yazıcı’nın 
görüşmesi yaklaşık 1 saat sürdü. Erdoğan ve Yazıcı’nın görüşmesinin ardından, hükümetin ikinci kez revize ettiği 
zam teklifini Memur-Sen kabul etti, Türkiye Kamu-Sen ise taban aylığa zam yapılmadığı gerekçesiyle teklifi kabul 
etmedi. 

BAKAN YAZICI VE GENEL BAŞKAN GÜNDOĞDU ORTAK AÇIKLAMA YAPTI

Mutabakatın sağlanmasının ardından Bakan Hayati Yazıcı ile birlikte ortak bir açıklama yapan Memur-Sen Genel 
Başkanı Ahmet Gündoğdu, son olarak teklif ettikleri önerinin Kamu İşveren Kurulu tarafından kabul edilmesiyle 
mutabakata vardıklarını ifade etti. Hükümetin 3+3 zam teklifi, 70 bin TL ek ödeme, 10+10 aile yardımı ve 3 
ayda bir 30 TL’lik toplu görüşme primini içeren teklifini kabul etmeyerek 4.5+ 4.5 zam, 80 TL ek ödeme, eş 
için 20+20 aile yardımı ödeneği ve sendika üyesi memurlara 3 ayda bir 45 TL toplu görüşme primi verilmesi 
ve enflasyon farkı ödenmesi ile mutabakatın oluşturulabileceğinin altını çizdiklerini söyledi.

Son olarak tekliflerinin yüzde 4+4 zam, 80 TL ek ödeme, eş için 20+20 aile yardımı ödeneği ve sendika 
üyesi memurlara 3 ayda bir 45 TL toplu görüşme primi verilmesi ve enflasyon farkı ödenmesi konularının 
Kamu İşveren Kurulu tarafından kabul edilmesinin ardından mutabakat sağlandığını belirten Gündoğdu, “Kamu 
İşveren Kurulu ile sağladığımız mutabakatla birlikte 2010 yılı toplu görüşmeleri tamamlanmıştır. Her zaman 
ifade ettiğimiz gibi “masa sorunlu değil, yasa sorunlu” dedik ve bu yasayla bu masadan, bu zamana kadar 
sağlanan mutabakatların en iyisi diyebileceğimiz bir mutabakat sağlayarak ayrılıyoruz. Daha iyisi ancak toplu 
sözleşmeyle mümkün olacaktır. Dolayısıyla artık bundan sonra toplu görüşme değil, toplu sözleşme yapmak 
istiyoruz. Memur-Sen olarak yoğun bir çalışma temposu içinde yürüttüğümüz 2010 yılı toplu görüşmeleri tüm 
kamu çalışanlarına ve ülkemize hayırlı olsun diyor, siz değerli basın mensuplarına da bu süreci kamuoyuna 
aktarmak için 15 gün boyunca bizimle birlikte gösterdiğiniz yoğun çaba dolayısıyla hepinize ayrı ayrı teşekkür 
ediyorum” dedi.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞINA 234 TL ZAM

Devlet Bakanı Hayati Yazıcı, ‘’Bu sene yaptığımız zamla bin 300 TL olan en düşük memur maaşı 2011 yılı 
temmuz ayı itibariyle aile yardımıyla birlikte bin 534 TL olacak. Aradaki fark net 234 TL ve oransal karşılığı yüzde 
18. Bu zam fevkalade bir zam’’ dedi. Yazıcı, Türkiye gündemine oturmuş bir konuda, kamuda çalışanların mali 
ve sosyal haklarına ilişkin müzakere ile görüşmelerin noktalandığını söyledi.  Memurlar ve sözleşmeli personelle 
ilgili hemen hemen her konuyu enine boyuna tartıştıklarını ifade eden Yazıcı, çok özgür bir tartışma ortamında 
sorunları her yönüyle irdelediklerini dile getirdi. Daha sonra önerilerini kademeli olarak konfederasyonlarla 
paylaştıklarını anlatan Yazıcı, çok verimli çalışmalar yapıldığını,  aralar verildiğini, öneriler getirildiğini, önerilerin 
revize edildiğini, sonuç olarak kamuda çalışan memurlara 2011 yılının ilk 6 ayında yüzde 4, ikinci 6 ayında yüzde 
4 olmak üzere toplam yüzde 8 oransal zam yapılması, ocak ayından itibaren 80 lira ek ödemede bulunulması, 
ilk 6 ayda 20, ikinci 6 ayda 20 olmak üzere 40 lira aile yardımı ödemesini taahhüt ettiklerini, bu ödemeden 
sözleşmeli personelin de yararlanacağını kaydetti. Ayrıca konfederasyonların uzun bir süredir talep ettikleri 
ancak, Anayasa Mahkemesi kararı dolayısıyla alamadıkları 10 liralık toplu görüşme priminin aylık 15 liraya 
çıkarıldığı bilgisini veren Yazıcı, 2011 yılında her üç ayda bir olmak üzere 45’er lira ödeme yapılacağını söyledi.
 Kamu İşveren Kurulu ile Memur-Sen Konfederasyonu arasında sağlanan mutabakatta özetle şunlar yer aldı.

1- Kamu görevlilerinin aylık ve ücretlerinde 2011 yılının birinci altı aylık döneminde % 4 ve ikinci altı aylık 
döneminde % 4 oranında artış olacak şekilde zam yapılması,
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2- 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 3 üncü maddesi uyarınca yapılan ek ödemenin, Ocak 2011 
tarihinden itibaren 80 TL. artırılması,

3- Eş için ödenmekte olan mevcut aile yardımı ödeneğinin 2011 yılının birinci yarısında 20 TL ve ikinci yarısında 
20 TL artırılması ve aile yardımı ödeneğinin sözleşmeli personele de verilmesi,

4- Sendika üyesi kamu çalışanlarına 3 ayda bir 45 TL Toplu Görüşme Primi ödenmesi,

5- Yılın her bir yarısı için gerçekleşen enflasyon oranının anılan dönemlerde yapılan artış oranını aşması halinde, 
gerçekleşen enflasyon oranı ile söz konusu artış oranı arasındaki farkın ilk altı ay için 01/07/2011, ikinci altı ay 
içinse 01/01/2012 tarihinden geçerli olacak şekilde kamu görevlilerinin aylık ve ücretlerine enflasyon farkı olarak 
yansıtılması.

GÜNDOĞDU: TOPLU GÖRÜŞME MASASINDA TOPLU SÖZLEŞME İMZALADIK

31 Ağustos 2010, Salı
Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, 2010 yılı toplu görüşmelerinde adeta toplu sözleşme yapmış 
gibi başarı sağladıklarını söyledi. Ahmet Gündoğdu, 2010 yılı toplu görüşme sürecini, konfederasyon genel 
merkezinde düzenlediği basın toplantısı ile değerlendirdi.  Memur-Sen’in 2010 yılı içerisinde ortaya koyduğu 
performansın, 2010 yılını kamu görevlileri için kazanım yılı haline getirdiğini söyleyen Gündoğdu, “Uluslararası 
Demokrasi Kongresi ile başlayan kazanım süreci; “Demokratik ve Sendikal Haklar Çalıştay”ı ile Abant’ta devam 
etti. Bu sürecin sonunda, kamuoyu gündeminde yer alan Anayasa Değişikliği Paketi’nde kamu görevlilerinin 
toplu sözleşme hakkının yer almasını sağladık” şeklinde konuştu. “2010 yılında fiili toplu sözleşme imzalamak 
istiyoruz” kararlılığıyla toplu görüşme masasına oturduklarını hatırlatan Gündoğdu, aynı kararlılıkla yürütülen 
mücadeleyle; son toplu görüşme masasında fiili toplu sözleşme imzaladıklarını kaydetti. Ahmet Gündoğdu, 
“Anayasa Değişikliği Paketi’nin kabul edilmesiyle birlikte toplu sözleşme hakkının ikincil mevzuatının yürürlüğe 
girmesini sağlayarak, 2011 yılında toplu sözleşme masasıyla haklarımızı arayacağız” dedi. 
   

HAKKIMIZDA KONUŞTUKÇA KÜÇÜLÜYORLAR

2010 yılı toplu görüşmelerinin sona ermesinden hemen sonra; diğer memur konfederasyonlarının haddi aşan, 
haksız olan, gerçek olmadığı kendileri tarafından da bilinen beyanlar içeren basın açıklamaları yaptığını hatırlatan 
Ahmet Gündoğdu, bu konuda ise “Kızmıyoruz, küsmüyoruz ama rakiplerimizin bu kadar küçülmesinden de 
üzüntü duyuyoruz. Her iki rakibimizin yalanlara sarılmak konusundaki ortak tavrı, üzüntümüzü derinleştiriyor” 
değerlendirmesinde bulundu. “Rakiplerimizden biri, masayı meşru görmediğini ifade ederek kamu görevlilerinin 
mali haklarına ilişkin kazanımlarımızı gölgelemeye çalışıyor” diyen Ahmet Gündoğdu, oysa, bu rakiplerinin 
gayrimeşru ilan ettiği masaya 4 kez oturduğunu, üstelik hepsinde kamu görevlileri lehine bir kazanım elde 
etmeden masadan boş kalktığını hatırlattı. 
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2010 YILI TOPLU GÖRÜŞMELERİ KAZANIMLARI

TOPLU GÖRÜŞMEYİ BİTİRDİK, TOPLU SÖZLEŞMEYİ GETİRDİK 

 “Masa değil, yasa sorunlu, yasa değişmezse, 2010 yılında masaya oturmayacağız” kararını deklare ederek 2009 top-
lu görüşmelerine oturan Konfederasyonumuz, “2009 Yılı Toplu Görüşme Tutanağı”nda, kamu görevlilerinin toplu 
sözleşme hakkıyla ilgili olarak Çalıştay düzenlenmesi kararının yer almasını sağlamıştı. Bu karar kapsamında 9–11 
Şubat 2010 tarihlerinde Abant’ta gerçekleştirilen ve kamu görevlilerinin tek temsilcisi olarak katıldığımız “Kamu 
Görevlilerinin Demokratik ve Sendikal Hakları Çalıştayı” sonunda yayımlanan “Sonuç Bildirgesi”nde; “kamu görev-
lilerinin toplu sözleşme hakkına sahip olmasını sağlayacak Anayasal ve yasal düzenlemelerin ivedilikle yapılması ve 
Gözden Geçirilmiş Avrupa Sosyal Şartı’nın 5 inci ve 6 ncı maddelerine konulan çekincelerin kaldırılması” ifadelerine 
yer verilmesini sağladık. 

Çalıştay’dan kısa bir süre sonra, kamu görevlilerinin toplu sözleşme hakkına sahip olmasını sağlayacak bir hüküm 
içermediği ifade edilen Anayasa değişikliği paketi, kamuoyu gündemine düştü. Başta Sayın Başbakanımız olmak 
üzere konunun ilgili ve yetkilileriyle görüşmeler yaparak, Abant Çalıştayı Sonuç Bildirgesi gereği toplu sözleşme 
hakkının değişiklik paketinde yer almasını istedik. Girişimlerimizle, Anayasanın 53. maddesinde kamu görevlilerinin 
toplu sözleşme hakkına sahip olmasını sağlayacak şekilde değişiklik yapılmasını öngören hükmün, değişiklik paketine 
girmesini sağladık. 

“Toplu Sözleşmeye de Toplumsal Sözleşmeye de Evet” adıyla yürüttüğümüz kampanyanın da katkısıyla milletimizin 
%58›inin Anayasa Değişikliği Paketine “Evet” demesiyle, tek başımıza ve kararlı bir şekilde yürüttüğümüz toplu 
sözleşme hakkı mücadelesini başarıyla tamamlamış olduk.

Sözün kısası, kamu görevlilerinin toplu sözleşme hakkına sahip olmasını sağlayan süreci başlatan da, bu sürecin 
başarılı bir şekilde sonuçlanmasında öncü olan da, 400.000 üyesiyle akademik hizmet sendikacılığının öncüsü ve tek 
temsilcisi konumunda olan Memur-Sen›dir.  

Memur-Sen olarak, toplu sözleşme hakkını sağlayan gücümüz ve birikimimizle, bu hakla ilgili ikincil mevzuat çalışma-
larında öncülüğümüzü ve farklılığımızı ortaya koyduk. Referandum öncesinde başladığımız ikincil mevzuat çalışması 
kapsamında, Abant›ta gerçekleştirdiğimiz Çalıştay›da elde ettiğimiz ön verileri, konunun uzmanı akademisyenler ve 
pratik uygulamaya ilişkin donanımlarıyla bize katkı sağlayan danışmanlarımızla birlikte değerlendirerek toplu sözleş-
me hakkına ilişkin kanuni düzenlemeye dönük önerilerimizi hatta tasarı taslağımızı oluşturduk. 

2010 TOPLU GÖRÜŞMELERİNİN ÖZETİ: 
MEMUR-SEN YENİ KAZANIMLARA KAPI AÇTI

 Memur-Sen Konfederasyonu olarak, 2010 toplu görüşmelerine ilişkin hazırlık sürecimizi “Fiili toplu sözleşme” 
anlayışıyla yürüttük.  

2010 yılı toplu görüşmeleriyle ilgili Yüksek İdari Kurul toplantısına sunduğumuz raporda, Anayasa değişikliği dikkate 
alınarak toplu görüşmeyle ilgili hazırlıkların toplu sözleşme yapılacağı öngörüsüyle yürütülmesi gerektiği görüşünü 
yazılı olarak ifade ettik. 

Konfederasyonumuz Memur-Sen, diğer iki Konfederasyonun kamu görevlilerinin haklarını, menfaatlerini korumak 
ve geliştirmek yerine ideolojik mahkûmiyetlerini sergilediği 2010 toplu görüşmelerine, “2010 yılında fiili toplu söz-
leşme imzalamak istiyoruz” söylemiyle yürüttüğü hazırlıkları sayesinde damgasını vurdu. Geçmiş yıllarda olduğu gibi 
bu yılda, toplu görüşme öncesinde ve toplu görüşme süresince bağlı sendikalarımızla, teşkilatımızla ve üyelerimizle 
interaktif bir iletişim içerisinde olduk. Sürecin her aşamasında, ne söylendiğini, ne söyleyeceğimizi teşkilatımızla 



sürekli paylaştık. Teklif ve taleplerimizi de, kamu görevlilerinin mağduriyetlerini gidermek, beklentilerini hayata ge-
çirmek esasıyla oluşturduk. Bu sayede, hak ettiklerimizi talebe, taleplerimizi de hakka dönüştürdük. 

DOKUZUNCU VE SONUNCU TOPLU GÖRÜŞMEDE İLK TOPLU SÖZLEŞME 

Toplu görüşmenin hemen öncesinde mali haklarla ilgili taleplerimizi; aylık ve ücretlerde %5+%5 artış, en az 120 TL 
ek ödeme, çalışmayan eş için yapılan aile yardımında 51 TL’lik artış ve üç ayda bir 60 TL toplu görüşme primi olarak 
ifade ettik. Bu taleplerimizle birlikte, çalışma şartlarına, özlük haklarına, sosyal hak ve yardımlara ilişkin taleplerimizi 
2008 ve 2009’da yaptığımız gibi yetkili sendikalarımızın talepleriyle birlikte kitapçık haline getirerek üyelerimizin ve 
kamuoyunun bilgisine sunduk. Kapalı kapılar ardında pazarlık yapmak kolaycılığından kaçındık, kamu görevlilerini 
mutlu edecek çözüm kapılarının açılmasını sağladık. 

Biri masadan kaçan, diğeri imzadan kaçınan iki konfederasyon ideolojilerini “kamu görevlileri üzerinden” pazarla-
mak derdinde iken Memur-Sen, 400.000 üyesinin güveninin verdiği güçle,   “kamu görevlileri için pazarlık yapmak” 
sorumluluğunu yerine getiriyordu. Kamu görevlilerinin daha iyisine ve daha fazlasına sahip olmasını sağlamayı he-
defleyen bu çabalarımız ve çalışmalarımızla; dokuzuncu ve sonuncu mahiyetteki 2010 toplu görüşmelerinin, dokuz 
yıllık toplu görüşme döneminin en kapsamlı ve en kazançlı hükümlerini içeren Mutabakat Metni’ni oluşturduk, 
imzaladık, imzalattık. 

2010 TOPLU GÖRÜŞMELERİNDE KAMU ÇALIŞANLARI İÇİN 
KAZANDIKLARIMIZ

TEMEL MALİ KAZANIMLARIMIZ

2011 yılında maaşlara, birinci altı ay %4, ikinci altı ay %4 zam olmak üzere toplamda %8.16 zam yapılacak. 
2011 yılında aylık ve ücretlere yapılacak artış yıllık olarak %8,16’dır. Merkez Bankası’nın 2011 enflasyon tahmininin 
ortalama 5,3 olduğu dikkate alındığında, maaş artış oranıyla ilgili kazanım, enflasyon tahminin oldukça üzerindedir. 
Ek ödeme, toplu görüşme ikramiyesi ve eş yardımı gibi bordro kalemleri de dikkate alındığında maaşlardaki artışın, 
enflasyon tahmininin oldukça üzerinde olmasını sağladık. 

Eş yardımındaki ve ek ödemedeki artışlar da dikkate alındığında; Evli, 3 çocuklu, eşi çalışmayan sendika üyesi 
14/2’deki bir hizmetlinin 2011 Temmuz maaşı 1541 TL olacak. Bunun anlamı, yıllık bazda %18 artıştır.
Ek ödemeler, 2011 Ocak ayından geçerli olmak üzere en az 80 TL artırılacak.

Konfederasyonumuzun kararlı mücadelesi sonucunda 2008 Mutabakat Metni’nde “ek ödemelerin 2012 yılının 
ilk ayının sonuna kadar kademeli olarak arttırılması” hükmüne yer verilmişti. Bu hükme rağmen, dünyanın hemen 
bütününde etkili olan ekonomik kriz gerekçe gösterilerek 2009 ve 2010 yıllarında ek ödemelerde herhangi bir artış 
yapılmamıştı. 2010 Kamu İşveren Kurulu ile birlikte imzaladığımız Mutabakat Metni’yle, ek ödemelerde en düşük 
80 TL olmak üzere artış yapılmasını sağladık.  

Aile yardımı ödeneğinde, 2011 yılının birinci yarısında 20 TL, ikinci yarısında 20 TL olmak üzere ilave artış yapıla-
caktır.

2009 toplu görüşmelerinde çocuk yardımındaki sayı sınırlamasını kaldırmıştık. 2010 Toplu Görüşmeleri’nde ise ça-
lışmayan eş için ödenen aile yardımında ilave artış yapılmasını sağladık. Böylece, çalışmayan eş için ödenmekte olan 
aile yardımı ödeneğinde, 2011 yılında aylık ve ücretlere yapılacak %4+%4’lük artıştan kaynaklanacak artış yanında 
2011 Ocak’ta 20 TL, 2011 Temmuz’da 20 TL olmak üzere yıllık bazda 40 TL ilave artış yapılacaktır. 

Sözleşmeli personel 2011 Ocak ayından itibaren aile yardımından yararlanacak ve 110+20 TL aile yardımı alacaktır.
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Bilindiği gibi, istihdamlarına esas sözleşmede belirtilen dışında başka ad altında ödeme yapılmaması nedeniyle 
sözleşmeli personel,  memurların yararlanmakta olduğu (aile yardımı, çocuk yardımı vb.) sosyal yardımlardan ya-
rarlanmamaktaydı. 2010 yılı toplu görüşmelerinde, sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi temel talebi yanında, 
kadroya geçirilme süreci tamamlanıncaya kadar sözleşmeli personelin kadrolu personelin yararlanmakta olduğu 
sosyal yardımlardan yararlandırılması talebinde de bulunduk. Bu talebimiz çerçevesinde, sözleşmeli personelin, 
aile yardımı ödeneğinden yararlandırılması konusunda mutabakata vardık. Bu mutabakatla, sözleşmeli personel 
statüsünde istihdam edilen kamu görevlileri, 2011 Ocak ayından itibaren çalışmayan eş için ödenmekte olan aile 
yardımından yararlanacak. Bunun anlamı, sözleşmeli personelin ücretlerine, 2010 Ocak itibarıyla ilave 110 TL, 2010 
Temmuz itibarıyla ilave 20 TL, yıllık bazda ilave 130 TL’nin üzerinde artış yapılmasıdır. Sözleşmeli personelle ilgili 
olarak aynı Mutabakat Metni’nin içeriğinde yer alan diğer kazanımlar da dikkate alındığında, sözleşmeli personelin 
kadroya geçirilmesi kadrolu personelle aynı haklara sahip olması konusunda Memur-Sen Konfederasyonu’nun 
önemli bir mesafe kat ettiği görülecektir. 
Sendika üyesi kamu çalışanlarına 3 ayda bir 45 TL Toplu Görüşme Primi ödenecektir.
Sendika üyesi kamu görevlilerine, 2006 yılı toplu görüşmelerinde varılan Mutabakata bağlı olarak aylıkları ile birlikte 
5 TL tutarında sendika ödeneği ödenmeye başlanmıştı. Konfederasyonumuzun çabalarıyla oluşturulan ve imzala-
nan 2008 yılı Mutabakat Metni’nde ise, ödemenin adının “toplu görüşme primi” olarak değiştirilmesine ve tutarının 
da 10 TL’ye çıkarılmasına karar verilmişti. Toplu görüşme pirimi ödemesiyle, sendika üyesi kamu görevlilerinin, 
sendika üyesi olmayan kamu görevlilerinden daha düşük maaş almaları komedisine son verilmişti. Ancak, masadan 
kaçmayı alışkanlık haline getiren bir Konfederasyonu’nun talebiyle ana muhalefet partisi, toplu görüşme priminin 
iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi’nde dava açmıştı. Anayasa Mahkemesi de, sendika üyesi kamu görevlilerinin 
örgütlenmekten kaynaklanan güçleriyle elde ettiği “toplu görüşme primi”ni, konunun özünü anlamadıklarını açıkça 
ortaya koyan bir gerekçeyle iptal etti. Daha somut bir ifadeyle, sendika üyesi kamu görevlileri 2006 yılında elde 
edilen toplu görüşme priminden, 2009 Kasım ayından itibaren mahrum bırakılmışlardı. 

DİĞER MALİ KAZANIMLARIMIZ

Kefalet sandığı aidatı kesilmemesi ya da ilgili personele aidat miktarına denk gelecek tutarda ilave tazminat öden-
mesi sağlanmıştır.

Kurumlarda “taşınır mal ve kayıt yetkilisi” olarak görevlendirilen personelden 2489 sayılı Kanun gereğince kesil-
mekte olan “kefalet sandığı aidatı” kesilmeyecek ya da kesilen aidat tutarına denk gelecek tutarda bu personele 
tazminat ödenecek. Böylece, “taşınır mal ve kayıt yetkilisi” olarak görev yapmakta olan personelin yürüttükleri bu 
görev nedeniyle aylık gelirlerinde azalma olması engellenmiş olacaktır.  

2010 yılı Mutabakat Metni’nde yer almasını sağladığımız hükümle, 4924 sayılı Kanun kapsamında istihdam edilen 
sözleşmeli sağlık personeline de nöbet ücreti ödenmesinin yolunu açılmıştır.

375 sayılı KHK kapsamında kamu görevlilerine ödenmekte olan ek ödeme konusunda yaşanan en önemli sorun-
lardan biri, döner sermaye geliri ile ek ödeme arasında yapılan mahsuplaşmadır. Bu sorun kaynaklı mağduriyet 
yaşayanların başında ise hiç şüphesiz sağlık personeli gelmektedir. Bu konuya olan duyarlılığımızla 2009 Mutabakat 
Metni›nde ek ödeme ve döner sermaye gelirleri arasındaki mahsuplaşmanın aylık olarak gerçekleştirilmesiyle ilgili 
çalışma yapılması hükmüne yer verdirmiştik. 2010 toplu görüşmelerinde sorunun kesin olarak çözüme bağlanması 
için talebimizi yineledik. Bu talebimiz çerçevesinde, 2010 Mutabakat Metni›nde “Sağlık Bakanlığı personelinin ek 
ödeme ile döner sermaye ödemeleri arasında yıllık bazda gerçekleştirilen mahsuplaşmanın aylık bazda gerçekleşti-
rilmesi” hükmüne yer verilmesini sağladık. Bu hükümle birlikte, sağlık personeli her ay maaşlarıyla birlikte kendileri 
için belirlenen oranda ek ödeme alma imkanına kavuşacaktır. Bu uygulama özellikle, ek ödeme tutarından daha 
düşük döner sermaye ödemesi alan sağlık personelinin ek ödemeye bağlı olarak yaşadıkları aylık gelir kaybının 
giderilmesini sağlayacaktır. 



6245 sayılı Harcırah Kanunu›nun 33 üncü maddesi gereğince, geçici görevlendirmelerde geçici görev mahallinde 
yatacak yer temini için ödenen ücretlerde 10 günlük süre sınırı uygulanmaktadır. Bu durum, 10 günden daha 
fazla süreler için ödenen yatacak yer temin ücretinin kendisi tarafından ödenmesi nedeniyle kamu görevlilerini 
mali açıdan mağdur ediyordu. 2010 Mutabakat Metni›nde yer verilen yukarıdaki hükümle, yatacak yer temini için 
ödenen ücretin ödenmesindeki 10 günlük süre sınırlamasının kaldırılması ve bu suretle kamu görevlilerinin geçici 
görevlendirme nedeniyle yaşadıkları ekonomik mağduriyetin giderilmesi süreci başlamış oldu. Bu hükmün gereği 
yapıldığında, geçici görevlendirilen kamu görevlileri geçici görevlendirildikleri mahalde yatacak yer temini için öde-
dikleri ücretin tamamını, süre yönlü bir sınırlama olmaksızın alabilecekler.  

2010 Mutabakat Metni›nde yer verilen bu hükümle, Mesleki ve Teknik öğretim veren eğitim kurumlarında görev 
yapan personelin, bu kurumlarda yürütülen üretim faaliyetlerine katılmalarına bağlı olarak yararlandıkları üretimi 
teşvik primi ödemeleri, ek ödemeden mahsup edilmeyecek. Daha somut bir ifadeyle, bu kurumlarda görevli per-
sonelin hem üretimi teşvik priminden hem de ek ödemeden yararlanabilmesine imkan sağlayacak bir düzenleme 
yapılmasının yolu açılmış oldu. 

Fazla mesai uygulamaları ile 375 sayılı KHK›nin uygulanması konusunda ortaya çıkan sorunların giderilmesi,
Belediye çalışanlarının aylıklarının zamanında ödenmesi konusunda Başbakanlık Genelgesi yayımlanması,
TOKİ›den ev alan engelli personele, kolay kredi sağlanması.

ÖZLÜK HAKLARIYLA İLGİLİ KAZANIMLARIMIZ

Engelli personelin hizmete alınmasına ilişkin sınavların merkezi olarak yapılması,
Disiplin hükümleriyle ilgili uygulama sorunlarının giderilmesine yönelik Genelge yayımlanması,
TBMM›ne sevk edilen 657 sayılı Kanunda değişiklik yapılmasını öngören Kanun Tasarısının Konfederasyonların 
görüş ve önerileri alınmak üzere Kamu Personeli Danışma Kurulu’nda değerlendirilmesi,
Kamu çalışanlarının eğitim durumu itibarıyla yükselebilecekleri dereceye yükselmelerini sağlamak üzere derece 
sınırlamasının kaldırılması,
711 Sayılı Kanunun yürürlükten kaldırılması suretiyle “nöbetçi memurluğu” uygulamasına son verilmesi,
Kamu hizmet binalarının, kamu çalışanlarının daha rahat çalışma imkanı sağlayacak şekilde inşa edilmesi mevcut 
binalarda bu kapsamlı tadilat yapılması, 
Kamu çalışanlarına mahsus ön lisans ve lisans tamamlama programı açılması, 
Diyanet İşleri Başkanlığı›nın ön lisans mezunu personeline, sınavsız lisans tamamlama hakkı verilmesi, 
Milli Eğitim Bakanlığı›nın öğretmen dışı (hizmetli, teknisyen, memur vb.) personelinin görev tanımlarının yapılması, 
atama ve yer değiştirme işlemlerine yönelik düzenleme yapılması, 
Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik›in 15 ve Ek 1 inci maddelerinden 
kaynaklanan sorunların giderilmesi, 
Görevde yükselme eğitimlerinde uzaktan eğitim metodunun uygulanması, 
399 Sayılı KHK›ye tabi sözleşmeli personelin kullanılmayan yıllık izin süresinin sonraki yıla devredilebilmesi, 

SÖZLEŞMELİ PERSONELLE İLGİLİ KAZANIMLARIMIZ

Sağlık Bakanlığında 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi ile 4924 sayılı Kanun kapsamında istihdam edilen sözleşmeli 
personelin istihdam, sorumluluk, mali, sosyal ve özlük hakları açısından tek çatı altında toplanması, 
Sözleşmeli personelin sözleşmelerinden alınan damga vergisinin kaldırılması ya da kurum tarafından karşılanması,
Sözleşmeli imam ve Kur’an kursu öğreticilerine ek ders ücreti verilmesi,
Sözleşmeli personele eş durumu özrüne dayalı yer değiştirme hakkı verilmesi, 
Sözleşmeli personelin yönetici pozisyonlara görevlendirilmesi hususunun değerlendirilmesi,
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İptal edilen pozisyonlarda görev yapan sözleşmeli personelin, diğer pozisyonlara yerleştirilmesinde objektif bir 
sistem kurulması,
Sözleşmeli personelin Hac›da görevlendirilebilmesi,
Sözleşmeli personele sürekli görev yolluğu ödenmesi konusunda çalışma yapılması, 
İlk defa ihdas edilen sözleşmeli personel pozisyonlarının, öncelikle mevcut sözleşmeli personelin yer değiştirmelerinde 
kullanılması, 
4/B statüsünde ve 5393 sayılı Kanun hükümlerine göre istihdam edilen personelin ücretinin, emsali Devlet memuru 
seviyesine çıkarılması,

KİT PERSONELİYLE İLGİLİ KAZANIMLARIMIZ

KİT’lerde I Sayılı Cetvele tabi olan personele ödenmekte olan ek tazminat oranının %200’e çıkarılması, 
375 sayılı KHK uyarınca yapılan ek ödemenin uygulamasından doğan aksaklıkların giderilmesi,
KİT’lerde II Sayılı Cetvele tabi kurumlar arasındaki ücret dengesizliğinin giderilmesi ve ücret skalasının yeniden 
düzenlenmesi, 
KİT personelinden lojman kirasında KDV alınmaması,

SOSYAL GÜVENLİK ve İŞ SAĞLIĞIYLA İLGİLİ KAZANIMLARIMIZ

2010 yılı “Sağlık Uygulama Tebliği”nin “Tedavi Yollukları” konusunda ortaya çıkardığı sorunların giderilmesi, 
İstifa sonrası tekrar memuriyete dönenlerin, boşta geçen sürelerinin Sosyal Güvenlik Kurumuna borçlanmak 
suretiyle emeklilikte değerlendirilmesi, 
18 yaşını doldurduğu halde çalışmayan ya da öğrenime devam edemeyen erkek çocukların 20 yaşına, kız çocukların 
ise evleninceye kadar sağlık sigortasından faydalanması, 
Kamu Görevlilerinin sağlık hizmetlerinin Sosyal Güvenlik Kurumu›na devrinden kaynaklanan sorunların giderilmesi, 
Meslek hastalığı riski yüksek birimlerde görev yapan personelin çalışma ortamlarının iyileştirilmesi ve bu personelin 
iş sağlığı ve güvenliği kapsamına alınması 
Burs alan çocukların ebeveynleri üzerinden sağlık sigortasından yararlandırılması,   
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun bir an önce çıkarılması, 
5510 sayılı Kanunun fiili hizmet zammıyla ilgili 40 ıncı maddesiyle ilgili çalışma yapılması, 
Terör nedeniyle görevi başında hayatını kaybeden ya da yaralanan memurların şehit/gazi olarak değerlendirilmesi. 

ÖZELLEŞTİRME MAĞDURİYETİNİ GİDERMEYE DÖNÜK KAZANIMLARIMIZ

İstihdam fazlası veya nakle tabi personele belli süreyle eski kuruluşunda kalma ve bu süre içerisinde sözleşmesinin 
feshedilmesi halinde diğer kamu kurumlarına atanma hakkı verilmesi,

Personelin yıl içerisinde farklı tarihlerde istihdam fazlası personel olarak bildirilmesi ve personelin ücreti açısından 
bildirim tarihlerine göre farklı vergi dilimlerine tabi olması sebebiyle aynı unvanlı personel için bu şekilde ortaya 
çıkan tazminat farklılığının giderilmesi,

Başta araştırmacı unvanıyla nakledilen personel olmak üzere özelleştirme işlemleri nedeniyle yapılan atama işlem-
lerinde ortaya çıkan sorunların giderilmesine yönelik çalışma yapılması, 

SENDİKAL HAKLARLA İLGİLİ KAZANIMLARIMIZ

Kamu görevlileri sendikaları mevzuatının, toplu sözleşme süreciyle uyumlu hale getirilmesine yönelik mevzuat 
değişikliklerinin yapılması, 
Yükseköğretim Kurumları ile Kamu İktisadi Teşebbüsleri disiplin kurullarında, sendika temsilcisinin yer alması, 
 Kamu personelini ilgilendiren lojman, kreş vb. sosyal haklara ilişkin olarak yapılan çalışma ve komisyonlarda sendika 
temsilcilerinin bulunması konusunda çalışma yapılması,



6111 SAYILI TORBA KANUN KAPSAMINDA ELDE EDİLEN KAZANIMLAR 

2008, 2009 ve 2010 yılı toplu görüşmelerinin sonunda Konfederasyonumuz ile Kamu işvereni arasında imzalanan 
mutabakat metinleri ile toplu görüşme tutanaklarında yer almasını sağladığımız kararların bazıları 25 Şubat tarihli ve 
27857 sayılı Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlanana Torba Kanun ile yürürlüğe girdi. 

1- HİZMET SÖZLEŞMELERİNE BAĞLI OLARAK TAHSİL EDİLMEKTE OLAN  
DAMGA VERGİSİ KALDIRILDI
Torba Kanunun aşağıda yer verilen 83 üncü maddesi ile 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu’nun eki 2 Sayılı Tablonun 
“V. Kurumlarla ilgili Kâğıtlar” başlıklı kısmın sonuna aşağıdaki fıkra eklenerek sözleşmeli personel pozisyonlarında 
istihdam edilen sözleşmeli personel ile yapılan hizmet sözleşmelerinden damga vergisi alınması uygulaması kaldı-
rılmıştır. 

2010 YILI Toplu Görüşme Tutanağı EK-2 Sayılı Liste Madde 9 bu düzenlemenin gerekçesini oluşturmaktadır.

2- ÖZÜRLÜ KAMU GÖREVLİLERİ İÇİN MESAİNİN BAŞLANGIÇ VE  
BİTİŞ SAATİ FARKLI BELİRLENECEKTİR
Torba Kanunun aşağıda yer verilen 104 üncü maddesiyle 657 sayılı Kanunun 100 üncü maddesinde yapılan deği-
şiklikle, özürlü kamu görevlileri için günlük çalışmanın başlangıç ve bitiş saatlerinin; özür durumu, hizmet gerekleri, 
iklim ve ulaşım şartları gibi hususlar gözetilmek suretiyle farklı belirlenmesine imkan sağlayacak bir takdir yetkisine 
yer verilmiştir. 
2009 Yılı Toplu Görüşme Tutanağı EK-1 Sayıl Liste Madde 1 bu düzenlemenin gerekçesini oluşturmaktadır.

3- KADIN KAMU GÖREVLİLERİNE HAMİLELİK DÖNEMİNDE VE DOĞUM SONRASINDA ÖZÜRLÜ 
MEMURLARA İSE İSTEĞİ DIŞINDA GECE NÖBETİ VE GECE VARDİYASI GÖREVİ VEDİLEMEYECEK 
Torba Kanunun 105 inci maddesiyle 657 sayılı Kanunun 101 inci maddesinde yapılan değişiklikle, kadın memurlara 
hamileliğin yirmi dördüncü haftasından önce tabip raporuna bağlı olarak yirmi dördüncü haftasından sonra ve do-
ğum sonrasında bir yıl süreyle gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilemeyeceği ile özürlü kamu görevlilerine ise 
istekleri dışında gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilemeyeceği hüküm altına alınıyor. 

2009 Yılı Toplu Görüşme Tutanağı’nın eki EK I Sayılı Listenin 1 inci maddesi bu düzenlemenin gerekçesini oluştu-
ruyor.

4- MAZERET İZNİ SÜRELERİ VE MAZERET İZNİ GEREKTİREN DURUMLAR ARTTIRILDI 
Torba Kanunun 106 ncı maddesiyle 657 sayılı Kanunun 104 üncü maddesinde yapılan değişiklikle, mazeret izin 
süreleri artırılırken mazeret izni sayılan durumların kapsamı da genişletildi. Bu çerçevede, doğum ve ölüme bağlı 
mazeret izni süresi artırılırken, süt izni süresi de ilk altı ay için 3 saate çıkarıldı. 

2008 Yılı Mutabakat Metni’nin eki EK I Sayılı Liste’nin 6 ncı maddesi bu düzenlemenin gerekçesini oluşturuyor.

5- HASTALIĞA DAYALI İZİN SÜRESİ ARTTIRILDI, BAKMAKLA YÜKÜMLÜ OLUNAN AİLE FERTLERİNE 
HASTALIK HALİNDE ÜCRETLİ REFEKAT İZNİ İMKÂNI GETİRİLDİ. 
Torba Kanunun 107 nci maddesiyle 657 sayılı Kanunun 105 inci maddesinde yapılan değişiklikle, uzun süre teda-
viyi gerektiren hastalıklarda hizmet süresi yönüyle ayırım yapılmaksızın kamu görevlilerinin hastalın niteliğine göre 
12 -18 ay süreyle hastalığa dayalı izin süresi imkanı getirildi. Bu sürelerin sonunda hastalığın devam ediyor olması 
halinde aynı süreler kadar ilave izin imkanı getirildi. 
Diğer taraftan, bakmakla yükümlü olunan aile fertlerinin refakat edilmemesi durumunda hayati tehlike oluşturan 
hastalıkları halinde, kamu görevlilerine üç aya kadar aylıklı izin verilecek. Gerekmesi halinde bu süre bir katına kadar 
artırılacak 
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2008 Yılı Mutabakat Metni’nin eki EK I Sayılı Liste’nin 7 nci maddesi bu düzenlemenin gerekçesini oluşturuyor.

6- DOĞUMA DAYALI AYLIKSIZ İZİN SÜRESİ ARTIRILDI, BABANIN DA DOĞUMA DAYALI AYLIKSIZ 
İZNE AYRILMASINA İMKÂN SAĞLANDI, EVLAT EDİNME DURUMUNDA AYLIKSIZ İZNE AYRILMA VE 
BEŞ HİZMET YILINI TAMAMLAYAN KAMU GÖREVLİLERİNİN BİR YILA KADAR AYLIKSIZ İZNE AYRIL-
MALARINA İMKÂN SAĞLANDI. 
Torba Kanunun 108 inci maddesiyle 657 sayılı Kanunun aylıksız izinleri düzenleyen 108 inci maddesinde yapılan 
değişiklikle, doğum sonrası aylıksız izin süresi 12 aydan 24 aya çıkarılırken, anne –babanın bu süreyi dönüşümlü 
olarak kullanması imkanı getirildi. Evlat edinen kamu görevlilerinin edindikleri çocuğun üç yaşının doldurmamış 
olması halinde yirmi dört aya kadar aylıksız izne ayrılmasına imkan sağlanırken, halen on yıllık hizmeti bulunan kamu 
görevlilerinin yararlanmakta olduğu aylıksız izinden yararlanma hakkı için öngörülün süre 10 yıldan 5 yıla indirilirken 
bu kapsamdaki aylıksız izin süresi de 6 aydan 1 yıla çıkarıldı. 

7- DİSİPLİN CEZALARINA KARŞI İTİRAZLAR DİSİPLİN KURULUNA YAPILACAK, UYARMA VE KINA-
MA CEZALARINA KARŞI DA YARGI YOLUNA BAŞVURULABİLECEK 
Torba Kanunun 113 üncü maddesiyle 657 sayılı Kanunun 135 inci maddesinde yapılan değişiklikle, uyarma ve 
kınama gibi disiplin cezalarına karşı itirazların disiplin amiri yerine disiplin kuruluna yapılması hüküm altına alınırken, 
uyarma ve kınama dâhil olmak üzere bütün disiplin cezalarına karşı yargı yoluna başvurma imkanı getirildi. 
2008 Yılı Toplu Görüşme Tutanağının eki EK I Sayılı Liste’nin 5 inci maddesi ile 2010 Yılı Toplu Görüşme Tutanağı’nın 
eki Ek 1 Sayılı Listenin 1 inci maddesi bu düzenlemenin gerekçesini oluşturuyor.

8- KAMU GÖREVLİLERİNİN DİĞER KURUMLARDA GEÇİCİ GÖREVLENDİRİLMELERİNDE İSTEK-
LERİ ÖN ŞART OLACAK. KAMU KURUM VE KURULUŞLARI, HİZMET GEREKLERİ VE KAMU YA-
RARI GİBİ HUSUSLAR KAPSAMINDA İHTİYAÇ HALİNDE DİĞER KURUMLARDA GEÇİCİ OLARAK 
GÖREVLENDİRİLEBİLECEK
Torba Kanunun 115 inci maddesiyle 657 sayılı Kanunun EK–8 inci maddesinde yapılan değişiklikle, kurumlar arası 
geçici görevlendirmeler sıkı kayıtlara bağlanıyor. Diğer taraftan, söz konusu geçici görevlendirmenin süresinin en 
fazla bir kat uzatılmak kaydıyla iki yılla sınırlı olduğu hüküm altına alınıyor. Maddenin son fıkrasında yapılan düzen-
leme, hukuk devleti ilkesi ve bireylerin hukuki güvenliğe sahip olması ilkesiyle çelişmekte olup kamu görevlilerinin, 
tanımları ve içerikleri net olmayan bu hükümle keyfi görevlendirmelerle karşı karşıya bırakılmasına neden olacak bu 
hükmün madde kapsamından çıkarılmasına ilişkin hukuki ve fiili mücadelemiz sürecektir. 

9- TOPLU MÜRACAAT YASAĞI, ÇOCUK YARDIMINDA İKİ ÇOCUK SINIRLAMASI VE GÖREV MA-
HALLİNDE İKAMET ZORUNLULUĞU, GÖREV MAHALLİ DIŞINA ÇIKIŞLARDA İZİN ALINMASI GİBİ 
HUSUSLAR BAŞTA OLMAK ÜZERE 657 SAYILI KANUNUN BAZI HÜKÜMLERİ YÜRÜRLÜKTEN 
KALDIRILDI

MADDE 117- 657 sayılı Kanunun;
g) 2 nci maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesi, 26 ncı maddesinin birinci fıkrası, 98 inci maddesinin birinci fık-
rasının (ç) bendinde yer alan “ve sicil” ibaresi, 129 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “sicil dosyası hariç,” 
ibaresi, 160 ıncı maddesinin ikinci fıkrası, 202 nci maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesi, 208 inci maddesinin 
birinci fıkrasında yer alan “ikiden fazla dahi olsa” ibaresi ile 38 inci, 65 inci, 66 ncı, 106 ncı, 110 uncu, 111 inci, 112 
nci, 113 üncü, 115 inci, 117 nci, 118 inci, 119 uncu, 120 nci, 121 inci, 123 üncü, 136 ncı, 226 ncı, 227 nci; ek 2 nci, 
ek 3 üncü, ek 4 üncü, ek 6 ncı, ek 7 nci, ek 9 uncu, ek 13 üncü, ek 16 ncı, ek 17 nci, ek 18 inci, ek 20 nci, ek 21 
inci, ek 25 inci, ek 30 uncu; geçici 5 inci, geçici 6 ncı, geçici 8 inci, geçici 12 nci, geçici 13 üncü, geçici 20 nci, geçici 
23 üncü, geçici 26 ncı, geçici 27 nci, geçici 28 inci, geçici 29 uncu, geçici 30 uncu, geçici 31 inci, geçici 32 nci, geçici 
33 üncü; ek geçici 4 üncü, ek geçici 6 ncı, ek geçici 7 nci, ek geçici 8 inci, ek geçici 11 inci, ek geçici 18 inci, ek geçici 



22 nci, ek geçici 23 üncü, ek geçici 24 üncü, ek geçici 26 ncı, ek geçici 28 inci, ek geçici 30 uncu, ek geçici 32 nci, 
ek geçici 33 üncü, ek geçici 34 üncü, ek geçici 35 inci, ek geçici 37 nci, ek geçici 40 ıncı, ek geçici 41 inci, ek geçici 
42 nci, ek geçici 43 üncü, ek geçici 44 üncü, ek geçici 46 ncı, ek geçici 47 nci, ek geçici 49 uncu, ek geçici 50 nci, 
ek geçici 51 inci, ek geçici 52 nci, ek geçici 54 üncü, ek geçici 55 inci, ek geçici 56 ncı, ek geçici 57 nci, ek geçici 
58 inci maddeleri ve 22/9/1991 tarihli ve 458 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile eklenen ek geçici maddesi 
yürürlükten kaldırılmıştır.

2008 Yılı Mutabakat Metninin eki EK I Sayılı Liste’nin 4 üncü maddesi, 2009 Yılı Toplu Görüşme Tutanağı’nın eki 
EK I Sayılı Listenin 16 ncı maddesi ve 2010 Toplu Görüşme Tutanağı’nın eki Ek-I Sayılı Listenin 9 uncu maddesi bu 
düzenlemenin gerekçesini oluşturuyor.

10- SENDİKASI ÜYESİ KAMU GÖREVLİLERİNE ÜÇ AYDA BİR 45 TL TOPLU SÖZLEŞME PRİMİ ÖDENE-
CEK, SÖZLEŞMELİ PERSONELE DE AİLE YARDIMI VERİLECEK, EMEKLİLİKTE ÖDENEN TAZMİNAT 750 
TL’YE ÇIKARILDI
Torba Kanunun 118 nci maddesiyle 375 sayılı KHK’nin 1 nci ve Ek-4 üncü maddesinde yapılan değişikliklerle, halen 
500 TL olan emeklilik sonrası ödenen tazminat 12.105 gösterge rakamı belirlenmek suretiyle artırılırken, sendika 
üyesi kamu görevlilerine üç ayda bir 45 TL olmak üzere yeniden toplu sözleşme primi ödenmesi sağlandı. Ayrıca, 
sözleşmeli personelin de aile yardımından yararlanmasının önü açıldı. Böylece, sözleşmeli personelin kadrolu kamu 
görevlilerinin yararlanmakta olduğu bir haktan daha yararlanması da sağlanmış oldu.  

2009 Yılı Toplu Görüşme Tutanağı’nın eki EK-1 Sayılı Listenin 18 inci maddesi, 2010 Yılı Toplu Görüşme 
Tutanağı’nın Ek-1 sayılı Listenin 10 uncu maddesi, 2010 Yılı Toplu Görüşme Tutanağı’nın 4 üncü maddesi, 2010 
Yılı Toplu Görüşme Tutanağı’nın 3 üncü maddesi bu düzenlemenin gerekçesini oluşturuyor.

11- SÖZLEŞMELİ PERSONEL, ANAYASA’DA VE ÖZEL KANUNLARDA BELİRTİLEN HÜKÜMLER UYA-
RINCA SENDİKALAR VE ÜST KURULUŞLAR KURABİLECEK VE BUNLARA ÜYE OLABİLECEK
Torba Kanunun 119 uncu maddesiyle 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’deki Anayasaya aykırı düzenleme 
değiştiriliyor, KİT personelinin sendikaya üye olma yasağı kaldırılıyor.

2009 Yılı Toplu Görüşme Tutanağı’nın eki EK-1 Sayılı Listenin 8 nci maddesinde yer verilen; “399 sayılı KHK’nın 14 
üncü maddesinde yer alan sözleşmeli personelin sendika üyesi olamayacağına dair hükmün yürürlükten kaldırılma-
sına yönelik olarak yasal düzenlemenin yapılması” hükmü bu düzenlemenin gerekçesini oluşturuyor.

12- KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİNDE GÖREV YAPAN YÖNETİCİ PERSONELE VERİLMEKTE OLAN 
EK TAZMİNAT ORANI İKİ KATINA ÇIKARILIYOR
Torba Kanunun 121 inci maddesiyle 399 sayılı KHK’nın 1 sayılı cetvele tabi personele verilmekte olan ek ödeme 
oranı %100’den %200’e çıkarılmaktadır. Eşit işe eşit ücret anlayışıyla hayata geçirilen ek ödemeden yararlandırılma-
yan 399 sayılı KHK’nın 1 sayılı cetvele tabi KİT personeli (müdür, müdür yardımcısı, başuzman, uzman, daire başkanı 
gibi yönetici personel) bu duruma bağlı olarak mahiyetindeki personelden düşük ücret almaktaydı. 2008 yılından 
beri dile getirdiğimiz bu husus 2010 toplu görüşmelerinde bu personelin ek tazminat oranlarının arttırılması konu-
sunda varılan uzlaşmaya bağlı olarak torba kanun içeriğinde yapılan düzenlemeyle olumsuzluğu ortadan kaldıracak 
şekilde hüküm altına alınmıştır. 

2009 Yılı Toplu Görüşme Tutanağı’nın eki EK-2 Sayılı Listenin 16 nci maddesi, 2010 Yılı Toplu Görüşme Tutanağı’nın 
Ek-3 sayılı Listenin 7 nci maddesi bu düzenlemenin gerekçesini oluşturuyor.

13- BU DÜZENLEME İLE İLGİLİ 9 UNCU MADDEDE AÇIKLAMA YAPILMIŞTIR
MADDE 122- 4/7/2001 tarihli ve 631 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 14/A maddesinin (c) bendinde yer 
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alan “beşyüz milyon lirayı” ibaresi “(12.105) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak 
tutarı” şeklinde değiştirilmiştir.

2009 Yılı Toplu Görüşme Tutanağı’nın eki EK-1 Sayılı Listenin 18 inci maddesi, 2010 Yılı Toplu Görüşme Tutanağı’nın 
Ek-1 sayılı Listenin 10 uncu maddesi bu düzenlemenin gerekçesini oluşturuyor.

14- SAĞLIK ÇALIŞANLARININ EK ÖDEMEYE İLİŞKİN AYLIK  
MAHSUPLAŞMA MAĞDURİYETİ GİDERİLDİ
Torba Kanunun 190 ıncı maddesiyle 209 Sayılı Döner Sermaye Kanununda aylık mahsuplaşmanın yer alması sağlan-
dı. Ek ödemede aylık mahsuplaşma hakkının yürürlüğe girmesi sonucu sağlık çalışanları izin ve rapor dönemlerinde 
ek ödeme tutarında döner sermaye alabilme imkanına kavuştu.

MADDE 190- 4/1/1961 tarihli ve 209 sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendirme (Rehabilitas-
yon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanunun 5 inci maddesinin sekizinci fıkrasında geçen “yüzde 
4’e kadar” ibaresi “yüzde 6’ya kadar” şeklinde, üçüncü ve dördüncü fıkraları da aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
2009 Yılı Toplu Görüşme Tutanağı’nın eki EK-2 Sayılı Listenin 17 nci maddesi bu düzenlemenin gerekçesini oluş-
turuyor.

“Personelin katkısıyla elde edilen döner sermaye gelirlerinden, döner sermayeli sağlık kurum ve kuruluşlarında 
görevli olan memurlar ve sözleşmeli personel ile açıktan vekil olarak atananlara mesai içi veya mesai dışı ayrımı 
yapılmaksızın ek ödeme yapılabilir. Ancak ilgili kanunları uyarınca, mesai saatleri dışında özelde çalışma hakkı bu-
lunanlardan bu hakkı kullananlara bu Kanunun ek 3 üncü maddesine göre yapılan ödemeden başka ek ödeme 
yapılmaz. Sağlık kurum ve kuruluşlarında Bakanlıkça belirlenen hizmet sunum şartları ve kriterleri de dikkate alınmak 
suretiyle, bu ödemenin oranı ile esas ve usulleri; personelin unvanı, görevi, çalışma şartları ve süresi, hizmete katkısı, 
performansı, tetkik, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile muayene, ameliyat, anestezi, girişimsel işlemler ve 
özellik arz eden riskli bölümlerde çalışma gibi unsurlar esas alınarak Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine Sağlık 
Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

Personelin katkısıyla elde edilen döner sermaye gelirlerinden personele bir ayda yapılacak ek ödemenin tutarı, ilgili 
personelin bir ayda alacağı aylık (ek gösterge dâhil), yan ödeme ve her türlü tazminat (makam, temsil ve görev taz-
minatı ile yabancı dil tazminatı hariç) toplamının; klinik şefleri ve şef yardımcıları ile uzman tabip kadrosuna atanan 
profesör ve doçentlerde yüzde 800’ünü, uzman tabip ve tıpta uzmanlık mevzuatında belirtilen dallarda bu mevzuat 
hükümlerine göre uzman olanlar ile uzman diş tabiplerinde yüzde 700’ünü, pratisyen tabip ve diş tabiplerinde yüz-
de 500’ünü, idari sağlık müdür yardımcısı, hastane müdürü ve eczacılarda yüzde 250’sini, başhemşirelerde yüzde 
200’ünü, diğer personelde ise yüzde 150’sini geçemez. İşin ve hizmetin özelliği dikkate alınarak yoğun bakım, do-
ğumhane, yeni doğan, süt çocuğu, yanık, diyaliz, ameliyathane, enfeksiyon, özel bakım gerektiren ruh sağlığı, organ 
ve doku nakli, acil servis ve benzeri sağlık hizmetlerinde çalışan personel için yüzde 150 oranı, yüzde 200 olarak 
uygulanır. Nöbet hizmetleri hariç olmak üzere mesai saatleri dışında gelir getirici çalışmalarından doğan katkıları-
na karşılık olarak tabip, diş tabibi ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlara bu fıkradaki oranların yüzde 
30’unu, diğer personele yüzde 20’sini geçmeyecek şekilde ayrıca ek ödeme yapılır. Sözleşmeli olarak istihdam 
edilen personele yapılacak ek ödemenin tutarı ise, aynı birimde aynı unvanlı kadroda çalışan ve hizmet yılı aynı olan 
emsali personel esas alınarak belirlenir ve bunlara yapılacak ek ödeme hiçbir şekilde emsaline yapılabilecek ek öde-
me üst sınırını geçemez. Bu fıkra uyarınca personele her ay yapılacak ek ödeme tutarı, 375 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin ek 3 üncü maddesi uyarınca kadro ve görev unvanı veya pozisyon unvanı itibarıyla belirlenmiş olan 
ek ödeme tutarından az olamaz. Bu kapsamdaki personel için 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 3 üncü 
maddesinin üçüncü fıkrası hükmü uygulanmaz”



hukuki      
çalışmalar
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Konfederasyonumuz Genel Merkezinde tam zamanlı hizmet etmekte olan avukat ve hukuk müşavirlerimiz; Kon-
federasyon Genel Merkez tüzel kişiliği ve yönetim kurulu üyelerinin sendikal faaliyetlerinden kaynaklanan hukuki 
uyuşmazlıkları ile ilgili olarak yazılı, sözlü mütalaa vermek, gerekli yazışmaları yapmak, vekil sıfatı ile icra takibin-
de bulunmak, dava açmak, açılmış olan icra takibi ve davaları takip etmek amacıyla Konfederasyonumuz adı-
na işlemleri yürütmektedirler. Ayrıca Genel Merkez Yönetim Kurulumuzun talepte bulunduğu üyeler için hukuki 
uyuşmazlıklarına sözlü olarak cevap vermek, gerektiğinde idari yazışmalar konusunda yardımda bulunmak, üyelerin 
idari ve adli yargıda açacakları davalarda, icra takiplerinde veya açılmış dava ve takiplerde gerekli yönlendirmeleri 
yaparak hukuki yardımda bulunmaktadırlar.

Konfederasyonumuz hukuk departmanı yapmış olduğu bu hizmetlerin dışında, 4688 sayılı kanun ve mesleki ko-
nularla ilgili mevzuat değişikliğini takip ederek Konfederasyonumuz ve bağlı sendikalarımızın bilgilendirilmesinde 
gerekli çalışmaları yapmaktadırlar. Avukatlarımız bugüne kadar yapılan toplu görüşme müzakerelerine iştirak ederek 
mevzuat ve hukuki prosedürde çıkabilecek sorunlara karşı Konfederasyonumuz ve yetkili sendikalarımız temsilcileri 
yanında çalışmalarda bulunmuşlardır. Konfederasyonumuzun ve sendikalarımızın tüzük tadilatı çalışma ve toplan-
tılarına avukatlarımız tarafından hukuki destek sağlanarak gerekli düzenlemelerin yapılmasına katkı sunulmuştur. 
Hukuk departmanımızda hizmet veren avukatlarımız, web sitelerinde, yazılı ve görsel basında Konfederasyonu-
muzu ilgilendiren ceza davasına konu olayları ve tüzel kişililiğe karşı saldırıları takip ederek zamanında müdahalede 
bulunmuşlardır.

Konfederasyon olarak gerek genel nitelikte açtığımız davalar gerekse dilekçe yardımında bulunduğumuz üyeleri-
mizin davalarında davalı idarenin ya da karşı tarafların savunma dilekçelerine karşı cevap dilekçeleri, Mahkeme ara 
kararlarının yerine getirilmesi, yürütmeyi durdurma taleplerinin reddine karşı itiraz veya davanın reddine karşılık 
temyiz dilekçeleri hazırlanarak avukatlarımızca davalara yönelik tüm süreçler titizlikle takip edilmiştir.

Kamu görevlilerinin tümünü ilgilendiren ortak konularda, yönetmelik ve tüzük gibi düzenleyici işlemlerin memurlar 
için olumsuz maddelerinin iptali taleplerinde Konfederasyonumuz avukatlarınca davalar açılmış ve hukuksuzluğa 
karşı yerinde müdahalelerde bulunulmuştur.

MEVZUATLA İLGİLİ ÇALIŞMALARIMIZ

- 657 sayılı Kanunun 4’üncü maddesinin (C) bendi uyarınca geçici personel statüsünde istihdam edilen per-
sonelin kamu görevlileri sendikalarına üye olabileceklerinin tespitine ilişkin olarak Ankara 3. İş Mahkemesinde 
(Büro Memur-Sen tarafından açılan dava)  açılan davada 13.10.2009 tarihli ve 2009/429 esas ve 2009/526 
sayılı kararı ile söz konusu personelin sendika üyesi olabileceklerine hükmedilmiştir. Anılan karar, Yargıtay 9. 
Hukuk Dairesi’nin 01.12.2009 tarihli 2009/43695 Esas, 2009/32928 sayılı kararı ile onanmıştır. Konuyu Çalış-
ma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na götüren Memur-Sen, bu kararın bakanlıktan Başbakanlığa gönderilmesi ve 
oradan bütün kamu kurum ve kuruluşlarına duyurulması sonucunu elde etmiştir.

Memur-Sen tarafından 4/C’li personelin memur sendikalarına üye olabilmesi için başlatılan hukuk mücadele-
sinin sonucu, Devlet Personel Başkanlığı’nın 23.02.2010 tarih ve 1437 yazısıyla da ilan edildi. Devlet Personel 
Başkanlığı, 4/C’li personelin memur sendikalarına üye olabileceklerini bildirmiştir. 

- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanarak Konfederasyonumuza teklif, görüş ve önerileri-
mizi bildirmemiz için gönderilen “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanun Tasarısı Taslağı” incelenerek görüş ve önerile-
rimiz sunulmuştur.
- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından Antalya’da iki günlük seminer olarak organize edilen bir-
çok kurum ve kuruluş, sivil toplu örgütlerinin temsilcileri, akademisyenler, yargı organlarının temsilcileri ve 
uzmanların katılımlarıyla gerçekleştirilen “İş Sağlığı ve Güvenliği Çalıştayı”na Konfederasyonumuzu temsilen 
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Avukatlarımızdan Ahmet GÜNENÇ katılmış ve sonuç bildirisi ve raporunda kamu görevlileriyle ilgili yasal 
düzenlemelerin hayata geçirilmesi için katkıda bulunulmuştur.

- Diğer kamu kurum ve kuruluşlarına atanmak üzere bildirilen nakle tabi personelden kurumla ilişkisi kesilme-
yenlerin kamu görevlisi kapsamında değerlendirilmesi ve bu sebeple de sendika üyesi olabilmesi görüşünün 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca benimsenmesi, bu personelin sendika üyesi olmaları ve özelleştirme 
kapsamında gösterilen kurum ve kuruluşlara bu yönde bilgi verilmesi sağlanmıştır. 
 
- Kamu Personeli Danışma Kurulu’nun yönergesinde yer alan olağan toplantı gündemlerine ilişkin görüş ve öne-
rilerimiz kurulun beklenen işlevlerini yerine getirmesinde katkı sağlamak amacıyla Devlet Personel Başkanlığı’na 
sunulmuştur.

- 506 sayılı Kanuna tabi SSK’lı kapsam dışı personel 233 sayılı KHK’ye uyarlamaları yapılmadığından kapsam dışı 
kalmalarından dolayı bu personelden alınan işsizlik fonu kesintisinin Yargıtay 10. Hukuk Dairesinin 2006/11078 
E. sayılı kararı doğrultusunda kesilmemesi için Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğüne dilekçe yazılarak gereği 
talep edilmiştir.

- Sosyal Güvenlik Kurumunun Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi kapsamında “AB Sosyal Müktesebatı ve 
Sosyal Güvenlik Sistemlerinin Koordinasyonu” konulu konferans, Avrupa Birliğine üye ülkelerden gelen Sosyal 
Güvenlik Uzmanlarının eğitimler verdiği ve sunumlar yaptığı grup çalışmalarına ve toplantılarına Konfederas-
yonumuz Avukatlarından Ahmet GÜNENÇ katılmış ve çalışmalar sonucu elde edilen bilgiler raporlaştırıla-
rak Konfederasyonumuz bilgi bankasına işlenmiştir. Avrupa Birliğine katılım müzakerelerinde 2 Nolu “İşçilerin 
Serbest Dolaşımı” Faslı çerçevesinde sosyal güvenliğin koordinasyonu hususunda yetkili kurum olarak Sosyal 
Güvenlik Kurumu belirlenmiştir ve SGK’nın kapasitesinin arttırılması proje çalışmaları Ocak 2010 yılında başla-
mıştır. Bu çerçeve de “Sosyal Müktesebat” konulu eğitimler düzenlenmiştir. 

Söz konusu proje kapsamında yapılan eğitimlerin kullanılırlığı ve devamlılığı için AB Sosyal Müktesebatı ve 
Sosyal Güvenliğin Koordinasyonu konularında eğitici yetiştirmek üzere birçok konferans ve eğitim programı 
düzenlenmiştir. Konfederasyonumuz dışında söz konusu eğitim modüllerine katılan başka bir kamu görevlileri 
sendikaları konfederasyonu temsilcisi yer almamıştır. Bu projenin asıl hedefi AB’ye tam üyelik müzakerelerinde 
AB hukuku ve mevzuatının iç hukuka uygulanması çalışmalarıdır. 

- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca düzenlenen “Saydamlığın Arttırılması ve Yolsuzlukla Mücadelenin 
Güçlendirilmesi Stratejisi” uyarınca sendika ve konfederasyonların bu çerçeveye ilişkin sorunların tespiti için 
gerçekleştirilen çalışma ve toplantılara Konfederasyonumuz adına Avukat Ahmet GÜNENÇ katılmıştır. Dünya 
sendikacılığında şeffaflık konusu üzerinde yapılan çalışmalar neticesinde 4688 sayılı Yasanın ilgili maddeleri-
nin değiştirilmesi için bu toplantılarda alınan kararlar ilgili kurumlara rapor olarak sunulmuştur.  Oluşturulan 
kurulda yer alan temsilcimiz konuyla ilgili belirli aralıklarla Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığında düzenlenen 
toplantılara katılmaktadır. 

- Stratejik Teknik Ekonomik Araştırmalar Merkezince (STEAM) Ankara Rixos Otelde düzenlenen “Özel Sek-
tör ve Etik Arenası” toplantısına Konfederasyonumuz adına Avukatlarımızdan Ahmet GÜNENÇ katılmıştır. 
Toplantıya Başbakan Yardımcısı Sayın Cemil ÇİÇEK, Maliye Bakanı Sayın Mehmet ŞİMŞEK, YASED (Uluslar 
arası Yatırımcılar Derneği) Genel Sekreteri, Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanı, SPK Başkanı, Dünya Ban-
kası Türkiye Temsilcisi gibi üst düzey siyasi ve bürokratlar katılmışlardır. Etik ve kültürel ortamın oluşması 
için toplumun tüm kesimlerinin birbirlerini desteklemesinin gerekliliği, siyasetteki etik uygulamalar ile iş etiği 
desteklenirse daha başarılı olunabileceği, etikliğin siyasetle beslenmesinin önemli olduğu, devlette etik dışı 
faaliyetlerin yıkıcı nedenler doğurabileceği gibi konuların işlendiği toplantıda, stratejinin amacının daha çok iş 



etiğinin sağlanması olduğu vurgulanmıştır. Açıklık, şeffaflık, rüşvete karşı caydırıcı argümanların geliştirilmesi 
için nelerin yapılması gerektiği konularına değinilmiştir. Toplantı verileri temsilcimiz tarafından raporlaştırılarak 
Yönetim Kurulumuza sunulmuştur.

- Tüm Resmi makamlara ve sosyal taraflara “Çalışanların Bilgilendirilmesi ve Danışma Mekanizmalarının İşle-
tilmesi” ve bu konudaki Avrupa Birliği mevzuatının ulusal ve uluslar arası uygulamaları hakkında bilgi verme, 
yine kurum ve kuruluşlarla sosyal taraflara “Yolsuzlukla Mücadele” ve bu konudaki Avrupa Birliği mevzuatının 
ulusal ve uluslar arası uygulamaları hakkında bilgi verme son olarak da “AB üyesi ülkelerde Kamu Çalışanlarının 
örgütlenme, toplu sözleşme ve grev hakları” konularında bilgi verme ve mevzuatımıza uygulama şartlarına 
yol gösterme amacıyla; Avrupa Komisyonu Technical Assistance and Information Exchange Office (TAIEX) 
-Teknik yaradım ve bilgi değişim ofisi- ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Avrupa Birliği Koordinasyon 
Dairesi Başkanlığı tarafından TAIEX seminerleri düzenlenmiştir. Ankara’da düzenlenen seminerlere Konfede-
rasyonumuz danışmanlarından Emin ŞENVER katılmış ve seminerler neticesinde elde edilen veriler Yönetim 
Kurulumuza sunulmuştur.

- Avrupa Sosyal Şartı için belirli aralıklarla hazırlanan ve Avrupa Konseyi’ne sunulacak olan Ulusal Raporla ilgili 
olarak; Gözden Geçirilmiş Avrupa Sosyal Şartı’nın 7, 8, 16, 17, 19, 27 ve 31. Maddelerine ilişkin ülkemizdeki 
uygulamalar hakkında bilgi, değerlendirme ve görüşlerimiz Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Dış İlişkiler ve 
Yurtdışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne sunulmuştur. Raporda ayrıca Görüş ve önerilerimizi bildirmemiz 
için tarafımıza gönderilen yazının ve eki raporun kapsamının sınırlı ve kısıtlı olduğunu düşündüğümüzü,  özellikle 
Gözden Geçirilmiş Avrupa Sosyal Şartı’nın örgütlenme hakkının düzenlendiği 5 inci maddesiyle toplu pazarlık 
hakkının düzenlendiği 6 ncı maddesinin kapsama alınmamasını büyük bir eksiklik olarak gördüğümüzü dile 
getirdik.  

- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca düzenlenen “Anayasa Değişikliğinin Örgütlenme ve Toplu İş 
ilişkilerine etkisi” konferansına konuşmacı ve uzman olarak Konfederasyon Avukatlarımızdan Hüseyin Rahmi 
AKYÜZ katılmıştır. ÇASGEM’de gerçekleştirilen bu konferansın “Anayasa değişikliğinin memur sendikacılığı-
na etkisi” oturumunda konuşan temsilcimiz, Konfederasyonumuzun anayasa değişikliği hakkındaki görüşlerini, 
anayasa değişikliğinin neler getireceğini ve bu değişiklik ardından yapılması gereken mevzuat çalışmalarının 
neler olması yönündeki konular hakkında bilgi vermiş ve aydınlatıcı bir konuşma yapmıştır. 

- Dünya ölçeğinde bölgelere, ülkelere ve kıtalara göre değişen üretim yapılarının oluşturduğu yeni istihdam 
alanlarını ve bu alanlara ilişkin bölgesel farklılıkları tespit ederek ülkeler ölçeğince çözümler üretmek maksadıyla 
sivil toplum görüşlerine başvurulan toplantıya Memur Sendikaları Konfederasyonu adına uzman danışmanla-
rımızdan Mahmut ARSLAN katılmıştır. Değişen ve her geçen gün farklılaşan çalışma ve istihdam koşullarını 
ülkemiz kamu çalışanları bakımından değerlendirdiğimiz toplantıda; kamu çalışanlarına ilişkin gelecek dönem 
beklentilerine ilave olarak 4-B ve 4-C gibi ara istihdam formüllerinin kamu çalışanları arasında meydana getir-
diği eşitsizlik dile getirilmiştir. 
 Ekonomik anlamda ülkemizde hiçbir IMF programının uygulanmadığı dönemde gerçekleştirilen toplantıya 
katılarak; Memur-Sen’in küresel çapta yaşanan üretim ve istihdam değişiklikleri hakkında görüşlerini ileterek, 
dünya istihdamının geleceği hakkındaki öngörülerimizi revize ettik. 

ÜYELERIMIZ VE KONFEDERASYONUMUZ ADINA  
VERDİĞİMİZ HUKUK MÜCADELEMİZ

Erzurum Memur-Sen il teşkilatımızın TOKİ nezdinde üyelerini ev sahibi yapmak maksadıyla iyi niyetle yaptığı bir 
çalışma, üyelerinin haklarını korumak yerine Konfederasyonumuza yönelik karalama kampanyaları düzenleyen 
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haksızlıklar iddiaları karşısında sessiz kalmadık. Bu meyanda Kamu-Sen Konfederasyonuna ait www.kamusen.
org.tr adlı internet sitesinde yer alan bir haber ve özellikle kullandığı fotoğraf,  üyelerimizi organize suç ör-
gütü üyesi gibi göstermiştir. Öncelikle yaptığımız tespit ve sonrasında Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi 
nezdinde talep ettiğimiz tekzip metninin yayınlanması talebimiz Ankara 11. Sulh Ceza Mahkemesi 2008/753 
Müt. Nolu dosya ile “… talepte bulunan Memur-Sen Konfederasyonunun haklarının ihlal edildiği kanaatine 
varılarak” karara bağlanmış ve mahkeme kararıyla tekzip metninin Kamu-sen internet sitesinde 1 hafta süreyle 
yayımlanmasına karar verilmiştir. Bu karara karşı Kamu-Sen tarafından yapılan itiraz Ankara 12. Asliye Ceza 
mahkemesince değerlendirilerek 22.08.2008 tarihinde “itiraza konu kararda usul ve yasaya aykırı bir yön bu-
lunmadığından, itirazın reddine karar verilmiştir.” Adı geçen kararla Türkiye Kamu Sen’in yaptığı haksızlık mah-
keme kararıyla kesinlik kazanmıştır. Ve söz konusu tekzip metni 3 Eylül 2008 tarihinden itibaren http://www.
kamusen.org.tr/  adresinde tekzip metni adı altında yayımlanmıştır

- Konfederasyonumuz Genel Başkanı ve Yönetim Kurulu üyeleri hakkında yapılan haksız ve mesnetsiz suçla-
malara karşı gerek yargı mercileri gerekse basın-yayın organlarında yasal mevzuat çerçevesinde tüm savun-
malar yapılarak bu girişimler sonuçsuz bırakılmıştır. Konfederasyonumuza çekilen ihtarname ile haksız iddia-
larda bulunanlara, İcra Müdürlükleri kanalıyla gönderilen icra takipleri ve maaş haczi müzekkerelerine karşı 
dilekçeler yazılarak Konfederasyonumuz tüzel kişiliğine karşı girişilen eylem ve işlemlere karşı müdahalelerde 
bulunulmuştur.

- Emekliler Birliği Sendikası’nı temsil etmek üzere Adıyaman temsilciliğine verilmiş yetki üzerine Adıyaman 
Valiliğince bu kişilerin sendika kurma yetkileri olmadığı gerekçesiyle haklarında dava açılmış ve dava kabul 
edilmiştir. Bu aşamadan sonra Konfederasyonumuz avukatlarınca davanın temyiz aşamasında hukuki destek 
sağlanmış, Anayasa, yürürlükteki mevzuat, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, Avrupa Sosyal Şartı, Uluslar arası 
Çalışma Örgütü ve taraf olduğumuz uluslar arası sözleşmeler ışığında temyiz dilekçesine katkı sağlanmıştır. 
Yargıtay 4. Hukuk Dairesindeki dava dosyası henüz sonuçlanmamıştır.

- 12 Eylül 2010’da gerçekleştirilen referandumda Anayasa değişikliği paketinin millet tarafından onaylanmasıyla 
birlikte, Kamu görevlilerine toplu sözleşme hakkı ve Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun oluşturularak kararla-
rının kesin ve toplu sözleşme hükmünde olması hakkı anayasal düzenleme ile yürürlüğe girmiştir. Referandum 
öncesinde bu kadar önemli bir düzenlemeyi kamu görevlileriyle paylaşmak isteyen Konfederasyonumuz ta-
rafından hazırlanan “Toplu Sözleşmeye de Toplumsal Sözleşmeye de evet” sloganımız hakkında MHP Genel 
Merkezi tarafından yapılan haksız şikayetle ilgili olarak Konfederasyonumuz en iyi şekilde temsil edilmiş ve 
şikayet bertaraf edilmiştir.

- 12 Eylül 2010 tarihinde gerçekleştirilen Anayasa değişikliğinin halk oylamasına sunulması ile ilgili olarak “Toplu 
Sözleşmeye de Toplumsal Sözleşmeye de evet” sloganımızı yıllardır mücadelesini verdiğimiz toplu sözleşme 
hakkının sevincini kamu görevlileri ile paylaşmak amacıyla kullanan Pendik ve Sandıklı temsilcimiz hakkında 
Türk Büro-Sen ve Sandıklı MHP İlçe Başkanlıklarınca yapılan “seçim yasaklarına uymama ve siyasi propaganda 
yapma” iddialarının yer aldığı şikâyet dilekçelerine binaen Sandıklı Sulh Ceza Mahkemesi ile Pendik 1. Sulh Ceza 
Mahkemelerinde görülen davalara savunma dilekçeleri yazarak temsilcilerimizi savunduk. Yapmış olduğumuz 
savunmalar neticesinde Mahkemeler temsilcilerimiz lehine kararlar vermişler ve eylemleri propaganda olarak 
değerlendirmemişlerdir.

- Kamu görevlilerine daha az katılım payı ödemek amacıyla tedavileri için kullanmaları gereken ilaçları temin 
etmeme seçeneği dayatmasını engellemek ve sınırlı bütçelerinden daha fazla sağlık gideri yapmamalarını sağla-
mak için Danıştay Başkanlığı nezdinde Maliye Bakanlığı’nın 18/09/2009 tarihli ve 27353 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanan 12 Sıra No’lu “Tedavi Katılım Payının Uygulanması Hakkında Tebliğ”i hakkında yürütmesinin dur-
durulması, dava sonucunda iptali, dava konusu Tebliğin dayanağını oluşturan 178 sayılı KHK’nin Geçici 9 uncu 
maddesi ile aynı KHK’nin Geçici 8 inci maddesinin Anayasa’ya aykırı olduğu iddiasıyla iptali istemiyle Anayasa 



Mahkemesine iptal davası başvurusunda bulunulması istemiyle dava açtık. Danıştay 10. Dairesinde görülen 
dava da Mahkeme, kamu görevlilerinden tedavi katılım payı alınmasını öngören üst hukuk normu bulunmaması 
ve özel sağlık kuruluşları ile resmi sağlık kurumları için farklı katılım payı miktarlarının belirlenmesini haklı gös-
terecek bir gerekçenin ortaya konamaması gerekçeleriyle Tebliğ’in dava konusu 6 ncı maddesindeki “Birinci 
basamak sağlık kuruluşları ve aile hekimliği muayenelerinde 2 TL” ibaresinin, aile hekimliğine ilişkin kısmının 
yürütmesinin durdurulmasına karar vermiştir.

- Başbakanlık ve Maliye Bakanlığına karşı, Kamu görevlilerinin sağlık hizmetlerinin Sosyal Güvenlik Kurumu’na 
devrine ilişkin olarak Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 31/12/2009 tarih 27449 sayılı Resmi Gazetede 
yayımlanarak yürürlüğe giren “Kamu Personelinin Sağlık Hizmetlerinin Sosyal Güvenlik Kurumuna Devrine 
İlişkin Tebliğ”in bazı maddelerinin yürütmelerinin durdurulması, dava sonucu iptali ve dava konusu Tebliğ’in 
dayanağını teşkil eden 2010 tarihli Mal Yılı Bütçe Kanunu’nun 2010 Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’nu eki (E) 
Cetveli’nin 56 ncı sırasında yer alan hükmün Anayasa’ya aykırılığı iddiasıyla Anayasa Mahkemesine iptal davası 
başvurusunda bulunulması amacıyla Danıştay Başkanlığı nezdinde dava açtık.

- Yine Danıştay Başkanlığı nezdinde, Kamu görevlilerinin sağlık hizmetlerinin Sosyal Güvenlik Kurumu’na devri-
ne ilişkin olarak Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 31/12/2009 tarihli “Kamu Personelinin Sağlık Hizmet-
lerinin Sosyal Güvenlik Kurumuna Devrine İlişkin Tebliğ”e bağlı olarak kamu görevlilerinin sağlık hizmetlerinden 
yararlanmasından sahip olacakları hak ve yükümlülükler ile sağlık hizmetlerine ilişkin usul ve esaslar bakımından 
kamu görevlileri hakkında uygulanacak olan; 29.09.2008 tarihli “ 2008 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uy-
gulama Tebliğ”in: “Sağlık Raporlarının Düzenlenmesi” başlıklı maddesi, Yol, gündelik, refakatçi, ambulans gider-
leri” başlıklı maddesinin “Gündelik ücreti” başlıklı maddesi,  Katılım payı başlıklı maddesinin “Ayakta tedavide 
hekim ve diş hekimi muayenesi katılım payı” ve bu maddelerin dayanağını teşkil eden “Genel Sağlık Sigortası 
İşlemleri Yönetmeliği”nin ilgili maddelerinin yürütmesinin durdurulması ve iptali için Sosyal Güvenlik Kurumu 
Başkanlığı’na karşı dava açtık. 

Kamu görevlisi sağlık hizmetlerinin SGK’na devrinden önce gündelik olarak 24 ila 33 TL arasında gündelik ala-
bilirken, SGK’na devrinden sonra 2,90 – 5,50 TL arasında, 7 yaşından küçük aile fertleri için ise 1,50 – 2,90 ara-
sında gündelik alabilmektedirler. Kamu görevlileri, sağlık hizmetlerinin SGK’na devriyle sadece gündelik yönüyle 
en düşük 18,30 TL, en yüksek 31,60 TL zararla karşı karşıya bırakılmıştır. Bu durum ve diğer yanlış düzenleme-
ler hem kazanılmış hakların korunması ilkesiyle, hem de kamu görevlilerinin hak ve yükümlülüklerinin kanunla 
düzenlenmesine ilişkin Anayasal yükümlülükle bağdaşır olmadığı hakkında dilekçemizde vurgu yapılmıştır.

-Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelikte 
değişiklik yapan 12.03.2010 tarihli Yönetmeliğin bazı maddelerinin iptali istemiyle Danıştay nezdinde dava aç-
tık. Görevde yükselme sınavına başvuru tarihi ile sınav tarihi arasında yıllık izin kullanılması ibaresinin yer alması-
nın hem kamu görevlilerinin hak ve yükümlülüklerinin kanunla düzenlenmesi ile ilgili anayasanın amir hükmüne 
aykırılığı hem de aylıksız izinde olanlara verdiği bir hakkı yıllık izin kullanmak isteyen personele vermemesi ve 
bu durumun eşitlik ilkesine de aykırılığı nedeniyle iptali talep edilmiştir.

Ayrıca; Görevde yükselme eğitimi için başvuran personel sayısının boş kadro veya pozisyon sayısının üç ka-
tından az olması halinde, genel başvuru şartlarına uygun olan personelin bu şartları taşımaları yeterliyken, boş 
kadro veya pozisyon sayısının üç katından fazla başvuru olması halinde ise personel değerlendirme formunda-
ki kriterlerle birlikte, başvuranların ikinci bir değerlendirme ile karşılaşmalarına neden olunmuştur. Aynı şartları 
taşıyan personel için sadece başvuru sayısı artmış olmasından ikinci bir kıstas getirilmesi açıkça hukuka aykırıdır. 
Çünkü görevde yükselecek ve atanacakları unvan bakımından aynı şartları taşıyan personel arasında, farklı ve 
ayrıcalıklı uygulamalara neden olacak bir düzenleme yapılmıştır. Bu nedenle söz konusu fıkraya eklenen ifade-
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lerin iptalini istenmiştir. Görevde yükselme eğitimine katılmada tüm personele fırsat eşitliği sağlanması gere-
kirken bunun tersi yönde bir düzenleme ile eşitlik ilkesine aykırı bir durum ortaya konulmuştur. Bu hususların 
yanında Personelin aylıksız izinde olmalarından dolayı hak kazanılan kadro veya pozisyona ilişkin görevlerine 
aylıksız izinlerinin bitiminden itibaren başlamaları sağlanabilecekken “Aylıksız izinde olanlar dahil, atanmaya hak 
kazandıkları kadro veya pozisyona ilişkin görevlerine mevzuatla öngörülen süre içinde başlamayanların söz 
konusu atanma hakları sona erer” ifadelerinin Aylıksız izinde olanlar dahil ibaresinin iptali istenmiştir.

Danıştay 5. Dairesinde görülen davada Mahkemenin söz konusu yönetmeliğin 7 nci maddesinde yer alan “…
Ancak başvuru tarihinin son günü ile sınav tarihi arasındaki sürede yıllık izin kullanılamaz.” İbaresi yönünden 
yürütmenin durdurulması kararı vermesi sağlanmıştır.

- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’na karşı 04.12.2009 tarihinde ger-
çekleştirilen SGK II. Olağan Genel Kurulu Toplantısında SGK Yönetim Kurulu’nda kamu görevlilerini temsilen 
görev yapacak Yönetim Kurulu Üyelerinin belirlenmesine yönelik işlemlerden 04.06.2009 günlü, 18883 sayılı 
işlemin kamu görevlileri sendikaları konfederasyonlarıyla ilgili bölümünün, aynı günlü işleme dayanılarak tesis 
edilen 19.10.2009 günlü 13532334 sayılı yazı ekinde yer alan kamu görevlileri sendikaları konfederasyonları-
nın temsilci sayılarının belirlendiği bölümünün ve belirlenen bu üyelerin katılımları ile Genel Kurul Başkanlık 
Divanı’nın gözetiminde gerçekleştirilen seçim sonucunun iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle Ankara 
11. İdare Mahkemesi’nde dava açtık.

Söz konusu başvuru sonrası Ankara 11. İdare Mahkemesi “Bu durumda, 04.12.2009 tarihinde yapılan Sosyal 
Güvenlik Kurumu Genel Kurul Toplantısına katılacak sendika ve konfederasyonların temsilci sayılarının tespit 
edilmesi için kanunun 30. maddesi hükmü gerekçe gösterilerek 05.07.2008 tarihinde Resmi Gazete’de ya-
yımlanan ve 15.05.2008 itibariyle kayıtlı üye sayısından hareketle belirlenen üye sayıları dikkate alınarak tesis 
edilen işlemlerde hukuka uyarlık bulunmamıştır. Açıklanan nedenlerle; hukuka aykırılığı açık olan dava konusu 
işlemlerin; uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden 2577 Sayılı Kanunun 27.maddesi uyarın-
ca teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına, kararın tebliğinden itibaren 7 gün içinde Bölge İdare 
Mahkemesi’ne itiraz yolu açık olmak üzere 30.03.2010 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.” Şeklinde Memur-
Sen’in haklılığını teyit etmiştir.

Söz konusu Mahkeme kararlarının SGK Başkanlığı’na tebliğ edilmesi sonucu Kamu-Sen temsilcisinin SGK Yö-
netim Kurulu Üyeliği sona ermiş, SGK Başkanlığı mahkeme kararı sonrası resmi bir yazıyla Konfederasyonumuz 
Yönetim Kurulu üyesi Yusuf Yazgan’ı SGK Yönetim Kurulu Üyeliği’ne davet etmiştir. Yusuf Yazgan 11.05.2010 
tarihinden itibaren kamu görevlilerini temsilen SGK Yönetim Kurulu Üyeliği’ni sürdürmektedir. 



teşkilat
çalışmaları
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Memur-Sen Konfederasyonu 3. Olağan Genel Kurulu

Memur-Sen Konfederasyonu Genel Merkez Yönetim Kurulu

Devir Teslim Töreni
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MEMUR-SEN’DE GÜNDOĞDU DÖNEMİ

26-27 Nisan 2008
Konfederasyon Genel Başkanı Ahmet Aksu’nun aday olmadığı genel kurulda 376 geçerli oyun 251’ini alan Gün-
doğdu Memur-Sen Genel Başkanlığı’na seçilirken, demokratik yarışın diğer ismi Bem-Bir-Sen Genel Başkanı Mürsel 
Turbay, 125 oy aldı.  Karayolları Genel Müdürlüğü Salonu’nda gerçekleştirilen ve Divan Başkanlığı’nı Hak-İş Kon-
federasyonu Genel Başkanı Salim Uslu’nun yaptığı genel kurul sonucunda konfederasyon yönetimi şu isimlerden 
oluştu: Genel Başkan Ahmet Gündoğdu, Genel Sekreter Mahmut Kaçar, Genel Teşkilatlandırma Sekreteri Ahmet 
Yıldız, Genel Mali Sekreter Yusuf Yazgan, Genel Basın ve Halkla İlişkiler Sekreteri Halit Ortaköy, Genel Mevzuat ve 
Toplu Görüşme Sekreteri Hacı Bayram Tombul,  Genel Eğitim ve Dış İlişkiler Sekreteri Ahmet Kaytan. Denetleme 
Kurulu Üyeliklerine; Tahsin Suda, Mehmet Dağtekin, Zakir Yıldız, Murat Özdemir ve Nazif Karlıer seçilirken, Disip-
lin Kurulu Üyeliklerine ise, Mustafa Özkaya, Sait İnan, Ömer Aslan, Ali Bayır ve Fırat Yaman seçildiler.Listelerde yer 
alan ve bağımsız olarak seçime giren tüm adayların el ele tutuşarak birlik mesajı verdiği genel kurulda, teşekkür ko-
nuşması yapan Memur-Sen’in yeni Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, Memur-Sen’in güçlü bir aile olduğunu, daha 
da güçlendireceklerini söyledi. Genel kurulda yitirenin olmadığı, kazanın Memur-Sen olduğu bir seçim yaşadıklarını 
belirten Gündoğdu, bundan sonraki hedeflerinin tüm hizmet kollarında yetki almak olduğunu ifade etti. Memur-
Sen’in sadece üyelerinin temsilcisi olmadığını kaydederek, “ Milletin sözcüsü, kamu çalışanının öncüsü olmayı hedef-
liyoruz” dedi. Bem-Bir-Sen Genel Başkanı Mürsel Turbay da yaptığı konuşmada “Zaman birlik zamanıdır”, şeklinde 
konuştu. Genel kurula siyasetçilerin de ilgisi büyüktü. Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek,  Devlet 
Bakanı Murat Başesgioğlu,  Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Şükrü Ayalan, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı 
Şevket Kazan, BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, DSP Genel Başkan Yardımcısı Osman Kılıç ve MÜSİAD An-
kara Şube Başkanı Hüdaverdi Çakır’ın katılarak birer konuşma yaptığı kongreye çok sayıda milletvekili, sivil toplum 
örgütü yöneticileri ve bürokratlar katıldı.

MEMUR SEN’DE DEVİR TESLİM YAPILDI

30 Mayıs 2008
Toplu görüşmelerde kamu çalışanlarının özlük haklarının en üst düzeyde savunucusu olacaklarını belirten Gündoğ-
du, demokratik sivil bir anayasanın yapılması, grevli ve toplu sözleşmeli sendikal hakkın elde edilmesi, yasakların 
tamamen kaldırılması için mücadele edeceklerini söyledi. Genel Başkan Ahmet Gündoğdu, siyasi partilerin ve sivil 
toplum kuruluşlarının örnek alacağı bir genel kurul yaşandığını belirterek hizmet yarışının öne çıktığı genel kurulda 
kaybedenin olmadığının, kazananın ise Memur Sen olduğunun altını çizdi. Gündoğdu, eski Genel Başkanı Dr. Ahmet 
Aksu’ya yaptığı hizmetlerden, Bem-Bir-Sen Genel Başkanı ve Memur-Sen Eski Genel Teşkilatlandırma Sekreteri 
Mürsel Turbay’a da alternatif bir listeyle yarışa katılarak demokratik bir genel kurulunun ortaya çıkmasında katkı sağ-
ladığı için teşekkür ederek çiçek takdim etti. Memur-Sen Eski Genel Başkanı Dr. Ahmet Aksu da yaptığı konuşmada 
genel kurulda hizmet yarışında ipi göğüsleyen tarafın Gündoğdu ve listesinin olduğunu belirterek  başarı dileklerini 
iletti.  Yeni yönetimin doğru yaptığı hizmetleri alkışlayacaklarını, yanlış yapılan işlerde uyarı görevini yapacaklarını an-
latan Aksu, Gündoğdu ve ekibine başarılı bir dönem temennisinde bulundu. Törende yeni seçilen yönetim kurulu 
üyeleri ile Konfederasyon’a bağlı sendikaların genel başkanları hazır bulundu. 

1 MAYIS’TA İŞÇİ VE MEMUR OMUZ OMUZA

1 Mayıs 2008
Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, Memur-Sen Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri, bağlı sendi-
ka başkanları ve çok sayıda Memur-Sen üyesi ile birlikte Memur-Sen Genel Merkezi önünden mitingin alanına 
kortej halinde yürüyen Memur-Sen heyeti,  alkışlar ve sloganlar eşliğinde Tandoğan Meydanı’na geldi. Tandoğan 
Meydanı’nda coşkuyla karşılanarak, selamlanan Memur-Sen heyeti adına platforma çıkan Memur-Sen Genel Başka-
nı Ahmet Gündoğdu, Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri ve bağlı sendika başkanları, ’Memur-Sen olarak kaos 
değil, dayanışma için Tandoğan Meydanı’nda olduklarını’ vurguladılar. 1 Mayıs mitinginde bir konuşma yapan Hak-İş 
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“Milli İradeye Saygı Basın Açıklaması”, TBMM Eski Binası Önü, ANKARA

1 Mayıs Kutlamaları, ANKARA

Memur-Sen Ankara İl Temsilciliği Genel Merkez Ziyareti



Genel Başkanı Salim Uslu, Hak-İş olarak demokrasiye ve demokratik değerlere sahip çıktıklarını ifade ederek, «Biz 
kavga için değil kardeşlik için buradayız. Biz kargaşa için değil birlik için buradayız. Biz kaos için değil dayanışma için 
Tandoğan meydanındayız” diye konuştu.  1 Mayıs’ı daha iyi bir sosyal güvenlik, daha ileri sendikal haklar almak 
amacı ile kutladıklarını belirten Uslu, “Biz kolay olanı seçmedik. Kaos kolay olandır, gerilim kolay olandır, çatışma, 
kargaşa, tahrik kolay oladır. Biz bunları seçmedik. Tüm Türkiye’nin duymasını, dinlemesini istiyoruz. Emeği ile alın 
teri ile geçinenler olarak haykırıyoruz. Türkiye’nin hiç ihtiyacı olmayan şey gerilimdir. Gün çatışma, gerilim günü 
değil, gün dayanışma günüdür” dedi. Hak-İş ve Memur-Sen üyeleri 1 Mayıs kutlamalarına, davul zurna eşliğinde 
halay çekerek devam etti. 

ÜÇLÜ DANIŞMA KURULUNDA DEĞİŞİKLİKLER GÖRÜŞÜLDÜ

20 Mayıs 2008
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’in başkanlığında Bakanlıkta gerçekleştirilen Üçlü Danışma Kurulu 
Toplantısı’na, Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu ve diğer sendikaların başkanları ile bakanlık bürokrat-
ları katıldı. Üçlü Danışma Kurulu Toplantısı’nda, Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu’nda yapılacak değişikliklerin 
görüşülmesi amacıyla 24 Mayıs Cumartesi günü teknik bir çalışma yapılması kararlaştırıldı. Toplantıda Memur-Sen’in 
4688 sayılı yasa değişikliği ile ilgili görüşlerini açıklayan Memur-Sen Genel Başkanı Gündoğdu toplantının ardından 
basına yaptığı açıklamada, yeni anayasa çalışmalarında memurlara grevli toplu sözleşme hakkının tanınması gerek-
tiğini söyledi. 4688 ile ilgili çalışmaların, aceleye getirilmeden, ilgili kamu sendikaları ile yapılacak ortak çalışmalar 
sonucunda, şimdiye kadar yapılan itirazlar göz önüne alınarak, düzenlenmesi ve uluslararası sözleşmelerle beraber 
bu konuda verilen yargı kararlarının dikkate alınması gerektiğini vurgulayan Gündoğdu, “Memur-Sen olarak sendi-
kacılığın olmazsa olmazı olan toplu sözleşme ve grev hakkından vazgeçmemiz mümkün değildir. Hükümetin daha 
önce çıkarmaya söz verdiği grevli toplu sözleşmeli yasa çıkarılarak, kamu çalışanlarına artık dar gelen 4688 sayılı 
yasanın bir an önce ILO ve AB normlarına uygun hale getirilmesini istiyoruz” diye konuştu. 

KAMU PERSONEL SİSTEMİNİN GELECEĞİ TARTIŞILDI

22 Mayıs 2008
Kamu Yönetimi Vakfı (KAV) tarafından, kamu yönetimi reformunun önemli bir ayağını oluşturan personel sistemi 
sorunlarının tartışılması amacıyla düzenlenen sempozyum, Karayolları Genel Müdürlüğü Konferans Salonu’nda saat 
9.00’da başladı. Sempozyumda, kamu personel sistemi alanındaki çalışmalarıyla tanınan A.Ü. Hukuk Fakültesi Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Ali Ulusoy “Kamu Personel Sistemine Genel Bakış: Eğilimler ve Beklentiler” başlıklı tebliğ sundu. TO-
DAİE Genel Müdürü Prof. Dr. Eyüp G. İsbir’in başkanlık ettiği birinci oturuma, Başbakanlık Müsteşarı Efkan Ala, Gazi 
Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Yayman, Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Burhan Aykaç 
ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Kemal Öktem konuşmacı olarak katıldı. İkinci oturuma 
ise Başbakanlık Eski Müsteşarı ve İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Ömer Dinçer başkanlık etti. Oturuma konuşmacı 
olarak TODAİE Öğretim Üyesi ve Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Kamil Ufuk Bilgin, Selçuk Üniversitesi Öğretim 
Üyesi Doç. Dr. Önder Kutlu, Sosyal Güvenlik Kurumu İnsan Kaynakları Daire Başkanı Salim Kahramanoğlu ve Maliye 
Bakanlığı BUMKO Genel Müdürü Naci Ağbal katıldı ve konuyu mevcut uygulamalar perspektifinden tartıştı. “Sivil ve 
Siyasi Perspektif» başlığıyla gerçekleştirilen üçüncü oturumda ise konu siyasi parti ve memur sendikaları temsilcileri ta-
rafından tartışıldı. Devlet Personel Eski Başkanı, Kırşehir Eski Milletvekili Şevki Göğüsger’in başkanlığını yaptığı oturuma, 
Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, AK Parti Genel Sekreteri İdris Naim Şahin, MHP Giresun Milletvekili 
Murat Özkan, konuşmacı olarak katıldı. 

“HEMŞİRELER VE EBELER GÜNÜ” KUTLANDI

22 Mayıs 2008 
Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, Sağlık-Sen Genel Merkezi tarafından düzenlenen kutlama töreninde 
bir konuşma yaptı. Gündoğdu konuşmasında, Türkiye’de darbelere, darbe anayasalarına özlem duyanlar olduğunun 
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“Sivil Toplum, Sivil Anayasa ve Memur-Sen” Konulu Konferans, AFYONKARAHİSAR

“Çalışma Hayatı Programı” Ülke TV

97. ILO Genel Kurulu, Cenevre, İSVİÇRE



altını çizerek “Demokrasiye ipotek koymak isteyen toplum mühendisleri olduğu” söyledi. Törene, çok sayıda davet-
linin yanısıra meslektaşlarını temsilen 81 ilden gelen ebe ve hemşirelerde hazır bulundu. 

MEMUR-SEN’DEN YARGITAY BİLDİRİSİNE TEPKİ

23 Mayıs 2008
Bir yıla yakın süreçte ve özellikle son zamanlarda, giderek  artan bir biçimde demokrasi ve hukuk devleti olma 
ilkesiyle  bağdaşmayan sistemli saldırılarla kamuoyunda gerginlik oluşturulmaya çalışıldığını söyleyen Memur-Sen 
Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, Türkiye’nin bir demokrasi sınavından geçtiğini belirtti. Yargının bağımsızlığının 
çok önemli olduğunu, yargının bu konularda taraf olmaması ve uluslararası sözleşmelere uyması gerektiğini ifade 
eden Gündoğdu, yargının siyasi parti gibi davranarak görüş açıklayamayacağını, bildirinin üslubunun bir polemik 
üslubu olduğunu ve yüksek yargının da böyle bir üslup seçmesinin doğru olmadığını kaydetti. Yargıtay Başkanlar 
Kurulu’nun beklenmedik bildirisinin, gerek zamanlaması, gerekse kullandığı dil nedeniyle dikkat çekici olduğunu 
vurgulayan Gündoğdu, bildiriyle hukukun hiçe sayıldığını,  açıklamada halkın ve Meclis’in hedef alındığını belirtti. 
Anayasa’nın kuvvetler ayrılığını düzenleyen 7. maddesinin ihlal edildiğini, yargının yasama erkine müdahale etmeye 
çalıştığını dile getiren Gündoğdu, sözlerine şöyle devam etti: “Yargı bağımsızlığı, sadece yargı dışındaki kuvvetlere 
karşı değil, yargının kendi içinde de geçerlidir. Yargıtay Başkanlar Kurulu’nun yayınladığı bildiri, şu anda Anayasa 
Mahkemesi’nde görülmekte olan iki dava hakkında hüküm tesis ediyor. Anayasa’nın 10. ve 42. maddeleriyle ilgili 
değişikliğe aleni bir şekilde karşı çıkıyor. İkinci olarak da Anayasa Mahkemesi’nde görülen AK Parti’nin kapatılması 
davasında, savcının hazırladığı iddianameyi bir bütün halinde savunarak adil ve tarafsız yargılama ilkesini ortadan 
kaldırıyor. Bildiri, iddianameye yönelik eleştirileri “akla, mantığa ve hukuka aykırı” ilan ederek, Anayasa Mahkemesi’ni 
iddianame doğrultusunda etki altına alıyor. Kapatma davası dolayısıyla Türkiye’nin demokrasi karnesinin zayıflama-
ya başladığı sırada, ‘Gerek duyulan hallerde yargının bağımsız ve tarafsız olamayacağı’ anlamına gelen bu bildiri, 
anayasanın ‘Kuvvetler ayrılığı’ ilkesine aykırı bir nitelik taşımaktadır. Savcılık taraftır, ama yargıçların üstelik Yargıtay 
Başkanlar Kurulu’nun savcıdan yana taraf olması, adil ve tarafsız yargılama imkânının kalmadığı anlamına gelmektedir.
Yargının yürütme üzerinde baskı oluşturacak davranışların içerisine girmesi Anayasamıza, Türkiye’nin taraf olduğu 
uluslararası sözleşmelere aykırı bir tutumdur. Türkiye’de yaşayan tüm vatandaşlarımız demokrasiye, cumhuriyetin 
temel değerlerine ve hukuka bağlılık konusunda dönüşü olmayan bir yoldadır ve buna herkesin destek vermesi 
gerekmektedir. Yeri geldiğinde halk iradesinin bile askıya alınabileceği anlayışına destek mahiyetindeki bu ‘yargının 
yargıya muhtırası’, milletimiz tarafından tüm anti-demokratik girişimlerde olduğu gibi yine ferasetle değerlendirile-
cektir. Türkiye bir hukuk devletidir. Kuralları da bellidir. Bu kurallara başta hukukçular olmak üzere herkesin saygı 
duyması ve uyması gerekmektedir. Geldiğimiz süreç itibariyle yetkili tüm kurumları ortamı germemeye, kutuplaştı-
rıcı tavırlardan kaçınmaya, cumhuriyete ve demokrasiye sahip çıkmaya davet ediyoruz. Türk milleti ve sivil toplum 
kuruluşları olarak tam demokrasi bütün kurumlarda yerleşinceye kadar kararlılıkla mücadeleye devam edeceğimizi 
bir kez daha kamuoyuna duyuruyoruz.”

MEMUR-SEN GENEL BAŞKANI AHMET GÜNDOĞDU  
TRT 2’DE 1+100 PROGRAMINA KONUK OLDU

23 Mayıs 2008
TRT ve YTB’nin işbirliği ile hazırlanan ve YTB (Yerel Televizyonlar Birliği) Başkanı Şeyda Açıkkol’un sunduğu 
programa Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu ve TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken katılıyor. 
Çalışanların sorunlarının masaya yatırılacağı programda, stüdyo konuklarının sohbetlerinin yanısıra yerel kanallara 
telefonla bağlanarak bu kanalların yetkilileri tarafından stüdyodaki konuklara sorular yöneltilerek, cevaplar alınıyor. 
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Ortak Akıl Hareketi Platformu, ANKARA

Ortak Akıl Hareketi Mitingi, MALATYA

Memur-Sen Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Toplantısı, ANKARA



MEMUR-SEN ILO’NUN 97.GENEL KURULUNA KATILDI

12-13 Haziran 2008
28 Mayıs’ta başlayan ILO’nun 97.Genel Kurul çalışmaları, 13 Haziran’da sona erdi. ILO’nun bu yılki oturumları, 
komite çalışmaları ile başladı. Komite çalışmalarında iki ayrı başlıktaki raporlar ele alındı.Bu raporlardan ilki “Kırsal 
kesimde fakirliğin azaltılması için istihdamın desteklenmesi” başlığını ikinci rapor ise “İyileştirilmiş üretkenlik, istihda-
mın büyümesi ve kalkınma için beceriler” başlığını taşıyordu. ILO toplantılarında ayrıca ILO üyelerinin, küreselleşme 
bağlamında hedeflerine ulaşabilmelerine yardım edebilmek için ILO kapasitesinin güçlendirilmesi konusu tartışıl-
dı. 8 Haziran 2008 Pazar günü Cenevre’ye giden Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu başkanlığındaki 
Memur-Sen heyeti, aynı gün akşamı Türkiye’nin Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet 
Üzümcü tarafından Büyükelçilik konutunda düzenlenen resepsiyona katıldı.  Resepsiyonda Devlet Bakanı Murat 
Başesgioğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik,  Türk-İş Genel Başkanı Mustafa Kumlu, TİSK Yönetim 
Kurulu Başkanı Tuğrul Kudatgobilik, ILO heyetinde yer alan milletvekilleri ve diğer sendika temsilcileri katıldılar.
Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu başkanlığındaki Memur-Sen Heyeti, ILO Genel Kurulu’nu takip eden  
12 Haziran Perşembe günü Ankara’ya döndü.

‘AYDINLIK YARINLAR İÇİN DEMOKRASİ VE  
MİLLİ EGEMENLİK MİTİNGLERİ’ BAŞLIYOR

23 Haziran 2008
Özgürlük ve demokrasi yanlısı 299 sivil toplum örgütü Ortak Akıl Hareketi etrafında, yeni anayasa için harekete 
geçti. Memur-Sen, Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı (TGTV), Hak-İş’in öncülüğünde MÜSİAD ve Mazlum- Der 
gibi kuruluşların destek verdiği Ortak Akıl Hareketi, “Türkiye’nin sorunlarının çözümü, özgürlüklerin genişletilmesi 
ile, özgürlük demokrasi ile, demokrasi ise yeni bir anayasa ile sağlanabilir” sloganıyla yola çıktı. Hareket ilk mitingini 
28 Haziran’da Malatya’da yapacak. Ortak Akıl Hareketi, manifestosunu Topkapı Eresin Otel’de düzenlediği basın 
toplantısıyla kamuoyuna duyurdu. Toplantıda konuşan Genel Başkanımız Ahmet Gündoğdu,  Ortak Akıl Hareketi 
olarak, demokratikleşmeyi önemsediklerini ve ülkemizde en önemli sorunun demokratikleşme olduğunu belirte-
rek, “Bunun da çözümü yeni anayasadan geçmektedir.”dedi.  Anayasa konusunda Türkiye’de iki yaklaşımın oldu-
ğuna işaret eden Gündoğdu, “Mevcut anayasanın bazı maddelerini uygulamama sorunu var, anayasaya uymayanlar 
var. Bir de yeni, sivil, milleti kucaklayan, özgürlükleri genişleten anayasaya ihtiyaç var. Anayasa çağdaş normları 
içermeli, her kurumun görev tanımı net olmalı ve herkes bu anayasaya uymalı.Memur Sen olarak,  ekmeği ve özgür-
lükleri önemsiyoruz. Antidemokratik dönemler özgürlüklere zarar vermiştir, daraltmıştır. Ekonomiyi alt üst etmiş, 
çalışanların ekmeğini küçültmüştür. Bunun için her türlü antidemokratik girişimlerin ve yaklaşımların karşısındayız, 
karşısında olmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.“Gün millet iradesine sahip çıkma, ses çıkarma günü” olduğu-
nu ifade eden Gündoğdu, “Milletin iradesi Meclis eliyle yürütülür. Millet iradesinin temsilcisi olan TBMM’ye yönelik 
müdahalelere karşı çıktık, çıkacağız. Her kurum kendi görevini yapsın, başka kurumların işlerine karışmasın.” dedi.
Ortak Akıl Hareketi’ nin  amacının millet iradesine sahip çıkmak ve yeni anayasa talebini dile getirmek olduğunu 
vurgulayan Gündoğdu, ‘Egemenliğin Kayıtsız Şartsız milletin ‘ olması adına özgürlükleri genişletmek için ‘Ortak  Akıl 
Hareketi’nin içinde yer alıyoruz.  Memur Sen olarak,  millet iradesinin sözcülüğünü yapıyoruz, milletin sesi oluyoruz. 
Bundan sonra da milletin sesini duyurmaya, iradesine sahip çıkmaya  devam edeceğiz, Toplantıda, Türkiye Gönüllü 
Teşekküller Vakfı (TGTV) Genel Sekreteri ve Ortak Akıl Hareketi Genel Koordinatörü Ayhan Ogan, Hak-İş Genel 
Başkan Yardımcısı Yusuf Engin,  TGTV Genel Başkanı Necati Ceylan ve Mazlum Der Genel Başkanı Ömer Faruk 
Gergerlioğlu birer konuşma yaptı. 
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4688 DEĞİŞİKLİKLERİ GÖRÜŞÜCEK KOMİTE 

26 Haziran 2008 
Toplantıya katılan Memur-Sen Genel Mevzuat ve Toplu Görüşme Sekreteri Hacı Bayram Tonbul, Memur-Sen’in 
değişiklikler ile ilgili önerilerini yazılı olarak komiteye sundu. Tonbul, toplantıda yaptığı konuşmada Memur-Sen 
olarak en önemli önceliklerinin grev ve toplu sözleşme hakkının verilmesi olduğunu söyledi.

Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu’nda yapılacak değişikliklerin görüşülmesi amacıyla 24 Mayıs Cumartesi günü 
toplanan teknik komiteye 4 konfederasyonun yetkili temsilcileri ve bakanlık yetkilileri katıldı. Memur-Sen’den Genel 
Mevzuat ve Toplu Görüşme Sekreteri Hacı Bayram Tonbul, Eğitim-Bir-Sen Genel Mevzuat ve Toplu Görüşme 
Sekreteri Ramazan Çakırcı ve Memur-Sen Hukuk Müşaviri Süleyman Sallı’nın katıldığı toplantıda Memur-Sen, gö-
rüşlerini yazılı olarak sundu. Memur-Sen Temsilcisi Hacı Bayram Tonbul toplantıda yaptığı konuşmada, Memur-
Sen olarak görüşlerini yazılı olarak verdiklerini, diğer konfederasyonlar tarafından verilen görüşlerin de bir araya 
getirilerek ortak bir metin oluşturulması gerektiğini söyledi. Tonbul, 4688 sayılı yasada yapılacak değişiklikler ile 
ilgili en önemli önceliklerinin kamu çalışanlarına grevli ve toplu sözleşmeli yasa hakkı tanınması olduğunu belirtti.  
Toplantıya bakanlık adına katılan yetkililer Çalışma Bakanlığı’nın da bir taslak hazırladığı, konfederasyonlarda alınan 
görüşler doğrultusunda taslağı tekrar gözden geçireceklerini, taslakta anayasa değişikliği gerektiren maddelerin farklı 
bir bağlamda ele alınması gerektiğini kaydettiler. Memur-Sen Genel Mevzuat ve Toplu Görüşme Sekreteri Hacı 
Bayram Tonbul, grev ve toplu sözleşme hakkının verilmesi için anayasa değişikliğine gerek olmadığını ifade ederek, 
Anayasa’nın 90. maddesi hükmü gereğince gerekli yasal değişikliğin yapılabileceğini, sorunun siyasi iradenin kabul 
etmemesi olduğunu dile getirdi.   Toplantı sonunda konfederasyonların önerilerinin ortak bir metin haline getirile-
rek, 27.05.2008/Salı günü Teknik Komitenin tekrar toplanarak, metni görüşmesi  kararlaştırıldı. 

MEMUR-SEN, ÇALIŞMA HAYATININ SORUNLARINI MASAYA YATIRDI 

27 Haziran 2008 
Memur-Sen 3. Olağan Kongresi’nin ardından ilk kez toplanan Memur-Sen Başkanlar Kurulu’na Memur-Sen Genel 
Başkanı Ahmet Gündoğdu, Memur-Sen Genel Merkez Yönetimi, Memur-Sen’e bağlı sendikaların genel başkanları 
ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Çalışma hayatı ve gündemdeki konuların değerlendirildiği toplantıda bir konuşma 
yapan Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, 97. ILO Genel Kurulu’na katılan Memur-Sen’in Cenevre’de 
yaptığı çalışmalar ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendi-
kaları Kanunu’nun değiştirilmesiyle ilgili taslak hakkında açıklamalarda bulundu. 15 Ağustos’ta başlayacak toplu gö-
rüşmeler öncesinde Memur-Sen’in taleplerinin belirlendiği toplantıda ayrıca Ortak Akıl Hareketi’ne Memur-Sen’in 
katkıları hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.
 

MEMUR-SEN EN ÇOK BÜYÜYEN KONFEDERASYON OLDU

28 Haziran 2008 
Kamu görevlileri sendikaları ve konfederasyonlarının üye sayılarının Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla hükümetle 
toplu görüşme yapmaya hak kazanan kamu görevlileri sendikaları belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 
konuya ilişkin tebliğine göre, 11 hizmet kolunda hükümetle toplu görüşme yapmaya yetkili sendikaların 7’si Türkiye 
Kamu-Sen’e, 3’ü Memur-Sen’e, 1’i de KESK’e bağlı bulunuyor. Memur sendikası konfederasyonlarından Memur-Sen 
249 bin 775 üyeden 314 bin 701’e yükselerek en çok üye artıran konfederasyon oldu. Toplam üye artışının yüzde 
87’sini Memur-Sen gerçekleştirirken, konfederasyonumuzun toplam üye artışı 64 bin 976’ yı buldu. Türkiye Kamu-
Sen 357 bin 841 üye ile yerinde sayarken,  üye sayısı 223 bin 460 olan KESK ise geçen yıla göre üye kaybına uğradı. 
4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu uyarınca, her hizmet kolunda en çok üyeye sahip sendika ile bağlı 
olduğu konfederasyonlar, hükümetle toplu görüşme yapmaya hak kazanıyor. Bu duruma göre, Konfederasyonu-
muza bağlı, Toç Bir-Sen, Bem Bir-Sen ve Diyanet-Sen yetkili sendika olarak toplu görüşme masasına oturacak. Bu 
yıl Toç Bir-Sen’in de yetki almasıyla birlikte konfederasyonumuzun yetkili sendikası ikiden üçe çıktı. Yetkili sendi-
kalarımız rakiplerine fark attı. İşte sendikalarımızın farkı: Diyanet ve Vakıf Hizmetleri: Diyanet-Sen/Memur-Sen (42 



bin 12),Türk Diyanet Vakıf-Sen/Türkiye Kamu-Sen (23 bin 635), DİVES/KESK (364), Özdev-Sen/bağımsız (801), 
Bağımsız Diyanet Vakıf-Sen/BASK (58), Din Hizmet-Sen/bağımsız (9), Diva-Sen/bağımsız (2 bin 106).  

BAYINDIR-MEMUR-SEN GENEL KURULU YAPILDI

28 Temmuz 2008 
Demokrasi şöleni şeklinde gerçekleşen ve Divan Başkanlığını Bem-Bir-Sen Genel Sekreteri İbrahim Keresteci’nin 
yaptığı genel kurulda konuşan Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, demokratikleşme ve milli irade üze-
rinde durarak milli iradeyi yok sayan anlayışlara karşı yüzbinlerin meydanlardan cevap verdiğini söyledi. Memur-
Sen’in tüm hizmet kollarında büyüdüğüne işaret eden Gündoğdu Bayındır-Memur-Sen’inde sürekli büyüyerek 
yetkiye koştuğunu ifade etti. Bayındır-Memur-Sen Genel Başkanı Abdulhadi Karasapan, yaptıkları faaliyetlerden ve 
gelecek yıllara ait planlarından bahsederek “Sendikacılığı yalnız ücretle sınırlı görmüyoruz, sendikayı üyelere hizmet 
ve sorunlara çözüm üretme yeri ve sendikacılığı ise bunları gerçekleştirme gayesi olarak görüyoruz” dedi.Yapılan 
seçimlerde Abdulhadi Karasapan yeniden Genel Başkanlığa seçilirken yönetim kurulu üyeleri şu isimlerden oluştu: 
“Genel Sekreter Fahri Altıngöz, Genel Mali Sekreter Metin Alkan, Genel Teşkilatlandırma Sekreteri Mehmet Yaşar 
Toprak ve Genel Eğitim, Mevzuat ve Toplu Görüşme Sekreteri Mehmet Baki Öztürk.”

GELENEKSEL BOLU DİYANET-SEN PİKNİĞİ SENDİKA ÜYELERİNİ BULUŞTURDU

 5 Ağustos 2008 
Gölcükte yapılan pikniğe Genel Başkan Ahmet Gündoğdu, Diyanet-Sen Genel Başkanı Ahmet Yıldız, Genel Eği-
tim ve Dış ilişkiler Sekreterimiz Ahmet Kaytan,  Eğitim-Bir-Sen Genel Merkez yöneticilerinden Halil Etyemez ve 
Esat Tektaş ve birçok siyasi parti temsilcisi, sendika yöneticileriyle çok sayıda üyemiz katıldı. Öte yandan Gerede 
Belediyesi’nin düzenlediği 65.Geleneksel Esentepe Yağlı Güreşleri yapıldı. Şükrü Kazan’ın bütün rakiplerini yenerek 
Başpehlivanlığı kazandığı yağlı güreşlerde dereceye girenlere ödüllerini Genel Başkan Ahmet Gündoğdu, Bolu 
milletvekilleri Yüksel Coşkunyürek ve Fatih Metin, Gerede Belediye Başkanı Ömer Baygın ve Gerede Kaymakamı 
Şevket Cinbir verdi.

MEMUR-SEN İL TEMSİLCİLERİ TOPLANTISI YAPILDI

9 Ağustos 2008 
Toplantı, konfederasyonumuza bağlı sendikaların Genel Başkanları, Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri ve İl 
Temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşti. Toplantının açılış konuşmasını yapan Genel Başkan Gündoğdu, dünya ve 
Türkiye gündemi ve toplu görüşme süreci ile ilgili değerlendirmelerde bulunarak, “Seçim kanunu ve siyasi partiler 
kanunu demokratik hale getirilmelidir.  Bireysel inanç ve özgürlüklerin önü açılmalıdır.  Ülkede demokratikleşme 
çıtası yükseltilmelidir. Kamu çalışanlarına toplu sözleşmeli, grevli sendikal hak verilmeli, siyaset yapma yasağı kaldı-
rılmalıdır.” şeklinde konuştu.

BEM-BİR-SEN, İFTAR PROGRAMI DÜZENLEDİ

5 Eylül 2008 
Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu ve Genel Merkez Yönetim Kurulu üyeleri, Bem-Bir-Sen tarafından 
Mamak Kültür Merkezi Konservatuar Tesisleri’nde düzenlenen iftar yemeğine katıldı. Toplu Görüşmeden, Devlet 
Personel Başkanlığından ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanı Murat Başesgioğlu’nun da katıldığı davette zabıta 
haftası olması sebebiyle Osmanlı’dan günümüze zabıtanın doğuşu ve gelişimiyle ilgili bilgi verilerek mini bir zabıta 
defilesi yapıldı. Bem-Bir-Sen Genel başkanı Mürsel Turbay’ın açılış konuşmasını yaptığı programda Genel Başkan 
Gündoğdu ve Bakan Başesgioğlu da birer konuşma yaptı.
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Memur-Sen İl Temsilcileri Toplantısı, ANKARA

Memur-Sen İl Temsilcileri Toplantısı, ANKARA

Memur-Sen Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Toplantısı, BOLU-ABANT



SAĞLIK-SEN, İFTAR PROGRAMI DÜZENLEDİ

6 Eylül 2008 
Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu ve genel merkez yönetim kurulu üyeleri, Sağlık-Sen tarafından dü-
zenlenen iftar programına katıldı. Halil İbrahim Sofrası’nda düzenlenen iftara Sağlık Bakanlığı üst düzey yöneticileri, 
çeşitli sendika ve sivil toplum örgütü temsilcileri, medya mensupları ve çok sayıda sendika üyesi katıldı. Sağlık-Sen 
Genel Başkanı Mahmut Kaçar’ın açılış konuşmasını yaptığı programda, bir konuşma yapan Genel Başkan Gündoğdu 
gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

BÜRO MEMUR-SEN, İFTAR PROGRAMI DÜZENLEDİ

15 Eylül 2008 
Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu ve Genel Merkez Yönetim Kurulu üyeleri, Büro Memur-Sen tara-
fından düzenlenen iftar programına katıldı. Çok sayıda davetli ve sendika üyesinin katıldığı iftar programında Büro 
Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan’ın yaptığı açılış konuşmasının ardından bir konuşma yapan Gündoğdu, 
Ek ödeme ve toplu görüşme müzakereleri sürecinde konfederasyon olarak sivil itaatsizliğin en güzel örneklerini 
verdiklerini ifade ederek, grevsiz ve toplu sözleşmesiz sendika yasası ile masada alınabileceğin en iyisini aldıklarını 
belirtti. Gündoğdu  şunları söyledi: “Toplu görüşmenin bu yasayla, görüşme biçimiyle son olmasını, gelecek yıl pay-
daş olarak, Toplu sözleşme hakkını elde etmiş olarak masaya oturmayı umut ediyoruz.”

ENERJİ BİR-SEN, İFTAR PROGRAMI DÜZENLEDİ

23 Eylül 2008 
Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu ve Genel Merkez Yönetim Kurulu üyeleri, Enerji Bir-Sen tarafından 
düzenlenen iftar programına katıldı.  Çok sayıda davetli ve sendika üyesinin katıldığı iftar programında Enerji Bir-Sen 
Genel Başkanı H.Bayram Tonbul’un yaptığı açılış konuşmasının ardından bir konuşma yapan Memur-Sen Genel 
Başkanı Ahmet Gündoğdu, Memur-Sen’in ülkesinin ve milletinin geleceğini ön planda tuttuğunu, 82 Anayasası’nın 
demokratikleşme ve çağdaşlaşma önündeki en büyük engel olduğunu dile getirdi. Genel Başkan Ahmet Gündoğdu 
şöyle devam etti: “Türkiye’nin yeni bir anayasaya ihtiyacı vardır.  Milleti temel alan özgürlükçü bir anayasa yapılma-
lıdır.  Ortak Akıl Hareketi’yle bunu ifade ettik ve millet iradesine sahip çıktık. Çıkmaya devam edeceğiz. Memur-
Sen’in görevi bundan sonra da yeni ve özgürlükçü anayasanın oluşması için mücadele etmektir” dedi.

MEMUR-SEN İZMİR İL TEMSİLCİLİĞİ İFTAR PROGRAMI DÜZENLEDİ

24 Eylül 2008 
Memur-Sen İzmir Temsilciliği’nin düzenlediği iftar yemeği Balçova Termal Oteli Kardelen Salonunda yapıldı. İftar 
Programına Memur Sen Genel Basın Yayın Sekreteri Halit Ortaköy, Memur-Sen’e bağlı sendikaların genel başkan 
ve yönetim kurulu üyeleri, milletvekilleri ve il bürokratlarının yanı sıra çok sayıda sendika üyesi katıldı.

BİRLİK HABER-SEN, İFTAR PROGRAMI DÜZENLEDİ

24 Eylül 2008 
Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu ve Genel Merkez Yönetim Kurulu üyeleri, Birlik Haber-Sen tarafından 
düzenlenen iftar programına katıldı. Demirspor Lokali’nde ki iftar programına Devlet Bakanı Murat Başesgioğlu’nun 
yanı sıra bağlı sendikaların genel başkan ve yönetim kurulu üyeleri ile çok sayıda davetli ve sendika üyesi katıldı. 
Birlik Haber-Sen Genel Başkanı Ali Erdoğan’ın açılış konuşmasını yaptığı programda, bir konuşma yapan Genel Baş-
kan Gündoğdu gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Gündoğdu, üç sendikayla toplu görüşme masasına 
oturduklarını belirterek, “Diyanet-Sen, Bem Bir-Sen ve Toç Bir-Sen’le toplu görüşme masasına oturduk ve sürecin 
başından sonuna kadar damgamızı vurduk” dedi. 
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EĞİTİM BİR-SEN, İFTAR PROGRAMI DÜZENLEDİ

25 Eylül 2008 
Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu ve Genel Merkez Yönetim Kurulu üyeleri, Eğitim Bir-Sen tarafından 
düzenlenen iftar programına katıldı. Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik’in yanı sıra bakanlık bürokratları ile çok sayıda 
davetli ve sendika üyesinin katıldığı Gazi Kültür Merkezi’nde düzenlenen iftar programında, Eğitim Bir-Sen Genel 
Başkanı da olan Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu bir konuşma yaparak,”Milli iradeye, özgürlüklerimize 
ve ekmeğimize sahip çıktık” dedi. Bakan Çelik ise konuşmasında, Türkiye’de örgütlü toplumun tam anlamıyla otur-
madığını ifade ederek, “Bizim örgütlü topluma ihtiyacımız var. Sivil toplum bizde emekleme aşamasında. Meslek 
örgütleri hala tam anlamıyla sivil toplum olamadı. Örgütlü halk, kendisinin yönetilmesine izin verir fakat güdülme-
sine izin vermez” dedi. 

KÜLTÜR MEMUR-SEN, İFTAR PROGRAMI DÜZENLEDİ 

27 Eylül 2008 
Memur-Sen Genel Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Sekreteri Halit Ortaköy, Kültür Memur-Sen tarafından Ankara 
Karayolları Genel Müdürlüğü Lokalinde düzenlenen iftar programına katıldı. Çok sayıda davetli ve sendika üyesinin 
katıldığı iftar programında Kültür Memur-Sen Genel Başkanı Galip Yıldırım’ın yaptığı açılış konuşmasının ardından 
bir konuşma yapan Ortaköy, böyle bir program düzenleyerek sıcak bir ortam oluşturdukları için Kültür Memur-
Sen’e teşekkür etti. Ortaköy, “Genel de Memur-Sen özelde Kültür Memur-Sen, üyelerinin hak ve menfaatlerinin 
takipçisidir. Bir şehrin duvarlarını ancak kültürle koruyabilirsiniz. Sağlam bir kültüre sahip değilseniz ne şehrinizi, ne 
çevrenizi ve nede toplumunuzu koruyabilirsiniz, bunun için kültür çok önemlidir” dedi.

SAĞLIK-SEN İL TEMSİLCİLERİ TOPLANTISI YAPILDI

17 Ekim 2008 
Sağlık-Sen il başkanlarının katılımıyla “İl Başkanları İstişare Toplantısı” gerçekleştirildi. Toplantıda bir konuşma yapan 
Memur-Sen Genel Başkan Ahmet Gündoğdu, toplu görüşmelere ilişkin yaşanan süreci ve elde edilen sonuçları 
değerlendirerek, toplu sözleşme ve grev hakkının olmadığı bir yasayla alınabilecek en iyi sonucun elde edildiğini 
söyledi. Gündoğdu,  Memur-Sen’in Türkiye’nin demokratik rejimine yönelik tehditler karşısında dik bir duruş ser-
gilediğine de dikkat çekerek, Ortak Akıl Hareketinin Türkiye’nin çeşitli illerinde gerçekleştirdiği mitinglerde alanları 
Memur-Sen üyelerinin doldurduğunu kaydetti. Memur-Sen Genel Sekreteri ve Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut 
Kaçar ise, Sağlık Sen’in kurumsallaşma ve büyüme adına dev adımlar attığını, hedefleri doğrultusunda daha büyük 
adımlar atarak yoluna devam edeceğini söyledi. 

BÜRO-MEMUR-SEN, İL BAŞKANLARI TOPLANTISI YAPILDI 

22 Ekim 2008
 Büro Memur-Sen il başkanlarının katılımıyla “İl Başkanları İstişare Toplantısı” gerçekleştirildi. Büro Memur-Sen 
Genel Başkanı Yusuf Yazgan’ın açılış konuşmasını yaptığı toplantıda bir konuşma yapan Memur-Sen Genel Başkan 
Ahmet Gündoğdu, gündeme ve toplu görüşmelere ilişkin yaşanan süreci ve elde edilen sonuçları değerlendire-
rek,  Türkiye’nin acil ihtiyacının, medeni, uygar, milleti kucaklayan, illegaliteye son veren, sivil bir anayasa olduğuna 
yönetim olarak birlikte karar verdiklerini ve bu karar doğrultusunda yeni anayasa talebini gündeme getirme çalış-
malarına başladıklarını, böylece Memur-Sen, Hak-İş, TGTV öncülüğünde Yeni Anayasa ve Demokrasi Platformu’nu 
kurduklarını söyledi. Gündoğdu, ülkemizin içinde bulunduğu süreçte meydana gelen antidemokratik girişimlere 
tepki olarak başlatılan Ortak Akıl hareketinin bu platformdan doğduğunu ve Malatya, Samsun, Bursa mitinglerini 
gerçekleştirdiğini, bu başarının da üçyüzellibin Memur-Sen’li üyeye ait olduğunu ifade etti.  



TOÇ-BİR-SEN, BAŞKANLAR KURULU VE EĞİTİM TOPLANTISI YAPILDI

23 Ekim 2008 
İki Bölümden oluşan toplantının ilk günü Kişisel Gelişim ve NLP Uzmanı Oğuz SAYGIN tarafından sunulan; Etkili 
İletişim ve İnsanları tanıma Sanatı konulu Seminer verildi. İkinci günde ise Toç Bir-Sen Genel Başkanı Günay Kaya, 
Konfederasyon Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu ve tüm Şube Başkanları söz alarak görüşlerini dile getirdi. Top-
lantıda konuşan Genel Başkan Gündoğdu, “Bizim misyonumuz haksızlığı kim yaparsa yapsın yakınlığı uzaklığı fark 
etmez karşısında olmak, haksızlığa kim uğrarsa uğrasın ideolojisi, dünya görüşü önemli değil, mazlumun yanında yer 
almaktır. Bugüne kadar inanarak söylediğimiz bu söylemi icraata dönüştürme imkanı bahşettiği için Cenabı Hakk’a 
hamd ediyorum” dedi.

MEMUR-SEN DENİZLİ İL DİVAN KURULU TOPLANTISI YAPILDI

15 Kasım 2008 
Memur Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, Eğitim Bir Sen Denizli Şubesi’nin İl Dîvan Kurulu öncesinde Deniz-
li Eğitim Gönüllüleri Derneği (DEGDER) binasında basın toplantısı düzenleyerek gündemi değerlendirdi. Finans 
kriziyle karşı karşıya olunduğunu hatırlatan Gündoğdu, “Bu krizin kaynağı, problemlerin küreselleşmesi, bunu ya-
panların da Ortadoğu’ya çekidüzen verme emelidir. Ayrıca siyonizmin, emperyalizmin öncülüğünü yaparak Irak, 
Afganistan ve Filistinli mazlumları sömürmesidir.” dedi. Konfederasyonlarının yaptığı araştırmaya göre, Irak ve Afga-
nistan işgaline harcanan paranın 2 trilyon doları aştığını kaydeden Gündoğdu, “Şu anda ABD’nin ekonomik krizden 
kurtulabilmek için ilaç olarak gördüğü bütçe, bu miktara tekabül ediyor. Bu tesadüf değildir. Öyleyse bizim ülkemiz 
için istediğimiz demokratikleşme idealini, küresel çözümün paydaşı olma adına bütün ülkeler için de isteme mec-
buriyetimiz, buna öncülük etme sorumluluğumuz var.” şeklinde konuştu. 

“ÖĞRETMENLER GÜNÜ” İSTANBUL’DA GÖRKEMLİ BİR PROGRAMLA KUTLANDI 

28 Kasım 2008 
Öğretmenler Günü, İstanbul Memur-Sen İl başkanlığı tarafından yapılan bir programla kutlandı. Programa, Milli 
Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik ve Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu da katıldı. Kutlama programında 
konuşan Memur-Sen ve Eğitim-Bir Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, sendikal anlayışlarının temelini insanlığın 
dertlerinin oluşturduğunu, mazlumun yanında olup zalime dur diyen bir anlayışa sahip olduklarını ve bunu kurulu-
şundan bugüne kadar eylemleriyle gösterdiklerini vurguladı. Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik ise konuşmasında, 1 
milyona yakın çalışanı ve 20 milyon öğrencisiyle büyük bir camia olan bakanlığının zor bir bakanlık olduğunu, herkesi 
memnun etmenin çok güç olduğunu söyledi. Programda, Memur-Sen İstanbul İl Temsilcisi Ahmet Yurtman da bir 
konuşma yaptı.

GÜNDOĞDU, ISPARTA VE BURDUR’DA ‘SİVİL TOPLUM ÖRGÜTÜ OLARAK 
MEMUR-SEN’İN DURUŞU’ KONULU KONFERANS VERDİ 

3 Aralık 2008 
Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, Isparta ve Burdur illerinde Memur-Sen Temsilciliklerinin yeni taşın-
dıkları binalarının açılışlarına katıldı. Açılışların ardından Memur-Sen heyetleri ile birlikte başta illerin valileri olmak 
üzere resmi kurum ziyaretleri de gerçekleştiren Gündoğdu, ziyaretlerin ardından Memur-Sen İl Yönetim Kurulu 
üyeleriyle bir araya gelerek sendikal çalışmalarla ilgili bilgi alışverişinde bulundu.  İl Divan toplantılarına da katılan 
Gündoğdu, son olarak çok sayıda davetli ve sendika üyelerine ‘Sivil Toplum Örgütü Olarak Memur-Sen’in Duruşu’ 
konulu bir konferans verdi. 
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Toç Bir-Sen İl Temsilcileri Toplantısı, AFYONKARAHİSAR

Memur-Sen İl Temsilcileri  Toplantısı NEVŞEHİR-KOZAKLI

Sağlık-Sen İl Temsilcileri Toplantısı, ANKARA



MEMUR-SEN, YETKİ İÇİN STRATEJİ BELİRLEDİ 

4 Aralık 2008 
Memur-Sen Konfederasyonu toplu görüşmelerde yetkili sendika olarak masaya oturmak için strateji belirlemek 
amacıyla bağlı sendikaların genel başkan ve genel merkez yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Yapılan toplantı 
da, bu yönde yapılacak çalışmaların stratejisi belirlendi. TKİ Tesisleri’nde gerçekleştirilen toplantıda konuşan Genel 
Başkan Ahmet Gündoğdu, Memur Sen’in yetkili konfederasyon olmasının üyelerimizle birlikte, ülkenin geleceği 
için de önemli olduğunu söyledi. ‘2009 yılı hem hizmet kolları, hem de konfederasyonumuz için yetki yılı olmalıdır’ 
şeklinde konuşan Gündoğdu, toplu görüşme sürecinde gündeme damgalarını vurduklarını ifade ederek, “Ortak 
akıl hareketi ile meydanlarda bizim gibi düşünen insanların varlıklarını gördükçe umutlarımız iyice arttı. Darbele-
re, Ergenekonculara dur diyecek milyonlar oluşmuştur. Memur Sen, bu çoğunluğun sesini meydanlarda, duyması 
gereken herkese duyurdu” dedi. ‘7 yıldır toplu görüşme masası ne işe yarıyor’ diyenlere de en iyi cevabı verdik-
lerini kaydeden Gündoğdu, ek ödenekler konusunda eşit işe eşit ücret anlayışı ile görüşmelerde bulunduklarını 
belirterek, sendikalı çalışanlara verilen 10 TL’lik ek ödeneği de örgütlü mücadelenin desteklenmesi bakımından 
önemsediklerini söyledi.

MEMUR-SEN DÜZCE İL TEMSİLCİLİĞİ’NİN AÇILIŞI YAPILDI

23 Aralık 2008 
Memur-Sen Düzce İl Temsilciliği, Eski Bolu Caddesi üzerinde bulunan Kazım Demir İş Hanı’ndaki yeni yeri hizmete 
açıldı. Düzenlenen törene Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, Memur Sen Genel Teşkilatlanma Sek-
reteri ve Diyanet Sen Genel Başkanı Ahmet Yıldız, Memur Sen Genel Mali Sekreteri ve Büro Memur Sen Genel 
Başkanı Yusuf Yazgan, Eğitim-Bir-Sen Mevzuat Sekreteri Ramazan Çakırcı, Düzce İl Müftüsü Alaattin Gürpınar, Milli 
Eğitim Müdürü Yusuf Sezer, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı Nurten Çanbaşoğlu, Düzce Din Görevlileri Derneği 
Başkanı Erol Yemenici, Saadet Partisi Düzce İl Başkanı Faruk Erdem ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Açılışta bir 
konuşma yapan Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, “Akaryakıt 130 dolara çıktığında pompalara anında 
yansıdı. 30 doların altına indiğinde de pompalara uyarlanmamasını önemsiyoruz. Doğalgaza yapılan ve çok içimize 
sinmeyen bir zam var, yüzde 30’ları geçti. Bunun en az yüzde 40 geri alınarak bir rahatlamaya dönüşmesi lazım. Yeni 
yıla milletin bu müjdeyle girmesi lazım.” dedi. 

MEMUR-SEN MARDİN İL İSTİŞARE TOPLANTISI YAPILDI
26 Aralık 2008 
Memur -Sen İl İstişare Toplantısı’na katılmak üzere Mardin’e gelen Memur Sen Genel Başkanı Gündoğdu, Mardin 
Öğretmen Evi’nde bir basın toplantısı düzenledi. Gündoğdu basın toplantısında, yeni ve sivil bir Anayasa beklen-
tilerini karşılamaya dönük çalışmaların bilinmeyen bir nedenle rafa kaldırıldığını ifade ederek, Memur-Sen olarak, 
Anayasa değişikliğinin bütüncül bir yaklaşımla yapılması gerektiğini düşündüklerini bildirdi. Bu kapsamda, merkezin-
de millet iradesinin konuşlandığı, sivilleşmeyi, demokratikleşmeyi ve özgürleşmeyi temel değer olarak benimseyen 
yeni bir Anayasa ile yönetilme taleplerini yinelediklerini kaydeden Gündoğdu, mevcut Anayasa’nın mini paketlerle 
değiştirilmesi yöntemiyle milletin ihtiyaçlarına cevap vermesinin mümkün olmadığını söyledi.

BÖLGE TEŞKİLAT ÇALIŞMALARINI SÜRDÜREN GÜNDOĞDU,  
BATMAN İL TEMSİLCİLİĞİNDE BASIN TOPLANTISI DÜZENLEDİ

26 Aralık 2008 
Memur Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, bu yılki bütçe görüşmelerinin finansal kriz nedeniyle büyük önem arz 
ettiğini belirterek, “Biz Meclis’ten, ayaklarımızı kısaltan değil yorganımızı uzatan bir bütçeyi yürürlüğe koymasını isti-
yoruz” dedi. Son günlerde, bölgeyle ilgili olarak açıklanan raporlara da değinen Gündoğdu, önemli olanın sorunun 
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adını koymaktan ziyade üretilecek çözümün olduğuna dikkat çekti. Bölge teşkilat çalışması kapsamında Batman’a 
gelen Memur Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, ülke gündemini değerlendirdi. Öz Yaşa İş Merkezi’nde bulu-
nan Memur Sen Batman İl Temsilciliği’nde basın açıklaması yapan Gündoğdu, ekonomik kriz, IMF, Toplu sözleşme, 
yeni anayasa ve değişik siyasi konularda görüşlerini açıkladı. 

BEM-BİR-SEN, KURULUŞ YILDÖNÜMÜ DOLAYISIYLA  
KUTLAMA PROGRAMI DÜZENLEDİ

10 Ocak 2009 
Bem-Bir-Sen’in 15. Kuruluş Yıldönümü dolayısıyla 10 Ocak 2009 Cumartesi günü Ankara Otel İçkale’de şube ve 
illerin katılımıyla kapsamlı bir program yapıldı. “İl özel İdarelerinin konumu ve sorunları” paneli ile Basın Ödülleri 
Töreni düzenlendi. Kutlama programının öğleden önceki bölümünde İl Özel İdarelerinin Konumu ve Sorunları ko-
nulu bir panel düzenlendi. Oturum Başkanlığı’nı Gazi Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Hüseyin Yayman’ın 
yaptığı panelin açılış konuşmasını ise Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu yaptı. Panel sonrası ise, İsrail zul-
münü protesto etmek amacıyla Bem Bir Sen Şube Başkanı Mustafa Pakoğlu ve yönetim kurulu üyelerinin başlattığı 
yürüyüş, Ankara’da son buldu. Sivas’tan gelen heyetle birlikte tekrar İsrail Büyükelçiliği önünde protesto açıklaması 
yapmak isteyen heyete izin verilmemesi üzerine, açıklama elçilik yakınında gerçekleştirildi. 15. Kuruluş Yıldönümü 
Etkinlikleri kapsamında ayrıca, basın ödülleri verildi. 

MEMUR-SEN İL TEMSİLCİLERİ TOPLANTISI YAPILDI

17 Ocak 2009 
Memur-Sen İl Temsilcileri Toplantısı, Memur-Sen Genel Merkezi Mehmet Akif İnan Konferans Salonu’nda ger-
çekleştirildi. Toplantı öncesinde Güvenpark’ta bir araya gelen İl temsilcileri,  Filistin’e destek açıklaması yaparak, 
İsrail’i telin etti. Toplantıda bir konuşma yapan Genel Başkan Ahmet Gündoğdu, ücret sendikacılığı yerine hizmet 
sendikacılığını, sorunlu sendikacılık yerine çözüme paydaş, sorumlu sendikacılık anlayışını benimsediklerini söyledi. 
Bu yaklaşımla sendikal örgütlenme ve sivil toplum kuruluşlarına eğreti bakanlara yeni bir tercih sunduklarını söy-
leyen Gündoğdu, ‘Üyelerimiz, ülkemiz ve insanlık adına sendikacılık yapmayı önemsedik” dedi. Toplantıda bağlı 
sendikaların genel başkanları ve yönetim kurulu üyeleri de söz alarak, kendi hizmet kollarındaki gelişmeler ve yetkili 
konfederasyon olma yolunda yapılacak çalışmalar hakkında il temsilcilerini bilgilendirdi. İl temsilcilerinin de söz aldığı 
toplantıda, illerde yapılan sendikal çalışmalar dile getirildi.

BAYINDIR MEMUR-SEN İL TEMSİLCİLER TOPLANTISI YAPILDI 

24 Ocak 2009 
Bayındır Memur-Sen İl Temsilciler Toplantısı, Memur-Sen Genel Merkezi Mehmet Akif İnan Konferans Salonu’nda 
yapıldı.  Bayındır Memur-Sen Genel Başkanı Abdulhadi Karasaban’ın açılış konuşmasının ardından bir konuşma 
yapan Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, yapılan bir yeni üyenin, sadece üye olmadığını, demokrasi 
dışı çağrılara, ergenekonculara, ‘dur’ demek olduğunu söyledi. Merhum Mehmet Akif İnan’ın başlattığı sendikal 
yolculuğun öneminin bugün daha anlaşılır hale geldiğini vurgulayan Gündoğdu, “İçlerinde, Rahmetli Mehmet Akif 
İnan ağabeyimizin de bulunduğu bir kaç idealist insan, Memur-Sen’in temellerini attı. İyi ki bunu yapmışlar. Bugün 
Memur-Sen’in önemi daha da anlaşılmaktadır. Biz sadece kamu çalışanlarının hakkını savunan bir sendika değiliz. 
Aynı zamanda kaybettiklerimizi geri kazanmak için mücadele ediyoruz” şeklinde konuştu.



EĞİTİM-BİR-SEN BAŞKANLAR KURULU, NEVŞEHİR’DE TOPLANDI

30 Ocak 2009 
Eğitim-Bir-Sen 14. Başkanlar Kurulu Toplantısı 30 Ocak-2 Şubat 2009 tarihleri arasında Nevşehir Kozaklı Diva İbis 
Termal Otel’de yapıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ahmet 
Gündoğdu, eğitimin ve eğitim çalışanlarının sorunlarına çözüm ararken, Türkiye’nin ana meseleleri konusunda da 
hassas davrandıklarını söyledi. Türkiye’nin okumuş kesiminin önündeki siyaset yasağının kaldırılması gerektiğini ifade 
eden Gündoğdu, yeni bir sivil anayasanın acilen hazırlanması çağrısında bulundu. Gündoğdu, “Milleti kucaklayan, 
demokratik, özgürlükçü ve sivil bir Anayasa mutlaka çıkarılmalıdır. Tam bu noktada diyoruz ki, yeni Anayasa, kamu 
çalışanına grev ve toplu sözleşme hakkını kapsayan, 657’de siyaset yasağını ortadan kaldıran, okumuş, yazmış kesi-
min de önünü açan bir iyileştirmeyi beraberinde getirmelidir.” dedi.

MEMUR-SEN GENİŞLETİLMİŞ BAŞKANLAR KURULU TOPLANTISI YAPILDI

4 Şubat 2009 
Memur-Sen Konfederasyonu Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Toplantısı’nda, bağlı sendikaların genel başkan ve yö-
netim kurulu üyeleri bir araya gelerek, son iki aylık sürede yapılan çalışmalarla, 15 Mayıs’a kadar izlenecek yol 
haritasını değerlendirdi. Başkanlar Kurulu Toplantısı’nda konuşan Genel Başkan Gündoğdu, yapılan olağanüstü 
çalışmaların konfederasyona dair beklentileri artırdığını söyledi. Beklentiyle birlikte sorumluluğun da arttığına dikkat 
çeken Gündoğdu, bunun bilinciyle hareket ettiklerini kaydetti. Bir önceki toplantıdan bugüne kadar geçen sürenin 
değerlendirmesini yapan Gündoğdu, “Sendikamızın kurucusu, rahmetli M. Akif İnan’ı vefat yıldönümünde andık. 
Şimdiye kadar basılmamış eserlerini kitaplaştırarak edebiyat dünyası ve sevenleriyle buluşturduk. İsrail’in Filistin’de-
ki vahşetine ilk günden itibaren tepki gösterdik. İsrail Büyekelçiliği’ne siyah çelenk koyup, İsrail için Savaş Suçları 
Mahkemesi kurulmasını istedik. Filistin için şefkat operasyonları olarak adlandırabileceğimiz yardım kampanyaları 
düzenledik. İstanbul, Van, Bolu’daki mitinglere katıldık. En büyük mitingi de Ankara’da düzenledik” şeklinde konuştu.

ENERJİ BİR-SEN BAŞKANLAR KURULU, NEVŞEHİR’DE TOPLANDI

8 Şubat 2009 
Enerji-Bir-Sen Yönetim Kurulu ve Şube Başkanları Nevşehir’in Kozaklı ilçesinde bir araya geldi. Enerji Bir-Sen Genel 
Merkezi’nce organize edilen toplantıda konuşan Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, Ergenekon soruş-
turması ve davasıyla, millî iradeye ve ülkemiz demokrasisine yönelik eylemler üretmeyi ve tehditler geliştirmeyi 
amaçlayan tehlikeli ve derin bir yapılanmanın varlığının üstü örtülemez bir şekilde ortaya çıktığını dile getirdi. Gün-
doğdu, “Bu çerçevede, faili meçhul cinayetler işlemek, bankaların el değiştirmesi sürecini yönetmek, terör örgütüyle 
işbirliği yapmak, cumhurbaşkanlığı seçim süreci dahil Meclis iradesi üzerinde ipotek oluşturmak başta olmak üzere 
yasal olmayan bir çok eylemin faili ve azmettiricisi konumundaki bu örgütün ifşasını ve mensuplarının yasaların 
çizdiği sınırlar dahilinde cezalandırılmasını önemsiyoruz” dedi.  

ULAŞTIRMA-MEMUR-SEN 3.OLAĞAN GENEL KURULU YAPILDI

19 Şubat 2009 
TCDD Genel Müdürlüğü Konferans salonunda yapılan genel kurulun açılış konuşmasını yapan Ulaştırma Memur 
Sen Genel Başkanı Halil İbrahim Kütük, sendikalarının kurulduğu günden bu yana Memur-Sen bünyesinde misyo-
nunu en iyi şekilde yerine getirerek yüzde otuz büyüdüğünü dolayısıyla konfederasyonun da büyümesine katkı 
sağladığını belirtti. Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu ise yaptığı konuşmada “Bizler, Kurucu Genel 
Başkanımız Mehmet Akif İnan’ın mirası doğrultusunda ‘Haksızlık kimden gelirse karşısında, iyilik, doğruluk, güzellik 
kimden kaynaklanırsa onun yanındayız’ mantığıyla, Türkiye’nin büyümesi için çalışanların yanında olarak bu büyü-
meden nasıl pay alırız, milletimizin refahını nasıl artırırız diye düşünürken çeteciler, elit zümreler, Ergenekoncular 
tarafından milletin nasıl tokatlandığına tanık olduk” dedi.
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Kültür Memur-Sen Genel Kurulu, ANKARA

Genel Başkan Gündoğdu’nun Katıldığı Canlı TV Programlarından Bir Kesit,

Memur-Sen Başkanlar Kurulu,, ANKARA



SAĞLIK-SEN BAŞKANLAR KURULU TOPLANTISI YAPILDI

24 Şubat 2009 
Sağlık-Sen şube başkanları, yönetim kurulları, İl ve İlçe temsilcileri ile işyeri temsilcilerinden oluşan yaklaşık 1800 
teşkilat mensubu Kızılcahamam’da bir araya geldi. Toplantıda konuşan Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gün-
doğdu, Memur-Sen’in Türkiye’deki sivil toplum gücünün liderliğine koştuğunu belirterek, “Merhum büyüğümüz 
Mehmet Akif İnan’ın yokluklar içinde ancak sağlam temeller üzerinde kurduğu sendikal hareketin 17 yılda dalga 
dalga Anadolu’nun en ücra köşelerine kadar ulaşmasından dolayı Allah’a şükrediyorum. Birlerle, onlarla, yüzlerle 
başlayan; binlerle, on binlerle, yüz binlerle devam insan merkezli bu güzide sendikal hareket bugün itibariyle 350 
binleri aşmış bulunmaktadır” şeklinde konuştu.  

SAĞLIK-SEN BÜYÜK TEŞKİLAT TOPLANTISI, KIZILCAHAMAM’DA YAPILDI

24 Şubat 2009 
Sağlık-Sen şube başkanları, yönetim kurulları, İl ve İlçe temsilcileri ile işyeri temsilcilerinden oluşan yaklaşık 1800 
teşkilat mensubu Kızılcahamam’da bir araya geldi. Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Kaçar’ın açılış konuşmasının 
ardından bir konuşma yapan Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, Memur-Sen’in Türkiye’deki sivil top-
lum gücünün liderliğine koştuğunu belirterek, “Merhum büyüğümüz Mehmet Akif İnan’ın yokluklar içinde ancak 
sağlam temeller üzerinde kurduğu sendikal hareketin 17 yılda dalga dalga Anadolu’nun en ücra köşelerine kadar 
ulaşmasından dolayı Allah’a şükrediyorum. Birlerle, onlarla, yüzlerle başlayan; binlerle, on binlerle, yüz binlerle de-
vam  insan merkezli bu güzide sendikal hareket bugün itibariyle 350 binleri aşmış bulunmaktadır” şeklinde konuştu.  

GÜNDOĞDU, GİRESUN’DA KONFERANS VERDİ,  
GÜMÜŞHANE’DE ZİYARETLERDE BULUNDU

26 Şubat 2009 
Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, Konfederasyon olarak Türkiye için hedeflerinin tam demokratikleş-
me olduğunu söyledi.  Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, Giresun’da gerçekleştirilen konferansın ar-
dından Gümüşhane’ye gelerek Vali Enver Salihoğlu ve Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İhsan Günaydın’la 
görüştü. Ziyaretlerin ardından Memur-Sen Gümüşhane Temsilciliği binasında basın açıklaması yapan Genel Başkan 
Gündoğdu, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın anayasa değişikliğinin yerel seçimlerden sonra gerçekleştirebileceği-
ni ifade etmesinin ardından, planlanan anayasa değişikliği ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Memur-Sen Genel 
Başkanı Ahmet Gündoğdu, Memur-Sen Gümüşhane İl Temsilcisi Veli Ağaç’la birlikte Vali Enver Salihoğlu’nu ziyaret 
etti. Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu ve Gümüşhane İl Temsilcisi Veli Ağaç daha sonra da Gümüş-
hane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İhsan Günaydın’la görüştü.

GÜNDOĞDU EĞİTİM BİR-SEN TRABZON İL DİVAN TOPLANTISINA KATILDI

1 Mart 2009 
Trabzon’da Eğitim-Bir-Sen İl Divan Toplantısı’na katılan Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, bütün ku-
rumların kendi görev alanları içinde kalarak, halkın egemenliği ilkesinin ihlal edilmemesi gerektiğini söyledi. Memur-
Sen’e bağlı sendikaların Trabzon Şube Başkan ve yöneticileriyle de bir toplantı yapan Memur-Sen Genel Başka-
nı Ahmet Gündoğdu, daha sonra Trabzon Valisi Nuri Okutan ve Trabzon İl Milli Eğitim Müdürü Selim Yavuz 
Sandıkçı’yı ziyaret etti.
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GÜNDOĞDU MEMUR-SEN ÇORUM İL TEMSİLCİLİĞİNDE  
BASIN TOPLANTISI DÜZENLEDİ 
1 Mart 2009 
Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, konfederasyon olarak Türkiye için hedeflerinin tam demokratikleş-
me olduğunu söyledi. Memur-Sen Çorum Temsilciliği’nde İl Başkanlığı’nda bir basın toplantısı düzenleyen Gündoğ-
du, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın anayasa değişikliğinin yerel seçimlerden sonra gerçekleştirebileceğini ifade 
etmesinin ardından, planlanan anayasa değişikliği ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. 

MEMUR-SEN ‘SAMSUN BULUŞMASI’ GERÇEKLEŞTİRİLDİ 

1 Mart 2009 
Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, Samsun Öğretmenevinde, Eğitim-Bir Sen tarafından OMÜ sendika 
üyelerine verilen yemeğe katıldı. Öğretmenevi’nde gerçekleştirilen yemekte Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet 
Gündoğdu, Memur-Sen İl Temsilcisi Nurettin Sever, Eğitim-Bir Sen Samsun Şube Başkanı Necmi Macit, Memur-
Sen’e bağlı sendikaların yöneticileri, Eğitim-Bir-Sen İlçe temsilcileri ve çok sayıda sendika üyesi katıldı. Memur-Sen 
Genel Başkanı Gündoğdu daha sonra, Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Tahsin Nas, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri 
Aslan Karanfil, OMÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Akan’ı ziyaret ederek bir süre görüştü.

BURSA’DAKİ MEHMET AKİF İNAN GECESİ’NDE YILIN EN’LERİ ÖDÜLLENDİRİLDİ 

2 Mart 2009 
Memur-Sen Bursa Temsilciliği tarafından düzenlenen “Mehmet Akif İnan’ı Anma ve Yılın En’leri Ödül Töreni” 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik ve Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu’nun katıldığı tö-
renle Bursa’da gerçekleştirildi. Eski Cumhuriyet Savcısı Gültekin Avcı’nın ‘M.Akif İnan Özel Demokrasi Ödülü’nü 
aldığı gecede, ‘Yılın Gazeteci Yazarı Ödülü’ne layık görülen Gazeteci Yazar Şamil Tayyar, yaptığı GATA esprisi ile 
salondakileri kahkahaya boğdu. Törende ayrıca, Samanyolu TV Yapımcısı Melih Sezgin, ‘Kendi Okulumuza Doğru’ 
dizisiyle ‘Ulusal TV Ödülü’ne layık görüldü. ‘Yılın Valisi Ödülü’ne layık görülen Bursa Valisi Şahabettin Harput’a 
ödülünü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik verdi.

28 ŞUBAT DAYATMALARINA SON VERİLMELİDİR 

3 Mart 2009 
Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, 28 Şubat dayatmalarına son verilmesi ve darbecilerin getirdiği 
mağduriyetlerin giderilmesi gerektiğini söyledi. Ahmet Gündoğdu ile Memur-Sen Genel Mali Sekreteri Yusuf Yaz-
gan, Kütahya’da Memur-Sen konfederasyonuna bağlı sendikaların yöneticileriyle öğretmenevinde yapılan toplantıya 
katıldı. Toplantının basına açık bölümünde konuşan Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, “28 Şubatın 
sonrasını yaşamaktayız. Türkiye, Ergenekon çetesinin ortaya çıkarılmasıyla onlarca yıllık çeteleşmenin deşifre olduğu 
bir süreci yaşamaktadır. 28 Şubat sürecinde darbecilerin dayatması sonucu getirilen katsayı uygulamasının sonuçları 
ortadadır. Halkımız, bu uygulamaların, kimlerin eliyle nasıl gerçekleştiğini ibretle izlemektedir” şeklinde konuştu.

MEMUR-SEN AFYONKARAHİSAR İL DİVAN TOPLANTISI YAPILDI 

3 Mart 2009 
Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, Memur-Sen Genel Mali Sekreteri ve Büro Memur-Sen Genel Baş-
kanı Yusuf Yazgan’la birlikte, Memur-Sen Afyonkarahisar İl Temsilciliği Divan Toplantısı’na katıldı. Toplantı öncesi 
bir açıklama yapan Gündoğdu, ‘Sözde Sendikalar’ın işinin darbecilerin çarkına su taşımak olduğunu belirterek, “ 
Buradan, adı sendika; yaptığı iş darbecilerin çarkına su taşımak olan sözde sivil toplum örgütlerine çağrıda bulunu-
yoruz. Bireyin, üyenizin, milletin geleceğini düşünün, aksi takdirde darbecilerle birlikte tarihteki kirli yerinizi alırsınız. 
Memur-Sen ailesinin tek hedefi vardır; bu ülke için tam demokratikleşme” dedi. 



‘ULUSLARARASI EĞİTİM FELSEFESİ KONGRESİ’ YAPILDI

13 Mart 2009 
Eğitim Bir-Sen tarafından düzenlenen ‘Uluslararası Eğitim Felsefesi Kongresi’nin açılışında konuşan Gündoğdu,  
“Oysa hepimiz biliyoruz ki, her değişimin temelinde zihniyet değişimi vardır. Bu zihniyet değişimi, başta Anayasa 
olmak üzere henüz hiçbir kurumumuzda gerçekleşmedi. Ancak değişmeyenler, değiştirilemeyenler, farkına varıl-
mayanlar, farkına varılmasından çıkarları bozulanlar hayatımızı etkilemeye devam ediyor” dedi. Gündoğdu, bugün 
bütün iyi niyetli çabalara, bu devletin kurucu iradesinin modernlik iddiasına rağmen resmi ideolojinin hala her türlü 
tartışmanın önünü kesmeyi, bilimsel, estetik, entelektüel alanı çoraklaştırmayı, kendi halkının bir kesiminin bilme 
hayatını daha anlamlı kılma hakkını gasp etmeyi resmi görevleri arasında saydığını söyledi. 
 

TOÇ-BİR-SEN, YENİ GENEL MERKEZİ’NE TAŞINDI 

14 Mart 2009 
Toç Bir-Sen’in yeni genel merkezi, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ve Memur-Sen Genel Başka-
nı Ahmet Gündoğdu’nun da katıldığı bir törenle hizmete açıldı. Açılışta konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Melih 
Gökçek, yeni hizmet binasının hayırlı olmasını dileyerek, “Yeni hizmet binanız hayırlı olsun. Başarılı çalışmalarınızı 
bundan sonra da kendi binanızda sürdüreceğinize inanıyorum” dedi. Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu 
ise konuşmasında, birçok alanda yetkiye koşulduğu bir dönemde, Toç Bir-Sen’in kendi mülkiyetindeki genel mer-
kezine taşınmasının mutluluklarını daha da artırdığını söyledi.

MEMUR-SEN İZMİR İL TEMSİLCİLİĞİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI YAPILDI

24 Mart 2009 
Memur-Sen İzmir İl Temsilciliği’nde düzenlenen toplantıya katılan Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, 
Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) nüfus kâğıtlarında T.C. kimlik numarası bulunmayanların oy kullanamayacağına 
ilişkin kararını hukuki garabet olarak değerlendirdiklerini, bu nedenle YSK’yı “yasakçı seçim kurulu” ilan ettiklerini 
söyledi. Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, İzmir’de düzenlediği basın toplantısında, YSK’nın yerel se-
çimlerde nüfus kâğıtlarında T.C. kimlik numarası olmayanların oy kullanamayacağına ilişkin kararı, başörtüsü yasağı, 
yeni anayasa ve memura siyaset yasağının kaldırılması konularında açıklamalarda bulundu. Memur-Sen İzmir İl 
Temsilciliği’nde düzenlenen toplantıya, Memur-Sen Genel Başkanı Gündoğdu’nun yanı sıra Memur-Sen Genel 
Mevzuat ve Toplu Görüşme Sekreteri ve Enerji Bir-Sen Genel Başkanı Hacı Bayram Tonbul ile Memur-Sen İl 
Temsilcisi Abdurrahim Şenocak katıldı.

MEMUR-SEN FIRSATLARI TANITIM TOPLANTILARI YAPILDI

24 Mart 2009 
Memur-Sen’in, üyelerine yönelik başlattığı Grup Ferdi Kaza Sigortası Anlaşması’nın tanıtım toplantıları ülke genelin-
de büyük bir hızla devam ediyor. Ankara’da gerçekleştirilen ilk toplantıdan sonra, İstanbul, Bursa, Samsun, Trabzon 
ve Burdur’da bölge toplantıları gerçekleştirilerek Grup Ferdi Kaza Sigortası ile üyelerin hakları ve diğer avantajlardan 
yararlanmak için yapılması gerekenler anlatıldı. İstanbul ve Bursa’da gerçekleştirilen toplantılara, Memur-Sen Ge-
nel Başkanı Ahmet Gündoğdu katılırken, Samsun ve Trabzon’daki toplantılara, Memur-Sen Genel Basın Yayın ve 
Halkla İlişkiler Sekreteri Halit Ortaköy, Burdur’daki toplantıya ise Memur-Sen Genel Eğitim ve Dış İlişkiler Sekreteri 
Ahmet Kaytan katıldı.
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Ekonomik ve Sosyal Konsey Toplantısı, ANKARA 

“Sivil Toplum ve Kuşatılmış Demokrasi” Konferansı, MERSİN

“Mehmet Akif İnan’ı Anma ve Yılın En’leri” Ödül Töreni, BURSA 



KOCAELİ’DE, ‘SİVİLLEŞME VE MEMUR-SEN GERÇEĞİ’  
KONULU KONFERANS VERİLDİ

24 Mart 2009 
Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, Kocaeli’de ‘Sivilleşme ve Memur-Sen Gerçeği’ konferansına katıldı. 
Eğitim-Bir-Sen Şube açılışına katıldı. Konferansta konuşan Gündoğdu, ‘Bu ülkeyi ilgilendiren, bu ülkenin insanını 
ilgilendiren her şey bizi de ilgilendirir’ dedi. Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, Eğitim-Bir-Sen Kocaeli 
Şubesi tarafından düzenlenen “Ülkemizde Sivilleşme ve Memur-Sen Gerçeği”  konulu konferansa konuşmacı ola-
rak katıldı. Gündoğdu, Memur-Sen Genel Eğitim ve Dış İlişkiler Sekreteri Ahmet Kaytan ve Memur-Sen heyetiyle 
birlikte, konferanstan önce Kocaeli Valisi Gökhan Sözer ve İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat İspirli’yi ziyaret etti.

SAKARYA MEMUR-SEN’LİLER EVLERİNE KAVUŞTU

24 Mart 2009 
Eğitim-Bir-Sen Adapazarı Şubesi tarafından bu yıl 5.si düzenlenen “İstiklal Marşı’nı Güzel Okuma” Yarışması’ nın 
finali Adapazarı Kültür Merkezi’nde yapıldı. Programa, Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, İl Milli Eğitim 
Müdürü Murat Yazıcı, İlçe Milli Eğitim Müdürleri, İl ve İlçe Şube Müdürleri ve Okul Müdürleri katıldı. Gündoğdu, 
daha sonra, Memur-Sen Sakarya Temsilciliğinin üyeleri için yaptırdığı “Memur-Sen Sitesi’nin” anahtar teslim töre-
nine de katıldı. 

MEMUR-SEN FIRSATLARI ERZURUM’DA TANITILDI

4 Nisan 2009 
Memur-Sen ile SBN Sigorta arasında yapılan anlaşma Erzurum’da düzenlenen toplantıyla tanıtıldı. Palandöken Palan 
Otel’de düzenlenen toplantıya Memur-Sen Genel Mevzuat ve Toplu Görüşme Sekreteri ve Enerji Bir-Sen Genel 
Başkanı Hacı Bayram Tonbul, Memur-Sen Genel Mali Sekreteri ve Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan,  
Memur- Sen’in Doğu Anadolu Bölgesi’nde bulunan il temsilcileri katıldı. Toplantıda sendikal çalışmalar hakkında 
bilgi veren Memur-Sen Genel Mali Sekreteri ve Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, tarafsız bir yapı 
içerisinde bulunduklarını ifade etti. 

DEMOKRATİKLEŞME VE EKONOMİK KRİZ PANSUMAN TEDBİRLERLE AŞILMAZ

4 Nisan 2009 
Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, bugünlerde açıklanması beklenen 6 ncı paketin pansuman ted-
birleri aşan bir paket olması gerektiğini söyledi. Genel Başkan Gündoğdu, Adana’da 370 bin üyeyi kapsayan ferdi 
kaza sigortası ve kasko anlaşmasıyla ilgili basın toplantısında, Memur-Sen ile SBN Sigorta AŞ ve Grup Marmara 
Sigorta Aracılık Hizmetleri Limited Şirketi arasında imzalanan sigorta hizmetleri anlaşmasıyla üyelerini risklere karşı 
koruduklarını ifade etti. Ahmet Gündoğdu, demokratikleşmenin önündeki engeller ve ekonomik krizin pansuman 
niteliği çözümlerle aşılamayacağını söyledi. Gündoğdu, demokratikleşme için yeni bir anayasa, ekonomik kriz içinse, 
istihdama yönelik tedbirler önerdi.
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OSMANİYE’DE, ‘SİVİL TOPLUM, SİVİL ANAYASA VE MEMUR-SEN’  
KONULU KONFERANS VERİLDİ

6 Nisan 2009 
Osmaniye’de Ahmet Şekip Ersoy Kültür Merkezi’nde düzenlenen “Sivil Toplum, Sivil Anayasa ve Memur-Sen” 
konulu konferansta konuşan Gündoğdu, “Darbecilerin çarkına su taşımak sendikacılığa yakışmaz” dedi. Gündoğdu, 
2 tür sendikacılık olduğunu belirterek, “Biri darbe sever sendikacılık, diğeri darbe savar sendikacılık. Darbecilerin 
çarkına su taşımak sendikacılığa yakışmaz, bu bize yakışmaz. Memur-Sen, ‘Ortak Akıl Hareketi’ni bunun için kurup 
öncülük etti. Sendikacılık anlayışlarımızın olmazsa olmazlarından biri de inşacı ve dönüştürücü sendikacılıktır” dedi. 

MEMUR-SEN ŞANLIURFA İL TEMSİLCİLİĞİ,  
ÜYELERİNE MEMUR-SEN FIRSATLARINI TANITTI

 6 Nisan 2009 
Şanlıurfa’da Memur-Sen üyelerini kapsayan Grup Ferdi Kaza Sigortası anlaşmasıyla ilgili El Ruha Otel’de düzenlenen 
basın toplantısında konuşan Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, yerel seçimleri değerlendirdi. Gün-
doğdu, milletin yerel seçimlerde siyasi partiler başta olmak üzere, tüm kamuoyuna çok önemli mesajlar verdiğini 
söyledi.

HATAY’DA TEŞKİLAT ÇALIŞMASI YAPILDI

7 Nisan 2009 
Sendikal çalışmalarda bulunmak için Hatay’da bulunan Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, 29 Mart yerel 
seçimlerine odaklanan siyasi partilerin, belediyelerin, kurumların ve kamuoyunun artık enerjisini ülkenin sorunlarına 
ve bu sorunların çözümlerine harcaması gerektiğini söyledi. Gündoğdu, seçim sonrası gerçek gündeme dönülmesi 
çağrısını tekrarladı. Ekonomik krizin istihdamla aşılacağını söyleyen Gündoğdu, kamunun buna öncülük etmesini 
istedi. Seçim sonrası, toplumun her kesimine verilmiş mesajlar olduğuna dikkat çeken Gündoğdu, bu dersler doğ-
rultusunda ülkenin gerçek gündemine dönülmesi gerektiğini kaydetti. 

MEMUR-SEN, YETKİ ÖNCESİNDE BÜYÜK BULUŞMAYA SAHNE OLDU 

11 Nisan 2009 
Memur-Sen Başkanlar Kurulu toplantısında yetkili Konfederasyon olmak için yapılan çalışmalar değerlendirildi. Bu 
yılki toplu görüşmelere yetkili Konfederasyon olarak katılmayı hedefleyen Memur-Sen Başkanlar Kurulu, alanlarında 
yetkili olmayı garantileyen sendikaların mutluluğunu paylaştı. Memur-Sen Başkanlar Kurulu toplantısı, Hizmet-İş 
Sendikası Emek Konuk Evi’nde yapıldı. Başkanlar Kurulu toplantısında konuşan Genel Başkan Gündoğdu, yetkili 
konfederasyon olmak için bütün sendikaların büyük bir gayret ve heyecanla çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, 
“Memur-Sen’in yetkili olmasını; sonuçları açısından önemsiyoruz. Birincisi ülkemiz ve insanlık için, ikincisi üyelerimiz 
için bu yetkiyi istiyoruz. Diyoruz ki, verin yetkiyi, sorun hesabını” şeklinde konuştu. Memur-Sen’in SBN Sigorta ve 
Grup Marmara Sigorta ve Aracılık Hizmetleri A.Ş. ile imzaladığı Grup Ferdi Kaza Sigortası anlaşması sonucu, üye-
lerin risklerine de ortak olduklarını belirten Gündoğdu, “05 Mart 2009 tarihinden sonra Memur-Sen’e bağlı sendi-
kalarımıza üye olanlar, üye oldukları tarihten itibaren Memur-Sen Grup Ferdi Kaza Sigortası Poliçesi’nin kapsamına 
dahil olacak ve poliçeyle sağlanan teminatlardan yararlanabilecekler” dedi.



MEMUR-SEN KONYA İL TEMSİLCİLİĞİ,  
 ÜYELERİNE MEMUR-SEN FIRSATLARINI TANITTI

13 Nisan 2009 
Memur-Sen’in SBN sigorta ile imzaladığı Grup Ferdi Kaza Sigortası’nın tanıtım toplantıları sürüyor. Konya Mevlana 
Kültür Merkezi’ndeki toplantıya katılan Memur-Sen Konfederasyonu Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, SBN Sigor-
ta ile yaptıkları anlaşma ile tüm üyelerini ferdi kaza sigortası sahibi yaptıklarını söyledi. 5 Mart’tan itibaren Memur-
Sen’e bağlı sendikalara üye olanlar, Memur-Sen Grup Ferdi Kaza Sigortası Poliçesi’nin kapsamına dâhil olacak 
ve poliçeyle sağlanan teminatlardan yararlanabilecekler. Toplantıda gündemdeki konularla ilgili de açıklamalarda 
bulunan Gündoğdu, “Hükümetin aldığı bu kararı sonuna kadar destekliyoruz. Biz Memur-Sen olarak 1 Mayıs’ta 
bütün çalışanlara birer maaş ikramiye verilmesini öneriyoruz. Bu sayede hem memurlar, hem de esnaf biraz nefes 
alabilecekler” şeklinde konuştu.

CEHALET TERÖRÜ ŞEHİDİ, BEYPAZARI’NDA TOPRAĞA VERİLDİ

6 Mayıs 2009 
Mardin Mazıdağı’nda, insanlığın bittiği an olarak hafızalarımıza yerleşen katliamda hayatını kaybeden Memur-Sen 
üyesi imam Hacı Kazım Ozan, Beypazarı’nda toprağa verildi. İmam Hacı Kazım Ozan’ın cenaze törenine Diyanet 
İşleri Başkanı Ali Bardakoğlu,  Memur-Sen Genel Teşkilat Sekreteri ve Diyanet-Sen Genel Başkanı Ahmet Yıldız, 
Memur-Sen Genel Mevzuat ve Toplu Görüşme Sekreteri ve Enerji-Bir-Sen Genel Başkanı Hacı Bayram Tonbul, 
Diyanet-Sen Genel Mali Sekreteri Remzi Sarıoğlu, Diyanet İşleri Başkanlığı Mensupları, sendikalarımızın şube başkan 
ve üyelerinin yanı sıra binlerce Beypazarılı katıldı.

KAYSERİ’DE “ANNELER GÜNÜ” DOLAYISIYLA PROGRAM DÜZENLENDİ 

9 Mayıs 2009 
Eğitim-Bir-Sen Kayseri Şubesi’nin Anneler Günü sebebiyle Elit Düğün Salonu’nda gerçekleştirdiği programa, 
Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, Eğitim-Bir-Sen Genel Sekreteri Halil Etyemez, Eğitim-Bir-Sen Genel 
Mali Sekreteri Ahmet Özer ve çok sayıda sendika üyesi katıldı. Eğitim-Bir-Sen Hanımlar Komisyonu Başkanı Betül 
Çilek’in programın açılış konuşması yapmasının ardından, Eğitim-Bir-Sen İl Temsilcisi Aydın Kalkan, çalışan kadınların 
sıkıntılarının giderilmesi konusunda bazı taleplerde bulundu. Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, annelik 
misyonunun şefkat ve merhamet abidesi olduğunu söyledi. Gündoğdu yaptığı konuşmada, bu ülkenin meşhur 
erkeklerinin kılık kıyafet yönetmeliği tartışmalarında bile televizyonlara çıkarak kadınların başını nasıl bağlaması ge-
rektiği yönünde toplum mühendisliği yapmalarını eleştirdi. 

SAĞLIK-SEN, 12 MAYIS HEMŞİRELER GÜNÜ’NÜ  
DÜZENLEDİĞİ BASIN TOPLANTISIYLA KUTLADI

12 Mayıs 2009 
Sağlık-Sen Hemşireler Günü nedeniyle bir basın toplantısı düzenledi. Çeşitli hastanelerde görev yapan hemşirelerin 
de katıldığı basın toplantısında hemşirelerin sorunları gündeme taşındı. Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gün-
doğdu ile Memur-Sen’e bağlı sendikaların yöneticileri de katıldığı basın toplantısında Hemşire ve ebelere yönelik 
gerçekleştirilen kamuoyu araştırmasının sonuçlarını basına açıklayan Sağlık-Sen Genel Başkanı Kaçar, toplumsal şid-
detin son yıllarda sağlık alanına kaydığını ve sağlıkçılar için şiddet kaygısının stres kaynağı haline dönüştüğünü söyledi. 
Basın toplantısının ardından, Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu ve Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut 
Kaçar tarafından programa katılan hemşirelere karanfil verildi.
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Bayındır Memur-Sen 3. Olağan Kongresi, ANKARA

Memur-Sen Genişletilmiş Başkanlar Kurulu, ANKARA

Bem-Bir-Sen Paneli, ANKARA



TOÇ BİR-SEN 8. KURULUŞ YILDÖNÜMÜ DOLAYISIYLA  
KUTLAMA PROGRAMI DÜZENLEDİ  

23 Mayıs 2009 
Toç Bir-Sen, 8’nci kuruluş yıldönümünü çeşitli etkinliklerle kutladı. Etkinlikler çerçevesinde düzenlenen basın toplan-
tısında, Toç Bir-Sen Genel Başkanı Günay Kaya’nın ardından gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Memur-
Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, işsizliğin yüzde 16’ya çıkmasının tedirgin edici olduğunu söyledi. Bu konuda 
acil çözüm isteyen Gündoğdu, hükümete en az 300 bin memur alımı yapması çağrısında bulundu. Gündoğdu, 
yaşanan ekonomik krizle birlikte işsizlik oranlarının yüzde 16’ya çıkmasının kendilerini tedirgin ettiğini belirterek, “Bu 
oran çok tehlikeli bir hal aldı” dedi. Hükümeti uyaran Gündoğdu, istihdam konusunda gerekli tedbirlerin alınarak 
işsizlik oranlarının yüzde 5’lere çekilmesi gerektiğini vurguladı. “İstihdam konusu ele alınmadan işsizliğe bir çözüm 
üretilemez” diyen Gündoğdu, bunun için hükümet kamuya 300 bin kadrolu memur alarak öncelik etmelidir” dedi.
 

‘ŞEHİR VE MEDENİYET DERGİSİ’NİN TANITIMI YAPILDI

5 Haziran 2009 
Bem-Bir-Sen tarafından çıkarılan ‘Şehir ve Medeniyet’ dergisinin tanıtımı, Keçiören Estergon Kalesi’nde yapıldı. Tanı-
tım programında konuşan Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, sendikacılığı sadece toplu görüşme olarak 
görmediklerini, hayatın her alanına katkıda bulunduklarını söyledi. Konfederasyona bağlı bütün sendikaların kendi 
alanlarıyla ilgili kültürel ve akademik bir çalışma içinde olduklarını ifade eden Gündoğdu, yapılan hiç bir hizmetin 
unutulmayacağını dile getirdi.

MEMUR-SEN BAŞKANLAR KURULU ABANT’TA TOPLANDI

15 Haziran 2009 
Memur-Sen Başkanlar Kurulu, Abant’ta toplandı. Başkanlar Kurulu’nda açılış konuşmasını Genel Başkan Ahmet 
Gündoğdu yaparken, toplantıda yapılan çalışmalar değerlendirildi ve bundan sonrası için yol haritası belirlendi. 
Konuşmasında, Sağlık-Sen’in iki yıl gibi kısa bir sürede rekor bir üye artışı sağlayarak yetkiyi aldığını hatırlatan Gün-
doğdu, Eğitim-Bir-Sen’in de üye sayısında büyük bir artış yaşandığına dikkat çekerek, bu çalışmanın sonucunda Milli 
Eğitim Bakanlığı’nda yetkinin alındığını belirtti. Enerji-Bir-Sen’in de yetkili olma yolunda büyük mücadele verdiğine 
dikkat çeken Gündoğdu, başarılı çalışmaların semeresinin en kısa sürede alınacağını kaydetti. Konuşmalardan sonra, 
başkanlar kurulu; 
1-  Demokratikleşme, İnsan Hakları, Özgürleşme ve Yeni Anayasa Komisyonu
2-  Toplu Görüşme ve Özlük Hakları Komisyonu
3- Yurtiçi ve Yurtdışında Faaliyet Gösteren Sivil Toplum Örgütleriyle İlişkiler Komisyonu (İLO, ITUC, ETUC, AB, 
Ortadoğu, Balkanlar, Kafkaslar, İslam Konferansı, Türksoy, TİKA, Vakıflar, Dernekler, Sendikalar…  )
4- Kurumsal İlkeler, Sosyal Sorumluluk Projeleri, Gelecek Vizyonu, Aidiyet Duygusu, Medeniyet ve Kültür Değer-
lerimizin Sendikacılığa Taşınması Komisyonu
5- Sendika Siyaset İlişkileri ve Yasama Faaliyetlerine Katılım Stratejisi Belirleme ve Takip Komisyonu oluşturarak, bu 
konularda çalışmalara geçti. Toplantının sonunda ise, gündemi meşgul eden sorunlarla ilgili çözüm önerileri gelişti-
rilerek 15 maddelik bir bildiri yayınlandı. 
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‘ÇORUM ÇATAK BULUŞMASI’ ÜYELERİ BULUŞTURDU

23 Haziran 2009 
Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, Eğitim-Bir-Sen Çorum Şubesi tarafından bu yıl altıncısı düzenle-
nen ‘Çatak Buluşması’na katıldı. Çatak Mesire Alanı’nda gerçekleştirilen programa, Memur-Sen üyelerinin yanı sıra 
Çorum Milletvekilleri Agah Kafkas, Ahmet Aydoğmuş, Belediye Başkan Yardımcısı Zeki Gül, Memur-Sen Genel 
Mali Sekreteri Yusuf Yazgan, Bem-Bir-Sen Genel Başkanı Mürsel Turbay, AK Parti İl Başkanı Nihat Akar, AK Parti 
Merkez İlçe Başkanı Ahmet Ceylan ile çok sayıda davetli katıldı. Genel Başkan Ahmet Gündoğdu, bir süredir Tür-
kiye gündemini meşgul eden ‘İrtica Eylem Planı’na dikkat çekerek, gayrimeşru belgelerden kurtulmanın yolunun, 70 
milyonun mutabakat metni olacak sivil bir anayasadan geçtiğini söyledi.
 

MEMUR-SEN, EĞİTİM BİR-SEN’İN YEMEĞİNDE BULUŞTU

23 Haziran 2009 
Eğitim Bir-Sen, Memur-Sen’e bağlı sendikaların dönem boyu gösterdikleri başarıyı ve 15 Mayıs 2009 mutabakatla-
rında ulaştığı olumlu sonuçların mutluluğunu paylaşmak, Memur-Sen Konfederasyonu ve bağlı sendikaların Genel 
Yönetim Kurulu üyeleri ile Genel Merkez personelinin tanışıp kaynaşmalarına; var olan moral ve motivasyonun 
daha da artırılmasına katkıda bulunmak amacıyla yemekli bir toplantı düzenledi. Yemekte kısa bir konuşma yapan 
Memur-Sen ve Eğitim Bir-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, Eğitim-Bir-Sen olarak bir piknik düzenlemeyi 
düşündüklerini ancak yoğunluk sebebiyle bunu yemekli toplantıya çevirdiklerini ifade ederek, “Büyük bir aileyiz. 
Memur-Sen ailesinin en büyüğü olan Eğitim-Bir-Sen’in Milli Eğitim Bakanlığı’nda yetkiyi alması bizleri gururlandır-
mıştır” dedi. 

GÜNDOĞDU, TOÇ BİR-SEN ARTVİN ŞUBE KONGRESİNE KATILDI

12 Temmuz 2009 
Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, anayasada yapılacak değişiklikle memurlara da grevli toplu sözleşme 
hakkı verilmesi gerektiğini söyledi. Toç Bir-Sen Artvin Şube kongresine katılan Ahmet Gündoğdu, burada yaptığı 
konuşmada, kamu çalışanlarının da grevli toplu sözleşme hakkına sahip olmaları için çalıştıklarını kaydetti. Toç 
Bir-Sen Artvin Şube kongresine, Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu’nun yanı sıra, Memur-Sen Genel 
Mevzuat ve Toplu Görüşme Sekreteri ve Enerji Bir-Sen Genel Başkanı Hacı Bayram Tonbul, Toç Bir-Sen Genel 
Başkanı Günay Kaya ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Tek liste ile gidilen seçimde, mevcut Şube Başkanı Yaşar 
Gürel yeniden seçildi.

MEMUR-SEN ERZURUM İL TEMSİLCİLİĞİ’NDE İSTİŞARE TOPLANTISI YAPILDI

21 Temmuz 2009 
Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, Türkiye’nin önündeki en büyük sorunun demokratikleşememe 
olduğunu söyledi.  Erzurum’da Memur-Sen’e bağlı sendikaların şube başkanı ve il temsilcileriyle birlikte basın top-
lantısı düzenleyen Gündoğdu, Türkiye’de hâlâ darbe heveslileri bulunduğunu söyleyerek, “21 yüzyılda darbeyi rü-
yasında gören ahmaklar var, bürokratik oligarşi var” dedi. Son zamanlarda bu milletin değer yargılarını, demokratik 
süreci tokatlamak isteyen darbeci, cuntacı zihniyetin depreştiğini ifade eden Gündoğdu, “Türkiye’nin en önemli 
sorunu demokratikleşme; daha doğrusu demokratikleşememe. Zaman zaman yine bu darbecilerin eski huylarının 
depreştiğine şahit oluyoruz. Darbeyi rüyasında gören ahmaklar var, bürokratik oligarşı var” diye konuştu. Basın top-
lantısına, Memur-Sen Genel Mevzuat ve Toplu Görüşme Sekreteri ve Enerji Bir-Sen Genel Başkanı Hacı Bayram 
Tonbul da katıldı.



MEMUR-SEN GÜMÜŞHANE TEŞKİLAT ÇALIŞMASI YAPILDI

19 Temmuz 2009 
Memleketi Gümüşhane’de basın toplantısı düzenleyen Ahmet Gündoğdu, 376 bin 655 üyeyle Türkiye’nin en 
büyük memur sendikası olduklarını ifade ederek, bunun 7 Temmuz tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak resmiyet 
kazandığını kaydetti. Gündoğdu, işsizlik oranını Türkiye’nin en büyük sorunu haline getiren bir kriz olduğunu belir-
terek, hükümetin kamuya 350 bin memur alımını bir an önce yapması gerektiğini söyledi.  Bu durumun kendileri 
için sorumluluğu arttırıcı bir yönünün de olduğunu dile getiren Gündoğdu, “Bu yetki, emek adına, ekmek adına, 
kamu çalışanlarının beklentisine cevap vermek için en iyi şekilde kullanılacak. Hem de özgürlük, demokratikleşme, 
mazlumların sesi, soluğu, sözcüsü olma adına yine artarak, etkileşerek devam edecek.” dedi. 

KARADENİZ VE DOĞU ANADOLU BÖLGESİ’NDE  
MEMUR-SEN TEŞKİLAT ÇALIŞMASI YAPILDI

23 Temmuz 2009 
Memur-Sen Konfederasyonu Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, 09 – 16 Temmuz 2009 tarihleri arasında gerçek-
leştirdiği Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgesi teşkilat ziyaretleri programı kapsamında Artvin, Rize, Trabzon, Erzu-
rum, Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan, Gümüşhane ve Giresun İllerini içine alan teşkilat ziyaretlerinde bulundu. Memur-Sen 
İl Temsilciliklerinde düzenlenen, Memur-Sen ve bağlı sendikaların başkan ve yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla 
yaptığı basın toplantılarında, Memur-Sen’in yetkili sendika olması ve yaklaşan 2009 yılı toplu görüşmeleriyle ilgili 
izleyecekleri strateji konusunda bilgi vererek, Küresel Mali Kriz, Cumhurbaşkanı’na gönderilen ve kamuoyunun 
“Askerlerin sivil mahkemelerde yargılanmasının önünü açan düzenleme” olarak bilinen kanun değişikliği, Sivil Ana-
yasa, Ergenekon Davası, Darbe günlükleri, Demokratikleşme ve son olarak Çin’in Uygur Türkleri’ne yapmış olduğu 
zulüm ve katliamların yer aldığı gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Genel Başkan Gün-
doğdu, gazeteciler tarafından yöneltilen soruları cevaplandırdı.

MEMUR-SEN İL TEMSİLCİLERİ TOPLANTISI NEVŞEHİR’DE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

31 Temmuz 2009 
Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, 2009 toplu görüşmelerinde, ek ödeme oranlarının 15 puan artırılma-
sını isteyeceklerini söyledi. Memur-Sen İl Temsilcileri Toplantısı, Nevşehir Kozaklı Asos Otel’de yapıldı. Toplantının 
açılışında konuşan Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, il temsilcileriyle 2009 toplu görüşmelerine yönelik 
değerlendirmelerde bulunacaklarını ve bu yılki görüşmelerde ele alınacak konuları belirleyeceklerini kaydetti. Gün-
doğdu, açıkladığı ekonomik paketlerle krizin varlığını kabul eden hükümetin, krizin mağdur ettiği kesimlere yönelik 
uygulamalarından kamu çalışanlarının faydalanamadığını belirterek, kriz çeki taleplerini tekrarladı.  Memur-Sen Başkanı 
Gündoğdu, kalkınmada öncelikli bölge kapsamındaki illerde görev yapan kamu görevlilerine, görev yaptıkları illerin 
kalkınmada öncelikli dereceleri dikkate alınarak yan ödeme tutarları ile özel hizmet tazminatlarının bir kat artırımlı 
olarak ödenmesi şeklinde ilave tazminat verilmesi gerektiğini ifade etti. Gündoğdu, siyasi iradenin lideri tarafından 
kamuoyuna deklare edilen vaadin yerine getirilmesinin takipçisi olacaklarını ve toplu sözleşme ve grev hakkı olmayan 
sendikal zemin mahkûmiyetinden kurtulmak için örgütlülükten ve emekten kaynaklanan güçlerini kullanacaklarını söy-
ledi. Gündoğdu konuşmasını, “HSYK= “Hukuka Saygıyı Yıkma Kurulu” Olmamalı”, “YÖK, katsayı kararıyla Türkiye’nin 
normalleşmesine katkı sağlamıştır”, başlıklarıyla sürdürdü.   Gündoğdu son olarak, Doğu Türkistan ve dünyanın diğer 
bölgelerinde insanlığa karşı işlenen suçların ve katliamların faillerini lanetlediklerini ifade etti.
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Memur-Sen İl Temsilciliği İftarı, İZMİR

Memur-Sen Genişletilmiş Başkanlar Kurulu, ANKARA

Sivil Toplum ve Kuşatılmış Demokrasi Konferansı, ESKİŞEHİR



BÜRO MEMUR-SEN 3. OLAĞAN GENEL KURULU YAPILDI

8 Ağustos 2009 
Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan’ın tekrar genel başkanlığa seçildiği Büro Memur-Sen’in 3. Olağan 
Genel Kurulu’nda konuşan Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, tam demokrat bir ülkede, sivil toplumun 
olmazsa olmazlardan olduğunu ve Memur-Sen’in bu konuda üzerine düşeni yaptığını söyledi. toplu görüşmelerde 
kamu çalışanlarının haklarını sonuna kadar savunacaklarını belirten Gündoğdu, “Geçmiş yıllarda yetkili konfederas-
yon değildik, ancak etkili Konfederasyonduk. Bu yıl hem yetkiliyiz, hem de etkili olacağız” dedi. Memur-Sen’in kon-
jonktür sendikası olmadığını, ‘Yetkili Konfederasyon’ olma başarısının tesadüfi olmadığını da kaydeden Gündoğdu, 
adım adım emin adımlarla yapılan bir yolculuk sonucu bu başarıyı elde ettiklerini ifade etti. ‘İktidarla birlikte saman 
alevi gibi parlayıp, iktidar gidince sönen sendika değiliz’ şeklinde konuşan Gündoğdu, ilkeli, demokrasiden yana ta-
vırlı, kişisel özgürlüklerin savunucusu, askeri ve yargı darbelerine karşı bir duruşla, uzun soluklu bir yolda olduklarını 
vurguladı. Yazgan ise yaptığı konuşmada, “Geçmişi unutup, geleceğe yönelik projelerimizle çalışmalarımıza kaldığı-
mız yerden devam edeceğiz” dedi.

ELAZIĞ’DA TEŞKİLAT ÇALIŞMASI YAPILDI

5 Eylül 2009 
Memur-Sen Elazığ Temsilciliği’ni ziyaret eden Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, sendika temsilcileriyle 
bir toplantı düzenledi. Toplantı öncesinde basın açıklaması yapan Ahmet Gündoğdu, özelde üyelerin özlük hakla-
rını genelde ise insanların ve ülkenin geleceğini dertlenerek sendikacılık yapmaya çalıştıklarını söyledi. Bu anlayış ile 
toplu görüşme masasına hazırlandıklarını kaydeden Gündoğdu, “Masaya hazırlanırken taleplerimizi iki başlık halinde 
belirledik. Birincisi grevli toplu sözleşmeli sendikal hak, ikicisi mali ve sosyal haklar boyutu. Toplu sözleşme ve grev 
hakkını, bu senenin en önemli gündemi kabul ettik. Türkiye’de bu iktidar iş başına geliyorken; Türkiye’nin üç tarafı 
denizlerle, 4 bir tarafı düşmanlarla çevirili düşüncesi hâkimdi. Etrafındaki ülkelerle kavga eden bir Türkiye görünü-
münden kurtularak, bugün etrafındaki ve uzaktaki ülkelerle sözleşmeler imzalayan ülke haline geldi. Ancak Rusya 
dâhil etrafındaki komşularıyla sözleşme imzalayan devlet, hala çalışanları arasında ayrım yapmaya devam ediyor. 
Kamu işçisiyle toplu sözleşme imzalayan devlet memuruyla sözleşme imzalamaktan imtina ediyor.” diye konuştu.

ADANA, BİNGÖL VE MERSİN’DE TEŞKİLAT ÇALIŞMALARI YAPILDI

14 Eylül 2009 
Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, 04.09.2009-13.09.2009 tarihleri arasında Elazığ ve Adana teşki-
latlarında basın toplantısı düzenledi, Eğitim-Bir-Sen Bingöl ve Mersin Şubeleri ile Memur-Sen İstanbul İl Başkanlığı 
tarafından düzenlenen iftar programlarına katıldı. 04 Eylül 2009 Cumartesi günü gerçekleştirilen Eğitim-Bir-Sen 
Bingöl Şubesi İftar programı öncesinde Elazığ teşkilatını ziyaret ederek sendikal çalışmalarla ilgili bilgi alan Genel 
Başkan Gündoğdu, Memur-Sen ve bağlı sendikaların il, şube başkan ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte il bina-
sında bir basın toplantısı düzenleyerek, 2009 yılı toplu görüşme süreci ve gündemdeki konularla ilgili basına bilgi 
verdi. Eğitim-Bir-Sen Bingöl Şubesi tarafından gerçekleştirilen İftar proğramına, Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet 
Gündoğdu, Devlet Bakanı Cevdet Yılmaz, Vali İrfan Balkanlıoğlu, Milletvekilleri Yusuf Coşkun ve Kazım Ataoğlu, 
Bingöl Üniversitesi Rektörü Gıyasettin Baydaş, Belediye Başkanı Serdar Atalay, Memur-Sen ve bağlı sendikaların il, 
şube başkan ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte sendika üyeleri, çeşitli kurumlara bağlı İl mülki amirleri, siyasi parti 
temsilcileri, birçok sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda davetli ve basın mensubu katıldı.
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BİRLİK HABER-SEN, İFTAR PROGRAMI DÜZENLEDİ

09 Eylül 2009 
Birlik Haber-Sen Genel Merkezi’nin düzenlediği iftar programı, yoğun katılımla gerçekleşti. Programa, Toplu Görüşmeler-
den sorumlu Devlet Bakanı Hayati Yazıcı, Memur- Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, PTT Genel Müdür Yardımcısı 
Özay Atbaş, PTT Muhasebe ve Finansman Daire Başkanı Seyit Ahmet Suluova ve yardımcısı Hüseyin Uca, PTT Basın 
Müşaviri Ümit Yeşildağ, BBP Genel Sekreter Yardımcısı Hayrettin Öztaş, TRT Bilgi İşlem Daire Başkanı Sedat Onay, 
PTT Başmüdürü Gürcan Alper ve yardımcıları, Memur-Sen Genel Sekreteri ve Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Kaçar, 
Memur-Sen Genel Mali Sekreteri ve Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, Memur-Sen Genel Basın Yayın 
Sekreteri Halit Ortaköy, Memur-Sen Genel Eğitim ve Dış İlişkiler Sekreteri Ahmet Kaytan, Bem-Bir-Sen Genel Başkanı 
Mürsel Turbay, Emekli Bir Sen Genel Başkanı İsrafil Odabaşı, ve hizmet kolumuzdaki çeşitli kurumlarda çalışan sendika 
üyeleri katıldı. Programda Genel Başkan Gündoğdu ve Devlet Bakanı Yazıcı da birer konuşma yaptı.

GÜNDOĞDU, İZMİR’DE STK’LARLA BİRARAYA GELDİ 

17 Eylül 2009 
İzmir’de sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya gelen Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, sivil, 
özgürlükçü ve çalışanların alın terini koruyan yeni bir anayasa talep ettiklerini bildirdi. Memur-Sen İzmir İl Temsilciliği 
önceki akşam Genel Başkan Ahmet Gündoğdu’nun da katılımıyla Hasan Sağlam Öğretmen Evi’nde iftar yemeği 
düzenledi. İftar yemeğine İzmir Vali Yardımcısı Alper Aydın, Memur-Sen İl Temsilcisi Abdurrahim Şenocak, Mene-
men Kaymakamı Turgut Subaşı, İl Milli Eğitim Müdürü Ragıp Üye,  Bem-Bir-Sen Genel Başkanı Mürsel Turbay, Birlik 
Haber-Sen Genel Başkanı Ali Erdoğan, İzmir Sağlık İl Müdürü Mehmet Özkan, TCDD 3. Bölge Müdürü Sabahattin 
Eriş, Saadet Partisi İzmir İl Başkanı Şerafettin Kılıç, AK Parti Karabağlar İlçe Başkanı Osman Sakman, AK Parti İl Baş-
kan Yardımcısı Hami Karacan, İl Genel Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili Nazmi Kalyoncu, Sendika Temsilcileri, 
Sivil Toplum Kuruluşları, Kamu çalışanları ve çok sayıda siyasi parti mensubu katıldı. 

AYDIN’DA TEŞKİLAT ÇALIŞMASI YAPILDI

17 Eylül 2009 
Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, Memur-Sen Aydın Temsilciliği’ni ziyaret ederek Memur-Sen’e bağlı 
sendikaların teşkilat toplantısına katıldı. Toplantı sonrasında, Memur-Sen Aydın İl Başkanı Süleyman Alkoç, Eğitim-
Bir-Sen Aydın Şube Başkanı Mehmet Şirinkaya ve Sağlık-Sen Aydın Şube Başkanı Baki Karaer Toç-Bir-Sen Aydın 
İl Temsilcisi Selçuk Bora Yılmaz, Kültür Memur-Sen Aydın İl Temsilcisi Yahya Kızıltaş  ile birlikte basın toplantısı 
düzenleyen Ahmet Gündoğdu, özelde üyelerin özlük haklarını genelde ise insanların ve ülkenin geleceğini dertle-
nerek sendikacılık yapmaya çalıştıklarını söyledi. Rusya dahil etrafındaki komşularıyla ve kamu işçileriyle sözleşme 
imzalayan devletin, memuruyla sözleşme imzalamaktan imtina ettiğini kaydeden Gündoğdu, devletin memuruyla 
da korkmadan sözleşme imzalamasını istedi. 

MEMUR-SEN DENİZLİ TEMSİLCİLİĞİ İFTAR PROGRAMI DÜZENLEDİ

18 Eylül 2009 
Memur-Sen Denizli Temsilciliği tarafından düzenlenen iftar programına katılan Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet 
Gündoğdu, programda yaptığı konuşmada, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a çağrıda bulunarak, memurların sesini 
duymasını istedi. ‘Masaya oturduk, masa bizi anlamadı, çünkü yasa özürlü, siz anlayın’ diyen Gündoğdu, krizin fatu-
rasının memura kesilmemesini istedi. Gündoğdu, toplu görüşme sürecinde kamu çalışanlarının krize ezdirilmemesi 
için talepte bulunduklarını söyledi. Gündoğdu, “İş dünyası ve finans sektörü yüzde 30 kar açıklarken, 54 milyar 



TL’lik 71 tedbirle açıklanan paket krize önlem olarak sunuluyorken, 2002 yılından 2008 yılına kadar %43.9 bu ülkeyi 
büyüten iktidar krizin çözümünde krizin kamu çalışanlarını ezdirmeme yaklaşımında gereken adımları atmamıştır” 
şeklinde konuştu. İftar programına, Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, Memur-Sen Genel Basın Yayın 
ve Halkla İlişkiler Sekreteri Halit Ortaköy, AK Parti Denizli Milletvekili Mithat Ekici, AK Parti Denizli Milletvekili Meh-
met Salih Erdoğan, Orman Bölge Müdürü Adem Oklu, Milli Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz, Denizli Belediye Başkan 
Yardımcısı Osman Zolan, Denizli İl Genel Meclisi Başkanı Halil Pekdemir ve çok sayıda Memur-Sen üyesi katıldı.

ULAŞTIRMA MEMUR-SEN İFTAR PROGRAMI DÜZENLEDİ

19 Eylül 2009 
Ulaştırma Memur-Sen Genel Merkezi’nin düzenlediği iftar programı, yoğun katılımla gerçekleşti. Programa, Me-
mur- Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, Ulaştırma Bakanlığı üst düzey bürokrat, daire başkan ve müdürleri, 
Memur-Sen Genel Mali Sekreteri ve Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, Memur-Sen Genel Eğitim ve 
Dış İlişkiler Sekreteri Ahmet Kaytan, Bem-Bir-Sen Genel Başkanı Mürsel Turbay ve Memur-Sen’e bağlı sendikaların 
genel merkez yönetim kurulu üyeleri ile çeşitli kurumlarda çalışan Ulaştırma Memur-Sen  üyeleri katıldı.

GÜNDOĞDU, 2009-2010 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DOLAYISIYLA  
BASIN TOPLANTISI YAPTI

24 Eylül 2009 
Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, yaklaşık 16 milyon öğrenci ve 680 bini öğretmen 
800 bini aşkın eğitim çalışanı için 2009-2010 eğitim-öğretim yılının başlaması dolayısıyla Etap Altınel Otel’de bir 
basın toplantısı düzenledi. Gündoğdu, eğitim sisteminin sınav ve dershane odaklı bir sistem olmaktan kurtarılması 
gerektiğini belirterek, “Bunun yolu, okullardaki yönlendirme çalışmalarının güçlendirilmesinden geçmektedir” dedi.  
Türkiye’nin ekonomik, sosyal, psikolojik sorunlardan arındırılmasının, mutlu, müreffeh bir toplum yapısının tesisinin 
ancak bir mantalite değişikliğiyle mümkün olacağını ifade eden Gündoğdu, “İnsanı ve insani talepleri merkeze alan, 
kendisini nasıl tanımladığını dikkate almadan vatandaşını candan kucaklayan bir sivil anayasa, ekonomik ve sosyal 
imkânlarını insanının mutluluğuna ve geleceğine sarf eden bir devlet yapısı meydana getirecektir” diye konuştu. 

MEMUR-SEN, GENİŞLETİLMİŞ BAŞKANLAR KURULU TOPLANTISI YAPILDI

29 Eylül 2009 
Memur-Sen Konfederasyonu Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Toplantısı, TEDAŞ Misafirhanesi’nde yapıldı. Genel 
Başkan Gündoğdu başkanlığında gerçekleştirilen Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Toplantısı’na, Memur-Sen yönetim 
kurulu üyeleri ve bağlı sendikaların genel başkan ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. 2009 yılı toplu görüşme süre-
cinin değerlendirildiği toplantıda konuşan Memur-Sen Konfederasyonu Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu; “Bütün 
hazırlıklarımıza ve iyi niyetimize rağmen bu seneki Toplu Görüşmeler bilindiği gibi mutabakatsızlıkla sonuçlanmıştır. 
Hükümet kriz bahanesiyle önümüze 2.5+2.5 gibi asla kabul edemeyeceğimiz bir rakamla çıkmıştır” dedi. Uzlaştırma 
Kurulu’nun vermiş olduğu 4+4 kararının Memur-Sen’in taleplerinin ne kadar makul olduğunun tescili anlamına 
geldiğini vurgulayan Gündoğdu, “Toplu Görüşme sürecinde gösterilen tüm gayret, fedakârlık ve çalışmalardan 
dolayı kıymetli heyetinizi samimiyetle kutluyorum. Bundan sonra da yetkili ve sorumlu sendikacılığın gereği olarak 
eylemlilik sürecini başlatmanın doğru olacağını düşünüyorum. Buradaki gündem maddelerimizden başlıcası bu konu 
olacaktır” dedi. Toplantı, sendikaların genel başkan ve yönetim kurulu üyeleri tarafından, toplu görüşme sürecinin 
sonrasında yapılacak eylemler ve ortaya konulacak hedefler konusunda görüş ve önerilerini dile getirilmelerinin 
ardından sona erdi.
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Memur-Sen İl Divan Toplantısı, KOCAELİ

Birlik Haber-Sen İftar Programı, ANKARA

Vakit Gazetesi İftar Yemeği, İSTANBUL



EĞİTİM BİR-SEN 15. BAŞKANLAR KURULU ERZURUM’DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

3 Ekim 2009 
Eğitim-Bir-Sen 15. Başkanlar Kurulu Toplantısı Erzurum’da başladı. Kurul, Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Baş-
kanı Ahmet Gündoğdu başkanlığında Polat Rönesans Otel’de toplandı. İki gün sürecek toplantının açılışında konu-
şan Gündoğdu, Türkiye’de her alanda toplumsal barışın örselendiğini ifade etti. Gündoğdu, ülke insanının da yaşam 
kalitesini düşüren pek çok sorunun varlığına işaret etti. Ülkedeki temel sorunun aslında, ‘gömleğin ilk düğmesinin 
yanlış İliklenmesi’nden kaynaklandığını belirten Gündoğdu, bunun askeri darbeler sonrasında hazırlanan anayasadan 
kaynaklandığını ifade etti. Gündoğdu toplantıda ayrıca eğitim çalışanlarının ekonomik sorunları, öğretmen istihda-
mındaki çarpıklık, okullardaki temizlik sorunları ile meslek liselerinin alt yapılarının güçlendirilmesi konularına değindi. 
Toplantı daha sonra basına kapalı olarak devam etti. Eğitim-Bir-Sen 15. Başkanlar Kurulu Toplantısı’na Memur-Sen 
ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu’nun yanı sıra Eğitim-Bir-Sen Genel Merkez Yönetim Kurulu 
Üyeleri ile Memur-Sen Genel Basın ve Halkla İlişkiler Sekreteri Halit Ortaköy’de katıldı. 

ULAŞTIRMA MEMUR-SEN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULU YAPILDI

04 Ekim 2009 
Ulaştırma Memur-Sen Genel Merkezi, 3-4 Ekim 2009 tarihlerinde Olağanüstü Genel Kurulu’nu gerçekleştirdi. Çok 
adaylı bir seçim heyecanının yaşandığı genel kurulda, mevcut Genel Başkan Halil İbrahim Kütük, yenilenen ekibiyle gü-
ven tazeledi. Divan başkanlığını Memur-Sen Genel Eğitim ve Dış ilişkiler Sekreteri Ahmet Kaytan’ın yaptığı olağanüstü 
kurulda delegelere hitap eden Ulaştırma Memur-Sen Genel Başkan Halil İbrahim Kütük,  genel merkez olağan genel 
kurullarını bir yıl önce yapmalarına rağmen, genel yönetim kurulunun aldığı olağanüstü genel kurul kararı gereği bu 
sürecin yaşandığını söyledi. Kütük, “Zorunlu olarak yapmak zorunda olduğumuz bu genel kurulu, yeni bir ekip ve yeni 
bir heyecanla sendikanın kurumsallaşması yönünde bir fırsat olarak değerlendiriyoruz” şeklinde konuştu.

BOLU İL TEMSİLCİLİĞİ’NİN YENİ SENDİKA BÜROSU AÇILIŞI YAPILDI

12 Ekim 2009 
Memur-Sen Bolu İl Temsilciliği’nin yeni hizmet bürosunun açılışına katılan Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gün-
doğdu, açılışta ülke ve sendikal gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Memur-Sen Bolu İl Temsilciliği’nin 
yeni yerinin açılışını yapan Gündoğdu, burada yaptığı konuşmada, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın, IMF ve Dün-
ya Bankası yıllık toplantılarında dile getirdiği “Dışarıdaki sese kulak verin” sözüne dikkat çekerek, yeni bir Anayasa’nın 
gerekliliğine vurgu yaptı. “Her platformda ısrarla altını çizdiğimiz gibi, bu ülkenin insanının iradesinin, ekmeğinin, 
özgürlüklerinin saygın olabilmesi için en önemli açılım olarak yeni Anayasa’yı görüyoruz” diyen Gündoğdu, “Bu 
Anayasa bu ülkeyi yönetemiyor, ötekileştiriyor, hakları ihlâl ediyor, darbecilere keyfi haklar tanıyor” dedi.

SİVAS’TA, ‘KUŞATILMIŞ DEMOKRASİ VE SİVİL TOPLUMUN UYANIŞI’ KONULU 
KONFERANS VERİLDİ

21 Ekim 2009 
Sendikal çalışmalarda bulunmak ve “Kuşatılmış Demokrasi ve Sivil Toplumun Uyanışı” başlıklı konferans vermek 
üzere Sivas’a gelen Memur-Sen Konfederasyonu Genel Başkanı Gündoğdu, Vali Ali Kolat’ı makamında ziyaret etti. 
Gündoğdu, son günlerde ezber bozan adımlar atıldığını belirterek, ‘Terörden beslenenle, şehit kanından siyaset 
yapanların ellerindeki oyuncaklar alınıyor’ şeklinde konuştu. Gündoğdu, yol haritalarının demokratikleşme olduğunu 
söyledi. Son günlerde ülkede ezber bozan adımlar atıldığını ifade eden Gündoğdu, kandan rant elde edilmesine 
müsaade etmeyen açılımların Türkiye’nin kardeşlik projesi adına bir fırsat olduğunu ifade etti. Memur-Sen Ge-
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nel Başkanı Ahmet Gündoğdu daha sonra, Cumhuriyet Üniversitesi’nde Sağlık-Sen ve Eğitim Bir-Sen Temsilcilik 
Büroları’nın açılışına katıldı. Genel Başkan Gündoğdu ve beraberindeki heyet, açılış öncesinde Hastane Başhekimi 
Prof. Dr. Gökhan Köylüoğlu’nu ziyaret etti. Gündoğdu, gün içinde katıldığı açılışlar ve yaptığı ziyaretlerin ardından 
Sivas SRT Televizyonu’nun canlı yayın konuğu olarak sendikal faaliyetler ve ülke gündemine ilişkin konularda de-
ğerlendirmelerde bulunarak, yöneltilen soruları cevaplandırdı. Gündoğdu, akşam ise Atatürk Kültür Merkezi’nde, 
“Kuşatılmış Demokrasi ve Sivil Toplumun Uyanışı” konulu bir konferans verdi.

ENERJİ BİR-SEN ÇANKIRI İL TOPLANTISI YAPILDI

24 Ekim 2009 
Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, Çankırı Enerji-Bir-Sen İl Teşkilatı’nın düzenlemiş olduğu ‘Tanışma 
ve Kaynaşma Yemeğine’ katıldı. Enerji-Bir-Sen il Başkanı Şaban Küçükgümrah’ın açılış konuşmasının ardından, ge-
ceye katılan Çankırı Vali Yardımcısı Şeref Nur Oktay, Belediye Başkanı İrfan Dinç ve Enerji Bir-Sen Genel Teşkilat 
Sekreteri Zahit Borak’da birer konuşma yaparak, sendika üyeleri ve çalışanlarla bir arada bulunmaktan dolayı mutlu 
olduklarını ifade ettiler. Gecede, organizasyonu düzenleyen Enerji-Bir-Sen Çankırı Teşkilatına teşekkür ederek, 
toplu görüşme süreci ve ülke gündemi ile ilgili bir konuşma yapan Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, 
toplu görüşme masasına grevli toplu sözleşmeli sendikal hak ve mali ve sosyal haklar olmak üzere iki ana başlıkla 
hazırlandıklarını vurguladı.

ENERJİ BİR-SEN İL BAŞKANLARI TOPLANTISI ANTALYA ‘DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

30 Ekim 2009 
Antalya’da Enerji Bir-Sen İl Başkanları Toplantısı’na katılan Memur-Sen Genel Başkanı Gündoğdu, ‘İrtica Eylem Planı’ 
ve ‘Demokratik Açılım’ hakkında değerlendirmelerde bulundu. Milletin iradesine zarar verecek her türlü girişimlerin 
önlenmesi gerektiğini vurgulayan Gündoğdu, “Darbe girişimlerini kapsayan her türlü kuru, ıslak imzadan kurtulma-
mız lazım. Genelkurmay’ın içi ya da dışı nerede olursa olsun milletin hâkimiyetine zarar veren, halel getiren her türlü 
pislik ve girişimler önlenmelidir ki Meclis, milletin iradesinin tecelligahı olsun. Bunun için demokratik devlet istiyoruz, 
derin devlet istemiyoruz.” diye konuştu. Genel Başkan Gündoğdu, Albay Dursun Çiçek imzalı ‘millete komplo’ 
belgesinin aslının ortaya çıkmasıyla ilgili, “Bu günlerde ıslak imza ile demokrasinin ıslatılmasına şahit oluyoruz” dedi.

MEMUR-SEN ANTALYA TEŞKİLAT ÇALIŞMASI YAPILDI

2 Kasım 2009 
Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, Enerji Bir-Sen ve Diyanet-Sen’in Başkanlar Kurulu toplantılarına 
katılmak için geldiği Antalya’da Memur-Sen teşkilatı ile de bir araya geldi. Yetkili konfederasyon olan Memur-Sen’in 
elde ettiği bu başarının gerisinde, özveriyle çalışan bir teşkilat bulunduğunu söyleyen Ahmet Gündoğdu, başarıların 
kalıcı olması için çalışmaların artarak devam etmesinin önemine dikkat çekti. Memur-Sen İl Temsilcisi Süleyman 
Gökçen ise, genel merkezin çalışmalarının kendilerine güç verdiğini, bu tür ziyaret ve etkinliklerin de motivasyon-
larını artırdığını söyledi.



DİYANET-SEN BAŞKANLAR KURULU, ANTALYA’DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

2 Kasım 2009 
Diyanet-Sen Başkanlar Kurulu Toplantısı, Antalya Kemer’de yapıldı. 31 Ekim 2009 tarihinde gerçekleştirilen Diyanet-
Sen Başkanlar Kurulu Toplantısı’nda 2009 yılı örgütlenme programı çalışmaları,  hizmet kolunun sorunları ve eğitim 
çalışmaları gözden geçirilerek değerlendirmelerde bulunuldu. Diyanet-Sen Başkanlar Kurulu Toplantısı’na katılarak 
bir konuşma yapan Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, Diyanet-Sen’in Memur-Sen’i toplu görüşme ma-
sasına taşıyan ilk sendika olduğunu hatırlatarak bu yıl Mayıs mutabakatına kadar Diyanet-Sen’in 50 binlere çıkmasını 
arzu ettiğini belirtti. Teşkilat Yasası’nın çıkması konusunda gerek sendika gerekse konfederasyon olarak çalışmalara 
devam ettiklerini kaydeden Gündoğdu, üyeleri bu kadar fedakâr çalışan bir kurumun teşkilat yasasının olmaması bu 
kurumda çalışanlara büyük haksızlıktır. Teşkilat yasasının bir an önce çıkması için elimizden geleni yapıyoruz” dedi. 

SAĞLIK-SEN GENEL KURULU YAPILDI

2 Kasım 2009 
Yargı kararı çerçevesinde yenilenen Genel Başkanlık seçiminde Memur-Sen Genel Sekreteri Mahmut Kaçar, yeni-
den Sağlık-Sen genel başkanlığına seçilerek güven tazeledi. Kaçar, seçim sonrasında delegelere yaptığı konuşmada 
demokrasi vurgusu yaparak, kardeşlik mesajı verdi. Sağlık-Sen, yargı kararı gereği Genel Başkanlık seçimi yaptı. İlk 
olarak divan oluşturuldu. Divan için verilen önergenin oylanması sonucu, Memur-Sen Genel Mali Sekreteri ve Büro 
Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, Memur-Sen Genel Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Sekreteri Halit Orta-
köy, Toç-Bir-Sen Genel Başkanı Günay Kaya, Birlik-Haber Sen Genel Başkanı Ali Erdoğan ve Eğitim Bir-Sen Genel 
Sekreteri Halil Etyemez divan yönetimi olarak seçildi. Sağlık-Sen Genel Kurulu’nun ilk gününde, adaylık başvurları 
yapıldı. Genel kurul’a katılarak bir konuşma yapan Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, sivil toplum ör-
gütlerinin önemine değindi. 

ENERJİ BİR-SEN GENİŞLETİLMİŞ İSTİŞARE TOPLANTISI YAPILDI

30 Ekim 2009 
Antalya’da Enerji Bir-Sen İl Başkanları Toplantısı’na katılan Memur-Sen Genel Başkanı Gündoğdu, ‘İrtica Eylem Planı’ 
ve ‘Demokratik Açılım’ hakkında değerlendirmelerde bulundu. Enerji Bir-Sen Genel Başkanı H. Bayram Tonbul’un 
açılış konuşmasının ardından bir konuşma yaparak,  milletin iradesine zarar verecek her türlü girişimin önlenmesi 
gerektiğini vurgulayan Gündoğdu, “Darbe girişimlerini kapsayan her türlü kuru, ıslak imzadan kurtulmamız lazım. 
Genelkurmay’ın içi ya da dışı nerede olursa olsun milletin hâkimiyetine zarar veren, halel getiren her türlü pislik ve 
girişimler önlenmelidir ki Meclis, milletin iradesinin tecelligahı olsun. Bunun için demokratik devlet istiyoruz, derin 
devlet istemiyoruz.” diye konuştu. Bir sivil toplum kuruluşu olarak yok edilmeye çalışılan millet iradesini savunmakla 
da görevli olduklarını belirten Gündoğdu, “Dünyanın neresinde olursa olsun mazlumların sesi olma mecburiyetin-
deyiz. Bu günlerde de yüksek sesle bunu vurgulamalıyız.” diye konuştu. 

ÇANAKKALE’DE, ‘KUŞATILMIŞ DEMOKRASİ VE  
SİVİL TOPLUMUN UYANIŞI’ KONULU KONFERANS VERİLDİ

16 Kasım 2009 
Memur-Sen Çanakkale İl Temsilciliği’nin yeni hizmet binasının açılışı gerçekleştirildi. Memur-Sen Çanakkale İl 
Temsilciliği’nin yeni hizmet binasının açılış törenine katılmak ve ‘Kuşatılmış Demokrasi ve Sivil Toplumun Uyanışı’ 
konulu konferans vermek için Çanakkale’ye gelen Gündoğdu, açılışta yaptığı konuşmada, Türkiye’nin geçtiği bu 
kritik süreçte kazananın demokrasi olması gerektiğini söyledi. Sorunların çözülmemesi ve kendi varlık sebeplerini 
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Enerji Bir-Sen İl Temsilcileri Toplantısı, ANTALYA

Memur-Sen Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Toplantısı, ANKARA

Diyanet-Sen İl Temsilcileri Toplantısı, ANTALYA



bu sorunlara bağlayan birilerinin olduğunu da söyleyen Gündoğdu, “Biz diyoruz ki, artık analar ağlamasın. Demok-
ratik açılım yapılırken, hiç bir şehit anasının yüreği tekrar sızlamasın. Şehit kanından kendine menfaat sağlayıp siyasi 
kazanç elde etmeye çalışanlarla terörden beslenenlerin ellerinden bu oyuncakları alınmalıdır” şeklinde konuştu.

BALIKESİR’DE, TEŞKİLAT ÇALIŞMASI YAPILDI

17 Kasım 2009 
Memur-Sen Balıkesir Temsilciliği’nin yeni hizmet binasının açılışı gerçekleştirildi. Açılış törenine katılan Memur-Sen 
Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, Türkiye’nin ıslak ve kuru imza-
larla kaosa sürüklenmek istendiğini kaydetti. Gündoğdu, “Ülkemizde hâlâ kandan siyasi ya da sendikal rant elde et-
meye çalışanlar var” dedi. Törene Memur-Sen Genel Eğitim ve Dış İlişkiler Sekreteri Ahmet Kaytan, Memur-Sen’e 
bağlı sendikaların il ve şube başkanlarının yanı sıra, AK Parti Balıkesir İl Başkanı Adil Çelik, İl Kadın Kolları Başkanı 
Hülya Kamçı, AK Parti Belediye Meclis Üyesi Canan Kovacıoğlu ve çok sayıda Memur-Sen üyesi katıldı. 

KÜLTÜR MEMUR-SEN, GENEL KURULU YAPILDI

21 Kasım 2009 
Memur-Sen’e bağlı Kültür Memur-Sen 3. Olağan Genel Kurulu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Eğitim ve 
Araştırma Merkezi (ÇASGEM) Toplantı Salonu’nda yapıldı. Tek liste halinde gidilen seçimlerde yeniden genel 
başkan seçilen Kültür Memur-Sen Genel Başkanı Galip Yıldırım, esas olanın Kültür Memur-Sen’i daha ileri taşımak 
olduğunu, genel kurulların da bu yarışta bayrak değişimi anlamına geldiğini söyledi. Genel Kurula, Memur-Sen Genel 
Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri, bağlı sendikaların genel başkan ve yönetim kurulu üyeleri ile çeşitli sivil toplum 
kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

EĞİTİM-BİR-SEN TÜRKİYE BULUŞMASI ANTALYA’DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

21 Kasım 2009 
Memur-Sen Genel Başkanı ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, 2010 Bütçe Kanun Tasarısı’nın 
memurların, dar ve sabit gelirlilerin beklentilerinin çok uzağında olduğunu söyledi. Türkiye genelinden yaklaşık 3 
bin temsilcinin katıldığı toplantının açılışında konuşan Ahmet Gündoğdu, toplantıya Türkiye’nin doğusundan ve ba-
tısından geniş bir katılım olduğunu belirterek, bunun Eğitim-Bir-Sen’in ‘sağlam bir zemine’ oturduğunun göstergesi 
olduğunu söyledi. 2009 yılı toplu görüşmelerinde Kamu İşveren Kurulu tarafından taleplerinin kabul edilmediğini 
ifade eden Gündoğdu, Uzlaştırma Kurulu’nun kendi taleplerini aynen hükümete yansıtmasının da bir tavır değişikliği 
sağlamadığını kaydetti.

“ÖĞRETMENLER GÜNÜ” AFYONKARHİSAR’DA  
DÜZENLENEN PROGRAMLA KUTLANDI

24 Kasım 2009 
Öğretmenler Günü için kutlama düzenleyen Eğitim-Bir-Sen Afyonkarahisar Şubesi, eğitim camiası ve üyeleri ile 
biraraya geldi. Kutlama programına Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu ile Eğitim Bir-
Sen Genel Mevzuat ve Tolplu Görüşme Sekreteri Ramazan Çakırcı’nın yanı sıra Afyonkarahisar Belediye Başkanı 
Burhanettin Çoban, İl Milli Eğitim Müdürü Hidayet Yıldırım ve müdür yardımcıları, AK Parti İl Başkanı Mehmet 
Zeybek, Saadet Partisi İl Başkanı İsmail Yalçınkaya, sendika üyeleri ve eşleri katıldı. Öğretmenler günü programına 
katılan Ahmet Gündoğdu, çalışanların kazanımları için hareket etmesi gereken CHP’nin, yargıyla işbirliği yaparak 
önce öğrenci burslarını; şimdi de kamu çalışanlarının toplu görüşme primini iptal ettirdiğini söyledi.
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SAĞLIK-SEN GENİŞLETİLMİŞ BAŞKANLAR KURULU, 
ANTALYA’DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

5 Aralık 2009 
Sağlık-Sen, Antalya Kremlin Palace Otel’de, Genişletilmiş Teşkilat Toplantısı düzenledi. Toplantının açılışında ko-
nuşan Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, 2009 toplu görüşmelerinde toplu sözleşme ve grev hakkı ile 
aylık ücretlere yapılacak zam konusunda uzlaşma sağlanamadığını hatırlatarak, “Biz her platformda dile getiriyoruz. 
Masa değil, yasa sorunlu. Mevcut yasa ve bu yasanın gölgesinde yapılan toplu görüşmeler, kamu çalışanlarının hak-
larını savunmada yeterli gelmemektedir. Bu yasa değişmedikçe, kamu çalışanlarına toplu sözleşme ve grev hakkı 
verilmedikçe gelecek yılki toplu görüşmelere katılmayacağız” şeklinde konuştu. Memur-Sen Genel Sekreteri ve 
Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Kaçar da yaptığı konuşmada, 2007’de 45 bin 500 olan üye sayısının 2009 yılında 
93 bin 705’e çıktığını ve bu sayıyla sağlık hizmet kolunun tek yetkili sendikası olduklarını kaydetti.

MEMUR-SEN GENİŞLETİLMİŞ BAŞKANLAR KURULU YAPILDI

10 Aralık 2009 
Memur-Sen Genişletilmiş Başkanlar Kurulu toplanarak, son gelişmeleri değerlendirdi. Eylemlilik sürecinin devam 
etmesinin benimsendiği toplantıda, gündemdeki konulara ait değerlendirmelerde de bulunuldu. Karayolları Sosyal 
Tesisleri’nde yapılan toplantının açılışında konuşan Genel Başkan Ahmet Gündoğdu, Memur-Sen ve Türkiye gün-
deminde yer alan konulara ilişkin görüşlerini açıkladı. Toplantıda söz alan genel başkan ve genel merkez yönetim 
kurulu üyeleri, gündemle ilgili görüş ve düşüncelerini dile getirdi

KOCAELİ’DE, EĞİTİM BİR-SEN İLÇE TEMSİLCİLİKLERİ  
AYNI ÇATI ALTINDA TOPLANDI

18 Aralık 2009 
Eğitim-Bir-Sen Çayırova, Darıca ve Dilovası Temsilcilikleri’nin aynı çatı altında toplanmasıyla oluşturulan Eğitim-
Bir-Sen  Gebze Temsilciliği’nin açılışına katılan Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, yaptığı konuşmada, 
gündeme dair açıklamalarda bulundu. Gündoğdu, siyaset yapmak için ortaya çıkanların siyaseti halk için yapması ge-
rektiğini söyledi. Eğitim-Bir-Sen Kocaeli Gebze İlçe Temsilciliği’nin açılışı ve Kocaeli İl Divan Toplantısı porgramının 
ardından İstanbul’a geçen Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, 19 ve 20 Aralık 2009 tarihlerinde İstanbul 
Eğitim-Bir-Sen 4, 6, 1 ve 2 Nolu Şubelerinin Divan Toplantıları ve Programlarına katıldı. Genel Başkan Gündoğdu, 
Şube Başkanları, Yönetim Kurulu Üyeleri, İlçe Başkanları ve İş Yeri temsilcilerinin hazır bulunduğu ‘Şube Divan 
Toplantıları’nda ülke gündemi ve sendikal gündemle ilgili birer konuşma yaparak, yeni dönem sendikal çalışmalarla 
ilgili bilgi alışverişinde bulundu.

ULAŞTIRMA MEMUR-SEN BAŞKANLAR KURULU YAPILDI

26 Aralık 2009 
Ulaştırma Memur-Sen Başkanlar Kurulu, Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü Konferans Salonu’nda gerçekleş-
tirildi. Ulaştırma Memur-Sen Genel Başkanı H.İbrahim Kütük’ün yaptığı açılış konuşmasının ardından bir konuşma 
yapan Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, ‘sendika ne işe yarar, sendikacılık nedir’ diyenlere en iyi cevabı 
Memur-Sen’in verdiğini söyledi. Sendikacılık ve örgütlü topluma, Memur-Sen’in yeni bir anlam kazandırdığını kay-
deden Gündoğdu, özelde kamu çalışanlarının hakkını arayan ve bunun mücadelesini veren Memur-Sen’in, genelde 



ise ülke meselelerine karşı duyarlılık gösterdiğini ifade etti.  Gündoğdu, hak arama mücadelesinde Memur-Sen’in 
stratejisinin önemine dikkat çekerek, “Başka konfederasyonlar gibi, masadaki sandalyesi bire inince Toplu Görüşme 
Masası’nı protesto edenlerden olmadık. Biz toplu görüşmelerden önce, toplu sözleşme ve grev hakkı verilmezse, 
gelecek yıl masaya oturmayacağımızı söyledik. Bunu da en güçlü olduğumuz zamanda söyledik. Toplu görüşmeler-
den hemen sonra başlattığımız eylemlilik sürecimiz de devam ediyor” şeklinde konuştu.

EĞİTİM BİR-SEN GAZİANTEP ŞUBESİ YENİ HİZMET BÜROSUNUN AÇILIŞI YAPILDI

8 Ocak 2010 
Eğitim Bir-Sen Gaziantep Şubesi’nin açılışı gerçekleştirildi. Açılışta konuşan Genel Başkan Ahmet Gündoğdu, tam 
demokratik bir Türkiye isteniyorsa bunun yolunun da demokratik bir anayasadan geçtiğini söyledi. Darbe lafını 
ağzına alanlara bile ceza verilmesi gerekirken, Anayasa’daki geçici 15. madde sayesinde darbecilerin korunduğunu 
ifade eden Gündoğdu, “Başkomutandan, yargıdan ‘sır’ oda olmaz, olamaz. Demokratik, sosyal hukuk devletine 
inanıyorsak, hukukun üstünlüğüne de inanmalı ve ona göre hareket etmeliyiz. Sır oda kavramları artık litarütürü-
müzden çıkmalı” şeklinde konuştu.

MEMUR-SEN GAZİANTEP TOPLANTISI YAPILDI

8 Ocak 2010 
Gaziantep Memur-Sen Toplantısı, Eğitim Bir-Sen Gaziantep Şubesi Mehmet Akif İnan Salonu’nda yapıldı. Toplan-
tıda konuşan Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, sendikacılığı Türkiye’nin demokratikleşmesi açısından 
önemsediklerini söyledi. Önceki gün Eğitim Bir-Sen Gaziantep Şubesi’nin açılışını yaptıklarını, akşam da Eğitim 
Bir-Sen Gaziantep İşyeri Temsilcileri ve yöneticileri toplantısı yaptıklarını hatırlatan Gündoğdu, bugün yaptıkları 
Memur-Sen Temsilciler Toplantısı ile gündeme ait konularda görüş alış verişinde bulunacaklarını kaydetti. Yaptıkları 
bütün bu çalışmaların, kamu çalışanlarının hakkını korumanın yanında, sendikacılığın demokratikleşme sürecine 
katkısı olarak da gördüklerini vurgulayan Gündoğdu, “Demokratik açılım, ergenekon soruşturması gibi gelişmeler 
gösteriyor ki bu ülke kamburlarından kurtuluyor. Kamburlardan kurtulmak için demokratikleşme; demokratikleşme 
içinse, laik, demokratik, sosyal ve hukuk devleti kavramları yerine oturmalı, birlikte ele alınmalıdır. Bu kavramlar 
birbirinden ayrıldığı takdirde bir anlam ifade etmez. Laikliği amir hüküm yaparsak, doğduğu yer olan Fransa’da bile 
olmayan, dindarları döven bir sopaya dönüştürürüz.” şeklinde konuştu.

MEMUR-SEN MALATYA İL DİVAN TOPLANTISI YAPILDI

11 Ocak 2010 
Memur-Sen Malatya İl Divan Toplantısı’na katılmak için Malatya’da bulunan Ahmet Gündoğdu, bir basın toplantısı 
düzenledi. Çalışanların hakkını alması, gelir adaletsizliğinin sona ermesinin temelinde de demokratikleşememe ol-
duğunu söyleyen Gündoğdu, büyümeden pay alamayan kamu çalışanlarına, kriz bahane edilerek hak ettikleri ücret 
artışının yapılmamasının anlaşılır olmadığını kaydetti. Türkiye’nin kamburlarından kurtulmak için bir fırsat yakaladığını 
söyleyen Gündoğdu, “Türkiye bu fırsatı iyi değerlendirmelidir. Demokratikleşme sürecini başarıyla tamamlamalıdır. 
Yeni şehitler vermeden, şehit aileleri üzülmeden ve terör örgütü muhatap alınmadan insan hakları çerçevesinde 
sorunlar çözülmelidir” şeklinde konuştu. Gündoğdu, Türkiye’nin bütün sorunlarından kurtulması için demokratik 
bir anayasaya sahip olması gerektiğini söyledi. Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, Malatya ziyareti kap-
samında İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemil Çelik ve Belediye Başkanı Ahmet Çakır’ı ziyaret etti. Ziyarete, 
Memur-Sen İl Temsilcisi, Eğitim Bir-Sen Şube Başkanı Şahin Kayaduman ve Eğitim Bir-Sen Malatya İl Yönetim 
Kurulu üyeleri de katıldı. 
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Memur-Sen Türkiye Buluşması, SBN Ferdi Kaza Sigortası Anlaşması İmza Töreni, ANKARA-KIZILCAHAMAM

Memur-Sen Türkiye Buluşması ANKARA-KIZILCAHAMAM

Memur-Sen Türkiye Buluşması ANKARA



MEMUR-SEN ŞANLIURFA İL DİVAN TOPLANTISI YAPILDI

11 Ocak 2010 
Memur-Sen Şanlıurfa İl Divanı, Mozaik AVM’de yapıldı. Memur-Sen Genel Eğitim ve Dış İlişkiler Sekreteri Ahmet 
Kaytan’ında katılarak bir selamlama konuşması yaptığı İl Divan Toplantısının açılış konuşmasını ise Memur-Sen Şan-
lıurfa İl Başkanı Mahmut Atçı yaptı. Burada konuşan Ahmet Gündoğdu, her türlü kazanım için demokratikleşmenin 
şart olduğunu, demokratikleşmeye giden yolda atılacak adımların örgütlülük halinde daha büyük anlam kazanacağını 
belirtti.

MEMUR-SEN ADIYAMAN İL DİVAN TOPLANTISI YAPILDI

12 Ocak 2010 
Memur-Sen Konfederasyonu Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, Adıyaman’da sendikanın il divan kurulu toplantısına 
katıldı. Memur-Sen Konfederasyonu Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, bölgede yaptığı incelemeleri Adıyaman’da 
sürdürdü. Adıyaman öğretmenevi salonunda basına kapalı olarak gerçekleşen il divan kurulu toplantısına katılan 
Gündoğdu, burada sendikal faaliyetler hakkında bilgi aldı. Memur-Sen Adıyaman Temsilcisi Gaffari İzci, Memur-Sen 
Malatya Temsilcisi Şahin Kayaduman, konfederasyona bağlı sendikaların başkanları ve yöneticileri, ilçe başkanları 
divan kurulu toplantısına katıldı. Toplantıda, toplu görüşme, Memur-Sen’in Adıyaman’da ki faaliyetleri, memurların 
yaşadıkları sıkıntılar ve sendikal çalışma konularının görüşüldüğü bildirildi.

ADIYAMAN VALİSİ SODAN ZİYARET EDİLDİ

12 Ocak 2010 
Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, Adıyaman Valisi Ramazan Sodan’ı makamında ziyaret etti. Berabe-
rinde Malatya Memur-Sen İl Başkanı Şahin  Kayaduman, Malatya Bem-Bir-Sen Şube Başkanı Hanifi Acar, Adıyaman 
Bem-Bir-Sen Başkanı Mahmut İnan, Memur-Sen Adıyaman İl Temsilcisi Gaffari İzci, Adıyaman Sağlık-Sen Başkanı 
Abdulkadir Bozan ve Milli Eğitim Müdürü Hasan Alaköse ile birlikte Adıyaman Valisi Ramazan Sodan’ı makamında 
ziyaret eden Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, valilik şeref defterini imzaladı. Vali Ramazan Sodan 
tarafından, Ahmet Gündoğdu’ya Nemrut heykelciklerinden hediye edildi. Adıyaman Memur-Sen İl Temsilciliği 
tarafından düzenlenen ‘Kuşatılmış Demokrasi ve Sivil Toplum’ adlı konferansa katılan Memur-Sen Genel Başkanı 
Ahmet Gündoğdu, Memur-Sen olarak bir taraftan memurun ekmeğinin büyütülmesinin mücadelesini verirken, 
diğer taraftan da ülkenin ekmeğinin büyümesini önemsediklerini vurguladı.

MEMUR-SEN KAHRAMANMARAŞ İL DİVAN TOPLANTISI YAPILDI

13 Ocak 2010 
Kahramanmaraş Memur-Sen İl Temsilciliği görevindeki devir-teslim törenine katılmak üzere kente gelen Memur-
Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Görevinden ayrılan Abdur-
rahman Acer’e hizmetlerinden dolayı teşekkür eden Gündoğdu, yeni İl Temsilcisi Alpaslan Alkış’a başarılar diledi. 
Daha sonra Memur-Sen Şube binasında düzenlenen basın toplantısında konuşan Gündoğdu, İsrail’in dünyada 
yalnızlaştığını ancak Mısır gibi devletlerin İsraillilik yapmaya devam ettiğini kaydetti. Eğitim-Bir-Sen Kahramanmaraş 2 
Nolu Şubesinin Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi ile yaşanan problemlere de değinen Gündoğdu, üniversi-
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te yönetiminin uygulamalarını eleştirerek, KSÜ Rektörü Prof. Dr. Nafi Baytorun’u sendikaya baskı kurmakla suçladı. 
Basın toplantısının ardından Memur-Sen heyetiyle birlikte resmi kurum ziyaretleri de gerçekleştiren Gündoğdu, 
Kahramanmaraş Valisi Mehmet Niyazi Tanılır’a da nezaket ziyaretinde bulundu. 

MEMUR-SEN BURDUR İL DİVAN TOPLANTISI YAPILDI

30 Ocak 2010 
Memur-Sen Burdur İl Yönetim Kurulu üyeleriyle toplantı yapmak üzere Burdur’a gelen Memur-Sen Genel Başkanı 
Ahmet Gündoğdu, Memur-Sen İl yönetimiyle birlikte Vali İbrahim Özçimen’i ziyaret etti. Daha sonra da, Memur-
Sen Burdur İl Temsilciliği’nde basın mensuplarının sorularını cevaplandırdı. Türkiye’de 376 bin üyeye sahip en büyük 
konfederasyon olduklarını belirten Gündoğdu, devletin memur ve işçiler arasında ayrımcılık yaptığını, devletin kamu 
işçisiyle toplu sözleşme imzaladığını, memur ile imza başına geçmekten imtina ettiğini belirterek, anayasa değişikli-
ğine destek verdi.

2.ÜNİVERSİTE TEMSİLCİLERİ TOPLANTISI ANTALYA’DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

30 Ocak 2010 
2. Üniversite Temsilcileri Toplantısı için geldiği Antalya’da, toplantının açılışında konuşan Genel Başkan Ahmet 
Gündoğdu, devletin milleti değil, milletin devleti olması gerektiğini ifade ederek, “Devletin milleti mi, milletin devleti 
mi; biz tereddütsüz ‘milletin devleti’ diyoruz. Güvenlik olmadan özgürlük, özgürlük olmadan da güvenlik olmaz” 
dedi. Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, 28 Şubat sürecinde dik duran aydınlar ve akademisyenler 
olsaydı, darbecilerin bu kadar ileri gidemeyeceklerini, toplumun da bu kadar zarar görmeyeceğini söyledi. Gün-
doğdu, 61 model Anayasa’ya göre çıkarılmış olan İç Hizmet Kanunu ile devleti milletten koruma görevinin Türk 
Silahlı Kuvvetleri’ne verildiğini hatırlatarak, “Cumhuriyeti cumhurdan koruma anlayışını kabul etmemiz mümkün 
değildir. Cumhur olmadan cumhuriyet olur mu? Siz kimi kimden koruyorsunuz. Bu garabet sona ermelidir” şeklinde 
konuştu.
 

MEMUR-SEN ISPARTA İL DİVAN TOPLANTISI YAPILDI

30 Ocak 2010
Cumartesi Genel Başkan Gündoğdu, Eğitim Bir-Sen Isparta Şubesi İl Divan Toplantısı’na katıldı. Isparta da Memur-
Sen heyetiyle birlikte resmi kurum ziyaretlerin de de bulunan Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ahmet 
Gündoğdu, Öğretmenevi’nde gerçekleştirilen İl Divan Toplantısı’nda yaptığı konuşmasında, 7 yılda alınamayan 
birçok kazanımın, Eğitim-Bir-Sen’in Milli Eğitim Bakanlığı’nda yetkiyi alarak girdiği Kurum İdari Kurulu Toplantısı’nda 
karara bağlandığını söyledi. Türkiye’nin kirlerinden arınma süreci yaşadığını, bunun için bazı sancılar çekildiğini kay-
deden Gündoğdu, “Değerlerin öne çıkarılmasının Eğitim-Bir-Sen için de önemli olduğunu ifade ederek, “Değerle-
rimizi koruyamazsak, yitip gideriz. Adanmışlığımız yoksa hiçbir şey değiliz” dedi.
 

MEMUR-SEN AFYONKARAHİSAR İL DİVAN TOPLANTISI YAPILDI

30 Ocak 2010 
Memur-Sen Afyonkarahisar İl Temsilciliği’nin Divan Toplantısı öncesi basın toplantısı düzenleyen Memur-Sen Ge-
nel Başkanı Ahmet Gündoğdu, Türkiye’nin yeni ve sivil bir anayasaya ihtiyacı olduğunu kaydetti.  Gündoğdu, milli 
iradenin Amasya protokolü ile tanındığını, EMASYA ile geri alındığını söyledi.  Amasya Genelgesi ile tanınan millet 



iradesinin, EMASYA protokolü ile geri alındığını belirten Gündoğdu, “Çelişkilerden kurtulmuş bir anayasaya ihtiyaç 
var. Bu anayasa, 72 milyonu kucaklayan sivil bir Anayasa olmalıdır. Piyano ile ney birlikte müzik yapabilir. Yeter ki 
beste güzel olsun. Grevli, toplu sözleşmeli sivil bir Anayasa yapılmalıdır” dedi. Gündoğdu, daha sonra Afyonkara-
hisar Valisi Haluk İmga, Belediye Başkanı Burhanettin Çoban ve Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali 
Altuntaş’ı ziyaret etti. 

MEMUR-SEN GENİŞLETİLMİŞ BAŞKANLAR KURULU, GÜNDEMİ DEĞERLENDİRDİ

6 Şubat 2010 
Memur-Sen Genişletilmiş Başkanlar Kurulu, TMO Eğitim Tesisleri’nde toplandı. Genel Başkan Gündoğdu ve bağlı 
sendikaların genel başkan ve yönetim kurulu üyelerinin bir araya geldiği toplantıda, gündemdeki konulara ilişkin 
değerlendirmelerde bulundu. Toplantının konusunu ağırlıklı olarak, TEKEL işçilerinin eylemi ve 9-10 ve 11 Şubat’ta 
gerçekleştirilecek ‘Toplu Sözleşme ve Grev Hakkı’ çalıştayı oluşturdu. Toplantının açılışında konuşan Memur-Sen 
Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, bundan kısa bir süre önce Hakk’ın rahmetine kavuşan Memur-Sen Genel Teşki-
lat Sekreteri ve Diyanet-Sen Genel Başkanı Ahmet Yıldız’ın aramızdan ayrılışının camiada oluşturduğu acıyı hatırlat-
tı. Ahmet Yıldız’la birlikte geçtiğimiz yıl aramızdan ayrılan Toç Bir-Sen Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Serdar 
Gülllüoğlu’na da Allah’tan rahmet dileyen Gündoğdu, Çorum’da geçirdiği trafik kazası sonrası yoğun bakımda olan 
Bem-Bir-Sen Genel Sekreteri İbrahim Keresteci’ye de Allah’tan acil şifalar diledi. Daha sonra gündemdeki konu-
larla ilgili bilgi veren Genel Başkan Ahmet Gündoğdu, değerlendirmelerini, Memur-Sen tarafından gerçekleştirilen 
“Uluslararası Demokrasi Kongresi”, “Tekel İşçileri”, 9-10 ve 11 Şubat tarihleri arasında, Devlet Bakanlığı’nın koor-
dinesinde gerçekleştirilecek “Toplu Sözleşme ve Grev Hakkı Çalıştayı” başlıklarıyla sürdürdü. Değerlendirmenin 
ardından, Memur-Sen Genel Sekreteri ve Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Kaçar’ın moderatörlüğünde yapılan 
Başkanlar Kurulu’nda daha sonra, sendikalar tarafından ‘Toplu Sözleşme ve Grev Hakkı Çalıştayı’ için hazırlanan ra-
porlar okundu. Başkanlar Kurulu’na hazırlık raporlarını sunan sendikaların bu çalışmalarının görüşülmesinden sonra, 
Başkanlar Kurulu’na katılan Genel Başkanlar, gündemle ilgili görüşlerini açıkladı. Genişletilmiş Başkanlar Kurulu’nun 
öğleden sonraki bölümünde ise, 9-10 ve 11 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek Toplu Sözleşme ve Grev 
Hakkı Çalıştayı için gündeme alınan konular hakkında çalışma gerçekleştirildi. Ayrıca, bu çalıştaya Memur-Sen adına 
katılacak isimler tespit edildi.

ÇUMAK, MEMUR-SEN GENEL TEŞKİLAT SEKRETERLİĞİ GÖREVİNE BAŞLADI

19 Şubat 2010 
Hüseyin Çumak, Memur-Sen Genel Teşkilat Sekreteri Ahmet Yıldız’ın 25 Ocak 2010 tarihinde vefat etmesi üze-
rine, Memur-Sen Genel Merkez Yönetim Kurulu kararıyla, 16 Şubat 2010 tarihinden itibaren Memur-Sen Genel 
Teşkilat Sekreterliği görevine başladı.
 

SAKARYA’DA, ‘SİVİL TOPLUM VE KUŞATILMIŞ DEMOKRASİ’  
KONULU KONFERANS VERİLDİ

25 Şubat 2010 
Eğitim-Bir-Sen Sakarya Şubesi tarafından AKM de düzenlenen “Sivil Toplum ve Kuşatılmış Demokrasi” konulu kon-
feransa konuşmacı olarak katılan Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, Türkiye’nin en önemli sorununun 
anayasa krizi olduğunu söyledi. Gündoğdu, Anayasa Mahkemesi, Danıştay ve HSYK gibi yüksek yargı organlarının 
verdikleri kararlarla TBMM’yi devre dışı bıraktığını, yürütme yetkisine müdahale ettiğini dile getirerek, “Ülke bir 
ekonomik krizden geçiyor, bir de demokratikleşme sancıları çekiyor. Ülkenin en önemli sorunu darbe anayasasının 
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Memur-Sen İl Divan Toplantısı, HATAY

Sivil Toplum ve Kuşatılmış Demokrasi Konferansı, NEVŞEHİR 

Memur-Sen İl Divan Toplantısı, OSMANİYE



oluşturduğu krizdir. Bu anayasada var olan geçici 15. madde başta olmak üzere geçici maddelerle halen darbeci-
leri koruyan, millet iradesinin saygınlığını güvence altına almayan, bu mevzuat krizidir. Hürriyetin özgün kılınacağı 
adımlar önemli ama bu anayasa varlığını sürdürdüğü sürece bu açılımların bir noktaya takılıp kalacağı endişesini 
taşıyoruz” dedi. 

MEMUR-SEN BÜYÜK TÜRKİYE BULUŞMASI KIZILCAHAMAM’DA GERÇEKLEŞTİ

1 Mart 2010 
Memur-Sen’e bağlı sendikaların Türkiye genelindeki şube başkan ve temsilcileri, Kızılcahamam’da bir araya geldi. 
Genel merkez tarafından gerçekleştirilen organizasyonda bir araya gelen Memur-Sen teşkilatı, ayrıca Şekerbank 
ve SBN ile imzalanan anlaşmanın töreninde yer aldı. Genişletilmiş Teşkilat Toplantısı’nda konuşan Genel Başkan 
Gündoğdu, Türkiye’nin en önemli sorunlarından birisinin demokratikleşememe olduğuna dikkat çekerek, yapılması 
gerekenin darbeleri ve darbecileri koruyan 82 Anayasası’nın değiştirilmesi olduğunu vurguladı. Gündoğdu, “Bu ka-
dar geçici madde varken, EMASYA protokolünden kurtulmakla hiç bir şeyi çözmüş olmazsınız. Ak Parti, kapatılma 
davaları konusunda korkulu rüya görmek istemiyorsa, yeni bir anayasa yapmalıdır. Darbeye teşebbüs etmek bir 
tarafa, rüyalarında görmelerinin önüne geçecek düzenlemeler yapılmalıdır” şeklinde konuştu. Genel Başkan Ahmet 
Gündoğdu’nun konuşmasından sonra, Memur-Sen Konfederasyonu’na bağlı sendikaların genel başkanları gündeme 
ilişkin görüşlerini açıkladı. İl Temsilcileri de kürsüye gelerek düşüncelerini paylaştı.

‘EĞİTİM-ÖĞRETİM-BİLİM HİZMET KOLU ÇALIŞANLARI VE  
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ŞURASI’ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

7 Mart 2010 
Eğitim-Bir-Sen tarafından düzenlenen “Eğitim-Öğretim-Bilim Hizmet Kolu Çalışanları Sorunları ve Çözüm Önerileri 
Şurası” Başkent Öğretmenevi’nde başladı. İki gün sürecek Şura’nın açılışında konuşan Genel Başkan Ahmet Gün-
doğdu, eğitimin sorununun, çalışanların sorunları çözülmeden çözülemeyeceğini söyledi. 
 

KIRIKKALE’DE, ‘SİVİL TOPLUM VE KUŞATILMIŞ DEMOKRASİ’  
KONULU KONFERANS VERİLDİ

11 Mart 2010 
Kırıkkale Memur-Sen İl Teşkilatı tarafından düzenlenen “Kuşatılmış Demokrasi ve Sivil Toplum Konferansı’na ko-
nuşmacı olarak katılan Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, yaşanan ekonomik, politik, sosyal krizlerin ve 
kaosların kaynağının 1982 Anayasası olduğunu belirterek, “Anayasa beklentisini karşılamazsak çatışma ve tartışmalar 
devam edecek.” dedi. Gündoğdu, sivil ve demokratik yeni bir anayasanın yürürlüğe girmesiyle yaşanan tartışmaların 
sona ereceğini, yeni tartışmaların oluşmasının da önüne geçileceğini vurguladı. Kırıkkale’de ulusal ve yerel basın 
mensuplarıyla bir araya gelen Genel Başkan Gündoğdu, daha sonra sırasıyla Kırıkkale Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Ekrem Yıldız, Vali Hakan Yusuf Güner, Belediye Başkanı Veli Korkmaz, Sağlık İl Müdürü Ergül Demiral, Yüksek 
İhtisas Hastanesi Başhekimi Osman Acar, İl Müftüsü Osman Şarklı, Milli Eğitim Müdürü Mehmet Peker, Devlet 
Hastanesi Başhekimi Dr. Mehmet Öncel’i ziyaret etti. Ziyaretlerinin ardından Memur-Sen Genişletilmiş İl Divan 
Toplantısı’na katıldı. Gündoğdu’nun ‘Kırıkkale Programı’na Büro Memur-Sen Genel Başkanı ve Memur-Sen Genel 
Mali Sekreteri Yusuf Yazgan, Büro Memur-Sen Genel Sekreteri Uğur Ünalan, Genel Mali Sekreter Kadir Çiçek, 
Diyanet-Sen Genel Teşkilatlanma Sekreteri Mehmet Ali Güldemir de eşlik etti.

TEŞKİLAT ÇALIŞMALARI  /  237



238  / 4. OLAĞAN GENEL KURUL FAALİYET RAPORU

MEMUR-SEN KONYA İL TEMSİLCİLİĞİ, ÜYELERİNE  
MEMUR-SEN FIRSATLARINI TANITTI

13 Mart 2010 
Memur-Sen Konya İl Temsilciliği tarafından düzenlenen Ferdi Kaza Sigortası tanıtım toplantısına katılan Memur-Sen 
Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, Memur-Sen Konya İl Temsilcisi Latif Selvi’nin açılış konuşmasının ardından bir ko-
nuşma yaparak, üyelerin ekonomik haklarının yanında özel hayatlarında da kolaylıklar sunan bir anlaşma yapıldığını 
söyledi.  Islak imza, balyoz planları, irtica ile mücadele planları adı altında gerçekleştirilmek istenenlerin demokrasiyi 
ıslatmaktan başka bir anlam içermediğini kaydederek, bunları gerçekleştirmek isteyenlerin hesap verir konumda ol-
masının gelinen süreç açısından önemine dikkat çekti. Gündoğdu, demokratikleşmenin önünün yargı engeli, darbe 
planlarıyla kesilmeye çalışıldığını söyledi. “Dünyanın hiçbir çağdaş ülkesinde askerin görevi, cumhuru, cumhuriyeti 
korumak değildir” diyen Ahmet Gündoğdu, Türkiye’de cumhura güvenilmediği için, cumhuriyeti cumhurdan koru-
ma vazifesi edinenler olduğunu dile getirdi. Anayasa’nın geçici 15. maddesinin darbeleri ve darbecileri koruduğunu 
söyleyen Gündoğdu, “Siz darbe yapanları korudukça, darbe girişimleri elbette olacaktır. Önce darbeleri ve darbe-
cileri koruyan bu madde kaldırılmalı, darbe özlemi içinde bulunanlar rüyasını bile görememelidir” şeklinde konuştu. 

NEVŞEHİR’DE, ‘SİVİL TOPLUM VE KUŞATILMIŞ DEMOKRASİ’ 
KONULU KONFERANS DÜZENLENDİ

15 Mart 2010 
Memur-Sen Nevşehir Temsilciliği tarafından düzenlenen, ‘Kuşatılmış Demokrasi ve Sivil Toplum’ konulu konferansa 
konuşmacı olarak katılan Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, sivil toplumun, adı gibi sivil olması gerekti-
ğini, Ergenekonculara ev sahipliği yapan sivilceli toplum örgütü olmaması gerektiğini söyledi. Dünyanın her yerinde 
elde edilen başarıların sivil toplum ve sivil itaatsizlikle kazanıldığını söyleyen Gündoğdu, Roza Parks ile Filistinlilerin 
haklı davasına destek vermek için İsrail tankları altında can veren Rachel’ı örnek gösterdi. Dünyaya adalet ve barış 
getireceğini iddia edenlerin kan ve gözyaşından başka bir şey getirmediğini söyleyen Gündoğdu, bunların başında 
da ABD’nin geldiğini ifade etti. Konferans sonunda, ayrıca Memur-Sen’in Şekerbank, SBN ve Grup Marmara Sigor-
tacılık aracılığı ile yaptığı Grup Ferdi Kaza Sigortası’nın kapsamı hakkında da bilgi verildi. 

MEMUR-SEN NEVŞEHİR İL DİVAN TOPLANTISI YAPILDI

15 Mart 2010 
Memur-Sen Nevşehir İl Divan Toplantısı Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu başkanlığında yapıldı. 
Memur-Sen Genel Toplu Görüşme ve Mevzuat Sekreteri ve Enerji Bir-Sen Genel Başkanı Hacı Bayram Tonbul, 
Memur-Sen Genel Eğitim ve Dış İlişkiler Sekreteri Ahmet Kaytan, Eğitim Bir-Sen Genel Sekreteri Halil Etyemez, 
Diyanet-Sen Genel Teşkilat Sekreteri Mehmet Ali Güldemir ve Diyanet-Sen Genel Dış İlişkiler Sekreteri Mehmet 
Yaman da katıldı.

MEMUR-SEN KAYSERİ İL TEMSİLCİLİĞİ,  
ÜYELERİNE MEMUR-SEN FIRSATLARINI TANITTI

15 Mart 2010 
Memur-Sen Kayseri İl Temsilciliği tarafından düzenlenen ‘Şekerbank, SBN ve Grup Marmara Sigortacılık’ aracılığı ile 
imzalanan Grup Ferdi Kaza Sigortası’nın tanıtım toplantısına katılan Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, 
yaptığı konuşmada, “Yargıçlar devleti istemiyoruz. Üstünlerin hukuku değil, hukukun üstünlüğünü istiyoruz” dedi. 
Dünyada da üstünlerin hukukunun gündemde olduğunu söyleyen Gündoğdu, ABD’nin BM’deki konumunun da 



bunun açık bir örneği olduğunu kaydetti.Memur-Sen Kayseri İl Temsilcisi Aydın Kalkan ise, Memur-Sen’in sendikal 
duruşunun net olduğunu, üyelerinin ekonomik kazanımlarını artırmanın yanında sosyal haklarının da güvencesi 
olmak için çalıştıklarını söyledi. SBN anlaşmasının tanıtım toplantısının ardından, Kayseri İl Divan Toplantısı gerçek-
leştirildi. İl Divan Toplantısına Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu’nun yanı sıra, Memur-Sen Genel Toplu 
Görüşme ve Mevzuat Sekreteri ve Enerji Bir-Sen Genel Başkanı Hacı Bayram Tonbul, Memur-Sen Genel Eğitim 
ve Dış İlişkiler Sekreteri Ahmet Kaytan, Eğitim Bir-Sen Genel Sekreteri Halil Etyemez, Diyanet-Sen Genel Teşkilat 
Sekreteri Mehmet Ali Güldemir ve Diyanet-Sen Genel Dış İlişkiler Sekreteri Mehmet Yaman da katıldı.

SAĞLIK-SEN TARAFINDAN ‘SAĞLIKTA VİZYON’  
SEMPOZYUMU DÜZENLENDİ 

15 Mart 2010 
Sağlık Çalışanlarının temel sorunları,  Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep Akdağ ile Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet 
Gündoğdu’nun da katıldığı, Sağlık-Sen’in organizasyonu ve Sağlık Bakanlığı’nın katkılarıyla düzenlenen “Sağlıkta Viz-
yon” sempozyumunda ele alındı. Sağlık-Sen’in yetkili sendika olarak 30 Ekim 2009 tarihinde Sağlık Bakanlığı ile 
gerçekleştirdiği Kurum İdari Kurulu’nda varılan mutabakat çerçevesinde 12-14 Mart 2010 tarihleri arasında gerçek-
leştirdiği  “Sağlıkta Vizyon” sempozyumu 14 Mart Tıp Bayramına damgasını vurdu. Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep 
Akdağ’ın açılışını gerçekleştirdiği, sağlık çalışanlarının sorunları ve çözüm yolları sempozyumuna Bakanlık yetkilileri, 
bilim adamları,  il sağlık müdürleri, hastane başhekimleri ve hastane müdürleri, başhemşireler ile birlikte Sağlık-Sen 
Teşkilatının yönetim kurulları ile çeşitli meslek gruplarından sağlık çalışanlarından oluşan yaklaşık 1200 kişi katıldı. 
Sağlık-Sen Genel Başkanı Kaçar’ın yaptığı açılış konuşmasının ardından Bakan Akdağ ve Genel Başkan Gündoğdu 
da sempozyumda birer konuşma yaptı. 

HATAY VE OSMANİYE’DE MEMUR-SEN  
GENİŞLETİLMİŞ İL DİVAN TOPLANTILARI YAPILDI

20 Mart 2010 
Hatay ve Osmaniye’de “Memur-Sen Genişletilmiş İl Divan Kurulu” toplantıları Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet 
Gündoğdu başkanlığında gerçekleştirildi. İl Divan Toplantıları’nda konuşan Genel Başkan Gündoğdu, ‘’Toplu söz-
leşme ve grev hakkı içermeyen anayasa paketinin toplumu kucaklamayacağını’’ söyledi. Gündoğdu, bugüne kadar 
görev yapan tüm hükümetlere, memura grev ve toplu sözleşme ile siyaset yasağı koydukları için kırgın olduklarını 
belirtti. Memur-Sen Hatay İl Temsilcisi Ali Bayır ise gelişmeyen, büyümeyen örgütlerin hizmet alanlarından çekil-
meye mahkum olduğunu bildirdi. Bayır, Hatay temsilciliği olarak büyümeye ve gelişmeye hızla devam ettiklerini, 
5 binden fazla üyeye ulaştıklarını kaydetti. Toplantıda,  ‘Şekerbank, SBN ve Grup Marmara Sigortacılık’ aracılığı ile 
imzalanan Grup Ferdi Kaza Sigortası’nın tanıtımı da gerçekleştirildi. 

MEMUR-SEN ADANA İL DİVAN TOPLANTISI YAPILDI

22 Mart 2010 
Memur-Sen Adana İl Divan Toplantısı ile Memur-Sen İl Temsilciliği tarafından Adana Hekimevi Konferans 
Salonu’nda düzenlenen “Kuşatılmış Demokrasi ve Sivil Toplum” konulu konferansa konuşmacı olarak katılan Genel 
Başkan Gündoğdu, ‘Memur-Sen İl Divan Toplantısı öncesinde Adana’da gazetecilerle bir araya gelerek bir basın 
toplantısı düzenledi. Eğitim Bir-Sen Genel Mevzuat ve Toplu Görüşme Sekreteri Ramazan Çakırcı’nın da katıldığı 
toplantı Genel Başkan Gündoğdu’nun başkanlığında gerçekleşti. İl Divan Toplantısı sonrasında Memur-Sen İl Tem-
silcisi ve Eğitim Bir-Sen Şube Başkanı Ali Uslu’nun açılış konuşmasının ardından kürsüye gelerek konuşma yapan 
Gündoğdu, Türkiye’nin en sıcak gündeminin yeni anayasa paketi olduğunu belirterek, Memur-Sen olarak öteden 
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Memur-Sen İl Temsilciliği Açılış Töreni, DİYARBAKIR

Memur-Sen İl Divan Toplantısı,  İSTANBUL

Memur-Sen İl Temsilciliği Açılış Töreni, SİİRT



beri Türkiye’nin sıkıntılarını çözmesi için topyekûn bir anayasa değişikliği olması gerektiğini savunduklarını kaydetti. 
Gündoğdu, anayasa değişikliği paketinde yer alan, ‘memurlara toplu sözleşme ve grev hakkı’ maddesinin paketten 
çıkarıldığını belirterek, bu maddenin tekrar ilave edilmesi gerektiğini söyledi.

MEMUR-SEN MERSİN İL DİVAN TOPLANTISI YAPILDI
22 Mart 2010 

Mersin İl Divan Toplantısı ile Memur-Sen İl Temsilciliği tarafından düzenlenen “Kuşatılmış Demokrasi ve Sivil 
Toplum” konulu konferansa katılan Genel Başkan Gündoğdu, ‘Memur-Sen İl Divan Toplantısı’nın ardından İl Kül-
tür Merkezi Konferans Salonu’nda katılımcılara hitap etti. Eğitim Bir-Sen Genel Mevzuat ve Toplu Görüşme Sek-
reteri Ramazan Çakırcı’nın da katıldığı Genel Başkan Gündoğdu’nun başkanlığında yapılan Memur-Sen ve Eğitim-
Bir-Sen İl Divan Toplantılarının ardından Memur-Sen il Temsilciliği tarafından düzenlenen “Kuşatılmış Demokra-
si ve Sivil Toplum” konulu konferans’ta konuşan Gündoğdu, Türkiye’nin en önemli ve en sıcak gündeminin yeni 
anayasa paketi olduğunu vurgulayarak, Memur-Sen olarak öteden beri Türkiye’nin kangren olmuş problemlerini 
çözebilmesi için topyekûn bir anayasa değişikliğine acilen ihtiyaç duyduğunu savunduklarını kaydetti. Memur-Sen 
İl Temsilcisi ve Eğitim Bir-Sen Şube Başkanı Arif Özbek’in açılış konuşmasının ardından kürsüye gelen Gündoğdu, 
tüm platformlarda altını çizerek dile getirdiği gibi ülkenin en büyük sorununun darbe anayasası olduğunu kaydetti. 

MEMUR-SEN İSTANBUL İL DİVAN TOPLANTISI YAPILDI

26 Mart 2010 
Memur-Sen İstanbul İl Divan Toplantısı’na katılan Genel Başkan Ahmet Gündoğdu, Anayasa değişikliği paketinde 
‘kamu çalışanlarına toplu sözleşme hakkı’ verilmesinin Memur-Sen’in bir başarısı olduğunu belirterek, “Memur-Sen, 
destanlar yazmaya devam ediyor” dedi. Gündoğdu, İstanbul İl Divan Toplantısı’ndan önce de, İstanbul Valisi Mu-
ammer Güler, Ak Parti İstanbul İl Başkanı Aziz Babuşcu, Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Rektörü Prof. Dr. İsmail 
Yüksek, Milli Eğitim Müdürü Dr. Muammer Yıldız, Orman Bölge Müdürü Faruk Çebi, Karayolları 17. Bölge Müdürü 
Yakup Dost, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Emre Bilgili, İl Müftüsü Prof. Dr. Mustafa Çağrıcı ve  İstanbul Tek-
nik Üniversitesi (İTÜ) Rektörü Prof. Dr. Muhammed Şahin, Bedaş Genel Müdürü Abdullah Atalay’ın yanı sıra bir 
çok kurum yöneticisini ziyaret etti. Gerçekleştirilen ziyaretlere, Memur-Sen Genel Sekreteri ve Sağlık-Sen Genel 
Başkanı Mahmut Kaçar, Memur-Sen Genel Toplu Görüşme ve Mevzuat Sekreteri ve Enerji-Bir-Sen Genel Başkanı 
H.Bayram Tonbul, Memur-Sen Genel Mali Sekreteri ve Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, Bem-Bir-
Sen Genel Başkanı Mürsel Turbay, Toç-Bir-Sen Genel Başkanı Günay Kaya, Bayındır-Memur-Sen Genel Başkanı 
Abdülhadi Karasaban, Kültür Memur-Sen Genel Başkanı Galip Yıldırım, Birlik Haber-Sen Genel Başkanı Ali Erdo-
ğan, Memur-Sen İstanbul İl Temsilcisi Ahmet Yurtman ve sendikaların genel merkez yönetim kurulu üyeleri ve sen-
dikaların İstanbul şube başkanları katıldı. Genel Başkan Gündoğdu, Eğitim-Bir-Sen Genel Sekreteri Halil Etyemez’in 
başkanlığında yapılan Eğitim-Bir-Sen İstanbul 6 No’lu Şube İl Divanı Toplantısı’na da katılarak bir konuşma yaptı. 
Eğitim-Bir-Sen Mali Sekreteri Ahmet Özer’in de hazır bulunduğu toplantıda konuşan Şube Başkanı İdris Şekerci, 
hedeflerinin İstanbul genelinde en yüksek seviyede üye artışını yakalayan bir şube olmak olduğunu dile getirdi. 

MEMUR-SEN DİYARBAKIR İL TEMSİLCİLİĞİ YENİ HİZMET  
BÜROSUNUN AÇILIŞI    YAPILDI

27 Mart 2010 
Memur-Sen Diyarbakır İl Temsilciliği’nin yeni hizmet binasının açılışına katılan Memur-Sen Genel Başkanı Gündoğ-
du gündeme ait konulara ilişkin de açıklamalarda bulundu. Gündoğdu, Hükümet’in yeni anayasa paketinde memura 
toplu sözleşme hakkı tanımasını önemsediklerini belirterek, “Bugünlerde Memur-Sen ailesi olarak çok mutluyuz. 
Sivil, özgürlükçü ve her türlü istemi yargı kararına açık olduğu bir demokratik devleti önemsiyorduk. Kamu çalışan-
ları adına da toplu sözleşme ve grev hakkını önemsiyorduk. Hayata geçmemiş olsa da çok önemli gördüğümüz bu 
toplu sözleşme hakkının demokratikleşme paketi içinde yer almış olmasını önemsiyoruz” şeklinde konuştu.
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 MEMUR-SEN OSMANİYE İL DİVAN TOPLANTISI YAPILDI

20 Mart 2010 
Teşkilat ziyaretleri ve gerçekleştirilecek programlara katılmak üzere Osmaniye’ye gelen Gündoğdu, Eğitim Bir-Sen 
Şube Başkanı Erdoğan Asarkaya ve Memur-Sen Osmaniye İl Temsilcisi Mücahit Çelik’in açılış konuşmalarını yaptığı 
Öğretmenevi’ndeki toplantıda katılımcılara hitap etti. ‘Şekerbank, SBN ve Grup Marmara Sigortacılık’ aracılığı ile 
imzalanan ‘Grup Ferdi Kaza Sigortası’nın Yetkili Sigorta Uzmanı tarafından tanıtımının da yapıldığı Memur-Sen Os-
maniye İl Divanı Toplantısı, Genel Başkan Gündoğdu başkanlığında,  İl, şube başkanları ve yönetim kurulu üyeleri 
ile bir araya gelinerek sendikal çalışmalarla ilgili bilgi alışverişinde bulunulmasının ardından sona erdi. Memur-Sen 
Osmaniye İl Divanı Toplantısı’na, Eğitim Bir-Sen Genel Mevzuat ve Toplu Görüşme Sekreteri Ramazan Çakırcı da 
katıldı. 

ERZURUM’DA, ‘SİVİL TOPLUM VE KUŞATILMIŞ DEMOKRASİ’  
KONULU KONFERANS DÜZENLENDİ

29 Mart 2010 
Memur-Sen Erzurum İl Temsilciliği tarafından Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezi’nde düzenlenen 
“Kuşatılmış demokrasi ve sivil toplum” konferansına konuşmacı olarak katılan Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet 
Gündoğdu, konferansta yaptığı konuşmasında, “Bu kadar balyoz planı, kozmik odası olan bir ülkenin demokratikleş-
mesini beklemek mümkün değil” dedi. Demokratikleşme konusuna da değinen Gündoğdu, “Ortalama 10 yılda bir 
bu millete birileri haddini bildirmek için devrede. Bu kadar balyoz planı, kozmik odası olan bir ülkenin demokratik-
leşmesini beklemek mümkün değil. Devletimizin Anayasa’daki tanımına bakıyoruz; demokratik, laik, sosyal ve hukuk 
devleti. Bu tanım çağdaş dünyanın tanıtımı ile oldukça örtüşüyor. Ancak laikliğin tanımındaki belirsizlik ve tanımsızlık 
başımıza bela, üçünde de uygulama sıkıntımız var” diye konuştu.  Açılış konuşmasını Memur-Sen Erzurum İl Tem-
silcisi Mehmet Dindi’nin yaptığı konferansı, AK Parti Samsun Milletvekili Ahmet Yeni, Erzurum Milletvekili İbrahim 
Kavaz, AK Parti Erzurum İl Başkanı Murat Kılıç, Memur-Sen üyeleri ve çok sayıda davetli izledi. Konferansın sonunda 
Genel Başkan Ahmet Gündoğdu’ya Memur-Sen İl Temsilcisi Mehmet Dindi tarafından ebru bir tablo hediye edildi.

MEMUR-SEN ANKARA İL DİVAN TOPLANTISI YAPILDI

02 Nisan 2010 
Memur-Sen Ankara İl Divan Toplantısı, Keçiören Halil İbrahim Sofrası’nda büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. Açılış 
konuşmasını Memur-Sen Ankara il Başkanı Mustafa Kır’ın yaptığı İl Divan Toplantısında Memur-Sen Genel Başka-
nı Ahmet Gündoğdu da bir konuşma yaptı. Gündoğdu, “İki konfederasyonun sorumluluktan kaçarak katılmadığı 
Abant Çalıştayı’na Memur-Sen’in tek başına katıldığını belirterek, “Önce çalıştay yapılması için verilen kararın altına 
imza attılar, sonra da katılmaktan vazgeçtiler. Memur-Sen büyük bir özveri ile çalıştı ve çalıştaya katılarak, kamu 
çalışanlarının özlük hakları ve iş güvencesini tartışmaya açmadan toplu sözleşme hakkı verilmesi yönünde görüş çık-
masını sağladı” dedi. Toplantıda ayrıca, Memur-Sen’in, Grup Marmara Sigortacılık, SBN Sigorta ve Şekerbank ile ya-
pılan ‘Grup Ferdi Kaza Sigortası’ anlaşmasının tanıtımı yapıldı. memur-Sen genel merkez yönetim kurulu üyelerinin 
de katıldığı İl divan toplantısına, Memur-Sen’e bağlı sendikaların genel başkanları da katılarak birer konuşma yaptı.  



UŞAK’TA, ‘SİVİL TOPLUM VE KUŞATILMIŞ DEMOKRASİ’  
KONULU KONFERANS DÜZENLENDİ

10 Nisan 2010 
Uşak Memur-Sen İl Temsilciliği tarafından düzenlenen “Kuşatılmış demokrasi ve sivil toplum” konferansına konuş-
macı olarak katılan ve teşkilat çalışmalarının yanı sıra  başta Uşak Valisi Özdemir Çakacak olmak üzere resmi kurum 
ziyaretlerinde de bulunan Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, SGK İl Müdürü Fevzi Gökçe ve Milli 
Eğitim İl Müdürü Recep Düzgün’ü de ayrı ayrı ziyaret etti. Ziyaretlerin ardından Memur-Sen İl Divan Toplantısı’na 
da katılan Genel Başkan Gündoğdu, konferans öncesi, Memur-Sen’in; Grup Marmara Sigortacılık aracılığı ile SBN 
Sigorta ve Şekerbank ile yapılan Grup Ferdi Kaza Sigortası’nın tanıtımını izledi. Uşak Memur-Sen İl Divanı ve teşki-
lat ziyaretleri programına, Memur-Sen Genel Sekreteri ve Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Kaçar, Bem-Bir-Sen 
Genel Başkanı Mürsel Turbay, Eğitim Bir-Sen Genel Basın ve Halkla İlişkiler Sekreteri Hıdır Yıldırım ve Diyanet-Sen 
Genel Araştırma ve Dış İlişkiler Sekreteri Mehmet Yaman’da katıldı.

MEMUR-SEN İZMİR BULUŞMASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

10 Nisan 2010 
Memur-Sen İzmir Teşkilat Buluşması, Devlet Bakanı Mehmet Aydın ve Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğ-
du ve Memur-Sen Genel Sekreteri ve Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Kaçar, Memur-Sen Genel Mali Sekreteri 
ve Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, Bem-Bir-Sen Genel Başkanı Mürsel Turbay, Ulaştırma Memur-
Sen Genel Başkanı H.İbrahim Kütük ile Memur-Sen’e bağlı sendikaların genel merkez yöneticilerinin katılımıyla 
gerçekleştirildi. Memur-Sen buluşmasında ayrıca, Memur-Sen’in Grup Marmara Sigorta aracılığı ile SBN Sigorta 
ve Şekerbank ile yapılan grup ferdi kaza sigortasının tanıtımı yapıldı. Memur-Sen İzmir İl Başkanı Abdurrahim 
Şenocak’ın açılış konuşmasını yaptığı programda, Devlet Bakanı Mehmet Aydın, Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet 
Gündoğdu’nun yanı sıra programa katılan Memur-Sen’e bağlı sendikaların genel başkanları da birer konuşma yaptı. 

MEMUR-SEN MANİSA İL DİVAN TOPLANTISI YAPILDI

10 Nisan 2010 
Memur-Sen Manisa Genişletilmiş İl Divan Toplantısı, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç ve Memur-
Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu ile Memur-Sen Genel Sekreteri ve Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Kaçar, 
Memur-Sen Genel Mali Sekreteri ve Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, Bem-Bir-Sen Genel Başkanı 
Mürsel Turbay, Ulaştırma Memur-Sen Genel Başkanı Halil İbrahim Kütük ile Memur-Sen’e bağlı sendikaların genel 
merkez yöneticilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Memur-Sen Manisa İl Başkanı  Abdülnasır Şimşek’in açılış ko-
nuşmasını yaptığı programda, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç ve Memur-Sen Genel Başkanı 
Ahmet Gündoğdu da birer konuşma yaptı. 

EĞİTİM BİR-SEN AFYONKARAHİSAR İSTİŞARE TOPLANTISI YAPILDI

12 Nisan 2010 
Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, Eğitim Bir-Sen Afyonkarahisar İstişare Toplantısı’na katıldı. Şube 
Başkanı Abdullah Çelik’in açılış konuşması sonrası bir basın açıklaması yapan Gündoğdu, anayasa değişiklik paketi 
ve gündemdeki konulara ilişkin görüşlerini açıkladı. Gündoğdu, anayasa değişikliği paketini, kavramların yerine otur-
ması açısından önemsediklerini söyledi. Türkiye’nin darbeler ve darbecilerden çok çektiğini söyleyen Gündoğdu, 
kuvvetler ayrılığının sağlanması ile demokratik bir hayata geçiş yapılacağını kaydetti. Gündoğdu, daha sonra Eğitim 
Bir-Sen’in toplantısına katıldı. Toplantıya, Eğitim Bir-Sen Basın Yayın Sekreteri Hıdır Yıldırım ve Memur-Sen Afyon-
karahisar Temsilcisi Abdullah Çelik’le birlikte, Memur-Sen’e bağlı sendikların il ve şube başkanlarıyla Eğitim Bir-Sen 
il ve ilçe yöneticileri katıldı.
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Memur-Sen İl Divan Toplantısı,  KIRKLARELİ

Memur-Sen İl Divan Toplantısı,  TEKİRDAĞ

Memur-Sen İl Divan Toplantısı,  EDİRNE



MEMUR-SEN KIRKLARELİ İL DİVAN TOPLANTISI YAPILDI

15 Nisan 2010 
Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, Kırklareli’nde düzenlediği basın toplantısında, 1 Mayıs’ın bundan 
sonra ideolojik kamplaşmaların ve gerginliklerin olduğu değil, çalışanların sorunlarının konuşulup, çözüm önerilerinin 
geliştirildiği bayram havasında kutlanacağını söyledi. Basın toplantısının arından Genel Başkan Gündoğdu başkanlı-
ğında Memur-Sen ve bağlı sendikaların il, şube ve ilçe başkanları, yönetim kurulu üyeleri ile kurum temsilcilerinden 
oluşan Memur-Sen İl Divan Toplantısı gerçekleştirildi. Genel Başkan Ahmet Gündoğdu, Memur-Sen Kırklareli İl Di-
van programı kapsamında, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Mustafa Akçay, Kırklareli Devlet Hastanesi Müdürü, Tarım 
İl Müdürü Erdinç Yazıcı, Milli Eğitim Müdürü Halil Ecevit ziyaret etti. Çalışanların sorun ve taleplerinin dile getirildiği 
ziyarette Kırklareli Memur-Sen İl Temsilcisi Bilal Yeşen ile bağlı sendikaların il ve şube başkanları da hazır bulundu.

MEMUR-SEN EDİRNE İL DİVAN TOPLANTISI YAPILDI

15 Nisan 2010 
Memur-Sen Edirne İl Divan Toplantısı’na başkanlık eden Genel Başkan Gündoğdu, Anayasa değişikliği paketinin bir 
fırsat olduğunu dile getirerek, demokratikleşme olmadan hiç bir değişimin gerçekleştirilemeyeceğini kaydetti. Gün-
doğdu, demokratikleşme adına anayasa değişiklik paketini, sendika hayatı olarak da toplu sözleşme ve grev hakkını 
önemsediklerini söyledi. Edirne programı kapsamında kurum ziyaretlerinde de bulunan Genel Başkan Gündoğdu, 
ilk olarak Edirne Valisi Mustafa Büyük’ü ziyaret ederek bir süre sohbet etti. Edirne Sağlık İl Müdürü Uzm. Dr. Ha-
tice Gül, İl Müftüsü Ömer Taşçıoğlu,Vergi Dairesi Başkanı İsmail Aslan, Vergi Daire Başkanlığı Mükellef Hizmetleri 
Grup Müdürü Seyfettin Baysal’a da gerçekleştirilen ziyareterin ardından  Edirne Gazeteciler Cemiyeti ziyaret edildi. 
Ziyaretlere Edirne Memur-Sen İl Temsilcisi Kemal Çetinkaya ve bağlı sendikaların şube ve il başkanları da katıldı. 
Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, Edirne Gazeteciler Cemiyeti Başkanı ve Anadolu Ajansı Edirne Böl-
ge Müdürü Derya Sarılarlı’yı ziyaretinde, Türkiye’nin normalleşmesini ve demokratikleşmesini istediklerini söyledi. 

ÇORUM’DA, ‘SİVİL TOPLUM VE KUŞATILMIŞ DEMOKRASİ’  
KONULU KONFERANS DÜZENLENDİ

16 Nisan 2010 
Sendikal çalışmalarda bulunmak ve ‘Kuşatılmış Demokrasi ve Sivil Toplum’ konulu konferans vermek üzere 
Çorum’a gelen Memur-SenGenel Başkanı Ahmet Gündoğdu, Çorum Valisi Mustafa Toprak’ı ziyaret etti. Vali 
Toprak Gündoğdu’ya, valiliği ziyaretinin anısına Çorum’un sahip olduğu güzellikleri simgeleyen bir plaket verdi. 
Ziyarette, Eğitim Bir-Sen Genel Mali Sekreteri Ahmet Özer, Memur-Sen Çorum İl Temsilcisi Erol Kavuncu ile, 
Memur-Sen’e bağlı sendikaların şube başkan ve temsilcileri de hazır bulundu. Genel Başkan Gündoğdu ve berabe-
rindeki heyet, daha sonra İl Milli Eğitim Müdürü Aytekin Girgin, Çorum Defterdarı Yaşar Ahmet Özkan, İl Sağlık 
Müdürü Dr. Adem Bilgin, Belediye Başkan Yardımcısı Zeki Gül, Çorum Emniyet Müdürü Necmettin Emre ve Ço-
rum Devlet Hastanesi Başhekimi Arslan Erkan’ı ziyaret etti. Ahmet Gündoğdu, Memur-Sen İl Divan Toplantısı’nın 
ardından ‘Kuşatılmış Demokrasi ve Sivil Toplum’ konulu konferansta konuştu.
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MEMUR-SEN YOZGAT İL DİVAN TOPLANTISI YAPILDI

17 Nisan 2010 
Memur-Sen Yozgat İl Divan Toplantısı’na katılmak üzere Yozgat’a gelen Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gün-
doğdu, yaptığı basın açıklamasında, yürürlükteki darbe anayasasının bu ülkenin yükünü çekemediğini, değişmesi-
nin vaktinin geldiğini söyledi.1982 Anayasa’sının özgürlüklükler ve çalışanlar açısından yetersiz kaldığını, değişmesi 
için sivil toplum olarak bugüne kadar sürekli çağrıda bulunduklarını söyleyen Gündoğdu, “Memur-Sen olarak 82 
Anayasası’nın mayınlı bölümlerini tespit ettik ve bunu kamuoyuyla paylaştık. Yasama, Yürütme ve Yargı erklerinin 
kuvvetler ayrılığının tam olarak yerine oturmadığı, devletin yapısının tanımını yapan; laik, sosyal ve hukuk devleti 
terimlerinin tarifinde yaşanan çelişkilere dikkat çektik” şeklinde konuştu. Ahmet Gündoğdu, daha sonra Memur-Sen 
Yozgat İl Divan Toplantısı’na katıldı. 

MEMUR-SEN KIRŞEHİR İL DİVAN TOPLANTISI YAPILDI

17 Nisan 2010 
Memur-Sen Kırşehir İl Divan Toplantısı’na başkanlık eden Genel Başkan Gündoğdu, İl Divan toplantısı öncesi dü-
zenlediği basın toplantısında, gazetecilerin sorularını cevaplandırdı. Gündoğdu, Anayasa Değişiklik Paketi’nde yer 
alan iki hususu daha çok önemsediklerini, bu hususların birinin darbecileri koruyan Geçici 15. maddenin kaldırılacak 
olması, diğerinin ise sendikal çalışmalarını bir başarısı olan toplu sözleşme hakkı olduğuna dikkat çekti. Toplantı 
sonrası, Memur-Sen Kırşehir İl Divan Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya, Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet 
Bayraktutar ve genel merkez yönetim kurulu üyeleri, Eğitim Bir-Sen Genel Mali Sekreteri Ahmet Özer, Memur-Sen 
İl Temsilcisi Necati Yılmaz ile, Memur-Sen’e bağlı sendikaların Kırşehir Şube Başkan ve temsilcileri katıldı.

TONBUL, SAMSUN’DA BASIN TOPLANTISI YAPTI

21 Nisan 2010 
Teşkilat çalışmaları kapsamında Samsun’a gelen Memur-Sen Genel Mevzuat ve Toplu Görüşme Sekreteri ve Enerji 
Bir-Sen Genel Başkanı Hacı Bayram Tonbul, Memur-Sen İl Temsilcisi Nurettin Sever ve bağlı sendika yöneticileriyle 
bir araya geldi. Sendikal çalışmalarla ilgili bilgi alışverişinde bulunan Tonbul daha sonra Temsilcilik binasında bir basın 
toplantısı yaptı. Basın toplantısına, Enerji Bir-Sen Genel Mevzuat Sekreteri İbrahim Hakkı Gül, Memur-Sen İl Tem-
silcisi Nurettin Sever, Enerji Bir-Sen Samsun İl Başkanı Selahattin Öztürk ve Enerji Bir-Sen Denetim Kurulu Başkanı 
Erdoğan Erbay’la birlikte sendikaların başkan ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

EĞİTİM BİR-SEN YALOVA TEŞKİLAT ÇALIŞMASI YAPILDI

22 Nisan 2010 
Eğitim Bir-Sen Yalova Şubesi Teşkilat Toplantısı’na katılmak üzere Eğitim Bir-Sen Genel Sekreteri Halil Etyemez 
ile Yalova’ya gelen Gündoğdu, toplantı öncesi gündemle ilgili açıklamalarda bulundu. İlk olarak Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan tarafından telaffuz edilen, ardından da Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından açıklanan devlete 
67 bin kadrolu memur alımı konusunda görüşlerini açıklayan Gündoğdu bu rakamı yeterli bulmadıklarını dile getirdi. 
Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, Yalova ziyareti kapsamında Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Niyazi Eruslu ve Yalova İl Milli Eğitim Müdürü Şevki Genç’i ayrı ayrı ziyaret ederek, bir süre görüştü. Prof. Eruslu, 
ziyaretin anısına Gündoğdu’ya bir hediye verdi. Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, daha sonra Eğitim 
Bir-Sen Genel Teşkilat Toplantısı’na katıldı.  



MEMUR-SEN BURSA İL TEMSİLCİLİĞİ İSTİŞARE TOPLANTISI YAPILDI

22 Nisan 2010 
Memur-Sen Bursa Temsilciliği’nin İstişare Toplantısı’na katılan Genel Başkan Ahmet Gündoğdu, toplantı öncesi bir 
basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasında gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Gündoğdu, 
atılan yumrukların Türkiye’nin huzur ve demokratikleşmesine atıldığını, bu sebeple atanlara değil attıranlara bakıl-
ması gerektiğini söyledi. Önce Ahmet Türk, ardından da Enerji Bakanı Taner Yıldız’a atılan yumrukların barış ve 
demokratikleşme sürecine atıldığını, bu sebeple bundan kazançlı çıkanların iyi tespit edilmesi gerektiğini kaydetti. 
Türkiye’nin yakaladığı demokratikleşme sürecinin bir yumrukla yıkılamayacak kadar güçlü olduğuna dikkat çeken 
Memur-Sen Genel Başkanı Gündoğdu, “Çanakkale Destanı’nı yazan bu milletin arasına nifak tohumları saçılmak 
isteniyor. Birlik ve beraberliğimizi korumada Çanakkale Ruhu’na sımsıkı sarıldıkça, bizi kimse bölemez” şeklinde 
konuştu. Memur-Sen İstişare Toplantısı’na, Memur-Sen Genel Mali Sekreteri ve Büro Memur-Sen Genel Başkanı 
Yusuf Yazgan, Eğitim Bir-Se Genel Sekreteri Halil Etyemez, Büro Memur-Sen Genel Sekreteri Uğur Ünalan, Büro 
Memur-Sen Genel Mevzuat Sekreteri Sait İnan, Memur-Sen Bursa Temsilcisi Numan Şeker, Memur-Sen’e bağlı 
sendikaların Bursa Temsilcileri ve şube başkanları katıldı.

BİLECİK İL DİVAN TOPLANTISI BOZÜYÜK’DE YAPILDI

23 Nisan 2010 
Memur-Sen Bilecik İl Divan Toplantısı, Genel Başkan Ahmet Gündoğdu ve Eğitim Bir-Sen Genel Sekreteri Halil 
Etyemez’in katılımı ile Bozüyük’de gerçekleştirildi. Divan toplantısında konuşan Ahmet Gündoğdu, Memur-Sen’in 
başarılı bir çalışma gerçekleştirdiğini, talep ettikleri birçok şeyin hayata geçerildiğini söyledi. Toplu sözleşme hakkı, 
toplu görüşme primi, kamu çalışanlarının ekonomik ve sosyal haklarına yönelik kazanımlar konusunda büyük ba-
şarılara imza atıldığını hatırlatan Gündoğdu, “Sendikacılığı özelde üyelerimizin ekonomik ve sosyal hakları; genelde 
ülke sorunlarına karşı duyarlı bir sendikacılık yapıyoruz. Darbe planlarına, gece muhtıralarına kayıtsız kalmadık. Islak 
imzalara tepkimizi gösterdik” şeklinde konuştu. Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, Memur-Sen Bilecik 
Temsilcisi Turgut Erguvan ve Bozüyük Temsilcisi Yusuf Cengiz Yarangümeli ile birlikte Bozüyük İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mahmut Demir’i ziyaret etti. Gündoğdu ve İlçe Mili Eğitim Müdürü Demir, ayrıca müdürlük çalışanlarıyla da 
görüştü. Gündoğdu ve beraberindeki heyet, daha sonra İmam Hatip Lisesi yararına düzenlenen kermesi ziyaret etti.

MEMUR-SEN ESKİŞEHİR BULUŞMASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

23 Nisan 2010 
Memur-Sen Eskişehir Temsilciliği’nin İl Divan Toplantısı Memur-Sen Genel Başkanı Gündoğdu başkanlığında gerçek-
leştirildi. Eskişehir Teşkilat Çalışması ve İl Divan Toplantısı’na Gündoğdu’nun yanı sıra, Memur-Sen Genel Mali Sekre-
teri ve Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, Eğitim Bir-Sen Genel Sekreteri Halil Etyemez, Büro Memur-
Sen Genel Sekreteri Uğur Ünalan, Büro Memur-Sen Genel Mevzuat Sekreteri Sait İnan’ın yanı sıra Memur-Sen’e bağlı 
sendikaların Eskişehir Şube Başkanları, iş yeri temsilcileri ve üyeleri katıldı. Divan Toplantısı’nda konuşan Memur-Sen 
Eskişehir İl Temsilcisi İsmail Altınkaynak çalışmaları hakkında bilgi verirken, Yusuf Yazgan ve Halil Etyemez genel sen-
dikal çalışmalar hakkında katılımcıları bilgilendirdi. Daha sonra konuşan Genel Başkan Gündoğdu, Memur-Sen’in kamu 
çalışanlarına kazandırdığı haklar ve ülke meselelerinin çözümüne sunduğu katkıları aktardı. Divan Toplantısı’nda ayrıca, 
Memur-Sen’in Grup Marmara Sigortacılık, SBN Sigorta ve Şekerbank işbirliği ile yapılan Grup Ferdi Kaza Sigortası an-
laşması hakkında il yönetimine bilgi verildi. Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, burada yaptığı konuşmada, 
sivil toplumun demokrasinin güvencesi olduğunu, sivil toplumun gelişmiş olduğu ülkelerde demokrasinin sekteye uğ-
ramasının da mümkün olmadığını söyledi. Genel Başkan Gündoğdu, Memur-Sen İl Yönetimi ile birlikte  Vali Mehmet 
Kılıçlar, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Davut Aydın, Osman Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fazıl Tekin, 
Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Şişman, Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Selahattin Turan ve İl 
Sağlık Müdürü Hüseyin Seyhan Fidan’ı ziyaret etti.  
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Memur-Sen İl Divan Toplantısı,  KIRŞEHİR

Memur-Sen İl Divan Toplantısı,  MALATYA

Memur-Sen İl Divan Toplantısı,  SAMSUN



MEMUR-SEN GAZİANTEP İL DİVAN TOPLANTISI YAPILDI

27 Nisan 2010 
Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, Memur-Sen Gaziantep Temsilciliği’nde İl Divan Toplantısı öncesin-
de bir basın toplantısı düzenledi. Sendikal çalışmaları yerinde görmek ve ülkenin demokratikleşmesine yeni katkılar 
sunmak için Gaziantep ve Kilis’i kapsayan bir program çerçevesinde kenti ziyaret ettiklerini belirten Gündoğdu, 
milletle güreş tutmaya kalkışanların ‘tuş’ olacağını söyleyerek, yeni anayasa paketinin önemine dikkat çekti. İl Divan 
Toplantısı’na Bem-Bir-Sen Genel Başkanı Mürsel Turbay da katıldı.

MEMUR-SEN KİLİS İL DİVAN TOPLANTISI YAPILDI

27 Nisan 2010 
Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, Memur-Sen Kilis İl Temsilciliği İl Divan Toplantısı’ndan sonra İl 
Temsilciliği tarafından Öğretmenevi’nde düzenlenen “Kuşatılmış Demokrasi ve Sivil Toplum” konulu bir konferans 
verdi. Konferansta konuşan Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, darbe planlarıyla ülkenin geleceğinin 
karartılmak istendiğini, bunun için de darbe anayasasından bir an önce kurtulmak gerektiğini söyledi. Memur-Sen 
Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, teşkilat çalışması kapsamında Memur-Sen İl Yönetimi ile birlikte başta Kilis Valisi 
Turhan Ayvaz olmak üzere resmi kurum ziyaretleri de gerçekleştirdi.

MEMUR-SEN GENİŞLETİLMİŞ BAŞKANLAR KURULU TOPLANDI

12 Mayıs 2010 
Memur-Sen Genişletilmiş Başkanlar Kurulu, TEDAŞ Sosyal Tesisleri’nde toplandı. Toplantıda konuşan Memur-Sen 
Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, gelişmeler hakkında başkanlar kurulu üyelerini bilgilendirdi. Gündoğdu, Memur-
Sen olarak Türkiye’nin normalleşme sürecine büyük katkı sunduklarını, bunların en önemlisinin 1 Mayıs Emek ve 
Dayanışma Bayramı’nın kutlanması olduğunu söyledi. Gündoğdu, ortak hukuk ve eylem planı çerçevesinde yapılan 
kutlamalarda, bazı konfederasyonların fırsatçılık yapmasına karşın alınan mesafeyi önemsediklerini kaydetti. Anaya-
sa değişiklik paketi hakkındaki görüşlerini de açıklayan Gündoğdu, toplu sözleşme hakkının pakette yer almasının 
Memur-Sen’in başarısı olduğunu ifade etti. Toplantıda daha sonra, Memur-Sen Genel Toplu Görüşme ve Mevzuat 
Sekreteri ve Enerji Bir-Sen Genel Başkanı Hacı Bayram Tonbul, Memur-Sen Genel Mali Sekreteri ve Büro Memur-
Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet Bayraktutar, Bem-Bir-Sen Genel Başkanı 
Mürsel Turbay, Ulaştırma Memur-Sen Genel Başkanı Halil İbrahim Kütük, Bayındır Memur-Sen Genel Başkanı 
Abdulhadi Karasapan, Eğitim Bir-Sen Genel Teşkilatlanma Sekreteri Erol Battal, Sağlık-Sen Genel Sekreteri Mende-
res Turbay, Toç Bir-Sen Genel Teşkilatlanma Sekreteri Tahsin Suda, Birlik Haber-Sen Genel Mali Sekreteri Remzi 
Karakuş, Kültür-Memur-Sen Genel Sekreteri Mecit Erdoğan da, gündeme ait görüşlerini açıkladı. Ayrıca toplantıya, 
Memur-Sen Genel Teşkilat Sekreteri Hüseyin Çumak, Genel Basın ve Halkla İlişkiler Sekreteri Halit Ortaköy ve 
Genel Eğitim ve Dış İlişkiler Sekreteri Ahmet Kaytan’ın yanısıra Memur-Sen’e bağlı sendikaların genel merkez yö-
netim kurulu üyeleri de katıldı.

GİRESUN’DA TEŞKİLAT ÇALIŞMASI YAPILDI

19 Mayıs 2010 
Teşkilat çalışmaları kapsamında Giresun’da bulunan Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, Memur-Sen İl 
Temsilciliği’nde bir basın toplantısı düzenledi. “Demokratikleşemediğimiz için ekmeğimizi yeterince büyütemiyoruz. 
Dolayısıyla özgürlük alanlarımız genişleyemiyor. Bunun için Türkiye’nin tamamını kucaklayacak sivil bir anayasaya 
ihtiyaç var” diyen Gündoğdu, özelde üyelerinin özlük haklarını, genelde ise Türkiye’nin ve insanların geleceğini dert 
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edinerek sendikacılık yaptıklarını söyledi. Çalışma hayatı ve Türkiye’nin demokratikleşememe boyutu ile sıkıntıla-
rının olduğunu kaydeden Gündoğdu, “Birbirlerini etkileyen iki kavram. Demokratikleşemediğimiz için ekmeğimizi 
yeterince büyütemiyoruz. Ekmeğimizi yeterince büyütemediğimiz için özgürlük alanlarımız genişleyemiyor ve ül-
kemiz demokratikleşemiyor. Bunun için Türkiye’nin tamamını kucaklayacak sivil bir anayasaya ihtiyacı var” şeklinde 
konuştu. Gündoğdu, daha sonra Trabzon’un Beşikdüzü İlçesi’ne geçip, bir süre önce geçirdiği trafik kazasında vefat 
eden Eğitim-Bir-Sen üyesi Yüksel Yanar’ın ailesini ziyaret ederek, başsağlığı diledi. Memur-Sen Trabzon İl Temsilcisi 
Mehmet Kazancı, Eğitim-Bir-Sen Şube Başkanı Arslan Balta, Şube Kadınlar Komisyonu Başkanı Nuran Yanık, Şube 
Yönetim Kurulu Üyeleri Bekir Güngör, Vedat Uzuner, Hüseyin Kültür ve Mehmet Kara, Beşikdüzü İlçe Temsilcisi 
Olgun Yayla, Vakfıkebir İlçe Temsilcisi Ahmet Üçüncü ve Çarşıbaşı İlçe Temsilcisi Hakan Berber ile çok sayıda İlçe 
Yönetim Kurulu Üyesinin katıldığı ziyarette konuşan Ahmet Gündoğdu, aileye başsağlığı dileklerini iletti. 

GÜNDOĞDU, KONYA 7.UFUK TURU TOPLANTISINDA KONUŞTU

 
21 Mayıs 2010 
‘Konya Sivil Toplum Kuruluşları’nın 7. Ufuk Turu’na konuşmacı olarak katılan Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet 
Gündoğdu, güçlü sivil toplumun demokrasi ve gelişmiş ekonominin teminatı olduğunu söyledi. Çalışma hayatın-
da sosyal tarafların rolü ve sendikacılık konusunda konuşma yapan Ahmet Gündoğdu, demokrasi ve ekonomi 
dengesinin kurulması gerektiğini kaydetti. Demokrasiyi savunanların ekonomiye değer vermediğini üzüntüyle göz-
lemlediklerini dile getiren Gündoğdu, “Ekonomiden uzaklaşmış demokrasinin tek ayaklı olduğunu görüyoruz. Sivil 
toplum kavramı bizde oldukça yenidir, var olanların da ne kadar yeni olduğu tartışılır. İnsanın aklına şu soru geliyor; 
Sivil toplum örgütleri varsa, darbeler niye oldu? Örgütlü toplum açısından Batı ile kıyaslandığında, oldukça geride 
olduğumuzu görüyoruz. Avrupa’da her vatandaş, birden fazla örgüte üye iken, bizdeki örgütlü birey sayısı 7 milyonu 
geçmiyor” şeklinde konuştu.

GÜNDOĞDU, SİİRT MEMUR-SEN PİKNİĞİ’NE KATILDI

24 Mayıs 2010 
Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, Eğitim Bir-Sen Siirt Şubesi hizmet bürosunun açılış töreni ve Gele-
neksel Memur-Sen Siirt Pikniği’ne katıldı. Açılış törenine, Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu’nun yanısıra 
Yozgat Valiliğine atanan Siirt Valisi Necati Şentürk, Siirt Üniversitesi Rektörü Recep Ziyadanoğulları da katıldı. Açı-
lışta bir konuşma yapan Gündoğdu, Türkiye’nin ve insanların geleceğini dert edinerek sendikacılık yaptıklarını kay-
dederek, sendika olarak insanlık için ülkemizde ve dünyada sözcü olmak gibi bir misyona sahip olduklarını vurguladı. 
Açılışın ertesi günü her yıl geleneksel olarak düzenlenen pikniğe de katılan Genel Başkan Gündoğdu ve Vali Necati 
Şentürk üyelerden büyük ilgi gördü. Bin ikiyüz kişinin katıldığı piknik, samimi duygu ve düşüncelerin paylaşıldığı bir 
ortamda geçti. Siirt Valisi Necati Şentürk, Yozgat Valiliğine atanma dolayısıyla bir veda konuşması yaptı. Konuşma 
esnasında duygulanan Şentürk sözlerini tamamlamakta güçlük çekti.

500 ALTIN ÇOCUK, ALTINLA ÖDÜLLENDİRİLDİ

25 Mayıs 2010 
Eğitim-Bir-Sen Bursa Şubesi’nin geleneksel olarak gerçekleştirdiği ‘500 Altın Çocuğa 500 Altın Ödül Töreni” Tayya-
re Kültür Merkezi’nde yapıldı. Bursa merkez ve ilçelerdeki okullarda öğrenim gören başarılı öğrencilere ödül verilen 
törende Yenişehir Çocuk Mehter Takımı ve Halk Oyunları ekibi de hünerlerini sergiledi. Ödül törenine Memur-
Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, Vali Yardımcısı Selman Yenigün, Milli Eğitim Müdürü Atilla Gülsar, Memur-
Sen İl Temsilcisi ve Eğitim Bir-Sen Bursa Şube Başkanı Numan Şeker, İlçe milli eğitim müdürleri, okul müdürleri, 



öğretmenler, veliler ve başarılı öğrenciler katıldı. Törende konuşan Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, 
sendika olarak kendi değerlerine sahip çıkan ve yaşatan farklı bir sendikacılık anlayışı içinde faaliyet gösterdiklerini 
söyledi. Hayırseverlerden eğitimde başarılı olan öğrencilere sahip çıkmalarını isteyen Gündoğdu, en değerli ve 
ölümsüz yatırımın eğitime yapılan yatırım olduğuna vurgu yaptı. Gündoğdu, daha sonra Eğitim Bir-Sen Konutları’nın 
temel atma törenine katıldı.

MEMUR-SEN BİLECİK TEŞKİLAT ÇALIŞMASI YAPILDI

27 Mayıs 2010 
Sendikal çalışmalarda bulunmak üzere Bilecik’e gelen Ahmet Gündoğdu, resmi kurum ziyaretlerinde de bulundu. 
Gündoğdu, Memur-Sen İl Yönetimi ile birlikte Bilecik Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Azmi Özcan, İl Milli Eğitim 
Müdürü Cafer Tulmaç, Sosyal Hizmetler İl Müdürü Veli Yetim ve İl Sağlık Müdürü Mehmet Ali Fidan’ı da ziyaret 
etti. Ziyaretleri sonrası bir açıklama yapan Gündoğdu, Memur-Sen’in üyelerinden güç alarak Türkiye’nin en büyük 
konfederasyonu haline geldiğini, Memur-Sen’in haksızlık ve hukuksuzluğa karşı, üyelerinden aldığı destekle yürü-
meye devam edeceğini söyledi. Ziyaretlere, Memur-Sen İl Temsilcisi, Eğitim-Bir-Sen Şube Başkanı Turgut Erguvan, 
Sağlık-Sen Şube Başkanı İrfan Yelken, Bayındır Memur-Sen İl Temsilcisi Recep Baykara ile Memur-Sen’e bağlı sen-
dikaların yönetim kurulu üyeleri katıldı.

BOLU’DA TEŞKİLAT ÇALIŞMASI YAPILDI

28 Mayıs 2010 
Bolu’da Memur-Sen ve bağlı sendikaların yönetim kurulu üyeleri ile bir araya gelen Genel Başkan Ahmet Gündoğ-
du,  sendikal çalışmalar ve ülke gündemi ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Memur-Sen olarak, Türkiye’nin nor-
malleşme sürecine büyük katkı sunduklarını kaydeden Gündoğdu, anayasa değişiklik paketi hakkındaki görüşlerini 
dile getirerek, toplu sözleşme hakkının pakette yer almasının Memur-Sen’in başarısı olduğunu ifade etti. Memur-
Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu daha sonra, beraberindeki heyetle birlikte, Bolu İzzet Baysal Üniversitesi 
Rektörü Prof.Dr. Hayri Çoşkun ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Koçoğlu’nu ziyaret etti.

ENERJİ BİR-SEN, YETKİSİNİ İLAN ETTİ

10 Haziran 2010 
Memur-Sen Konfederasyonu’na bağlı sendikalardan olan Enerji-Bir-Sen, konfederasyonun 5’inci yetkili sendikası 
olmayı başardı. Geçtiğimiz yıl 12 gibi küçük bir rakamla yetkiyi kaçıran Enerji-Bir-Sen, yaptığı yoğun çalışmalar so-
nucunda Türk Enerji-Sen’e bu yıl 1591 fark atarak yetkiyi almayı başardı. Enerji-Bir-Sen Genel Başkanı Hacı Bayram 
Tonbul, Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu ve konfederasyonun diğer yöneticileri ile basın mensupları-
nın karşısına geçerek aldıkları yetkiyi kamuoyuna duyurdu. İlci Otel’de düzenlenen toplantıda konuşan Tonbul, bu 
başarıda emeği geçen bütün arkadaşlarına teşekkür etti.  Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu ise, yaptığı 
kısa değerlendirmede yetkiyi alan Enerji-Bir-Sen Genel Başkanı Hacı Bayram Tonbul ve genel merkez yönetim 
kurulu üyelerini kutladı.
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Memur-Sen İl Divan Toplantısı,  ADANA

Sivil Toplum ve Kuşatılmış Demokrasi Konferansı,  ÇORUM

Sivil Toplum ve Kuşatılmış Demokrasi Konferansı,  MANİSA



MEMUR-SEN, YETKİSİNİ ÜYE ARTIŞIYLA TAÇLANDIRDI

12 Haziran 2010 
Memur-Sen, 2009 yılındaki büyümesini sürdürerek 2010 yılında yine Türkiye’nin en büyük memur sendikaları kon-
federasyonu oldu. Diyanet-Sen, Toç-Bir-Sen, Bem-Bir-Sen ve Sağlık-Sen’den sonra, Enerji Bir-Sen geçen yıl kıl payı 
kaçırdığı yetkiyi bu yıl fark atarak aldı. Eğitim Bir-Sen ise, Milli Eğitim Bakanlığı’ndaki yetkisini sürdürüyor. Resmi ol-
mayan rakamlara göre, Memur-Sen 2009 yılındaki 376 bin 355 olan üye sayısını 393 binin üzerine çıkardı. En yakın 
takipçisi konfederasyonla arasındaki farkı da 365’den 24 bine yükseltti. 2010 yılında Memur-Sen’e bağlı sendikalar 
içinde en büyük artışı Sağlık-Sen gerçekleştirdi. Geçen yıl 93 bin 705 üyeyle genel yetkili sendika olan Sağlık-Sen 
bu yıl üye sayısını 9 bin 630 artırarak 103 bin 335’e taşıdı. Sağlık-Sen’in ardından en çok artışı gerçekleştiren Eğitim 
Bir-Sen’in 2009 yılındaki 142 bin 425 olan üye sayısı 6 bin 952 üye artışıyla 149 bin 377 üyeye ulaştı. Eğitim Bir-Sen, 
geçen yıl 318 farkla aldığı Milli Eğitim Bakanlığı’ndaki yetkisini de 4 bin 444 üye artışıyla devam ettiriyor. Geçen yıl 
yetkili sendika olmayı kıl payı kaçıran Enerji Bir-Sen ise bu yıl en yakın rakip sendikaya 1593 fark atarak 9854 üyeyle 
yetkili sendika oldu. Bununla birlikte Diyanet-Sen yetkili sendika ünvanını 20 bin 142 farktan 21 bin 669’a çıkararak 
43 bin 969 üyeyle sürdürdü. Memur-Sen’in yetkili sendikalarından olan Bem-Bir-Sen, kendisine en yakın rakip sen-
dikaya 6 bin 505 fark atarak 32 bin 13 üyeye ulaştı. Memur-Sen’in başka bir yetkili sendikası olan Toç-Bir-Sen de, 
kendisine en yakın rakip sendikaya fark atarak yetkisini sürdürüyor. Geçen yıl 4 bin 874 olan fark bu yıl 7 bin 70 
farkla 20 bin 465 üyeye ulaştı. Büro Memur-Sen ise rakip sendika ile arasındaki farkı bin 312 azaltarak, 17 bin 775 
üyeye ulaştı. Birlik Haber-Sen, rakip sendika ile arasındaki farkı bin 247 azaltarak 5 bin 831’e, Bayındır Memur-Sen 
geçen yıl rakip sendika ile arasındaki 2 bin 53 olan farkı 580’e indirerek 5 bin 800’e, Ulaştırma Memur-Sen rakip 
sendika ile arasındaki farkı geçen yıla göre 273 azaltarak üye sayısını 3 bin 572’ye yükseltirken, Kültür Memur-Sen’in 
üye sayısı ise 1383 olarak gerçekleşti. Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, elde edilen başarının bir ekip 
çalışması, ortaya konulan anlayış ve duyarlılığın sonucu olduğunu söyledi. Sendikacılığı özelde kamu çalışanlarının 
mali ve sosyal haklarını korumak, genelde ise ülke meselelerine duyarlı bir şekilde yaptıklarını dile getiren Gündoğ-
du, “Memur-Sen bugün, ülke sorunlarına duyarlılık göstermekte; siyasal, toplumsal ve ekonomik gidişatı izlemekte, 
öngörülen kalkınma modelleri ve makro planlar üzerinde görüşlerini paylaşarak katkı sunmaktadır. Üyelerimizin 
haklarını savunduğumuz gibi, ülkemizin ve insanlığın sorunlarına da kayıtsız kalmıyoruz” şeklinde konuştu.

DENİZLİ EĞİTİM-BİR SEN ÜYELERİ, PİKNİKTE BULUŞTU

15 Haziran 2010 
Eğitim Bir-Sen Denizli Şubesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen yıl sonu pikniği, Denizli Belediyesi 
Çamlık Mesireliği’nde gerçekleştirildi. Memur-Sen Genel Basın Yayın Ve Halkla İlişkiler Sekreteri Halit Ortaköy’ün 
yanı sıra Ak Parti Denizli Milletvekilleri Mehmet Yüksel, Mehmet Salih Erdoğan, Belediye Başkanı Nihat Zeybekçi, 
Ak Parti İl Başkanı Bilal Uçar, Eğitim Bir-Sen Genel Basın Yayın Sekreteri Hıdır Yıldırım, İl Milli Eğitim Müdürü Mah-
mut Oğuz ve Milli Eğitim Şube Müdürleri katıldı. Eğitim Bir-Sen üyelerinin yoğun ilgi gösterdiği piknikte, aileleri ile 
birlikte gelen sendika üyelerine yemek ve çeşitli ikramlarda bulunuldu.
 

MEMUR-SEN TOKAT VE SİVAS TEŞKİLAT ÇALIŞMASI YAPILDI

24 Haziran 2010 
Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, Sivas ve Tokat iline ziyaretlerde bulunarak, sendikal etkinliklere 
katıldı. Sendika çalışmalarının yanı sıra ziyaretlerde de bulunan Ahmet Gündoğdu, Tokat’da bir basın toplantısı 
düzenleyerek gündemi değerlendirdi. Ziyaretlerine Sivas Belediye Başkanı Doğan Ürgüp’ü ziyaret ederek başlayan 
Gündoğdu, burada yaptığı açıklamada eğitim ve demokrasinin önemine değindi.  Belediye Başkanlığı’nın ardından 
Sivas Valisi Ali Kolat’ı da makamında ziyaret eden Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, burada yaptığı 
konuşmada Türkiye için eğitim ve demokratikleşme olmak üzere iki konu üzerinde durduklarını ifade etti.
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BEM-BİR-SEN TARAFINDAN 4688 SAYILI KANUNUN  
9. YILINDA PANEL DÜZENLENDİ

25 Haziran 2010 
Bem-Bir-Sen tarafından 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunun 9. yılı münasebetiyle düzenlenen ‘Ye-
rel Yönetimlerde Sosyal Denge Sözleşmesi’nden Kamu Görevlilerinde Toplu Sözleşme’ye Geçiş’ konulu panel 
Memur-Sen Konfederasyonu Akif İnan Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Açılış konuşmasını Bem-Bir-Sen Ge-
nel Başkanı Mürsel Turbay’ın yaptığı panele, Memur-Sen Genel Basın ve Halkla İlişkiler Sekreteri Halit Ortaköy, 
Memur-Sen Genel Eğitim ve Dış İlişkiler Sekreteri Ahmet Kaytan, Memur-Sen’e bağlı sendikaların genel başkan ve 
yönetim kurulu üyeleri ile çok sayıda davetli katıldı.

TOÇ BİR-SEN GENİŞLETİLMİŞ BAŞKANLAR KURULU GERÇEKLEŞTİRİLDİ

1 Temmuz 2010 
Toç-Bir-Sen Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Toplantısı, Afyonkarahisar Sandıklı Termal Park Hotel’de gerçekleşti-
rildi. Toplantıya, Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu ve Eğitim ve Dış İlişkiler Sekreteri Ahmet Kaytan 
da katıldı. Gündoğdu, yaptığı konuşmada, Konfederasyonun Kurucu Genel Başkanı Merhum Mehmet Akif İnan’ın 
fedakarlıklarla dolu sendikal yolculuğuna vurgu yaptı. Üçüncü kez yetkili sendika hakkını elde eden Toç-Bir-Sen’in, 
illerdeki temsilcileriyle bir araya geldiği Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Toplantısı’nda Tarım- Orman ve Çevre çalı-
şanlarının sorunları masaya yatırıldı. Sendika üyeliği ve diğer sendikal sorunların da ele alındığı toplantıda, sendikanın 
yeni yol haritası belirlendi.

SAĞLIK-SEN, BAŞKANLAR KURULU TOPLANTISI SURİYE’DE YAPILDI

1 Temmuz 2010 
Sağlık-Sen Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Toplantısı, 26 Haziran 2010 tarihinde Suriye’de gerçekleştirildi. Başkanlar 
Kurulu’nda 2010 toplu görüşmeleriyle ilgili ön değerlendirme yapıldı. Suriye’nin başkenti Şam’da gerçekleştirilen 
Başkanlar Kurulu Toplantısı’nda konuşan Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Kaçar, sendikalarının bu yıl da sağlık 
ve sosyal hizmet çalışanlarının teveccühüne mazhar olmasından duyduğu memnuniyeti belirterek, yetki sürecinde 
emeği geçen bütün teşkilat mensuplarına teşekkür etti. 

EĞİTİM-BİR-SEN 17. BAŞKANLAR KURULU TOPLANTISI SURİYE’DE YAPILDI

6 Temmuz 2010 
Eğitim-Bir-Sen 17. Başkanlar Kurulu Toplantısı Suriye’nin Başkenti Şam’da gerçekleştirildi. Burada Eğitim-Bir-Sen 
şube başkanlarına hitap eden Memur-Sen Konfederasyonu ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, 
Kurucu Genel Başkan merhum Akif İnan ve arkadaşlarının yola çıkarken, yol haritalarını çizen şeyin bir sevda oldu-
ğunu ifade ederek, “Bu sevda, bizi de hareketlendiren, enerjimizi ve gıdamızı oluşturan, medeniyet değerlerimize 
dayanan ama yenidünyayı da okumayı, dünyanın yeni yapılanmasını, örgütlenmesini okumayı, küresel sorunlara karşı 
küresel çözümün paydaşı olmayı da bize yüklemiştir” dedi. 



MEMUR-SEN KONYA İL TEMSİLCİLİĞİ’NİN AÇIK HAVA TOPLANTISI’NDA  
MEMUR-SEN FIRSATLARI TANITILDI

24 Temmuz 2010 
Genel Başkan Ahmet Gündoğdu, Memur-Sen Konya İl Temsilciliği tarafından düzenlenen açık hava toplantısına 
katılarak bir konuşma yaptı. Türkiye’nin en önemli sorununun demokratikleşememe olduğunu söyleyen Ahmet 
Gündoğu, 12 Eylül’deki referandumunun ‘Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir’ sözünü hazmedemeyenlerle mil-
letin hesaplaşma günü olduğunu söyledi. Genel Başkan Ahmet Gündoğdu, konuşmasının sonunda, Memur-Sen’in 
Şekerbank, SBN ve Grup Marmara Sigortacılık ile yapılan ‘Bireysel Grup Ferdi Kaza Sigortası’ hakkında bilgi verdi. 
Memur-Sen Konya İl Temsilcisi Latif Selvi’nin açılış konuşmasını yaptığı programda ayrıca, Toç-Bir-Sen Genel Baş-
kanı Günay Kaya, Kültür Memur-Sen Genel Başkanı Galip Yıldırım ve Bem-Sir-Sen Genel Teşkilatlanma Sekreteri 
Medeni Sevinç birer konuşma yaparken, Eğitim Bir-Sen Genel Sekreteri Halil Etyemez, Enerji Bir-Sen Genel Basın 
Yayın Sekreteri Mehmet Doğan, Toç-Bir-Sen Genel Sekreteri Mustafa Özkaya ve Diyanet-Sen Genel Araştırma 
ve Dış İlişkiler Sekreteri Mehmet Yaman da hazır bulundu.

MEMUR-SEN GENİŞLETİLMİŞ BAŞKANLAR KURULU KIZILCAHAMAM’DA YAPILDI

31 Temmuz 2010 
Memur-Sen Genişletilmiş Başkanlar Kurulu, Kızılcahamam Asya Termal Tesisleri’nde toplandı. Açılışta konuşan 
Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, gündeme ait konularda değerlendirmelerde bulundu. Balyozcuların 
teslim olmamasıyla ilgili olarak ‘dalga geçiyorlar’ değerlendirmesinde bulunurken, TSK’nin İç Hizmet Maddesi’ni 
düzenleyen 35. madde değişikliği ile ilgili olarak da, “61 model iç hizmet yasasıyla hiç bir şey başarılamaz” dedi. 
Gündoğdu,  12 Eylül mağduru olmasına karşın darbelere karşı olduğunu, darbecilerle kendisinin hesaplaşacağını 
söylediği halde, hayır diyeceklere ‘Stockholm Sendromu’ benzetmesinde bulundu. Konuşmasında, ilk olarak Balyoz 
soruşturmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Ahmet Gündoğdu, terfi-tayin tartışmalarını şaşkınlıkla karşıladık-
larını, kirliliğe bulaşmış olanların en kısa sürede görevden uzaklaştırılarak TSK’nın temizliğinin sağlanması gerektiğini 
söyledi. Gündoğdu, darbecilerin terfi ettirilmek yerine ordudan temizlenmesi gerektiğini dile getirerek, haklarında 
tutuklama kararı bulunmasına rağmen, hukukla dalga geçen, hukuk tanınamayan davranışlarını da ibretle izledikle-
rini ifade etti. İki gün süren Memur-Sen Genişletilmiş Başkanlar Kurulu, 11 maddelik sonuç bildirisi ile sona erdi. 
Toplantı sonrası yapılan açıklamada, referanduma ‘EVET’ oyu kullanılacağı vurgulanırken, hükümetten istekler de 
maddeler halinde sıralandı. 

BAKAN ÇUBUKÇU, MEMUR-SEN KARAMAN İL TEMSİLCİLİĞİ’NİN 
KONFERANSI’NDA KONUŞTU

2 Ağustos 2010 
Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu, Memur-Sen Karaman İl Temsilciliği tarafından düzenlenen konferansta konuştu. 
Memur-Sen İl Başkanı Duran Kabaağaç’ın yaptığı açılış konuşmasının ardından kürsüye gelen Bakan Çubukçu, “De-
mokrasi ile eğitim arasında da doğrudan bir ilişki bulunmaktadır” dedi. Memur-Sen Karaman İl Temsilciliği tarafından 
Yunus Emre Konferans Salonu’nda düzenlenen konferansa katılan Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu, burada 
yaptığı konuşmada, bilgi çağının en büyük sermayesinin yetişmiş insanlar olduğunu söyledi. Dünyanın değişim ve 
gelişim hızıyla kıyaslandığında Türkiye’de yaşanan gelişimin demokratik ideallerin çok gerisinde kaldığını ifade eden 
Bakan Çubukçu, dolayısıyla başta kadınlar ve gençler olmak üzere tüm kesimlerin her alanda daha etkin bir şekilde 
temsil edilmesi gerektiğini bildirdi. 
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HÜSEYİN ÇELİK, MEMUR-SEN KIRŞEHİR İL TEMSİLCİLİĞİ’NİN  
KONFERANSI’NDA KONUŞTU

21 Ağustos 2010 
Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Milli Eğitim eski Bakanı Hüseyin Çelik, Memur-Sen Kırşehir İl Temsilciliği’nin 
davetlisi olarak Kırşehir’e gelerek, anayasa değişiklik paketine yönelik açıklamalarda bulundu.12 Eylül’deki referandu-
mun önemine dikkat çeken Çelik, yeni anayasa paketinin onaylanması halinde herkesi olumlu yönde etkileyeceğini 
söyledi. Toplantıya Kırşehir Milletvekili Mikail Aslan, Abdullah Çalışkan, Memur-Sen İl Temsilcisi Necati Yılmaz, Ak 
Parti İl Başkanı Muzaffer Aslan, İlçe Başkanı Şuayip Soysal, parti yönetimi ve Gençlik Kolları Başkanı ile Memur-Sen’e 
bağlı sendikaların şube başkanları katıldı. 

GÜNDOĞDU, MEMUR-ZEN İZMİT İL TEMSİLCİLİĞİ’NİN  
İFTAR PROGRAMINA KATILDI 

1 Eylül 2010 
Memur-Sen İzmit İl Temsilciliği’nin üyelerine yönelik düzenlediği iftar programına katılan Memur-Sen Genel Başkanı 
Ahmet Gündoğdu, yaptığı konuşmada, bu yıl gerçekleştirilen toplu sözleşmelerde, son 9 yılın en iyi sonucunu elde 
ettiklerini söyledi. Memur-Sen’in kamu çalışanlarının hakkını kazanma konusunda her türlü mücadeleden çekinme-
diğini de söyleyen Gündoğdu, bazı sendikaların tutarsız politikaları sebebiyle geçmişte bir kazanım sağlayamadıkla-
rını ifade etti. MÜSİAD Salonu’nda gerçekleştirilen iftarda konuşan Gündoğdu, birçok destana imza atan Memur-
Sen’in yeni bir destan için çalıştığını söyledi. 12 Eylül’de gerçekleştirilecek referandumda ‘EVET’ için çalıştıklarını 
söyleyen Gündoğdu, Pakistan için başlattıkları yardım kampanyası ve toplu görüşme sürecinin kazanımları hakkında 
da bilgi verdi. İftar yemeğinde ayrıca, İzmit Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ve Memur-Sen İl 
Temsilcisi Harun Yaşar Aliş de selamlama konuşması yaptı.

KÜLTÜR MEMUR-SEN İFTAR PROGRAMI DÜZENLEDİ

7 Eylül 2010 
Kültür Memur-Sen, düzenlediği iftar yemeği ile yönetim ile sendika üyelerini buluşturdu. Karayolları Genel 
Müdürlüğü’nün sosyal tesislerinde gerçekleşen iftara, Memur-Sen Genel Mali Sekreteri ve Büro Memur-Sen Genel 
Başkanı Yusuf Yazgan, Birlik Haber-Sen Genel Başkanı Ali Erdoğan, Ulaştırma Memur-Sen Genel Başkanı Halil 
İbrahim Kütük, Sağlık-Sen Genel Sekreteri Menderes Turbay ile Memur-Sen’e bağlı sendikaların genel merkez 
yöneticileri de katıldı.

DİYANET-SEN BAŞKANLAR KURULU TOPLANTISI YAPILDI

28 Eylül 2010 
Kozaklı Diva İbis Otel’de gerçekleştirilen Diyanet-Sen Başkanlar Kurulu Toplantısı’na katılarak, Diyanet-Sen Genel 
Başkanı Mehmet Bayraktutar’ın yaptığı açılış konuşmasının ardından bir konuşma yapan Memur-Sen Genel Başkanı 
Ahmet Gündoğdu, referandumda ‘EVET’ çıkmasının ardından, yazısal değişikliğin tamamlandığını, sırada yapısal deği-
şimin olduğunu söyledi. Bu sürecin kısa sürede değerlendirilerek yeni sivil anayasa çalışmalarına hemen başlanması 
gerektiğine dikkat çeken Gündoğdu, “Milletimiz referandumdaki kararı ile 30 yıllık militarist dayatmayı sona erdirmiş, 
millete rağmen karar verenleri millet adına karar vermeye davet etmiş, demokrasi ve özgürlük istediğini beyan etmiş, 
kısaca ‘ben milletim, egemenlik benim’ demiştir” şeklinde konuştu. Genel Başkan Ahmet Gündoğdu, Diyanet-Sen 
Onursal Başkanları İsmail Karakaya ve Mustafa Akgül,  Diyanet-Sen yönetim kurulu üyeleri,  şube başkanları ve il 
temsilcileri ile teşkilat sekreterlerinin katıldığı toplantıda Diyanet-Sen’in çalışmaları değerlendirilerek yeni dönemde 
yapılması gerekenler planlandı. Bunun yanında ülke gündemini yakından ilgilendiren referandum sonrası yeni anayasa 
çalışmaları, terör sorunu konularında görüş alışverişinde bulunularak çözüm yolları müzakere edildi. 
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ENERJİ BİR-SEN BAŞKANLAR KURULU TOPLANTISI YAPILDI

4 Ekim 2010 
Enerji Bir-Sen’in Başkanlar Kurulu Toplantısı, Antalya’nın Kemer ilçesindeki Limak Limra Otel’de yapıldı. Memur-
Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu ve Enerji Bir-Sen Genel Başkanı Hacı Bayram Tonbul’un da katıldığı top-
lantı, sunum ve sendikal kazanımların anlatıldığı slâyt gösterisi ile başladı. Enerji Bir-Sen genel başkanı H.Bayram 
Tonbul’un yaptığı açılış konuşmasının ardından bir konuşma yapan Gündoğdu, “CHP’nin başörtüsü konusunda sicili 
bozuk. Bu adımları ile inşallah sicilleri temizlenir” dedi. Gündoğdu ayrıca, 12 Eylül’de yapılan referandum sonrasında 
‘darbecilerin milletinden milletin devletine’ geçiş yapıldığını belirtti. 1921 yılından 1950 yılına kadar tek parti dikta-
törlüğü ile ülke insanlarına çile çektirildiğini kaydeden Gündoğdu, “Ay ışığı, 28 Şubat, Balyoz Eylem Planı, e-muhtara 
gibi milletin değerlerini yok emek ve ülkeye zarar veren derin devletçilikten 12 Eylül itibarı ile kurtulmuşuzdur. 12 
Eylül kurtuluş günü olmuştur. Çünkü 12 Eylül, darbecilerin kirlettiği bir gündü. Şimdi yüzde 58’lik berrak, tertemiz 
su ile yıkanan bir gün olmuştur” diye konuştu.

BAYINDIR MEMUR-SEN BAŞKANLAR KURULU TOPLANTISI YAPILDI

18 Ekim 2010 
Bayındır Memur-Sen Başkanlar Kurulu Toplantısı, Antalya’nın Kemer ilçesine bağlı Göynük Beldesi’nde gerçekleş-
tirildi. Bayındır Memur-Sen Başkanlar Kurulu Toplantısı’na katılan Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, 
Bayındır Memur-Sen Genel Başkanı Abdülhadi Karasapan’ın yaptığı açılış konuşmasının ardından bir konuşma yapa-
rak, 12 Eylül referandumu sürecinde Memur-Sen’in önünde iki önemli gündem olduğunu, bunlardan birisinin uyum 
yasaları diğerinin de yeni anayasa olduğunu kaydetti. Gündoğdu, referandum paketindeki 23 madde ile Türkiye’de, 
demokratikleşme, sendikal haklar, temel hak ve hürriyetlerin geliştirilmesi gibi milletin kazanım elde ettiği birçok de-
ğişikle yeni bir sürecin başladığını vurguladı.  Memur-Sen olarak, bağlı sendikaların genel başkanlarıyla birlikte uyum 
yasalarıyla ilgili ikinci çalıştayı yaptıklarını, çalışmanın sonuçlarını kamuoyuna duyuracaklarını kaydeden Gündoğdu, 
hazırladıkları taslakta ise Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’na yönelik taleplerini dile getirdikleri anlattı. 
Bayındır-Memur-Sen il ve şube başkanlarına da seslenerek, yetkili olunması için yoğun bir çalışma yapılmasını iste-
yen Gündoğdu, 9 yılda ulaştıkları 392 bin üye sayısını, 15 Mayıs 2011 tarihinde en az 500 bine çıkarmayı hedefle-
diklerini söyledi. 

EĞİTİM BİR-SEN 3. TEMSİLCİLER TOPLANTISI YAPILDI

13 Kasım 2010 
Eğitim Bir-Sen 3. Temsilciler Toplantısı, Kızılcahamam’da yapıldı. Yeni İlçe yöneticilerine, Üniversite ve Yurt-Kur 
temsilcilerine hitap eden Ahmet Gündoğdu, bir dayatma süreci olan 28 Şubat’ta topluma ‘kesintisizlik, karma 
eğitim, katsayı ve korku’ dayatıldığını ifade ederek, “Biz bu dört ‘K’ya da karşıyız” dedi. Memur-Sen ve Eğitim Bir-
Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, antidemokratik uygulamalara, temel hak ve özgürlüklerin kısıtlanmasına, 
başörtülü kızların okul önlerinden geri çevrilmesine, başta eğitim çalışanları olmak üzere tüm çalışanların emeğinin 
çalınmasına daha yüksek sesle karşı çıkılması için Eğitim-Bir-Sen’in mutlaka yetkili sendika olması gerektiğini söyledi. 

GÜNDOĞDU, KÜLTÜR MEMUR-SEN BAŞKANLAR KURULU’NDA KONUŞTU:  
TOPLU SÖZLEŞMEYİ SÖKE SÖKE ALAN MEMUR-SEN’DİR

28 Kasım 2010 
Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, Kızılcahamam’da düzenlenen Kültür Memur-Sen Başkanlar Kurulu 
Toplantısı’na katıldı. Toplantının ikinci gün çalışmalarına katılarak bir konuşma yapan Ahmet Gündoğdu, sendikacı-
lıkta Memur-Sen farkını katılımcılarla paylaştı. Sendikacılığın, kamu çalışanlarına, topluma, ülke çıkarlarına ve insanlığa 
bakan yönüyle birçok yüzü olduğunu belirten Gündoğdu, kamu çalışanlarının hakkını korumada ortaya koydukları 
mücadelenin sonuçlarından birinin de toplu sözleşme hakkının elde edilmesi olduğunu kaydetti. Gündoğdu, “Toplu 
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sözleşme hakkını söke söke alan Memur-Sen’dir. Diğer konfederasyonlar, toplu sözleşme hakkının elde edilme-
sinde verilen mücadele ve çalışmalarda ismi ve imzası olmayan kurumlar olarak tarihteki yerlerini aldılar” dedi. 
Gündoğdu, diğer memur konfederasyonlarının toplu sözleşmeyi istiyor gibi görünmelerine karşın, bunun slogan ve 
yazılı bültenlerden öteye geçmediğini ifade etti.

MEMUR-SEN TRABZON İL DİVAN TOPLANTISI YAPILDI

28 Aralık 2010 
Memur-Sen Trabzon İl Divan Toplantısı Akçaabat Kültürpark Tesisleri’nde yapıldı. İl Divan Toplantısı’na katılarak 
başkanlık eden Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, toplantıda yaptığı konuşmada, sendikal anlayışlarının 
dar kalıplarla tanımlanamayacağını söyledi. 

EĞİTİM BİR-SEN ADANA BULUŞMASI YAPILDI 

3 Ocak 2011 
Adana Hekimevi’nde düzenlenen  ‘Eğitim Bir-Sen Adana Buluşması’ programında konuşan Ahmet Gündoğdu, 
Türkiye’nin demokratikleşmesinin önündeki engelleri kaldıracak yeni bir Anayasa için üzerlerine düşeni yapmaya 
hazır olduklarını kaydetti.  Gündoğdu, “Yamalı bohça halini alan Anayasa, tam demokratikleşme yolunda istenileni 
verememektedir. Bunu gerçekleştirmenin yolu ise, devletin milletinden milletin devletine geçişi sağlayacak, temeli-
ne insanı alan, demokrasinin tüm kurum ve kurallarının tezahür ettiği bir Anayasa hazırlamaktır. Milletimiz, 12 Eylül 
referandumunda siyasilere bu görevi vermiştir. Referandumda bu kadar yüksek oy çıkması, ‘iktidar kim olursa olsun, 
yeni anayasayı hazırlasın’ şeklinde yorumlanmalıdır.” dedi. 

OSMANİYE’DE  TEŞKİLAT ÇALIŞMASI YAPILDI

5 Ocak 2011 
Osmaniye’de teşkilat çalışması ve ziyaretlerde bulunan Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, Memur-Sen 
İl Yönetimi ile birlikte başta Osmaniye Valisi Celalettin Cerrah olmak üzere, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Orhan Büyükalaca, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Said Çalışkan ve İl Sağlık Müdürü Mehmet Cingöz’i 
ziyaret etti. Daha sonra Memur-Sen İl Yönetimi ve Memur-Sen’e bağlı sendika yöneticileri ile istişarelerde bulunan 
Gündoğdu, 2010 yılı sendikal kazanımları hakkında bilgiler verdi. 

ADIYAMAN’DA TEŞKİLAT ÇALIŞMASI YAPILDI

5 Ocak 2011 
Bozdoğan Otel’de Memur-Sen Adıyaman İl Temsilcisi Gaffari İzci ve Memur-Sen Konfederasyonuna bağlı sendika 
başkanlarının katıldığı toplantıda konuşan Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, sendikanın ülkenin gelece-
ğine ilişkin duruşu ve memurların haklarını koruma adına verdiği mücadeleye vurgu yaptı. 2010 yılının Türkiye için 
çok önemli bir yıl olduğuna dikkat çeken Ahmet Gündoğdu, 2010 yılının milad olduğunu ve Eski Türkiye ile Yeni 
Türkiye arasındaki demokrasinin yönünün şeffaflaştığına vurgu yaptı. Demokrasinin milletle barışık hale geldiğini 
ifade eden Gündoğdu, 12 Eylül 2010 tarihinin egemenliğin kayıtsız şartsız milletin elinde olduğunun bir göstergesi 
olduğunu söyledi. 
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SAĞLIK-SEN’DE KAÇAR GÜVEN TAZELEDİ

8 Ocak 2011 
Sağlık-Sen, 4. Olağan Genel Kurulu, Kızılcahamam Asya Termal Tesisleri’nde yapıldı. Mahmut Kaçar’ın yeniden 
başkan seçilerek güven tazelediği Genel Kurul’da konuşan Devlet Bakanı Selma Aliye Kavaf, çağdaş yönetim sis-
temlerinde katılımcılığın önemine dikkat çekerken, Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, Memur-Sen’in 
sendikal anlayışını katılımcılarla paylaştı. Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Kaçar’ın sendikal kazanımlarını dile getir-
diği genel kurulda, Has Parti Genel Başkanı Numan Kurtulmuş ise, sorunların sistemli çözülmemesi halinde amaca 
ulaşılamayacağını söyledi.

BEM BİR-SEN, İBRAHİM KERESTECİ ANISINA BASIN ÖDÜLLERİ TÖRENİ DÜZENLEDİ

11 Ocak 2011 
Bem-Bir-Sen tarafından, bir süre önce geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Genel Sekreter İbrahim Keres-
teci anısına düzenlenen ‘Basın Ödülleri Töreni’nde konuşan Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, basın 
mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü de kutlayarak, gazetecilerin ellerinden alınan haklarının yeni-
den verilmesi gerektiğini söyledi.

EĞİTİM BİR-SEN İSTANBUL 4.GENİŞLETİLMİŞ  
EĞİTİM YÖNETİCİLERİ BULUŞMASI YAPILDI

12 Ocak 2011 
Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, Eğitim Bir-Sen İstanbul 4 No’lu Şube’nin Pendik VİA Hotel’de dü-
zenlediği ‘4. Genişletilmiş Eğitim Yöneticileri Buluşması’na katıldı. Burada bir konuşma yapan Ahmet Gündoğdu, 
“Sendikaların bağımsız olmalarını önemsiyoruz. Bağımsız ve sivil bir sendika olarak biz, ancak temel hak ve özgür-
lükler, emek söz konusu olunca tarafız” şeklinde konuştu. 

GÜNDOĞDU, ANKARA ŞUBE BAŞKANLARI İLE BİR ARAYA GELDİ

 
21 Ocak 2011 
Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, Memur-Sen Ankara İl Temsilcisi Mustafa Kır ve bağlı sendikaların 
şube başkanı ve temsilcileriyle bir araya geldi. TEDAŞ Tesisleri’nde gerçekleşen görüşmede konuşan Ahmet Gün-
doğdu, Ankara’daki üye sayısının daha da artırılması için bütün teşkilatın elinden geleni yapması gerektiğini söyledi. 
 

ENERJİ BİR-SEN VE TOÇ BİR-SEN OLAĞAN GENEL KURULLARI YAPILDI

22 Ocak 2011 
Enerji Bir-Sen ve Toç-Bir-Sen’in Genel Kurulları’na katılan Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, Genel 
kurulların açılışında yaptığı konuşmalarda,  gündemdeki konulara yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Genel 
Kurulda konuşan Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, Danıştay’ın ALES sınavına, başörtüsü ile girmeyi 
iptal eden kararına, millet adına verilmiş karar olarak inanmanın zor olduğunu söyledi Gündoğdu, “Kars’taki heykeli 
görmedim. Ancak Başbakanımız ucube dedi, kamuoyu da tartışıyor. Ben şunu söyleyebilirim, Bu heykel Danıştay’ın 
kararı yanında şah eser kalır” şeklinde konuştu. Yapılan seçimler sonucu Enerji Bir-Sen Genel Başkanı Hacı Bayram 
Tonbul ve Toç-Bir-Sen Genel Başkanı Günay Kaya’nın listeleri seçimleri kazandı.



GÜNDOĞDU: ŞİMDİ SOYLU MÜCADELEYE DAVET VAKTİ; HEDEF 500 BİN ÜYE

24 Ocak 2011
 Memur-Sen, bu yıl ilk kez yapılacak toplu sözleşmeler öncesi 500 bin üye hedefi koydu. Üye sayısını artırarak bütün 
hizmet kollarında yetkili olarak toplu sözleşme masasına oturmak isteyen Memur-Sen’de, Genel Başkan Ahmet 
Gündoğdu imzasıyla teşkilata gönderilen yazıda, toplu sözleşme hakkının Memur-Sen’in ısrarlı ve başarılı çalışmaları 
sonucu alındığı hatırlatılarak, ilk toplu sözleşmelere bütün hizmet kollarında yetkili olarak gidilmesinin önemine 
vurgu yapıldı. Teşkilata gönderilen yazıda, “Bilindiği gibi, 2011 yılı kamu görevlileri sendikacılığı ve kamu görevlileri 
açısından ilk toplu sözleşme sürecinin gerçekleşecek olması nedeniyle ayrı bir öneme haizdir. Kamu görevlilerinin 
toplu sözleşme hakkına sahip olmasını sağlayan hükmün Anayasada yer almasında ve buna ilişkin Anayasa Deği-
şikliği Paketinin milletimizin yüzde 58’inin desteğiyle kabul edilerek yürürlüğe girmesinde öncü olan ve önemli payı 
bulunan büyük Memur-Sen ailesinin; ilk toplu sözleşme masasına bağlı sendikalarının hepsinin hizmet kollarında 
yetkili sendika olduğu ve en az 500 bin üyeye sahip bir Konfederasyon olarak oturmak hedefini gerçekleştirecek 
bir teşkilat gücüne ve sendikal donanıma sahip olduğu tartışmasızdır” denildi.

DİYANET-SEN İL BAŞKANLARI İSTİŞARE TOPLANTISI YAPILDI

25 Ocak 2011 
Diyanet-Sen’in İl Başkanları İstişare Toplantısı’nda konuşan Ahmet Gündoğdu, sendikacılığı belli konulara sabitle-
mediklerini, kamu çalışanlarının ekonomik ve sosyal haklarından dünya insanlığının sorunlarına kadar her alana karşı 
duyarlı olduklarını ifade etti. Referandumun tam bir turnusol kâğıdı görevi yaptığını da söyleyen Memur-Sen Genel 
Başkanı Ahmet Gündoğdu, Memur-Sen’in bütün sendikalarıyla bir destan yazdığını kaydetti. Gündoğdu, demokra-
tikleşmeye katkı sürecinde, Diyanet-Sen’in hiç geri kalmadığını ifade etti.

ULAŞTIRMA MEMUR-SEN 4. OLAĞAN GENEL KURULU YAPILDI

5 Şubat 2011 
Memur-Sen Konfederasyonu’na bağlı Ulaştırma Memur-Sen’in 4. Olağan Genel Kurulu TCDD Genel Müdürlüğü 
Konferans Salonu’nda yapıldı. Genel Kurul’da, Can Cankesen’in listesi yönetime seçildi. Genel Kurula katılarak bir 
konuşma yapan Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, , Memur-Sen’in üyesi ve ülkesinin sorunlarını dert 
edinen, bunların çözümü için çalışan bir sendikacılık yaptıklarını kaydederek, halkına rağmen siyaset yapan parti ile, 
üyesi ve tabanına rağmen politika üreten sendikacılığın tükenmeye mahkum olduğunu söyledi.

DİYANET-SEN VE BÜRO MEMUR-SEN OLAĞAN GENEL KURULLARI YAPILDI 

12 Şubat 2011 
Diyanet-Sen Olağan Genel Kurulu, Ankara Büyük Anadolu Oteli’nde, Büro Memur-Sen Olağan Genel Kurulu ise, 
Ankara Esenboğa Airport Otel gerçekleştirildi. Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan ve Diyanet-Sen 
Genel Başkanı Mehmet Bayraktutar güven tazeleyerek tekrar genel başkan seçildi. Sendikaların genel kurullarının 
açılışında konuşan Genel Başkan Ahmet Gündoğdu, seçimlerde kimin iş başına geldiğine değil, seçimden sonra nasıl 
bir çalışma yürütüleceğinin düşünülmesi gerektiğini söyledi. Gündoğdu, Danıştay’ın ALES kararına tepki gösterirken, 
YÖK Başkanı hakkında soruşturma izni veren Sincan Hakimi Osman Kaçmaz’ın da, millet adına karar vermediği 
görüşünü dile getirdi. Toplu sözleşme hakkını söke söke aldıklarını ifade eden Gündoğdu, diğer memur konfede-
rasyonlarının bu başarıda söylemden öte bir paylarının bulunmadığını kaydetti.
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Türkiye Buluşması, Kızılcahamam, ANKARA



EĞİTİM BİR-SEN 4. OLAĞAN GENEL KURULU YAPILDI

19 Şubat 2011 
Eğitim Bir-Sen 4. Olağan Genel Kurulu, Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu, YÖK Başkanı Yusuf Ziya Özcan ve çok 
sayıda davetlinin katılımı ile Milli Eğitim Bakanlığı Şura Salonu’nda gerçekleştirildi. Genel Kurul’un açılışında konuşan 
Memur-Sen ve Eğitim Bir-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, kamu çalışanlarının, Anayasa değişikliğiyle elde 
ettikleri toplu sözleşmenin ikincil mevzuatına yönelik isteklerini dile getirdi. Ahmet Gündoğdu, “Toplu sözleşme 
hakkını fiilen kullanmamızı sağlayacak yasal düzenlemeler, seçimden önce yürürlüğe konulmalıdır. Bu sağlanmazsa, 
“yeni Anayasa yapacağız” iddiasına inanmamız çok zor olacak” şeklinde konuştu.   Üniversitelerdeki başörtüsü ya-
sağının kaldırılmasını isteyen Ahmet Gündoğdu, üniversite öğrenimi bitiren kızların, başörtülerini çıkarmadan kamu 
kurumlarında görev yapması gerektiğini ifade etti. Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu ise konuşmasında, Eğitim Bir-
Sen’de demokratikleşmeye yönelik çalışmaları başlatan kurucu genel başkan Merhum Mehmet Akif İnan’ı saygıyla 
andığını söyledi. YÖK Başkanı Yusuf Ziya Özcan ise konuşmasında, YÖK’te katılımcılığı artırdıklarını ifade ederek, 
“Yüksek öğrenimin sorunlarının çözümüne yönelik attığımız adımlarda Eğitim Bir-Sen’in desteğini hep yanımızda 
gördük. Bundan dolayı da teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu. Ahmet Gündoğdu başkanlığındaki liste yeniden 
seçimleri kazandı.

BEM-BİR-SEN YENİ HİZMET BİNASINA KAVUŞTU

21 Şubat 2011 
Bem-Bir-Sen’in genel merkez hizmet binası düzenlenen bir törenle açıldı. Açılış kurdelesini, Memur-Sen Genel 
Başkanı Ahmet Gündoğdu, Bem-Bir-Sen Genel Başkanı Mürsel Turbay ve diğer davetlilerle birlikte kesen Başbakan 
Yardımcısı Cemil Çiçek “Bem-Bir-Sen’in yeni hizmet binasıyla ülkemiz için güzel hizmetler ve örnek sendikacılık 
yapmasını temini ediyorum. Biz de bundan gurur duyarız.” şeklinde konuştu. Açılış programı Ankara Büyükşehir 
Belediyesi Mehteran Bölüğü’nün konseriyle başladı. Bem-Bir-Sen Genel Başkanı Mürsel Turbay ise, “Bu güzel hiz-
met binasında yerel yönetimler konusunda çok daha güzel hizmetler yapacağız” dedi. Sendikalarının üye sayılarının 
yanı sıra emin adımlarla büyümesini takdirle izlediğini ve son derece mutlu olduğunu ifade eden Memur-Sen Genel 
Başkanı Ahmet Gündoğdu ise, Memur-Sen ve bağlı sendikaları, ülkenin çalışan, üreten ve milletinin yanında olan 
demokrat yüzüdür. Böyle de olmaya devam edecektir. Bem-Bir-Sen’imizin yeni hizmet binasının tüm camiamıza, 
üyelerine, ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

GÜNDOĞDU, KÜÇÜK İSTANBUL BULUŞMALARI’NA KONUK OLDU

24 Şubat 2011 
Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, Küçükçekmece Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle 
hazırlanan “Küçük İstanbul Buluşmaları” programına katıldı. Gündoğdu, bu kez Memur-Sen Başkanı olarak değil, 
eğitimci kimliğiyle öğrencilere ışık tuttu. Çocukluk ve gençlik yıllarının da anlatıldığı, kendisi ile ilgili hazırlanan, slayt 
gösteriminin ardından kürsüye gelen Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, öğrencilere, ‘Sivil toplum, sen-
dikacılık ve Memur-Sen’ konularında görüş ve düşüncelerini anlattı. Gündoğdu, öğrencilere hitaben yaptığı konuş-
masında, sendikacılığı millet için yaptıklarını belirterek, hedeflerinin tam demokratik bir Türkiye olduğunu söyledi.

KOCAELİ’DE TEŞKİLAT ÇALIŞMASI YAPILDI

25 Şubat 2011 
Kocaeli’nde teşkilat çalışmasında bulunan Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, Memur-Sen İl Yöne-
timi ile birlikte Kocaeli Valisi Ercan Topaca’ya nezaket ziyaretinde bulundu. Memur Sen Genel Başkanı Ahmet 
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TOÇ BİR-SEN 3. Olağan Genel Kurul, Kızılcahamam, ANKARA



Gündoğdu’yu Ankara’dan tanıdığını belirten Kocaeli Valisi Ercan Topaca, “Memur Sendikalarına çok büyük katkılar 
sağlamış olan Ahmet Gündoğdu’ya gerçekleştirmiş olduğu nezaket ziyaretinden dolayı teşekkür ediyorum.” Şek-
linde konuştu. Gündoğdu ve beraberindeki Memur-Sen heyeti daha sonra, Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat 
İspirli’yi ziyaret etti. Genel Başkan Ahmet Gündoğdu ve Eğitim-Bir-Sen Şube yönetimi GTYE Rektörü Prof.Dr. 
Orhan Şahin’i ziyaret ederek, eğitimcilerin sorun ve taleplerini iletti.

MEMUR-SEN TÜRKİYE BULUŞMASI KIZILCAHAMAM’DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

5 Mart 2011 
Memur-Sen Türkiye Buluşması, bağlı sendikaların Türkiye genelindeki şube başkanlaın katılımıyla Kızılcahamam 
Asya Termal Tesisleri’nde gerçekleştirildi. Toplantının açılışında konuşan Genel Başkan Ahmet Gündoğdu, gün-
deme ait değerlendirmelerde bulundu. Toplu sözleşme hakkını söke söke alanın Memur-Sen olduğunu söyleyen 
Gündoğdu, düzenlenen çalıştayla ‘Toplu Sözleşme’nin yolunu açtıklarını kaydetti. Yetkili sendika oldukları yıl, toplu 
sözleşme için devletin çalıştay düzenlemesini istediklerini ifade eden Gündoğdu, “Sendikalı memurunu sürgün eden 
devlet, masrafları üstlenip çalıştay düzenledi ve toplu sözleşmenin yolu açıldı. Yine bu çalıştayda Avrupa Sosyal 
Şartı’na konulan çekincelerin kaldırılması kararı alındı.” şeklinde konuştu. Toplu görüşmelerin ilk turunda, fiili toplu 
sözleşme yapma çağrısında bulunduklarını belirten Gündoğdu, KESK’in bu önerilerinin ötesinde çıkış yaptığını ve 
‘toplu görüşmeleri donduralım, 12 Eylül sonrası toplu sözleşme yapalım’ dediğini hatırlattı. Bu çağrıya ‘hayır’ kam-
panyası düzenledikleri için karşı çıkan Kamu-Sen’in genel başkanı ile, mahallesinden gördüğü baskı ile çağrısında 
vazgeçen KESK genel başkanının sendika sahnesinden kaybolduğunu belirtti. Sendikacılığı vesayeti deşifre etmek 
için yaptıklarını da dile getiren Gündoğdu, “Çerçevesini devletin çizdiği sendikacılığa da çerçevesi devlete karşı çizil-
miş sendikacılığa da hayır diyoruz. Yetkili konfederasyon olduğumuz gün, sağımızdaki ve solumuzdaki sendikalarla 
birlikte çalışarak neyin öncülüğünü yapabileceğimizi düşündük. Toplum mühendisliğine karşı çıktık. Solumuzdaki 
sendika başörtüsünü yasaklamayı desteklerken, sağımızdaki de devletin yasağından hikmet arıyordu.” dedi. 

TOPLU SÖZLEŞME HAKKINI SÖKE SÖKE ALAN MEMUR-SEN’DİR
Referandum sürecinde Memur-Sen’in vesayetin deşifresi ve demokrasinin hakim kılınması, egemenliğin kayıtsız 
şartsız millette olduğunun tescil edilmesi için ‘EVET’ çalışması yaptıklarını da belirten Gündoğdu, yüzde 58’le ortaya 
çıkan ‘EVET’ sonucunda Memur-Sen camimasının önemli bir pay sahibi olduğunu vurguladı. Torba kanunla ilgili 
değerlendirmelerde de bulunan Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, karşı çıktıkları ve destekleri mad-
deleri tek tek açıkladı. Referandum sonrası elde edilen Toplu Sözleşme Hakkı’nın kullanımına yönelik uyum yasala-
rının çıkması gerektiğini de ifade eden Gündoğdu, Kamu Hakem Kurulu’nun bağımsız bir şekilde yapılandırılmasını 
istediklerini kaydetti. Halen toplu görüşmenin sıkıntılarını çektiklerini belirten Gündoğdu, torba kanunla yapılan 
değişiklikle elde edilen kazanımların bir yazım şekli yüzünden kullandırılmak istenmediğini belirtti. “Bütün vatan-
daşlarını aynı kabul eden, ötekileştirmeyen bir devlet istiyoruz. Bunun için sorumluluklarımız var. Bunlardan biri de 
referandum oldu” şeklinde konuşan Gündoğdu, egemenliğin millete ait olduğunu meclis duvarında yazılı olmaktan 
çıkarıp gerçek anlamda tesisi için ‘EVET’ dediklerini dile getirdi. Hiçbir makamın, başörtüsünü yasaklayamayacağını 
da ifade eden Gündoğdu, “Kimsenin başörtüsünü serbest bırakmasına gerek yok. Bu zaten, doğal ve kazanılmış bir 
haktır. Önümüzde Dünya Kadınlar Günü, var. Erkekler her yere girebilirken, kadınlara bu hakların şartlı verilmesi 
bir çifte standarttır. Bu çifte standarttan kurtulmamız gerekir” dedi. “Bugün bizim işimiz güvenlik diyen bir orduya 
sevinirken, demokrasi dışı oluşumlardan medet umanların varlığından üzüntü duyuyorum” diyen Memur-Sen Genel 
Başkanı Ahmet Gündoğdu, Yargıdan istedikleri kararlar çıkan CHP’li İsa Gök’ün direniş çağrısı yaparken de kendi-
sine göre haklı olduğunu; çünkü siparişi karşılanmayan, ne yaptığını bilen bir yargı oluştuğunu dile getirdi. Askere 
kağıttan kaplan benzetmesinde bulunan Süheyl Batum’la, Müjdat Gezen’i de eleştiren Gündoğdu, ALES sınavında 
‘tanınma’ endişesiyle başörtüsünü yasaklayan yargı mensuplarının başörtülü babaanneleri ile dedelerini karıştırıp 
karıştırmadığını sordu.
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MEMUR-SEN, SİYASİ PARTİLERDEN BAĞIMSIZ, ÖZGÜRLÜKLERDEN YANA TARAFTIR
Memur-Sen’in hiçbir kademesindeki yönetici ve temsilcisini hiçbir siyasi partinin belirleyemeyeceğini, bunu kimsenin 
isteyemeyeceğini de ifade eden Gündoğdu, “Memur-Sen, bunu yaparken de taraftır. İnsanlıktan yana, evrensel hak 
ve hukuktan yana taraftır. Bu iktidara, yüzde 2,5+2,5’lik zammını kabul etmezken, kriz zamanında ‘kriz varsa çare 
var’ kampanyasına katılmamışken bugün bu tavrımızdan vazgeçmeyeceğiz. Necmettin Erbakan’ın tıpkı Özal gibi, 
memurlara yönelik olumlu adımlarını ve günün şartlarında ücret artışı vermesini nasıl unuturuz? Kenan Paşa’nın 
bozuk saat misali aldığı ‘din dersi’ kararını görmezden gelemeyiz. İslam köylü olduğunu söyleyip, hep Müslümanlar 
aleyhine çalışmalara imza atan, Demirel’in gidişi bayram ilan ettik. Memurların bir KHK’yle görevden alınmasını sağ-
layacak tasarıyı veto eden Sezer’i nasıl alkışlamışsak, gittiği günü de lokma dökerek bayram ilan ederek kutlamışsak 
her ikisinin de bir anlamı vardır. Namlusu millete dönmüş tanka selam durmam diyen Muhsin Yazıcıoğlu’nu, nasıl 
rahmetle anmaz, saygı duymayız? “One Minute” ile dünya mazlumlarının sesi olan, genel kurmay başkanlarının da 
başbakanlığa bağlı olduğunu gösteren Başbakanımızı nasıl takdir etmeyiz? Referandum için gecesini gündüzüne katıp 
çalışan Başbakanımıza bir kez daha teşekkür ediyoruz.” şeklinde konuştu.

MEMUR-SEN, DEMOKRATİK ANAYASA İSTEDİ SONUÇ BİLDİRGESİ

06 Mart 2011  
Memur-Sen’in Kızılcahamam’da gerçekleşen Türkiye Buluşması’ndan ‘Tam Demokrat Anayasa’ isteği çıktı. Türkiye 
Buluşması sonrası oluşturulan Sonuç Bildirisi’nde 40 maddeye yer verildi. Bildiride, demokrat ve sivil anayasa, kamu 
çalışanlarının referandumla elde ettiği toplu sözleşme hakkını kullanma imkanı verecek uyum yasalarının bir an önce 
tamamlanması, istihdama yönelik projeler geliştirilmesi, başörtüsü yasağının kalkması, başörtülü seçme hakkına sa-
hip kişilerin seçilebilme hakkına kavuşmasının önemine vurgu yapıldı.

Toplantı sonrası yapılan açıklamada, kamu görevlilerinin toplu sözleşme hakkını fiilen kullanmalarına ve ilk toplu 
sözleşme masasının 2011 yılında kurulmasına imkan sağlayacak toplu sözleşmeye yönelik yasal düzenlemelerin 
mutlaka seçimden önce yürürlüğe konulması gerektiği ifade edildi. 

Milletvekili seçimlerine de atıfta bulunulan Memur-Sen’in bildirisinde, siyasi partilerin, kadın milletvekilinin görev 
almasını sağlayacak şekilde aday listelerinde kadın adaylara yer vermesi de istendi. Bununla ilgili olarak da, TBMM 
İçtüzüğündeki tayyör dayatmasının kaldırılması, seçme hakkına sahip olan başörtülü kadın vatandaşlarımızın seçilme 
hakkını kullanmalarının önündeki engellerin kaldırılması çağrısı yapıldı.

 

-12 Haziran seçimleriyle yenilenecek TBMM’nin ilk hedefinin, milletimizi “askeri darbe ürünü” Anayasayla yönetmek 
ve yönetilmek ayıbından bütünüyle kurtaracak yeni bir Anayasa yapmak olmalıdır” denilen sonuç bildirisinde, 28 
Şubat sürecinde dayatılan kesintisiz zorunlu eğitim uygulumasına son verilmesi istendi. 

- İstihdama yönelik görüşlerin de yer aldığı Türkiye Buluşması Sonuç Bildirisi’nde, Yeni istihdam alanları oluşturmak 
kapsamında, GAP, DAP, KOP ve benzeri büyük ölçekli projelerin hızlandırılması gerektiği ifade edildi. Ayrıca, istih-
dam ve ekonomi alanındaki kayıt dışılıkla mücadelenin kararlılıkla devam edilmesi gerektiği ifade edildi.

-12 Eylül’de gerçekleştirilen Anayasa değişikliğiyle birlikte anayasal bir kurum haline getirilen Ekonomik ve Sosyal 
Konsey’e ilişkin yasal düzenlemenin ivedililikle yürürlüğe konulmasının istendiği bildiride, bu çerçevede, en çok üye-
ye sahip üç kamu görevlileri sendikaları konfederasyonunun Konsey üyesi olmasına, bunlar tarafından belirlenecek 
bir temsilcinin Konsey Başkan Yardımcısı sıfatıyla Başkanlık Divanında yer almasına ve Konsey toplantıları sonunda 
gündemdeki konuları kapsayan sonuç bildirisi yayımlanmasına yönelik düzenleme yapılması önerildi.



-Sözleşmeli personel istihdamının temel istihdam şekli haline getirmeye yönelik uygulamalardan vazgeçilerek mev-
cut sözleşmeli personelin kadrolu statüye geçirilmesini de isteyen Memur-Sen, bu kapsamda, 657 sayılı Kanunun 
4/B, 4/C maddeleri ile 4924 sayılı Kanun ve diğer ilgili mevzuat kapsamında çalıştırılan sözleşmeli personelin mali 
haklar yönüyle kayba uğramaksızın kadrolu statüde istihdam edilmelsi çağrısı yapıldı.

-Memur-Sen’in 2010 yılı Toplu Görüşme Tutanağında yer almasını sağladığı hüküm çerçevesinde Torba Kanun 
olarak isimlendirilen 6111 sayılı Kanunla sözleşmeli personelin aile yardımından yararlandırılmasının olumlu bulu-
duğunun belirtildiği sonuç bildirisinde, “Ancak, istihdam türü farklı olsa da sonuç itibarıyla kamu görevlisi olan 657 
sayılı Kanunun 4/C maddesi kapsamında istihdam edilen kamu görevlileri de aile yardımından yararlandırılmalıdır. 
Aile yardımı, damga vergisi istisnası, doğum sonrası aylıksız izin, süt izni, kayın hısımların vefatına dayalı mazeret izni 
hakları olmak üzere kadrolu statüde ve sözleşmeli personel statüsünde görev yapan kamu görevlilerine sağlanan 
özlük hakları ile sosyal yardımlar, 657 sayılı Kanunun 4/C maddesi ile diğer mevzuat kapsamında istihdam edilen 
geçici personele de sağlanmalıdır.” denildi.

-Memur-Sen’in sonuç bildirisinda dış politikaya yönelik adımların başarılı olduğu, faili meçhullerin aydınlatılması, 
kayıpların bulunması, gençlerin zararlı alışkanlıklardan korunmasına yönelik çalışmaların artarak sürdürülmesi, vergi 
dağılımının da gelire göre dengelenmesi hususlarına dikkat çekildi.

BEM-BİR-SEN GENEL KURULU YAPILDI

20 Şubat 2011 
Yerel yönetim hizmet kolunun yetkili sendikası olan Bem-Bir-Sen 4. Olağan Genel Kurulu’nu tamamladı. 
Genel Kurul’da tek genel başkan adayı olan Genel Başkan Mürsel Turbay yeniden  genel başkanlığa seçilerek güven 
tazeledi. Turbay’ın mevcut yönetimini koruduğu listesi blok halinde seçimleri aldı.
Genel Kurul’a  katılarak oy kullanan delegelerin geçerli  280 oyunun 254’ünü alarak Genel Başkanlığa yeniden se-
çilen Turbay’ın yönetiminin tamamı yerlerini korudu.

BİRLİK HABER-SEN GENEL KURULU YAPILDI

20 Şubat 2011 
Birlik Haber-Sen, 4. Olağan Genel Kurulu yapıldı. Birlik ve beraberlik içerisinde gerçekleşen, iki liste ve iki bağımsız 
adayın yarıştığı seçimde Şinasi Gülcüoğlu, genel başkan seçildi. Kongre, 19-20 Şubat’ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Merkezi’nde gerçekleştirildi.
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KADINLARA YÖNELİK FAALİYETLERİMİZ

Memur-Sen Konfederasyonu olarak; Kadına yönelik her türlü ayrımcılığın sona erdirilmesini, pozitif ayrım-
cılık verilene kadar kadınlara yönelik dezavantajların kaldırılması gerektiğini her platformda dile getirmenin 
haklı gurunu yaşıyoruz. Aynı zamanda Kadının toplumun her kesiminde var olmasına karşın, hak ettiği değeri 
bulamaması, ikincil konuma itilmesi ve bütün hukuksuz ayrımcılıklara toplumun her kesiminin desteği ile son 
verilebileceğinin bilincinde olarak hareket ediyoruz. Eğitimli kadınların işgücü piyasasına katılmadığı bir toplum-
da, kadın işgücünün yaratıcılığından, üretkenliğinden, çözüm odaklı düşünme sisteminden yararlanılamayacağı 
da kuşkusuzdur.

Kadınlar arasında eşitsizliğe yol açan; sosyal ve siyasal alanda başörtüsü yasağına son verilmesi gerekmektedir. 
Başörtülü oldukları için kamuda istihdam edilememiş kadınlar, özel sektör tarafından emek sömürüsüne maruz 
kalmakta, bu yasakların bahanesiyle kendilerine düşük ücret politikası uygulanmaktadır. Tüm çalışanlara özel-
likle kadın çalışanlara eşit işe eşit ücret politikasının uygulanmasını istiyoruz. Kadınlara tam eğitim hakkı, tam 
çalışma hakkı, toplumsal hayata tam katılma hakkı ve eşit haklardan tam yararlanma hakkı sağlanmalıdır. Kadın-
ların yüzde 58’inin sosyal güvencesiz olduğu bir süreçte daha çok kadın meslek sahibi olmalı, daha çok kadın 
alanında uzmanlaşmalı, daha çok kadın üretkenliğini ülkenin hizmetine sunmalıdır. KPSS ve ALES gibi uzmanlık 
sınavlarında uygulanan başörtüsü yasağının kaldırılması ve temel insan hakkı olan eğitim ve öğretim hakkının 
önündeki engellerin kaldırılması gerekmektedir. Kadınların sigortasız, düşük ücretle, güvencesiz çalıştırılmasına 
son verilmesi, işten ilk çıkarılanların kadınlar olmaması, aile içi ve işyerlerinde gerçekleşen sistematik ve psiko-
lojik şiddetin sona ermesi, karar alma süreçlerinde kadınların yeterince temsil edilmesinin sağlanması öncelikli 
yapılması gekenlerdir. Kadın, düzeni sembolize eder. Kadının olmadığı yerde düzen kurulamaz. Kadının geçici 
olarak ayrıldığı yerde bile düzen bozulur. Kadının tamamen terk ettiği bir yerde ise düzen dağılır. Bu bir aile 
için de, kurum için de, millet için de böyledir.

21. yüzyılın başında kadınların ikinci sınıf vatandaş olması, Kadına yönelik ayrımcılığın, insan hakları ihlallerinin 
bir an önce son bulması için her kesime görev düşmektedir.  Eğitimli kadınların işgücü piyasasına katılmadığı 
bir toplumda, kadın işgücünün yaratıcılığından, üretkenliğinden, çözüm odaklı düşünme sisteminden yarar-
lanılamaz, bu kapsamda kadının emeğinin önündeki tüm dezavantajlar kaldırılmalı, hatta pozitif ayrımcılıklar 
getirilmelidir. Kadınlara yönelik yasakları bahane ederek düşük ücret politikası uygulanması ivedilikle kaldırıl-
malı, eşit işe eşit ücret verilmelidir. 

KADIN İSTİHDAMI ULUSAL İZLEME VE KOORDİNASYON KURULU

Kadın erkek eşitliğinin sağlanmasında yol gösterici olması amacıyla Başbakanlık Kadın Statüsü Genel Müdürlüğü 
koordinatörlüğünde “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ulusal Eylem Planı” hazırlanmış, kamu kurum ve kuruluşları, yerel 
yönetimler, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör temsilcileriyle toplantılar gerçekleştirilmiştir. Bu-
nun yanı sıra; kadınların, sosyal ve ekonomik durumlarının güçlendirilmesi, eşit işe eşit ücret imkanının sağlanması 
amacıyla, bir Başbakanlık Genelgesi yayımlanarak kadın erkek eşitliğinde mevcut sorunların tespiti ile bu sorunların 
giderilmesine yönelik çalışmaları gerçekleştirmek üzere, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı başkanlı-
ğında birçok kurum ve kuruluş temsilcilerinden oluşan “Kadın İstihdamı Ulusal İzleme ve Koordinasyon Kurulu” 
oluşturularak çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Başbakanlık Genelgesi’nin sekretaryasını Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı yürütmektedir. Söz konusu kurulda Konfederasyonumuzu temsilen Kadın Kolları temsilcimiz Arife TOP-
ÇUOĞLU yer almaktadır.
Başbakanlık Genelgesi kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda Kadın İstihdamı Ulusal İzleme ve 
Koordinasyon Kurulu birçok toplantı gerçekleştirmiştir. Bu toplantılar dışında Bakanlık içinde daha çok katılımlı, 
üst kurulun izleme ve koordinasyon görevleri konusunda yapması gerekenlerin tartışıldığı bir toplantı daha 
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gerçekleştirilmiştir. Toplantının amacı, üst kurula yansıyacak ve orada somutlaşacak fikirlerin oluşmasını sağlamaktır. 
Bu toplantıya Konfederasyonumuzu temsilen Kadın Kolları Temsilcimiz Arife TOPÇUOĞLU İle Avukatlarımızdan 
Ahmet GÜNENÇ katılmıştır. 
Konfederasyonumuz temsilcileri; diğer sivil toplum kuruluşlarından gelen temsilcilerinin değindiği konulardan farklı 
bir şekilde; bugüne kadar Konfederasyonumuz dahil üye sendikalarımızda yönetim kadrolarında kadın istihdamı ko-
nusunda yapmış olduğumuz çalışmaları, kadına fırsat eşitliği sağlama ve sorunlarını dile getirmede üzerimize düşeni 
en iyi şekilde yaptığımızı, bununla yetinmeyerek gelecek planlarımızı da bu toplantıda dile getirmişlerdir.  Ayrıca, 
Genelgenin maddeler bazında kurumlarca nasıl uygulanması konusunda görüşlerimizi ifade etmişlerdir.
Toplantı sonunda alınan kararlar:
1- Komisyonda çok değinilen eylem planı önerileriyle ilgili; her kurum 25 Şubat 2011 tarihine kadar kısa orta ve 
uzun vadede takvimli kendi eylem planlarını hazırlayacaklardır.
2- Etki analizi formatı oluşturulacaktır.
3- Faaliyet raporları 1 nci maddede belirtilen tarihe kadar gönderilecektir.
Alınan kararlar çerçevesinde yapmış olduğumuz çalışmalar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na 25.02.2011 
tarihinde sunulmuştur. Yazımızda; Konfederasyonumuz tarafından sendikalarımızın genel merkez ve şubelerinde 
kadınlara yönelik faaliyet alanlarının oluşturulması, yönetim organlarında kadınlara daha çok yer verilmesiyle ilgili 
olarak pozitif ayrımcılık uygulamasının gerekliliği konusunda yazılar yazıldığına değinilmiştir. Sendikalarımızdan alınan 
cevabi yazılarda; kadın yönetici ve üst kurul delegelerinin sayısının arttığını, bu kadın yöneticilerimizin daha etkin ve 
verimli çalışması için kurumsallaşma yolunda yeni projeler hazırlandığı anlatılmıştır. Bu doğrultuda kadın temsilcileri-
mizi bağımsız eylem, etkinlik ve projeler yapmaları için teşvik etmekte olduğumuz bildirilmiştir.

YAZIMIZDA YER ALAN EYLEM PLANI ÇALIŞMALARIMIZ

1- Kadın çalışanların erkek çalışanlardan daha az ücret aldığı birçok sektör mevcuttur. Bu ücret adaletsizliğini giderici 
önlemler için caydırıcı tedbirler almak gereklidir.
2- Kamu kurum ve kuruluşlarında başörtülü kadınların çalışmalarını engelleyici yasağın yayılma etkisiyle ileriye dönük 
olarak özel sektörde çalışan kadınları da etkileyeceği kuşkusuzdur. Bu durumun çok iyi analiz edilerek etkilerin yok 
edilmesi için gerekli önlemlerin alınması gereklidir.
3-  Kadın istihdamını özendiren ve teşvik ettiren yasal düzenlemelerin tekrar düzenlenmesi ve istihdamı özendirici 
tedbirlerin alınması gereklidir.
4- İzleme ve koordinasyonla görevli üst kurulun sendika konfederasyonlarının görüşleri ve talepleri doğrultusunda 
planlamalar yapması gereklidir. Uygulanacak yaptırımlar konusunda ilgili tüm tarafların görüşleri alınmalıdır. 
5- Çalışan kesimin büyük çoğunluğu güvencesiz bir şekilde çalışmaktadır. Sağlık sektörü, eğitim ve yerel yönetimler 
gibi çok sayıda kamu kurum ve kuruluşlarında taşeron çalışan sayısı artmaktadır. Bu çalışanların büyük bir çoğunluğu 
da kadınlarımızdır. Bu bağlamda, sözleşmeli kadroların kuvvetlendirilmesi ve arttırılması yönündeki yaklaşımları 
yerine kamu hizmetlerinin kadrolu kamu görevlileri eliyle görülmesi için gerekli tedbirleri alması gerekmektedir.
Bunun yanında Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak taraf olduğumuz; istihdam alanında kadınlara karşı ayırımı önle-
mek ve kadın erkek eşitliği esasına dayanarak eşit haklar sağlamak için özellikle uygun önlemleri almak üzere imza-
lanmış Kadınlara Karşı Her Türlü Ayırımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi, herkesin serbestçe seçtiği ya da kabul ettiği 
bir işte çalışarak hayatını kazanma fırsatı veren çalışma hakkını tanıyan ve bu hakkın korunması için gerekli tedbirleri 
almalarını sağlayan Ekonomik, Sosyal Ve Kültürel Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme, Yeterli eğitim ve mesleki 
uzmanlık ile ilgili ulusal politikaların kabul edilmesini ve genç insanların, özellikle genç kadınların iş imkânlarına 
erişimleri sağlayan ve destekleyen Birleşmiş Milletler Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi’nin 18 No’lu 
Genel Yorumu, Çalışan Kadınların Analığının Korunması  Hakkı, İstihdam ve Meslek Konularında Cinsiyete Dayalı 
Ayrım Yapılmaksızın Fırsat Eşitliği ve Eşit Muamele Görme Haklarını tanımlayan (Gözden Geçirilmiş) Avrupa Sosyal 
Şartı sözleşmelerini çıkarılan kanun, yönetmelik ve genelgelerin dışında yakından takip ederek öncelikle yapılacak 
çalışmaların ve programların bu sözleşmeler doğrultusunda ve ilgili yasal mevzuatımızla ilişkilendirilerek yapılmasını 
önemsemekte olduğumuz ifade edilmiştir.



DOLMABAHÇE SARAYI DEMOKRATİK AÇILIM TOPLANTISI

Demokratik açılım sürecinde sivil toplum kuruluşlarının kadın temsilcileri Başbakan Recep Tayyip ERDOĞAN’ın 
davetiyle bir araya gelmişlerdir. Konfederasyonumuz kadın kolları temsilcisi Arife TOPÇUOĞLU’nun katıldığı top-
lantıda; demokratik açılım süreci hakkında kadın temsilcilere bilgiler aktarılarak görüşleri talep edilmiştir. Bu bağ-
lamda, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesi başta olmak üzere kadınların iş dünyasında temsili için mikro kredi 
benzeri çalışmalar yapılmasını, kadınların eğitim almalarının ve çalışmalarının önündeki engellerinin kaldırılmasını 
arzu ettiğimizi ve bu vesileyle Anayasa değişikliği paketine kadınlara yönelik pozitif ayrımcılık ilkesinin girmesinin 
mutluluk verici olduğu, terör sorunun çözümü için kadınlar üzerindeki vesayet ile demokrasinin üzerindeki vesaye-
tin kaldırılmasının lokomotif rol oynayacağı görüşlerimizi temsilcimiz dile getirmiştir.

GAP KADIN SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI TEMSİLCİLERİ TOPLANTISI

Kadın sivil toplum kuruluşları temsilcileri Devlet Bakanı Cevdet YILMAZ başkanlığında bir araya gelerek GAP 
Bölgesinin Sosyal Yapısı ve GAP Bölgesinde Kadına Yönelik Proje Uygulamaları hakkında toplantı gerçekleştir-
mişlerdir. Konfederasyonumuzu temsilen kadın kolları temsilcimiz Arife TOPÇUOĞLU’nun katıldığı toplantıya; 
TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Aynur Bektaş, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye Temsilcisi 
Gülay Aslantepe, Eğitim Kültür ve Araştırma Vakfı Başkanı İnci Aksoy,  Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Teşkilatlanma 
ve Destekleme Genel Müdürlüğü Kadın Çiftçiler Daire Başkanı Pervin Karahocagil, Kadın Adayları Destekleme ve 
Eğitme Derneği (KA-DER) Yönetim Kurulu Üyesi Mine Kılıç, Diyarbakır Kültür Sanat Vakfı  (DKSV) Başkanı Bejan 
Matur, Mardin Sinema Derneği Başkanı Helün Fırat, Türkiye Kadınlar Kültür ve Dayanışma Birliği Başkanı Ayşe 
Serap Şahiner ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde çalışan birçok kadın sivil toplum kuruluşu üyesi katılmıştır. 

Katılımcıların Güneydoğu’da kadınının karşılaştığı sorunlar ve çözüm önerileri hakkında görüşlerinin dinlendiği 
toplantıda Devlet Bakanı Cevdet Yılmaz, Kadınlara Yönelik Mevzuat ve Planlama Çalışmaları, GAP Bölgesinin 
Sosyal Yapısı ve GAP Bölgesinde Kadına Yönelik Proje Uygulamaları hakkında bilgi vermiştir. Yılmaz, katılım-
cılara Çok Amaçlı Toplum Merkezleri, Türkiye’nin Az Gelişmiş Bölgelerinde Kadınların ve Kadın STK’larının 
Güçlendirilmesi Projesi, Kadının Güçlendirilmesinde Yenilikler Projesi, Sosyal Destek Programları, Kadın Sığınma 
Evleri Projesi, Köy Altyapısını Destekleme Projesi, Belediyelerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi ve Türkiye-
Suriye Bölgelerarası İşbirliği Programı hakkında son bilgileri ve rakamsal verileri aktarmıştır.

YAPILAN ÇALIŞMALAR

-  Hem Konfederasyon hem sendikalarımızın sosyal etkinliklerinde kadın üyelerin sendika yönetimlerinde yer alması 
cesaretlendirilmiş, bu telkin ve tavsiyelerden sonra sendika teşkilatlarında kadın üyeler görev almaya ve sorumluluk 
üstlenmeye başlamıştır. 
-  Konfederasyon ve sendika teşkilatlarımız bürokratik ve siyasi parti ziyaretlerinde kadın üyelerimizden de temsil-
ciler bulundurmaktadır.
-  Memur-Sen olarak kadın birimlerimizi kurmuş bulunmaktayız. Çok az sayıdaki il ve ilçemizde eksiklikler bulun-
maktadır. Bunlar da önümüzdeki dönem tamamlanacaktır. 
-  Teşkilatımıza göndermiş olduğumuz pozitif ayrımcılıkla ilgili yazımızdan sonra cevaben alınan yazılardan kadın yö-
netici ve üst kurul delegelerinin sayısının arttığını görmekteyiz. Bu temsilcilerimizin daha verimli çalışmaları amacıyla 
bağımsız eylem, etkinlik ve projeler yapmaları için teşvik etmekteyiz. 
-  2011 yılındaki hedeflerimizden biri de kadına yönelik şiddet ve cinsiyet eşitliği hakkında seminerler düzenlene-
cektir. Bu konularda üniversitelerle işbirliği yapılacaktır.

Ayrıca, Kadın istihdamının arttırılması ve sendikalarımızda kadınların daha aktif rol alabilmeleri için şubeler bünyesinde 
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“ Kadınlar Komisyonları” kurulmuştur. Ulusal kalkınma planının Avrupa Topluluğu Politikalarına Uygunluğu ana baş-
lığında “Kadın Çalışmaları Gözlem Merkezi” adlı bir proje gerçekleştirilmiştir. Sendikal faaliyetlerde bayan üyeler; iş 
yeri temsilciliği, şube yönetim kurulu üyeliği, şube delegeliği ve üst kurul delegeliği görevlerinde bulunmaktadırlar. 
İleriye yönelik olarak kadınların sendikal çalışmalarda daha aktif görevlerde bulunmalarının sağlanması için bir komis-
yon kurulması kararlaştırılmıştır. Sağlıkta Kadın Emeği Türkiye Araştırması adıyla bir araştırma yapılarak hemşire ve 
ebelerin sorunları, beklentileri tespit edilmeye çalışılmıştır. Hamilelik dönemlerinde kilolarca yük taşımak zorunda 
kalan kadın dağıtıcıların sıkıntıları her geçen gün artmaktadır. Bu durumlarda bayan kadın çalışanlara pozitif ayrımcılık 
uygulanması ve merkezi yerlerde görevlendirilmeleri için konfederasyonumuz girişimlerde bulunmaktadır. Şanlıurfa, 
Mardin ve Karadeniz turu gibi tarihsel ve görsel mekânlara geziler düzenlenerek bayan üyeler arasında tanışma ve 
kaynaşma oluşturmaya çalışmıştır. 

TOPLU GÖRÜŞMELERDE KADIN ÇALIŞANLAR İÇİN ELDE ETTİKLERİMİZ

2008 TOPLU GÖRÜŞME MUTABAKAT METNİ
ÜZERİNDE MUTABAKATA VARLAN KONFEDERASYON TALEPLERİ;

- Memura eşinin doğum yapması durumunda verilen izin süresinin 5 güne çıkarılması, 1 inci derecedeki kayın hısım-
larının ölümü halinde de 3 gün izin verilmesi.
- EK-1 SAYILI LİSTE MADDE 7- Memura, bakmakla yükümlü olduğu hastasına kendisinden başka bakacak kim-
senin bulunmaması halinde ve sağlık kurulu raporuyla belgelendirmesi ve raporda öngörülen süreyi aşmaması 
kaydıyla yılda bir aya kadar aylıklı refakat izni verilmesi.

2009 TOPLU GÖRÜŞME MUTABAKAT METNİ
EK-2 SAYILI LİSTE, TARAFLARCA ÜZERİNDE ÇALIŞILARAK SONUCUNA GÖRE 

HAREKET EDİLMESİ ÖNGÖRÜLEN HUSUSLAR 
Madde 7-  Yer değiştirme işlemlerinde eş, öğrenim ve sağlık durumuna dayalı taleplerin karşılanmasına ilişkin uygu-
lama aksaklıklarının giderilmesi hususunda çalışmalar yapılması.
EK-1 SAYILI LİSTE MADDE 1- Kamu çalışanlarının kanunen bakmakla yükümlü bulunduğu bakıma muhtaç engelli 
aile fertlerinin olması durumunda, söz konusu personele engelli aile ferdinin bakımı için günlük 1 saat izin verilmesi 
ve personelin nöbet ve gece çalışmasından muaf tutulması için gerekli mevzuat düzenlemelerinin yapılması.

2010 TOPLU GÖRÜŞME MUTABAKAT METNİ
MUTABAKATA VARILAN KONULAR 

EK-1 SAYILI LİSTE GERÇEKLEŞTİRİLMEKTE OLAN HUSUSLAR
Madde 4- Hamile memurlara hamileliklerinin 24 üncü haftasından itibaren gece nöbeti ve vardiya görevi verilme-
mesi.
EK-2 SAYILI LİSTE, GEREKLİ DÜZENLEME VE UYGULAMALARIN YAPILMASI VEYA TALEBİN NİTELİĞİNE 
GÖRE İLGİLİ KURUMLARA İNTİKAL ETTİRİLEREK GEREKLİ DEĞERLENDİRME VE ÇALIŞMALARIN YAPIL-
MASI ÖNGÖRÜLEN HUSUSLAR 
Madde 6/c- 18 yaşını doldurduğu halde çalışmayan ya da öğrenimine devam edemeyen erkek çocuklarının 20, kız 
çocuklarının ise evleninceye kadar durumlarında bir değişiklik olmaması kaydıyla sağlık sigortası hakkından fayda-
lanması.

Memur-Sen olarak genelde kadınların; özelde ise, kamu görevlisi kadınların mali, sosyal ve özlük haklarının 
daha iyi noktalara taşınması için her toplu görüşmede hayat standartlarını yükseltecek önerilerde bulunuyor ve 
toplu görüşme tutağında imza altına alıyoruz.  2008, 2009 ve 2010 yıllarında toplu görüşme masasına taşıdığı-
mız ve birçoğunu mutabakat altına aldığımız kadınlara yönelik hakların bir bölümü kamuoyunda Torba Kanun 
olarak bilenen kanunla yürürlüğe girdi. Söz konusu kanunla;
 - Erken doğum yapan kadın, doğum öncesi iznini doğum sonrasında kullanabilecek. Kadın memurlara, doktor 



raporunda belirtilmesi halinde, hamileliğin 24. haftasından önce ve her durumda hamileliğin 24. haftasından 
itibaren ve doğumdan sonraki bir yıl gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilmeyecek. 
- Memur, aylık ve özlük hakları korunarak, verilecek raporda gösterilecek lüzum üzerine kanser ve verem gibi 
uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığı halinde 18 aya kadar, diğer hastalık hallerinde 12 aya kadar 
izin verilecek. Kadınların göğüs kanserine yakalanma riski dikkate alındığında bu düzenlemenin önemli bir insani 
düzenleme olduğu görülecektir.
- Görevi sırasında veya görevinden dolayı bir kazaya ya da saldırıya uğrayan, bir meslek hastalığına tutulan 
memur iyileşinceye kadar izinli sayılacak. 
- Doğum yapan memura analık izni süresinin bitiminden, eşi doğum yapan memura ise doğum tarihinden 
itibaren, istekleri halinde, 24 aya kadar aylıksız izin verilecek. 
- Üç yaşını doldurmamış bir çocuğu evlat edinen memurlar 24 aya kadar aylıksız izne ayrılabilecek.
-  Memurun bakmakla yükümlü olduğu veya memur refakat edemediği takdirde hayatı tehlikeye girecek olan 
ana, baba, eş, çocukları ile kardeşlerinden birinin kaza geçirmesi ya da tedavisi uzun sürecek olan bir hastalığı 
olduğunda aylık ve özlük hakları korunarak üç aya kadar izin verilecek, gerektiğinde bir katına kadar uzatılacak.
- Burslu ya da kurumunca yetiştirilmek üzere yurt dışına gönderilen veya sürekli görevle yurt dışına atanan 
memurlar veya yurt dışına kamu kurumlarınca gönderilen öğrencilerin memur eşlerine görev veya öğrenim 
süresi içinde aylıksız izin verilebilecek. Beş yıllık memura, en fazla iki kez olmak üzere, toplam bir yıla kadar 
aylıksız izin kullandırılabilecek.  

Memur-Sen Konfederasyonu olarak,  elde ettiğimiz ve yasalarla hayata geçirilen bu kazanımları önemsediğimiz 
gibi, yeni kazanımların da mücadelesini veriyoruz. Çünkü kadın haklarının geliştirilmesi noktasında daha alınma-
sı gereken çok mesafe olduğunun farkında ve bilincindeyiz. Özellikle istihdam ve sosyal güvence alanında ciddi 
sıkıntıların bulunduğu ortadadır. Bugün erkek çalışanların istihdama katılım oranı yüzde 72.4 iken, kadınların 
istihdama katılım oranları yüzde 26.2’lerde seyretmektedir. İş dünyası rakamları ise daha çarpık ve adaletsizdir. 
Erkek girişimci sayısı 1 milyon 300 bin iken, kadın girişimci sayısı 80 bindir. Enformel sektörde, kayıt dışı ve 
güvencesiz çalışan kadın çalışanlarının oranı yüzde 62.3 iken,  kayıt dışı erkeklerin oranı ise yüzde 39.3’lerde 
seyretmektedir. AB’deki kadın istihdamının yüzde 60’larda olduğu da dikkate alındığın da bu rakamlar göster-
mektedir ki, Türkiye’de kadınların istihdam edilmesinde, istihdam ediliş şekillerinde ve sosyal güvencelerinde 
sorunlar devam etmektedir. Kadınlar daha çok kadın işleri olarak nitelendirilen işlerde çalışmakta, düşük statü-
lü, düşük ücretli, güvencesiz, geçici statülü işlerde istihdam edilmektedir. 1935 yılında 395 milletvekilinin yüzde 
4.6’sı kadınlardan oluşurken, 22 Temmuz 2007 genel seçimleri sonrası parlamentodaki kadın milletvekili sayısı 
50’ye yükselmiş ve kadınların erkek milletvekillerine oranı yüzde 9.1 olmuştur. Batı ülkelerinde bu oran yüzde 
30’un altında değildir.
Okuryazar olmayanların yüzde 75’inin kadınlardan oluştuğu ülkemizde, okuryazar oranı yüzde 100’e çıkarılarak 
bu ayıba son verilmelidir. İlköğretimde çalışan kadınların oranı yüzde 49,  ortaöğretimde 41, kadın müdür yar-
dımcısı yüzde 11, müdür oranı yüzde 8.8.  Aynı durum üniversitelerde de söz konusu. Araştırma görevlilerinin 
arasında kadının oranı yüksek iken, Prof.lüğe çıkıldıkça bu oran düşmektedir. Milletvekili olmak isteyince haddi 
bildirilen, okumak isteyince ikna odalarına alınan bir yapı içinde, rakamların bu kadar düşük olması normaldir. 
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BAŞÖRTÜSÜ VE ÜNİVERSİTE

Siyaset ve siyasiler, Üniversitelerdeki başörtüsü konusuna gençlerimizin yüksek öğrenim görme imkânlarını 
arttırma noktasında müdahil olmalıdır. Kadınların ya da genç kızların başını niçin örttüğü ya da nasıl örtmesi 
gerektiği bir siyasetçinin ya da bir siyasi partinin işi olmadığı düşüncesindeyiz. Siyasetçilerin, yargı mensuplarının 
ve yükseköğretim kurumu yöneticilerinin görevi, yükseköğrenim gören başörtülü kızlarımızın “niyetlerini oku-
mak” değil onların “okuma niyetlerini korumak” tır. Yükseköğrenim gören kızlarımızın başlarını açtırmak için 
çaba gösterenleri, yükseköğrenim gençliğimizin ufkunu açmak için çaba göstermeye davet ediyoruz. Başörtülü 
kızlarımıza baskı uygulamak için “ikna odası” oluşturanlara, milletimizin 12 Eylül’de insan hak ve özgürlükleri 
açısından yeni bir ders verdiğini hatırlatmakta fayda görüyoruz. 
Biz, baş örtmenin din ve vicdan özgürlüğünün gereği bir hak olduğunu biliyoruz. Bu konuda zorluk çekenlere 
doğruyu anlamaları ve kavramaları için de yıllardır çaba sarf ediyoruz. Bu kapsamda, onlara diyoruz ki; Genç 
kızlarımızın başlarını örterek yüksek öğrenim görmesi için anayasal ya da yasal bir düzenlemeye gerek yok. 
Mutlak surette Anayasal ya da yasal bir düzenleme yapılacaksa, yaşama hakkı gibi doğuştan gelen bir hak olan 
inancı gereği başını örtme özgürlüğünü ifade etmek için değil, başörtüsü özgürlüğünü ihlal etme çabalarını 
izole etmeye yönelik bir düzenleme yapılmalıdır. Biz, başörtüsünün; siyaset zeminine, siyasi çekişmelere ve 
siyasetçilerin söylemlerine malzeme yapılmasını istemiyoruz. Çünkü “başörtüsü” siyasetle değil insan hak ve 
özgürlükleriyle ilgili bir konudur. Konuya bu zaviyeden bakmadan, soruna doğru isim koymak da sorunun 
kaynağını bulmak da mümkün değildir. Öncelikle, konuyu doğru isimlendirmeliyiz. Yaşanan sorunu “başörtüsü 
sorunu” olarak isimlendirmeyi doğru bulmuyoruz. Sorun başörtüsü değil, ideolojik saplantılarla dokunmuş “akıl 
örtüsü” sorunudur. İnancı gereği başlarını örten kadınlar ya da genç kızlarımız sorunun kaynağı değil mağduru-
dur. Sorunun kaynağı ideolojik saplantılarıyla “aklını örtenler” ve hala akıl tutulmasıyla başörtüsü özgürlüğünü 
ihlal edenlerdir.  

GENÇ VE KADIN İSTİHDAMI TEŞVİKİ

Yeni istihdamlar yaratabilmek ve işçilik maliyetlerini azaltabilmek amacıyla işverenler için son iki yılda bir takım 
teşvik paketleri uygulamaya konulmuştur. Bu teşviklerden en önemlisi hiç şüphesiz kamuoyunda “Genç ve 
Kadın İstihdamı Teşviki” olarak bilinen 4447 sayılı kanunun geçici 7. maddesine göre; 1 Temmuz 2010 tarihine 
kadar işe alınan 18-29 yaş arası erkekler ile 18 yaşından büyük kadınlar için kademeli olarak 5 yıl boyunca 
sigorta primine ait işveren hissesinin İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacak olmasıdır. Bu proje devam etti-
rilmeli teşvik sürdürülmelidir. Konfederasyon olarak bu konu ile ilgili yapılan çalışmaların en kısa zamanda so-
nuçlandırılması için kararlı mücadelemizi sürdürüyoruz. Kadın istihdamını özendiren ve teşvik ettiren böylesine 
önemli bir gelişme varken, başörtülü kadınlarımızın başörtülerini çıkarmaksızın hemşire, öğretmen, doktor, 
mühendis olarak kamu görevlerini yapamıyor oluşları devletin çalışan kadınlar arasında ayrım yaptığı anlamını 
taşıdığını vurgulamayı da gerekli görüyoruz.

TESEV’in “Uzman Mesleklerde Başörtülü Kadınlar: 2010 Türkiye’sinde ayrımcılık meselesine yeniden bakmak” 
isimli çalışma raporunda; başörtülü kadınların istihdam sürecinde yaşadıkları tek engelin, kamuya ait iş yerle-
rinde çalışmalarının önündeki engel olmadığı ortaya çıkmıştır. Özel şirketlerde başörtülü kadınların “görünür” 
durumda olmalarının; işe alınmalarında, ücret politikalarında, çalışırken, terfilerde engelleyici bir faktör olduğu 
çalışmanın sonuçları arasındadır. Kamudaki yasak özel sektörü de etkilemektedir. Bir eczacı kadın kamu ile iş 
yapacaksa görüşmelere başörtüsü ile girmesi sorun olacaktır. Bu durum yasağın yayılma etkisidir. Kamudaki 
yasak yayılma etkisi göstererek özel sektörde çalışacak, başörtülü uzman meslek sahibi kadınların iş piyasaları-
na katılımını düşürecektir. Bu durum uzun vadede başı örtüsüz kadınların çalışma hayatına katılımını olumsuz 
etkileyecektir. Söz konusu rapor, Türkiye’nin demokratikleşmesinin önündeki başlıca engellerden biri olan 
başörtüsü yasağının kamu ve özel sekterdeki çalışma hayatına katılıma yansımaları incelerken başörtülü kadın-
ların çalışma hayatına katılmaya karar verdikleri andan itibaren, çeşitli ayrımcılık ve hak ihlallerine uğradıklarını 
göstermektedir. Rapor ayrıca,  kamu ve özel şirketlerin ilişkisinin birbirinden bağımsız olmadığını da ortaya 



koymaktadır. Üniversitelerdeki ve kamudaki başörtüsü engeli, çalışma hayatının birçok yönünü etkilemektedir. 
Bir kadın mühendis özel sektörde 2 bin TL maaşla işe alınırken, aynı uzmanlığa sahip başörtülü kadın özel 
sektörde Bin TL’ye çalıştırılarak emek sömürüsü yapılmaktadır. 
Sonuç olarak, kadınlarımızın gerek çalışma hayatında gerekse sosyal hayatta hiçbir zaman mücadelelerini bı-
rakmamalarını, bu mücadelelerinde Memur-Sen olarak elimizden gelen desteği sağlayacağımızı bir kez daha 
yineliyoruz. Konfederasyonumuz ileriki aşamada, kadın sendika yöneticileri kurultayı düzenleyerek kadın üye-
lerimizin karar süreçlerinde daha etkili olması yönünde çalışmalar planlamaktadır. 2011 yılında kadına yönelik 
şiddet ve cinsiyet eşitliği hakkında seminerler düzenlenerek bu konuda üniversitelerle iş birliği yapılması yö-
nünde adımlar atılacaktır.Kadınlarımızın erkeklerin desteğiyle siyasette ve sivil toplumda var olmak yerine, alın 
teri ve akıl teri dökerek millete hizmet yolunu kendi iradeleriyle açmalarını arzuluyoruz.
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Bayındırlık ve İskan Bakanı Mustafa DEMİR

Devlet Bakanı Faruk ÇELİK

HAS Parti Genel Başkanı Numan KURTULMUŞ
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PERŞEMBE SOHBETLERİ

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI MUSTFA DEMİR MEMUR-SEN PERŞEMBE 
SOHBETLERİNİN İLK KONUĞU OLDU

15 Ocak 2010 
Memur-Sen Genel Merkezinde gerçekleştirilen konferansta konuşan Demir, demokratikleşmenin bir süreç oldu-
ğunu, bu konuyu kaşıyarak birçok kişinin bir şeyler elde ettiğini kaydetti. Demokratikleşme sürecinin tamamlanması 
gerektiğini ve tamamlanacağını ifade eden Demir, Hükümetin bu konuda kararlı olduğunu anlattı. Bu konuda hiçbir 
tereddüt bulunmadığını dile getirdi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın birlik, kardeşlik ve tekrar kucaklaşma konu-
sunda kararlı olduklarını söylediğini hatırlatarak, kendisinin de buna yürekten katıldığını söyledi. Demir, bakanlığının 
icraatları ile ilgili bilgi verirken de 1 Ocak 2012’den itibaren ruhsata aykırı bina yapanların bu aykırılıkları düzeltme-
meleri halinde bir daha ikinci bir bina yapamayacağını kaydetti. Kaçak yapılaşmaya imkan veren hiçbir düzenlemenin 
kanunlarda yer almadığını, bunun tamamıyla göz yummadan kaynaklandığını, kaçak yapılaşmanın ise caydırıcı ve 
uygulanabilir müeyyideler getirilerek önlenebileceğini söyledi. Bu konuda bir çalışma yaptıklarını sözlerine ekleyen 
Demir, ancak Bayındırlık Bakanlığı mevzuatı dışında bazı düzenlemelere ihtiyaç bulunduğunu bildirdi. Memur-Sen 
Genel Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantıya, Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, Memur-Sen Genel 
Sekreteri ve Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Kaçar, Memur-Sen Genel Toplu Görüşme ve Mevzuat Sekreteri 
ve Enerji Bir-Sen Genel Başkanı Hacı Bayram Tonbul, Memur-Sen Genel Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Sekreteri 
Halit Ortaköy, Memur-Sen Genel Eğitim ve Dış İlişkiler Sekreteri Ahmet Kaytan, Bem-Bir-Sen Genel Başkanı Mür-
sel Turbay, Bayındır Memur-Sen Genel Başkanı Abdulhadi Karasapan’la birlikte, bağlı sendikaların genel merkez 
yöneticileri ve üyeleri katıldı.

MEMUR-SEN PERŞEMBE SOHBETLERİNE PROF. DR. İHSAN BAL KONUK OLDU

22 Ocak 2010 

Memur-Sen’in geleneksel ‘Perşembe Sohbetleri’ toplantısının Bayındırlık ve İskân Bakanı Mustafa Demir’den 
sonraki ikinci konuğu Prof. Dr. İhsan Bal oldu. Bal, ‘Demokratikleşme ve Yeni Anayasa’ konularında bilgi-
ler vererek soruları cevaplandırdı. Prof. Dr. İhsan Bal, demokratikleşmenin gerçekleşmesi için siyasi partiler 
arasında adil bir yarış, medya özgürlüğü ve sivil toplumun varlığının çok önemli olduğunu belirterek, “Bugün 
Türkiye’de bu şartlar vardır. Siyasi partilerin yapması gereken projelerini yarıştırmak ve kendilerini halka anlat-
maktır” dedi. Türkiye’de ‘sivil dikta’nın olduğu yönündeki iddialara da değinen Prof. Dr. İhsan Bal, “Türkiye’de 
muhalefetin oyunun yükseldiğini muhalefet partisinin liderleri söylemektedir. Bir ülkede muhalefet partileri 
oylarını artırabiliyorsa ve iktidara gelmelerinin yakın olduğunu söyleyebiliyorlarsa sivil diktadan söz edilemez. 
Dolayısıyla siyasal hayatımızda siyasi partilerin birbirleriyle yarışmaları için siyasal zemin müsaittir” şeklinde 
konuştu. Konferans sonunda katılımcılar tarafından yöneltilen sorular doğrultusunda son günlerde kamuoyuna 
yansıyan ‘balyoz hareketi’ başta olmak üzere güncel konulara da değinen Bal, “Türkiye’de darbe yapmak iste-
yenler olabilir, teşebbüs de edebilirler, ancak Türkiye’de artık darbeler dönemi kapanmıştır. Millet iradesine 
sahip çıkacak bilince ulaşmıştır. Medya çeşitlenmiştir.Sivil toplum demokratik değerleri sahiplenecek güce ve 
birikime ulaşmıştır.Netice olarak demokrasi kültürünün yerleşmesi için çaba sarfeden Türkiye’nin geleceği 
aydınlıktır” dedi. Konferansın sonunda Prof. Dr. İhsan Bal›a katılımının anısına bir ebru tablo hediye edildi. 
Tabloyu Memur-Sen adına Genel Eğitim ve Dış İlişkiler Sekreteri Ahmet Kaytan takdim etti.
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BBP Genel Başkanı Yalçın TOPÇU

Prof. Dr. İhsan BAL Doç. Dr. Osman CAN

MAZLUM DER Başkanı Ahmet Faruk ÜNSALProf. Dr. Hamil NAZİL



MAZLUM-DER GENEL BAŞKANI ÜNSAL MEMUR-SEN  
GELENEKSEL PERŞEMBE SOHBETLERİNE KONUK OLDU

6 Şubat 2010 
Mazlum-Der Genel Başkanı Ahmet Faruk Ünsal, Memur-Sen ‘Perşembe Sohbetleri’nde “Filistin’e Yol Açık” 
konvoyu ve yardımlar konusunda bilgi vererek süreç içinde yaşadıkları ve gördüklerini paylaştı. İsrail’in Filistin’de 
hukuksuzluk, insan hakları ihlali ve şiddet uyguladığını dile getiren Mazlum-Der Genel Başkanı Ahmet Faruk Ünsal, 
“Filistin’e Yol Açık” konvoyu Filistin’e uygulanan acımasız ambargonun delinmesinde, yardımların ulaşmasında ve 
bölge halkının uyanışında önemli rol oynamıştır. İsrail Filistin halkına insanlık dışı şiddet uygulamaktadır. Dünyanın 
dört bir tarafından gelen yardımların Filistin halkına ulaşmasını engellemekte ve ambargo uygulamaktadır. En üzücü 
durum ise İsrail’in bu zulmüne Mısır başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinin yardımcı olması ve göz yummasıdır” 
dedi. “Hz. Ömer’den başlayarak Haçlılar dönemi hariç İslam’ın dünyasının hâkim olduğu Filistin topraklarında Muse-
viler, Müslümanlar, Hıristiyanlar birlikte barış ve huzur içerisinde yaşamıştır. Her din mensubu özgürce güven içinde 
kendi ibadet mekânlarında ibadetlerini yapmışlardır. Bunun istisnası Haçlılar dönemidir. Bu inançlara tahammülsüz-
lük 1948 yılında İsrail devletinin kurulmasıyla zirveye çıkmıştır” ifadelerini kullandı. Konferansın sonunda Mazlum-
Der Genel Başkanı Ahmet Faruk Ünsal’a katılımının anısına bir ebru tablo hediye edildi. Tabloyu Memur-Sen 
Genel Basın ve Halkla İlişkiler Sekreteri Halit Ortaköy takdim etti. 

SAADET PARTİSİ GENEL BAŞKANI NUMAN KURTULMUŞ MEMUR-SEN GELENEKSEL 
PERŞEMBE SOHBETLERİNE KONUK OLDU.

19 Şubat 2010 
Memur-Sen’in geleneksel ‘Perşembe Sohbetlerine’ konuk olan Kurtulmuş, devletin zirvesinde yaşanan sıkıntıla-
rın temelinde 2012 yılında yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçiminin halka bırakılmamak istenmesinin yattığını 
söyledi. Türkiye’yi HSYK, Danıştay ve Anayasa Mahkemesi gibi krizlerden kurtarmanın tek yolunun yeni bir 
sivil anayasa ile mümkün olacağının altını çizdi. Türkiye’de bugüne kadar anayasaların ya askerin namlusunun 
ucunda ya da AB istediği için yapıldığını anımsatan Kurtulmuş, millete dayanan bir anayasanın da nasıl yapılması 
gerektiğinin şartlarını açıklayarak şöyle konuştu: “Anayasa yapıcı Kurucu Meclis için derhal yasa çıkartılmalı. Bu 
meclisin tek görevi Anayasa taslağını hazırlamak olacak. Her 250 bin kişiye bir temsilci düşecek şekilde, millet 
temsilcisini seçmeli. Bu Meclis, bir yıl çalışır ve Anayasa taslağını ortaya koyar. Bu taslakta referanduma gidilerek 
millete sunulur ve böylece milletin Anayasası belirlenir” dedi. Türkiye’nin böyle bir anayasayı yapmaya muk-
tedir olmadığı yönündeki tavırları da sert bir dille eleştiren Kurtulmuş, “Türkiye böyle bir anayasayı yapmaya 
muktedir değildir demek, ‘siyaset üzerinde vesayeti kabul ediyoruz’ demekle eş anlamlıdır” dedi. Kurtulmuş, 
batı uygarlığının güçlü olduğunu, bütün dünyada hakim bir unsur olarak göründüğünü, muazzam bir teknolojiye 
sahip bulunduğunu ancak, batı medeniyetinin, bugün dünyada insanların ‘’aklını ve gönlünü’’ çelemediğini kay-
detti. Sistemin bolluk ve bolluğun paylaşımı üzerine kurulduğunu anlatan Kurtulmuş, batı ülkelerinin bolluktan 
yokluğa gidildikçe ne yapacağını şaşırdığı görüşünü dile getirdi. Konfederasyon genel merkezinde yapılan prog-
rama Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, konfederasyon yönetim kurulu üyeleri, bağlı sendikaların 
başkan ve yöneticilerinin yanı sıra çok sayıda memur katıldı. Programın sonunda Memur-Sen Genel Başkanı 
Ahmet Gündoğdu, Kurtulmuş’a günün anısına bir tablo hediye etti.

MEMUR-SEN GELENEKSEL PERŞEMBE SOHBETLERİNE  
DEVLET BAKANI FARUK ÇELİK KONUK OLDU

12 Mart 2010 
Konfederasyonumuz genel merkezinde bir konuşma yapan Çelik, Türkiye’de son dönemde yaşananların 
demokrasinin önündeki engellerin ve korkuların aşılması yönünde olduğunu, hedeflerinin, herkesin gerçekleri 
görebileceği seviyeye Türkiye’yi taşımak olduğunu söyledi. Devlet Bakanı Faruk Çelik, “Kırılma noktası, 367 ka-

MAZLUM DER Başkanı Ahmet Faruk ÜNSAL
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rarı ile oldu. Yeter sayısını 367 olarak dayattılar ve Türk Milleti adına böyle bir karar verildi. Ancak daha sonra 
seçim yapıldı. Adına karar verilen Türk milleti, yüzde 34’lerle başlayan bir hareketi, yüzde 47’lere taşıdı. Halk, 
dayatmalara karşı böyle bir karar verdi” şeklinde konuştu. Özellikle yüksek yargının, idarenin uygulamalarıyla 
ilgili çelişkili kararlar verdiğine de dikkat çeken Bakan Faruk Çelik, bunun en açık örneklerinin özelleştirme ve 
katsayı uygulamalarına yönelik verilen kararlar olduğunu kaydetti. Yönetime göre karar verildiğini de söyleyen 
Bakan Çelik, “Ankara’da şehir içi ulaşım zammını bile yargı belirlemeye kalkıyor. İdarenin yerini yargı alıyor. 
‘Şöyle kuşatma var, böyle kuşatma var’ demek ayrıdır, bunu örneklerle göstermek ayrıdır” dedi. Diyanet İşleri 
Başkanlığı’nın yasasıyla ilgili olarak da bilgi veren Bakan Çelik, tasarının tamamlanarak Başbakan’ın imzasıyla 
TBMM’ye gönderileceğini söyledi. Ayrıca, Diyanet İşleri Başkanı’nın, Başbakanlık Müsteşarı’na denk yetkilere 
sahip olacağını bildirdi. Yurt dışındaki Türklerle ilgili yürütülen çalışmalar hakkında da bilgi veren Bakan Çelik, 
“Yurt dışındaki Türk sivil toplum kuruluşlarını bir araya getirerek, kendi aralarında yapacakları seçimle bir baş-
kanlık kurmalarını sağlayacağız. Daha sonra, bu başkanlık vasıtasıyla, Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı’nın işbirliği 
içerisinde olarak Müslüman vatandaşların bu yöndeki ihtiyaçlarının giderilmesini sağlayacağız” dedi. Düzenle-
dikleri Alevi Çalıştayı hakkında bilgi veren Bakan Çelik, çalıştay sonuçlarının kitaplaştırıldığını, çıkan sonuca göre 
gerekli yasal düzenleme ve değişikliklerin yapılacağını söyledi. 

BBP GENEL BAŞKANI YALÇIN TOPÇU GELENEKSEL  
PERŞEMBE SOHBETLERİNE KONUK OLDU

19 Mart 2010 
Yalçın Topçu, Memur-Sen’in Geleneksel ‘Perşembe Söyleşileri’ne konuk olarak bazı açıklamalarda bulundu. 
Hükümetin elinde imkân olduğu halde, ‹Türkiye henüz hazır değil› bahanesinin ardına saklanarak yeni anayasa 
çalışmalarını, mevcut Anayasaya yapacağı bir kaç yamayla geçiştirmeye çalıştığını, bu konuda milletle ilgili her 
girişimi destekleyeceklerini söyleyen Yalçın Topçu, “Türkiye artık ‘Anayasalı’ değil, ‘Anayasal’ bir ülke olmalıdır” 
dedi. Topçu ayrıca, “12 Eylül’den 28 Şubat’a, oradan 27 Nisan Muhtırasına kadar illegal faaliyet gösteren tescilli 
cuntacılardan hesap soracak ve onları yargı önüne taşıyacak düzenlemeler yapılmıyor. 8.5 milyon emekliye 
sendikal haklar verilmiyor. Engellilerle alakalı düzenlemelerin esamesi okunmuyor. Kişisel özgürlükleri kısıtla-
yan maddeler revize edilmiyor. “‘BBP’nin öteden beri istediği, devleti ebed, milleti esas, insanlığı öncelik alan 
bir anayasayla bu milleti buluşturmak, Devleti anayasalı bir devlet olmaktan çıkarıp anayasal bir devlet haline 
getirmek” şeklinde konuştu. “Adriyatik’ten Çin Seddi’ne kadar Türk-İslam coğrafyasının yüzü en ufak dert ve 
tasada Ankara’ya dönüyor. Kuzey Irak Ankara’ya bakıyor; Kosova, Bosna, Kırım, Arap ülkeleri, Türk Cumhu-
riyetleri yüzlerini Ankara’ya çevirmiş bekliyorlar. Osmanlının hinterlandında var olan Türkiye 21. Yüzyılda bu 
dünyaya ve beklentilere kör ve sağır kalamaz. Önce böyle bir Türkiye’nin farkına varacaksın, sonra büyüklü-
ğünün ve beklentilerin gereğini yapacaksın. Bahaneler ardına saklanmayacaksın’ şeklinde konuştu. Büyük Birlik 
Partisi’nin Anayasal düzlem içinde muhalif bir hareket olduğunu söyleyen Yalçın Topçu, her türlü mağduriyet 
alanı için uzlaştırıcı ve ikna edici çözümler üretmeye gayret eden bir siyasi parti olduklarını ifade etti. Konuş-
manın sonunda, Memur-Sen Genel Mali Sekreteri ve Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, Yalçın 
Topçu’ya günün anısı olması için bir ebru tablosu hediye etti. 

PROF. DR. HAMİL NAZİL MEMUR-SEN PERŞEMBE SOHBETLERİNİN KONUĞU OLDU

29 Mart 2010 
Memur-Sen ‘Perşembe Sohbetleri’ne konuşmacı olarak katılan Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hamil Nazik “ İş Hayatında İletişim Becerileri” konusunda bir konferans verdi. Bu 
hafta Memur-Sen Ankara İl Temsilciliği tarafından organize edilen söyleşiye Memur-Sen Basın Yayın ve Halkla 
İlişkiler Sekreteri Halit Ortaköy, Memur-Sen Ankara İl Temsilcisi Mustafa Kur, yönetim kurulu üyeleri ve bağlı 
sendikaların yönetim kurulu üyeleri katıldı. 



DEMOKRATİK YARGI DERNEĞİ EŞ BAŞKANI VE ANAYASA MAHKEMESİ RAPORTÖ-
RÜ DOÇ. DR. OSMAN CAN MEMUR-SEN GELENEKSEL PERŞEMBE SOHBETLERİNİN 
KONUĞU OLDU

14 Mayıs 2020 
Konfederasyonumuz Genel Merkezinde gerçekleştirilen Geleneksel ‘Perşembe Sohbetleri’ne konuk olan 
Osman Can, Anayasa değişikliği hakkında bir konuşma yaptı. Anayasa değişikliklerinin doğrudan doğruya 
uygulama imkanı bulunmadığı için referanduma götürüldüğünü vurgulayan Can, Yüksek Seçim Kurulu’nun 
referandum süresini 120 gün olarak belirlemesini ‘zorlama bir karar’ olarak değerlendirdi. CHP’nin Anayasa 
değişikliği paketini Anayasa Mahkemesi’ne götürecek olmasını da değerlendiren Can, 148. maddede, ‘Ana-
yasa Mahkemesi şekil denetimi yapar’, diyor. Şekil olarak da 3 hususa dikkat çekilebileceğini, başka hususlara 
bakılamayacağını belirtiyor. Anayasa Mahkemesine verilen yetki, millet iradesinin olup olmadığına bakılması 
yönündedir” dedi.   Anayasa koyucuların daha önceki uygulamalara tepki olarak Anayasa Mahkemesi’nin esasa 
hiçbir şekilde girmemesini, biçim denetimi yoluyla denetim yapması gerektiğine karar verdiğine işaret eden 
Can, şöyle devam etti: “Böyle bir adım attığınız andan itibaren tamamen ölçüsüz, referanssız alana girmiş 
oluyorsunuz. Bu şu demek oluyor; artık mahkeme olmaktan çıkıyorsunuz, ulusal iradeyi mutlak suretle hüküm 
ve bağ altına alan bir kuruma dönüşüyorsunuz. Yani CHP’nin Anayasa Mahkemesine bu davayı götürürken 
göze aldığı şeyin ne olduğunu biliyor olması lazım. Anayasa Mahkemesi bu konuda bir temayül içerisine girdiği 
zaman hangi adımları attığını da çok iyi biliyor olması lazım, biçim denetimi dışında bir karar, karar değildir” 
dedi. Türkiye’de yargı hükümranlığı yaşandığına da dikkat çeken Osman Can, “Yargı yetkisinin kimin eliyle 
kullanılacağına dair Anayasa’da yer alan, ‘Türk milleti adına bağımsız mahkemeler tarafından kullanılır’ cümlesi 
de bir anlam ifade etmediğini sözlerine ekledi. Çünkü yargı mensuplarını Türk halkı seçmemektedir. Kimin 
yargı yetkisini kullanacağına, millet tarafından karar verilmesi gerekir. Danıştay, Sayıştay, YSK, HSYK, Anayasa 
Mahkemesi üyelerinin seçimine halk katılmıyor” şeklinde konuştu. Hukuk hocalarının bile bu ülkede darbecilik 
yaptıklarını vurgulayan Demokrat Yargı Eşbaşkanı Osman Can, bu sürecin halen devam ettiğini, hukuk hoca-
larının 1961 anayasasını savunmalarından anladıklarını bildirdi. 1980 sonrası, hukuk hocalarının ve yüksek yar-
gıçların, darbecilerin ayağına giderek, ‘Bir emriniz var mı’ dediklerini de kaydeden Osman Can, emir sorarken, 
yol yapılmasından bahsedilmediğini, yargıda temizlikle ilgili bir emrin olup olmadığının sorulduğunu kaydetti.

PERŞEMBE SOHBETLERİ  /  293
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MEMUR-SEN TOKİ FAALİYETLERİ

ÇANAKKALE

Memur-Sen Konfederasyonu Çanakkale İl Temsilciliği tarafından başlatılan, üyelerimiz olan kamu görevlilerini ev 
sahibi yapabilmek için, talep örgütlenmesi adı altında bir proje hazırlanarak 15000 m2 lik bir arsa temin edilmiştir. 
Daha sonra harita çalışması, imar plan çalışması yapılmıştır. 2008 yılında söz konusu proje TOKİ tarafından ihaleye 
çıkarılarak Eylül ayında inşaatların temeli atılmıştır. 2009 yılında geçici kabul, 2010 yılının son ayında da kesin kabul 
işlemleri başlatıldı ve eksiklikler tespit edilerek yüklenici firmaya kısa süre bir içinde işi tamamlaması için süre veril-
miştir. TOKİ ile yapılan anlaşma neticesinde bugün itibariyle konut sahibi olmak isteyip projeye katılan üyelerimiz 
konutlarına yerleşmişlerdir.

ELAZIĞ

Elazığ Memur-Sen 1. Etap 834 adet TOKİ konutları bitme aşamasına gelmiş, temmuz ayı içerisinde hak sahibi üye-
lerimize konutları teslim edilecektir. 2. Etap 1054 adet konutun katılım payları yatırılmış 14.04.2011 tarihinde ihalesi 
yapılacaktır. Ayrıca Kovancılar ilçesinde üyelerimize tahsis edilen 130 konuttan 80 adedinin peşinatları yatırılmış 
üyelerimize teslimatları yapılmış geri kalan 50 adedinin teslimatı için beklenilmektedir.

VAN

1 Kasım 2008 Cumartesi günü Başbakan Sayın Recep Tayip ERDOĞAN tarafından temeli atılan, Memur-Sen Van İl 
Temsilciliği ve TOKİ işbirliğiyle gerçekleştirilen konut projesiyle Memur-Sen üyeleri için yapılacak olan 1058 konut, 
okul, cami ve ticaret merkezinden oluşan TOKİ - Memur Sen konutlarının inşaatı devam etmekte olup, konutlar 
için kura çekimleri tamamlanmıştır. 

GİRESUN

2008 Yılında bir anket yayınlayarak üyelerimizin talepleri doğrultusunda il temsilciliğimiz tarafından önce Giresun’da 
bir hazine arazisi araştırılmasına başlanmıştır. Fakat bu araştırma neticesinde Giresun’da hazine arazisi bulunamamış-
tır. Üyelerimize güvenerek Aksu Mahallesinde üçüncü bir şahsa ait 64 Dönüm arazinin pazarlığı yapılarak, bu yerin 
Memur-Sen’in katkılarıyla kurylan Memur-Kent Koop. aracılığı ile alımı gerçekleştirilmiştir. Daha sonra tapusu TOKİ 
ye devredilmiş ve zemin etüdü de Memur-Kent tarafından yaptırılmıştır. TOKİ devraldığı bu yer üzerinde çeşitli in-
celemeler yaparak projesini gündeme almıştır Memur-Sen - TOKİ işbirliğiyle başlatılmış olan Giresun Merkez Aksu 
Mahallesinde 322 toplu konut projesi ihalesi 4 Kasım 2009 Çarşamba günü TOKİ merkez binasında gerçekleştiril-
miştir. Bugün itibariye C2 Tip (130 m2 ) ve B1 Tip (85 m2) 322 konut inşaatları tamamlanmıştır.

ORDU

Memur-Sen üyeleri öncülüğünde kurulması nedeniyle, “Memurkent” adını alan proje 1163 sayılı Kooperatifler 
Kanunu çerçevesinde hukuki yapılanmasını tamamlayarak faaliyetine başlamıştır. Amaç, dar ve orta gelirli memur 
ailelerinin TOKİ güveni ile uygun imkânlarla kira öder gibi ev sahibi olabilmelerinin yolu açılmıştır. Türkiye’nin en bü-
yük sivil toplum kuruluşu projelerinden biri olan çalışmalar sonucunda 3 etaptan oluşan kooperatif binaları tamam-
lanmıştır. 1. Etap 798 Konut, sağlık ocağı ve İ.Ö. Okulundan müteşekkül olup, aile hekimliği uygulaması nedeniyle 
sağlık ocağı olarak ayrılmış alan ise yeşil alan olarak tamamlanmıştır. 2. ve 3. Etapta toplam 960 daire bulunmakta 
olup, bunun 160 adedi DG tip, 88 adedi B1 tip, geriye kalanlar ise C1 tip konutlardır. 2. Ve 3. Etaplarda ise, cami,   
İ. Ö. Okulu ve Ticaret Merkezi  bulunmaktadır. 
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MALATYA 

TOKİ ile Memur-Sen Malatya İl Temsilciliği arasında yapılan anlaşma gereği Malatya’da memurlara yapılacak olan 
konutlar için müracaatlar Şubat 2011 tarihinde başlamıştır. Merkez Çöşnük mevkiinde üyelerimiz için birinci etapta 
888 konut, ikinci etapta 500 konut yapılacaktır. Konutlar iki tip olup, alt gelir gurubu için yapılacak 85 m2 lik ve 2+1 
lik konutların ödeme süresi 15 yıldır. İlk taksit ödemesi anahtar tesliminden sonra başlayacaktır. 130 m2 lik ve 3+1 
lik konutların ödeme süresi 10 yıldır. İlk taksit kura çekiminden 4 ay sonra başlayacaktır.

ŞANLIURFA

Memur-Sen Şanlıurfa İl Temsilciliği ve TOKİ işbirliği ile ortaklaşa Merkez Karaköprü Maşuk mevkiinde Memur-Sen 
üyeleri için birinci etapta 936 konut, ikinci etapta ihtiyaçlar doğrultusunda yeni konutlar yapılması kararlaştırılmıştır. 
Konutlar iki tip olup, alt gelir gurubu için yapılacak 83 m2 lik ve 2+1 lik 432 adet konutların ödeme süresi 15 yıl olup 
ilk taksit ödemesi anahtar tesliminden sonra başlayacaktır. 146 m2 lik ve 3+1 lik 502 adet konutların ödeme süresi 
10 yıl olup ilk taksit kura çekiminden 4 ay sonra başlayacak. Alt gelir gurubu konutlarında peşinat yüzde 12 olup, 
başvuru bedeli 6 bin TL ve sosyal konutlarda peşinat yüzde 15 olup başvuru bedeli 10 bin TL olarak belirlenmiştir. 
21 Şubat - 31 Mart 2011 tarihleri arasında ön talepler alınacaktır. Talep, konut sayısından fazla olursa, noter huzu-
runda kura çekilecek ve yedek listedekilere, ikinci etapta öncelik verilecektir. Hangi konut tipinde fazla talep olursa, 
o tiplerin sayısı artırılacak, ancak 936 sayısı aşılamayacak, kesin müracaatların bitim tarihi ise 31 Mart 2011 olmak 
üzere Nisan 2011 ayı başında dosyalar TOKİ’ye teslim edilip, ihale süreci başlayacaktır.

BURSA

Eğitim Bir-Sen Bursa Şubesi ve Bostancı Grup işbirliğiyle projelendirilen Eğitim Bir-Sen Konutları’nın temel atma 
töreni yoğun bir katılımla gerçekleştirilmiştir.  Eğitim Bir-Sen Bursa Şubesi’nin özel avantajlar sunarak üyelerini ev 
sahibi yapma amacıyla gerçekleştirdiği temel atma törenine Memur-Sen Konfederasyonu Genel Başkanı Ahmet 
Gündoğdu, Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, AK Parti 22. Dönem Milletvekili Zafer Hıdıroğlu, Eğitim Bir-
Sen Bursa Şube Başkanı Numan Şeker, Bostancı Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bostancı, Eğitim Bir-Sen Üyeleri 
ve çok sayıda davetli katılmışlardır. Temel atma töreninde Eğitim Bir-Sen›e ait 364 adet konutun bulunduğuna 
dikkat çekilerek, bu projenin 364›le sınırlı kalmayacağı ifade edilmiştir. Önümüzdeki yıllarda da çok daha önemli 
projelere adım atılacağı belirtilirken, Eğitim Bir-Sen Bursa Şube Başkanı Numan Şeker, Bostancı Grup’la gerçekleş-
tirdikleri projeyle sendikacılığın sosyal yönünü ortaya çıkarmayı amaçladıklarını kaydetmiştir.

DÜZCE 

Memur Sen Konfederasyonuna bağlı Eğitim Bir-Sen Düzce İl Temsilciliği tarafından, dar ve orta gelirli memur 
ailelerinin, uygun imkânlarla ev sahibi olabilmeleri için TOKİ ile Memur-Sen Düzce Temsilciliği arasında protokol 
imzalanmış, Düzce’de Memur-Sen’e bağlı üyeler adına 588 konutun yapımı gerçekleştirilmiştir. Karaca Hacı Musa 
Mahallesi’nde bulunan 130 dönümlük alan üzerinde 3 kat 49 bloktan oluşacak daireler 84, 115 ve 141 metrekare 
büyüklüğündedir. Konutların yapılacağı alanda zemin etüt çalışmaları kısa sürede tamamlanmış, zemin etütlerinin 
ardından statik projeler hazırlanarak hafriyat çalışmaları başlatılmıştır. İl temsilciliğimiz tarafından üyelerimize yönelik 
yapılan anket çalışmasında en büyük sıkıntının konut ihtiyacı olarak belirlenmesi üzerine böyle bir proje başlatılmış-
tır. Konutların bulunduğu alana spor sahası, kreş, iş merkezi de yapılmıştır.

BOLU

Memur-Sen Bolu İl Temsilciliği ile TOKİ arasında yürütülen çalışmalar sonucunda üyelerimizin uygun fiyatlara konut 
sahibi olabilmeleri için 348 konut yapım projesi üzerinde anlaşılmıştır. Konut sahibi olmak isteyen üyelerimiz ön 
başvuru bedeli olarak belirlenen ücretleri Ziraat Bankasına yatırmışlar, daha sonra bu bedeller TOKİ Finansman 
Dairesine devredilmiştir. Ardından proje ihale komisyonuna sevk edilmiştir. TOKİ ihale komisyonu 348 konut 1 
Ticaret Merkezi, 1 Camiden oluşan projenin ihale edilmesine karar vermiştir. Memur-Sen TOKİ evleri planlanandan 
daha kısa zamanda tamamlanmış ve konut sahipleri evlerine yerleşmişlerdir.



ferdi kaza 
sigortası 
anlaşmaları 
2009, 2010, 2011
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MEMUR-SEN’DEN ÜYELERİ İÇİN BÜYÜK ANLAŞMA 

05 Mart 2009
Memur-Sen üyeleri, krizlere karşı daha hazırlıklı olacak. Memur-Sen, SBN Sigorta ile yaptığı anlaş-
ma ile bütün üyelerini Ferdi Kaza Sigortası kapsamına aldı. Bireysel Ferdi Kaza Sigortası ile vefat te-
minatı, sürekli sakatlık teminatı ve deprem halinde bu iki sonucun oluşması hali teminat altına alındı. Yapılan 
anlaşmayla Memur-Sen üyeleri, kasko, trafik gibi diğer sigortalarda özel indirim ve taksit hakkına sahip olacaklar. 
Dedeman Otel’de düzenlenen imza törenine Memur-Sen Başkanı Ahmet Gündoğdu ve konfederasyona bağlı 
sendikaların genel başkanları, SBN Sigorta Genel Müdürü Erhan Özsertel ile SBN sigorta yöneticileri katıldı.

Törende konuşan Başkan Gündoğdu, Memur-Sen’in 370 bini aşan üyesi ve özelde üyelerinin, genelde ise Türkiye’nin 
sesi haline gelmiş büyük bir konfederasyon haline geldiğini belirterek, üyelerini günlük hayat içerisinde gizlenen ka-
zalara karşı teminat altına almak ve gerek zorunlu gerekse isteğe bağlı sigorta branşlarında da piyasadaki fiyatların 
altındaki prim miktarlarıyla poliçe sahibi yapmak için SBN Sigorta ile anlaşma sağladıklarını söyledi. 

Gündoğdu, SBN Sigorta’yla yaptıkları anlaşma ile, üye, sendika çalışanları ve sendikalarına üye iken emekliye ayrılan-
lara veya sendika üyesi olmaya engel görevlere atananlara önemli avantajlar sağladıklarını kaydetti.
SBN Sigorta Genel Müdürü Erhan Özsertel ise konuşmasında Memur-Sen ailesi ile aynı safta yer almaktan büyük 
gurur duyduklarını belirterek, “Güçlü insan kaynağı yapımız, üstün hizmet kalitesi ve 250’yi aşkın Şekerbank Şubesi 
aracılığı ile hizmet vermekteyiz. Şekerbank’ın Türkiye geneline yayılmış güçlü şube ağı yoluyla her müşteri segmen-
tine ve her bölgeye ulaşan SBN Sigorta’nın Şekerbank şubeleri ile birlikte 1.500’ü aşkın satış noktası bulunmaktadır” 
şeklinde konuştu.
İmza töreninden sonra, ilk sertifika, SBN Sigorta Genel Müdürü Erhan Özsertel tarafından, Memur-Sen Genel 
Başkanı Ahmet Gündoğdu’ya verildi.

BİLGE KÖYÜ’NDEKİ KATLİAMDA ÖLDÜRÜLEN  
İMAM OZAN’IN SİGORTA TAZMİNATI AİLESİNE ÖDENDİ

08 Haziran 2009
Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, 44 kişinin öldüğü Mardin’deki katliamda şehit edilen Beypazarlı 
İmam Kazım Ozan’ın ailesini ziyaret etti. Gündoğdu, ziyarette Memur-Sen’e bağlı Diyanet-Sen üyesi olan Hacı 
Kazım Ozan’ın ailesine SBN sigorta ile yapılan Grup Ferdi Kaza Sigortası kapsamında vefat tazminatı olan 15.000 
TL’lik çeki Baba İzzet Ozan’a takdim etti. 
 
Memur-Sen Genel Başkanı Gündoğdu, aileye takdim ettikleri temsili miktarın şehit İmam’ın kaybını telafi edeme-
yeceğini belirterek, memuriyetini gönülden yerine getiren Kazım Ozan’ın hakkının ödenemeyeceğine dikkat çekti. 
Böyle bir evlat yetiştirdikleri için aileye teşekkür eden Gündoğdu, “Kazım kardeşimiz, bir imam olmanın ötesinde 
kendisini insanlara hizmete adayan biri olarak da gönüllerde yer etti. Kaybı, hepimizi üzmüştür. Ne yapsak, geri 
getiremeyiz. Ancak geride kalanlar için hayat devam ediyor. Biz de istenmeyen bu durumlar için üyelerimizi sigorta-
lamıştık. Sizlerin bazı kısmi giderlerinize katkısı olacağına inanıyoruz. Allah kardeşimize rahmet, geride kalan ailesine 
sabır versin. Mekanı cennet olsun” şeklinde konuştu.

Baba İzzet Ozan ise çeki teslim eden Gündoğdu’ya teşekkür etti. Memur-Sen’in bu duyarlı davranışının kendilerini 
de duygulandırdığını ifade eden Baba İzzet Ozan, oğlunun kendisini insanlara hizmete adadığını hatırlattı.

Diyanet-Sen Genel Başkanı Ahmet Yıldız da yaptığı konuşmada “Üyemiz Hacı Kazım Ozan genç yaşta şehit ola-
rak Hak’ın rahmetine kavuşmuştur. Gerçekten genç yaşına rağmen yaptıkları ile örnek bir imamımızdı. Kendisine 
Allah’tan rahmet diliyorum. Sizlere de sabırlar diliyorum” dedi.
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MEMUR-SEN’DEN ÜYELERİNE YENİ FIRSATLAR GELİYOR

01 Mart 2010
Memur-Sen, Şekerbank ve SBN ile yaptığı anlaşmalarla üyelerine yeni fırsatlar kazandırdı. Memur-Sen üyeleri, 
kaskoda yüzde 40 indirim kazanırken, grup ferdi kaza tazminatları da 15 bin TL’den 55 bin TL’ye varan rakamlara 
yükseltildi.

Memur-Sen’in, Şekerbank, SBN ve Grup Marmara Sigortacılık Aracılık Hizmetleri ile imzaladığı protokolle, Memur-
Sen üyesi memurlar 25 bin TL’lik ferdi kaza sigortası kapsamına alındı. 

Kızılcahamam Asya Termal Tesisleri’nde düzenlenen törende konuşan Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gün-
doğdu, bu anlaşma ile, üyelerini risklere karşı da güvence altına almaya çalıştıklarını söyledi. Gündoğdu, “Üyelerimiz 
hiç bir ödeme yapmayacaklar. Biz onlar adına primlerini ödeyeceğiz. Ömrü uzatmaya gücümüz yok, ancak acıları 
paylaşarak hafifletebiliriz. Geçen yıl vefat halinde ödenen ferdi kaza sigortası tazminatı 15 bin TL iken, bu yıl bu 
rakam 25 bin TL oldu” şeklinde konuştu.

Başkan Gündoğdu, Memur-Sen’in 400 bine varan üyesi ve özelde üyelerinin, genelde ise Türkiye’nin sesi haline 
gelmiş büyük bir konfederasyon haline geldiğini belirterek, üyelerini günlük hayat içerisinde gizlenen kazalara karşı 
teminat altına almak ve gerek zorunlu gerekse isteğe bağlı sigorta branşlarında da piyasadaki fiyatların altındaki prim 
miktarlarıyla poliçe sahibi yapmak için SBN Sigorta ile yaptıkları anlaşmayı yenilediklerini söyledi.

Gündoğdu, SBN Sigorta’yla yaptıkları anlaşma ile, üye, sendika çalışanları ve sendikalarına üye iken emekliye ayrılan-
lara veya sendika üyesi olmaya engel görevlere atananlara önemli avantajlar sağladıklarını kaydetti.

Genel Başkan Ahmet Gündoğdu, Öncü ve sorumlu sendikacılığın simgesi Memur-Sen’in ve bağlı sendikalarının, 
kamu görevlilerine yeni ufuklar üreten hizmetlere devam edeceğini bu vesileyle ifade ettiğini sözlerine ekledi.

KAZANIMLAR

GRUP FERDİ KAZA SİGORTASI
Memur-Sen üyeleri, anlaşmanın imzalanmasıyla vefat ve sürekli engellilik halinde 15 bin TL teminat sahibi oldu.

Şekerbank tarafından verilecek ve alınması isteğe bağlı olan, ‘Memur-Sen Ailem Kredi Kartı’ sahipleri ise, ek olarak 
10 bin TL teminat daha kazanacak. Böylece toplam tutar 25 bin TL’ye çıkmış olacak.

KASKO
Memur-Sen üyeleri, aynı marka ve model için SBN tarafından belirlenen en düşük tarife tutarından yüzde 30 
indirim sahibi olacak. ‘Memur-Sen Ailem Kredi Kartı’ sahipleri, buna ek olarak yüzde 10 daha indirim kazanacak. 
Toplamda yüzde 40 indirimli kasko anlaşması yapmış olacaklar.

ZORUNLU TRAFİK SİGORTASI
Memur-Sen’liler, SBN’nin aracın kayıtlı olduğu ilde uyguladığı  taban fiyat üzerinden araçlarını sigortalı yaptırabile-
cekler. Ödemelerin Şekerbank’ın, ‘Memur-Sen Ailem Kredi Kartı’ ile yapılması halinde; 40 TL’ye kadar olan ücretler 
peşin tahsil edilirken, 41-80 TL arası 2 taksit, 81-160 TL olması halinde 4 taksit, 161-240 TL olması halinde 6 taksit, 
241-320 TL olması halinde 8 taksit, 321-400 TL olması halinde 10 taksit, 400 TL ve üzeri miktardaki poliçeler içinse 
12 taksit imkanı uygulanacak. Ödeme, diğer kredi kartlarıyla yapılırsa, SBN’nin mevcut uygulaması esas alınacak.

 POLİÇELER NASIL ALINACAK?
Yapılan anlaşmayla, Memur-Sen üyelerinin hizmet alması da kolaylaştırıldı. Sözleşme kapsamında yer alan Memur-
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Sen üyeleri, almak istedikleri ‘Sigorta Poliçesi’ isteğini, Grup Marmara Sigorta Aracılık Hizmetleri veya Şekerbank 
Şubeleri’ne ileterek poliçelerini alabilecek.

SBN veya Grup Marmara Sigorta’ya yapılan müracat sonrası düzenlenen poliçeler ise, bu kuruluşlar veya il yada 
ilçedeki Şekerbank şubesi aracılığı ile ulaştırılacak.Ayrıca, Şekerbank Şubelerinden satın alınacak sigorta poliçeleri, 
başvuru anında ilgili şube tarafından düzenlenerek teslim edilecek.

MEMUR-SEN, ÜYELERİNİN RİSKLERİNİ TEMİNAT ALTINA ALMAYA DEVAM EDİYOR

8 Mart 2011

Memur-Sen’in, üyelerine yönelik grup ferdi kaza sigortası uygulaması devam ediyor. Memur-Sen’in Türkiye 
Buluşması’nda Grup Marmara Sigortacılık AŞ, SBN Sigorta ve Şekerbank işbirliği ile yapılan anlaşma, bu kez iki yıl 
geçerli olmak üzere imzalandı.

Yapılan anlaşmaya göre, Memur-Sen üyeleri vefat ve sürekli sakatlık halinde 15 Bin TL teminat kazanacak. Şeker-
bank Kredi Kartı sahiplerinin bu teminatı 25 Bin TL olacak. Anlaşma kapsamında sigorta hizmetlerinden birini SBN 
Sigorta’da satın alan Memur-Sen üyesinin teminatı 30 Bin TL daha artacak.

İmza töreninde konuşan Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, 2010 yılı toplu görüşmelerinde son 9 yılın 
en iyi sonucunu elde ettiklerini belirterek, üyelerine yeni kazanımlar getirmek için grup ferdi kaza sigortası anlaş-
masını bu kez iki yıllığına imzaladıklarını söyledi. Üyelerinin risklerini teminat altına almak için çalıştıklarını ifade eden 
Gündoğdu, bu anlaşmayla Memur-Senliler’in önemli kazanımlar elde ettiğini belirtti.

MEMUR-SEN, Grup Marmara Sigortacılık Hizmetleri, SBN Sigorta ve Şekerbank arasında imzalanan Grup Ferdi 
Kaza Sigortası anlaşmasının teminatları, kazanımları ve hizmet alımları aşağıdaki esaslara göre gerçekleşecek:

Grup Ferdi Kaza Poliçesi; Memur-Sen’e bağlı sendikaların üyelerine ve Memur-Sen ve bağlı sendikalarda sigortalı 
olarak çalışanların yararlanacağı bu poliçenin teminat tutarları; 

Kaza Sonucu Yaşam Kaybı : 15.000 TL

Kaza Sonucu Sürekli Sakatlık  : 15.000 TL’dir.

Sözleşmenin imzalanmasından Haziran ayının son gününe kadar geçen sürede yeni üye olanların/çalış-
maya başlayanların Grup Ferdi Kaza Sigorta Poliçesi primleri, Haziran 2011 taksiti ile birlikte, Haziran 2011’den 
sonra üye olanların/çalışmaya başlayanların primleri ise üye oldukları ayı takip eden ay içerisinde defaten ödenir. 

İsteklerine bağlı olarak adlarına Şekerbank T.A.Ş. tarafından “Memur-Sen Ailem Kredi Kartı” düzenlenen 
Memur-Sen’e bağlı sendikaların üyelerinin Grup Ferdi Kaza Poliçesi teminatı, kredi kartının teslim alındığı tarihten 
itibaren 

Kaza Sonucu Yaşam Kaybı : 25.000 TL

Kaza Sonucu Sürekli Sakatlık  : 25.000 TL’ye 

yükseltilecektir. 

 Memur-Sen’e bağlı sendikalara sözleşmenin imzalanmasından sonra üye olanlar ile Memur-Sen veya 
bağlı sendikalarda sigortalı olarak sözleşmenin imzalanmasından sonra çalışmaya başlayanların Grup Ferdi Kaza 
Sigorta Poliçeleri, sendika üyeleri için en geç üye oldukları, Memur-Sen ve bağlı sendikalarda sigortalı olarak çalı-
şanlar için ise sigortalı olarak işe başladıkları ayın sonunda düzenlenecektir. 
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MİLLET İRADESİ YOK SAYILAMAZ

06 Haziran 2008, Cuma
Memur-Sen, başörtülü öğrencilerle ilgili düzenlemenin iptali ile ilgili bir açıklama yaptı. Memur-Sen’in açıkla-
masında özetle şu görüşlere yer verildi: “Yasama organının görevini yaparak, başörtülü öğrencilerin üniversi-
tede öğrenim görmesini sağlamak için Anayasanın 10 ve 42’inci maddelerinde yaptığı düzenlemeyi Anayasa 
Mahkemesi’nin, Anayasamızın 2, 4 ve 148’inci maddelerine dayandırarak, iptal etmesi ve yürütmeyi durdurma 
kararı vermesi, hem ülke içinde hukuka güven açısından kaos ortamının doğmasına hem de “kuvvetler ayrılığı” 
ilkesinin zedelenmesine sebebiyet vermiş ve meclisin yasa koyucu vasfı ortadan kaldırılmıştır. Egemenliğin 
kayıtsız şartsız millette olduğu ilkesi de bu suretle iptal edilmiş ve yargıçlar iktidarına (jüristokrasi) mı gidili-
yor, endişesini doğurmuştur. Bu tablo karşısında toplum artık şu soruları kendi kendine sormaya başlamıştır: 
Yasama organının görevi nedir? Nerede başlar, nerede biter? Yasama organı ne işe yarar? Yasama organına 
acaba bu ülkede bir dekor rolümü biçilmektedir? Bu yaklaşım devletin sahip olması gereken niteliklerinden 
uzaklaşmasına sebebiyet verecektir. Zira devletin tüm organları aldıkları kararlarda herkesin düşündüğünü, 
inandığını yaşamasına özgürlük sağlayarak tarafsız olur. Düşüncenin inancın yaşanmasına yasak koyan devlet 
inanca şaşı bakanların tarafını tutmuş olur ve tarafsızlığını yitirir. Türkiye’nin 21. yüzyıla girerken demokratik 
bir hukuk devleti olma yolunda atacağı bu adım büyük önem taşımaktadır. Şu da unutulmamalıdır ki, her türlü 
olumsuzluğa rağmen Türk milleti bu adımı atabilecek kudrettedir. Ülkemizi yine “milletimizin göstereceği 
kendi azim ve kararlılığı” düzlüğe çıkaracaktır.”  

MEMUR-SEN, YARGITAY BİLDİRİSİNE TEPKİ GÖSTERDİ

23 Mayıs 2008
Bir yıla yakın süreçte ve özellikle son zamanlarda, giderek  artan bir biçimde demokrasi ve hukuk devleti 
olma ilkesiyle  bağdaşmayan sistemli saldırılarla kamuoyunda gerginlik oluşturulmaya çalışıldığını söyleyen 
Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, Türkiye’nin bir demokrasi sınavından geçtiğini belirtti. Yargının 
bağımsızlığının çok önemli olduğunu, yargının bu konularda taraf olmaması ve uluslararası sözleşmelere uy-
ması gerektiğini ifade eden Gündoğdu, yargının siyasi parti gibi davranarak görüş açıklayamayacağını, bildirinin 
üslubunun bir polemik üslubu olduğunu ve yüksek yargının da böyle bir üslup seçmesinin doğru olmadığını 
kaydetti. Geldiğimiz süreç itibariyle yetkili tüm kurumları ortamı germemeye, kutuplaştırıcı tavırlardan 
kaçınmaya, cumhuriyete ve demokrasiye sahip çıkmaya davet ediyoruz. Türk milleti ve sivil toplum kuruluşları 
olarak tam demokrasi bütün kurumlarda yerleşinceye kadar kararlılıkla mücadeleye devam edeceğimizi bir 
kez daha kamuoyuna duyuruyoruz.”

MİLLETİMİZ KARANLIK GÜNLERİ BİRLİK VE BERABERLİK RUHUYLA AŞMIŞTIR

19 Mayıs 2008, Pazartesi
Memur-Sen, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Memur-Sen’in 
mesajında; “Bu hareketin sömürge haline getirilmiş, işgale uğramış pek çok ülke ve milletin kurtuluşuna da 
ışık tuttuğunu vurgulayan Gündoğdu, Türk gençliğine şimdi daha büyük ve önemli görevler düştüğünü, mu-
asır medeniyetler seviyesine yükselebilmek için ilimle,  irfanla donanıp, teslim aldığı bayrağı kendinden sonra 
gelenlere yine gururla teslim edeceğine yürekten inandığını söyledi. Gündoğdu ayrıca “Milletimizin bugüne 
kadar karşılaştığı bütün zorlukları, tüm imkânsızlıklara rağmen, zaten karakterinde var olan birlik ve beraberlik 
ruhuyla aşmayı başarmıştır. Bu milletin arasına her fırsatta fitne, kargaşa ve kavga tohumları ekmeyi hedefle-
yenler, hiçbir zaman amaçlarına ulaşamayacaklardır. Çünkü hem şanlı tarihimiz hem eşsiz coğrafyamız hem 
de bu coğrafyada bu tarihi yazanlara, gazilerimize, şehitlerimize, geçmişimize ve geleceğimize karşı sorumlu 
olduğu bilincine sahip bir gençliğe sahibiz. Aziz milletimizin hep var olan engin sağduyusu, tüm anti-demokra-
tik girişimleri bertaraf edecek, bu genç ve dinamik güç,  tarihinden aldığı ilhamla dünya milletleri arasında hak 
ettiği yere mutlaka erişecektir.” Dedi.
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ENFLASYON FARKI HEMEN ÖDENMELİ

12 Mayıs 2008, Pazartesi
Memur-Sen, Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz tarafından açıklanan enflasyon oranları ile ilgili yazılı bir 
açıklama yaptı. Genel Başkan Ahmet Gündoğdu tarafından yapılan açıklamada,  “Enflasyon hedeflerinin tut-
turulamaması nedeniyle memurların maaşlarında ivedilikle yeni düzenlemenin yapılması gerekmektedir. 2007 
enflasyon hedefinin yüzde 4’ü geçmesi nedeniyle, 2008 başında enflasyon farkı verilmiştir. Dolayısıyla, açık-
lanan enflasyon oranlarının, memurlarda başlayan hükümete dönük “enflasyon farkı” beklentisi, memurlara 
enflasyon farkı ödenerek karşılanmalıdır.”şeklinde konuştu.

‘ANNELER GÜNÜ’ MESAJI YAYINLAYAN MEMUR-SEN:  
KAHRAMANLARI ANNELER YETİŞTİRİR

11 Mayıs 2008, Pazar
Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, Anneler Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Mesajda; “Unut-
mamalıyız ki, bizi millet yapan değerlerin her birimizde hayat bulmasında, yaşatılmasında en çok annelerin 
payı vardır. Yine tarih boyunca milletine yol gösteren önderlerin, kahramanların yetişmesinde de anneler çok 
ayrı bir yere sahiptir. Bugün çocuklarıyla olmanın mutluluğunu yaşayan annelerin bu mutlu gününde acıları 
tazelenen şehit annelerimizin de acılarını en derinden paylaşıyor, ülkemizin varlığı ve birliği için canını vermiş 
askerlerimize Allahtan rahmet diliyorum.” Dedi.

MEMUR-SEN, 13. YILINDA DA İLKELİ, KARARLI,  
TUTARLI VE DİNAMİK BİR MEMUR ÖRGÜTÜ OLMANIN ONURUNU YAŞIYOR

9 Haziran 2008 
Memur-Sen, kuruluşunun 13. yılı dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Memur-Sen’in mesajında özetle şu görüşlere 
yer verildi: “Bugün yüz binlerce üyesi, aktif dinamik, her gün biraz daha büyüyen sendikaları, Ülkenin dört 
bir tarafına yayılan yüz binlerce il, ilçe teşkilatları, yurt içi ve dışındaki tutarlı ilişkileri ve saygın imajı, yerli ve 
milli duyarlılıkları kollayan, temsil ettiği tabanının kültürel yapısı ve inancıyla çelişkiye düşmeyen sivil toplum 
anlayışı, kendi içinde verimli bir iş bölümü ve işbirliğini gerçekleştiren organizasyon yapısı, ilkeli, kararlı, tutarlı, 
canlı, dinamik bir memur örgütü olmanın onurunu taşıyoruz. Memur-Sen Konfederasyonu ve bağlı sendikaları 
önlerinde yükseltilen duvarları olağanüstü bir çabayla, bunca zorluğu aşarak bugüne geldiler. Mutlu bir gelece-
ğin inşasına talip olan Memur-Sen, başta çalışan kesimler olmak üzere tüm toplumumuzun refaha kavuşması 
doğrultusunda attığı adımları daha da sıklaştıracak ve üyelerinin verdiği güvenden aldığı güçle; ilkeli, kararlı, 
sorumlu bir şekilde kuruluş felsefesinden ayrılmadan yürüyüşüne devam edecektir.  Memur-Sen’ i kurarak 
bugünlere gelmesini sağlayanlara bir kez daha şükranlarımızı sunuyor, dar-ı bekaya göç edenlere Allah’tan 
rahmet diliyoruz.”

MEMUR-SEN: GELİN EZBER BOZALIM

28 Haziran 2008 
Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, ‘Ortak Akıl Hareketi ve Mitingi’ ile ilgili bir basın toplantısı 
düzenledi. Malatya İl Temsilciliği’nde düzenlediği basın toplantısında, Türkiye’nin öncü sivil toplum örgüt-
leri olarak gidişata bigâne, duyarsız kalamadıklarını belirten Gündoğdu, “Önce yeni anayasa ve demokrasi 
platformunu oluşturduk. Yüzlerce sivil toplum örgütü, yüzlerce akademisyen, yazar ve gazeteci ile birlikte. 
Sonradan bunu ortak akıl hareketine dönüştürdük. Dünya görüşü ne olursa olsun hâkimiyetin kayıtsız şartsız 
millete ait olduğu gerekliliğine inanan herkesin bu hareket içerisinde yer alabileceğine inanarak, bu hareketin 
ilk mitingini Cumartesi günü saat 16.00’da Kernek Meydanı’nda yapacağız.” dedi. Hareketin temel amacının 
Türkiye’nin demokratikleşmesi, demokratikleşmenin önündeki engellerin bir an önce ortadan kaldırılması 



olduğunu dile getiren Gündoğdu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Demokratikleşmenin önündeki en büyük engel 
olarak gördüğümüz anayasamızdır. Birileri işine geldiğinde mevcut anayasaya uymayabilirimi kendisinde gö-
rebiliyor. Bu yasama, yürütme, yargı kuvvetler ayrılığı ilkesinin bir kurumun diğerinin alanına söz sahibi olarak 
kendini görerek giriş hakkını tanıması garipliği ile birlikte dünde 367 dayatması ile karşımıza çıkmıştı. Biz de 
diyoruz ki anayasanın kuvvetler ayrılığı ilkesinde yasama yürütme yargı her kurum kendi işini yapmalıdır. Meclis 
siyaset kurumunun millet eliyle icra görüyor olmasına devam etmelidir. Bu gidiş meclisin millet iradesinin işe 
yaramayacağı sonucunu, sistemin makas değiştirmesini beraberinde getirebilecektir. Ortak akıl hareketi buna 
itirazın adıdır. Hâkimiyetin millete ait olmasının kararlığını milletle buluşturmanın adıdır.” 

MEMUR-SEN, BASIN ÇALIŞANLARININ BAYRAMINI KUTLADI

24 Temmuz 2008 
Memur-Sen ‘Basın Çalışanları Günü’ dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Memur-Sen’in mesajında özetle şu görüş-
lere yer verildi: “Memur-Sen olarak farklılıklarımızın zenginlik olduğu bilinciyle her türlü fikir ve düşüncenin 
sansürlenmeden, baskı görmeden yayınlanması, duyurulması, farklı toplum kesimlerine ulaştırılmasından yana-
yız. Bu kapsamda basının sansür edilemeyeceği gerçeğinin altını bir kez daha çiziyor ve her türlü fikre saygı du-
yulması gerektiğine inanıyoruz. Bu da ancak demokratik özgürlükçü ve sivil ortamlarda olabilir. Konfederasyon 
olarak yasakların ve sınırlamaların olmadığı yeni bir anayasa talebini her fırsatta dile getiriyoruz. Hazırlanacak 
yeni anayasada basın özgürlüğünün önündeki engellerin kaldırılması gerektiği çağrısını bir kez daha yineliyoruz. 
Çalışan kesimlerin hak ve hukukunu korumak ve geliştirmek için mücadelesini sürdüren bir konfederasyon 
olarak, basın çalışanlarının sosyal ve özlük hakları ile ücretlerinin iyileştirilmesini ve daha iyi çalışma koşulla-
rında hizmet vermelerini istiyoruz. Bu vesileyle basın çalışanlarının 24 Temmuz basın bayramlarını kutluyor, 
çalışmalarında başarılar diliyoruz.”

HUZUR VE İSTİKRARSIZLIK İÇİN GÜNGÖREN’DE  
DÜĞMEYE BASAN HAİN ELLERİ, NEFRET VE ŞİDDETLE LANETLİYORUZ 

28 Temmuz 2008 
Memur-Sen, teröristlerce yapılan ve çok sayıda vatandaşımızın ölümüne ve yaralanmasına neden olan 
Güngören saldırısını lanetleyen bir açıklama yaptı. Memur-Sen’in açıklamasında, “Türkiye, Ergenekon ve Ak 
Parti’nin kapatılması davalarına kilitlenmişken Güngören’de hain eller istikrarsızlık oluşturmak için düğmeye 
bastı. İç ve dış hainlerin planladığı alçakca saldırı sonucunda, 17 vatandaşımızı kaybederken, yüzlerce 
vatandaşımız yaralandı. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralanan vatandaşlarımıza acil şifa, 
yakınlarına ise sabır-ı cemil diliyoruz. Memur Sen olarak,   terörün acımazsızlığını, kadın-erkek, genç-yaşlı ve 
çocuk ayrımı yapmaksızın insanlık dışı, vahşet ve şiddet isteğini ortaya koyan bu saldırıyı gerçekleştirenleri 
lanetliyoruz.  İstanbul Güngören’de meydana gelen terör saldırısında çok sayıda vatandaşımızın hayatını kay-
betmesi ve yaralanmasından derin  üzüntü duyduk. Masum insanları hedef alan bu canice saldırıyı şiddetle 
tel’in ediyoruz. Terörün kanlı yüzüne saklanarak, ülkemizin huzuruna ve birliğine zarar vermeyi amaçlayanların,  
milletimizin ve Devletimizin kararlılığı ve gücü karşısında çirkin emellerine hiçbir zaman uluşamayacaklarını bir 
kez daha vurgulamak istiyoruz.”  Denildi.

ATILAN İMZALARIN GEREĞİ YAPILMALIDIR

29 Temmuz 2008 
Memur-Sen, TBMM Genel Kurulu’ndan geçen ‘Ek ödemeye ilişkin yasayla ilgili olarak bir açıklama yaptı. Ge-
nel Başkan Ahmet Gündoğdu tarafından yapılan açıklamada, özetle şu görüşlere yer verildi:  “Yasayla, aynı 
işi yapan kamu personeli arasındaki ücret farklılığı giderilerek, ‘eşit işe eşit ücret’ uygulamasına geçileceğinin 
öne sürüldüğü ifade edildi. Ancak TBMM’den geçen yasada aynı işi yapanlar arasındaki ücret farkının nasıl 
kapatılacağının net olmadığı gibi belirsizlik devam ediyor. AB ülkelerinde sosyal partnerlerin görüşlerine büyük 
önem verilirken, Türkiye’de memurlarla ilgili kararlar alınırken üçlü diyalogun ihmal edilmesi anlaşılır değildir. 
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Ek ödemeyle ilgili yasal düzenlemenin hem teklif hem de yasalaşma aşamasında çalışanların temsilcilerinin 
görüşüne başvurulmamıştır. Yasayla geçmiş yıllarda verilen sözler ve atılan imzaların işlevsiz hale getirilmiştir. 
2006 yılında ‘eşit işe eşit ücret’ prensibiyle yaklaşık 1 milyon 200 bin memura 450 YTL’lik denge tazminatı 
kararlaştırılmıştır. Bu planın 2009 itibariyle tamamlanması hedeflenmişti. Şu an itibariyle 136 YTL’si verilmiştir. 
Şimdi kalan 314 YTL’nin ne olacağı belli olmadan adı değiştirilerek ek ödemeye dönüşüyor, bakanlar kuruluna 
yetki veriliyor, 2011 yılına uzatılıyor. Bu düzenlemeyle ‘eşit işe eşit ücret’ değil de daha fazla maaş alan bazı 
memurlara ek ödeme yapabilmek için açılan bir yol ise asla bunu kabul edemeyiz.” 

MEMUR-SEN’İN ISRARLI TAKİBİ SONUÇ VERDİ:  
KEY ÖDEMELERİYLE İLGİLİ SORUN ÇÖZÜLÜYOR

30 Temmuz 2008 
Memur-Sen, KEY hesaplarının hak sahiplerine ödenmesi ile ilgili bir açıklama yaptı. Memur-Sen’in yaptığı 
açıklamada;  “Yıllarca, Toplu Görüşme masasını terk etmeyerek memurların haklarını sonuna kadar savunan 
Memur-Sen’in ısrarlı takipleri sonucunda; 5664 Sayılı Konut Edindirme Yardımı (KEY) hak sahiplerine ödeme 
yapılmasına dair kanun ve 14 Ağustos 2007 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Konut Edindirme Yardımı Hak 
Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik hükümlerine göre tasfiye halindeki Emlak Bankası tarafından 
Emlak Konut GYO AŞ’ye bildirilen listeler, hak sahipliğinin tespitine esas olmak üzere Resmi Gazetede 
yayımlandı. Konut Edindirme Yardımı (KEY) hesabının tasfiyesi kapsamında hesaptaki birikimlerin nemasıyla 
birlikte 8.5 milyon dolayındaki hak sahibine geri ödenmesine başlandı. Bu aşamada karşılaşılacak muhtemel 
aksilikler konusunda hak sahipleri tarafından izlenmesi gereken yol haritası aşağıda hukuk müşavirliğimiz tara-
fından belirtilmiştir.” Denildi. 

ENFLASYON ARTIYOR, ÜCRETLER AZALIYOR

1 Ağustos 2008 
Memur-Sen, TİK tarafından yapılan aylık açlık-yoksulluk verilerinin gerçeği yansıtmadığını belirtti. Memur-
Sen’in yaptığı açıklamada özetle; “Türkiye İstatistik Kurumu, gelir gurubu ayırt etmeden 415 maddeyi içeren 
tüketici fiyatları endeksinde altı aylık enflasyonu yüzde 6 olarak ilan etti. Resmi enflasyon açıklamasının ardın-
dan, devlet memurları ve sözleşmeli maaşlarında 15 Temmuz’dan geçerli olmak üzere yüzde 3.96 zam yapı-
lacağı açıklandı. Ancak açıklanan maaş ve enflasyon zammı, pazar ve mutfak enflasyonu ile örtüşmemektedir. 
10 YTL olan taban aylığı artışı ve 20 YTL olan denge tazminatı ile birlikte memur maaşlarında yüzde 5.2 artış 
olmuştu. Bu durumda hükümet altı aylık dönemde enflasyon genel seviyesinin yüzde 6 arttığını söyleyerek 
memur maaşlarında yüzde 3.96 artış olacağını açıkladı. Bu gerçekçi değildir. Çünkü taban aylığı ve denge taz-
minatı düşük ücretlerde iyileştirmeye,  ücretler arasındaki makasın daralmasına yönelik bir düzenlemedir. Hü-
kümetin öngördüğü hedeflenen enflasyon tutmamış, tahminlerin üzerinde çıkmıştır. Alt ve orta gurup kesimin 
harcamaları ve pazardaki enflasyon dikkate alınırsa-ki dikkate alınmalıdır- açıklanan maaş zammı çok düşük 
kalmış, memur ve sözleşmelileri mutlu etmemiştir. Memur pazar ve mutfak enflasyonuna göre en az yüzde 
5 alacaklıdır. Yapılan yüzde 3.96’lık maaş zammına yüzde 5 daha eklenmelidir.  Memur Sen olarak, açlık ve 
yoksulluk sınırları dikkate alınarak memur maaşlarında mutlaka iyileştirmenin yapılmasını, memurların insanca 
yaşayabileceği bir düzeye çıkarılmasını bekliyoruz.”denildi.

2008–2009 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAŞLIYOR 

5 Eylül 2008 
Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, 2008–2009 Eğitim Öğretim yılının açılışı dolayısıyla bir açık-
lama yaptı. Gündoğdu, açıklamasında, “Türkiye’nin en önemli ihtiyacı yeni anayasadır.  Ülkemizin; acilen 
demokratikleşmenin önünü açan, özgürlükleri genişleten, milleti kucaklayan, milletin iradesine saygıyı öne 
çıkaran, kuvvetler ayrılığı ilkesini sözde değil, özde yapan bir anayasaya ihtiyacı vardır. Bu yeni anayasa ile 
demokrasimizin gelişmesine engel olan atıl altyapı değiştirilmelidir. Bireysel inanç ve özgürlüklerin önü 
açılmalıdır. Ülkede demokratikleşme çıtası yükseltilmelidir. Kamu çalışanlarına toplu sözleşmeli, grevli 



sendikal hak verilmeli, siyaset yapma yasağı kaldırılmalıdır. Bu taleplerimizin hepsinin özünde, bireyi esas 
alan ve toplumsal bütünlüğü de muhafaza eden bir anlayış vardır. Bu çerçevede, kadınların eğitim ve çalışma 
hayatlarının önündeki engellerin kaldırılmasını, temel hak ve hürriyetler açısından önemsiyoruz. Anayasa’nın 
güvence altına aldığı temel insan haklarından biri olan eğitim hakkının her ne suretle olursa olsun engellenmesi 
insanlık ayıbıdır.” Dedi.

DİB’İN FİTRE HESABI TÜİK’İ DEĞİL, MEMUR-SEN’İN ARAŞTIRMASINI TEYİT ETTİ

6 Eylül 2008 
Memur-Sen, DİB tarafından yapılan fitre hesabı ile ilgili bir açıklama yaptı. Memur-Sen’in yaptığı açıklamada; 
“Yapılan araştırmaya göre 4 kişilik bir çekirdek ailenin aylık açlık sınırı 817.836 YTL olarak hesaplandı. Diyanet 
İşleri Başkanlığı’nın (DİB) kişi başına belirlediği 6YTL’lik fitre miktarı üzerinden, 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 
720 YTL olarak çıkıyor. Dolayısıyla, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın fitre hesabı TÜİK’i değil Memur-Sen’in araş-
tırmasını teyit ediyor.”denildi.

MEMUR-SEN, BASIN MENSUPLARIYLA İFTAR PROGRAMINDA BİRARAYA GELDİ 

18 Eylül 2008 

Memur-Sen Genel Başkanı görsel ve yazılı medya çalışanları ile bir araya geldiği İftar programında ülke ve 
sendikal gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Genel Başkan Ahmet Gündoğdu,  toplu görüşmeleri teknik 
hazırlık, strateji ve taktik olmak üzere üç aşamalı yürüttüklerini, özellikle son aşamasında yaptıkları mekik dip-
lomasisiyle sonuca gittiklerini belirterek, en az alan memur maaşına 103 YTL ek ödeme ve yüzde 8.7 maaş 
zammı olmak üzere önemli bir kazanım elde ettiklerini ifade etti. Güncel konulara da değinen Gündoğdu, 
367, parti kapatma davası, başörtüsü gibi konulardan dolayı kamuoyunun artık çok yorulduğunu ve sıkıldığını 
belirterek, “Son günlerde yaşanan siyaset-medya tartışmaları suni gündem oluşturmaktadır. Türkiye’nin ger-
çek sorunları bir yana bırakılmış, medya siyaset tartışması yaşanıyor. Bugün Türkiye’nin önünde bir anayasa 
sorunu vardır. Acilen yeni sivil bir anayasa yapılmalıdır. Artık Türkiye’nin bu suni gündemleri terk edip kendi 
gerçeklerine dönmesi gerekiyor.” dedi. Günodoğdu, yeni anayasanın medeni, uygar, milleti kucaklayan,  öz-
gürlükleri genişleten, kurumların görev ve yetkilerinin tam tanımlandığı, milletin değerleriyle barışık olması 
gerektiğini dile getirdi.  Gündoğdu, ülkede kısır tartışmaların bitmesi ve yeni anayasanın yürürlüğe girmesi ha-
linde Türkiye’nin dünya demokrasi liginde ön sıralarda yer alacağını ifade etti. Memur-Sen tarafından Orman 
Genel Müdürlüğü Lojmanları içerisinde Fevzi Hoca Balık Restoran da düzenlenen İftar programına, görsel ve 
yazılı medya çalışanları ile Konfederasyon yöneticileri, bağlı sendikaların Genel Basın Yayın Sekreterleri ve 
Basın Müşavirleri katıldı.

HER GÜNÜ BAYRAM GİBİ YAŞAYALIM

6 Ekim 2008 
Memur-Sen, yaklaşan Ramazan Bayramı dolayısıyla yazılı bir açıklama yaptı. Yapılan  açıklamada şöyle denildi: 
“Türkiye’nin artık gündemi belirlenen değil, gündemi belirleyen bir ülke konumuna geldiğini görmekten hem 
sivil toplum olarak hem de vatandaş olarak keyif alıyoruz. Ancak emperyalist güçlerin oyunlarıyla halen Müs-
lüman ülkelerde kan akması ve zulme devam edilmesinden dolayı büyük bir üzüntü duyuyoruz. Türkiye’nin iç 
dinamikleri özelde bölgesinde genelde dünyada sorunlara müdahil olabilecek güce ve potansiyele sahiptir.  Bu 
kapsamda Türkiye Filistin, Irak, Afganistan, Sudan, Pakistan başta olmak üzere dünyanın dört bir yanında akan 
kanı ve zulmü durdurmak için daha aktif rol üstlenmeli, milyonlarca masum insan bu Ramazan Bayramı’na ve 
bundan sonraki bayramlara huzur ve barış ortamında girmelidir. İslam dünyası ‘tek’  ve ‘ bir ‘ olmalıdır.”  
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YARGIÇ DEVLETİ DEĞİL HUKUK DEVLETİ 

11 Kasım 2008 
Memur-Sen, Anayasa’nın 10’uncu ve 42’inci maddelerinde yapılan değişikliğin iptalinin gerekçesi ile ilgili bir 
açıklama yaptı. Memur-Sen’in yaptığı açıklamada; “Anayasa Mahkemesinin, inançlarının gereklerini yerine ge-
tirmek konusunda gösterdikleri hassasiyete bağlı olarak başörtülü giyimi benimseyen kızlarımızın başlarını 
açmaksızın yükseköğrenim görmelerini ve kamu hizmetlerinden yararlanmada eşitlik ilkesinin temel alınmasını 
sağlayacak Anayasanın 10 uncu ve 42 inci maddelerinde yapılan değişikliğin iptaline ilişkin gerekçesi,  gerek 
yaşadığımız çağın insan hakları ilkeleri ve uygulamalarını gerekse özgürlükler konusundaki açılım beklentilerini 
yok sayar niteliktedir. Daha kötüsü, iptal kararıyla hakların genişletilmesi beklentilerimize vurulan darbe, ge-
rekçeyle yıkıma dönüşmüştür. Memur-Sen olarak, başörtüsü konusunda daha önce Danıştay tarafından veri-
len karardan daha ağır sonuçlar oluşturması amaçlanan kararın ve gerekçesinin, adalet terazisinden beklenen 
tarafsızlığı yansıtmadığını, bu milletin sorunlarını çözmek ve taleplerini karşılamak makamındaki siyasi iktidarın 
da büyük bir hevesle başlamasına karşın bilinmeyen bir sebeple rafa kaldırdığı yeni ve sivil anayasa çalışmasını 
süratle tamamlaması gerektiğini düşünüyoruz. Bu düşünce, iradesinin hâkim cübbesi altına sokulmak istenme-
sine kararlı bir şekilde direnen milletin beklentilerini de yansıtmaktadır.”denildi.

KRİZLERLE BOĞUŞAN DEĞİL YENİ HEDEFLERE KOŞAN TÜRKİYE İSTİYORUZ 

10 Kasım 2008 
Memur-Sen, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Memur-Sen’in mesajında; “Cumhuriyetin 
fazilet oluşu, bizatihi kendinden kaynaklanmaz. Cumhuriyet, devletin cumhurdan, yani halktan aldığı güç, 
destek, güven ve fedakârlığı yine halkına refah, mutluluk ve şefkat olarak yansıtması, bireyin temel hak ve 
hürriyetlerinden azami ölçülerde yararlanmasını sağlaması ile bir fazilete dönüşür. Yoksa içi demokrasiyle 
doldurulamayan salt cumhuriyet öykünmeciliğinin hemen yakın çevremizde örneklerine sıkça rastladığımız, adı 
cumhuriyet olduğu halde kısa zamanda devrini tamamlayan eğreti yönetim anlayışlarından bir farkı kalmaya-
caktır.  Türkiye’nin demokratikleşme, insan hakları, hukukun üstünlüğü ve ekonomi başta olmak üzere dünya 
ölçeğinde geldiği noktaya baktığımız zaman ne demek istediğimiz daha iyi anlaşılacaktır. Memur-Sen olarak, 
Cumhuriyetimizin 86. yılının krizlerin bittiği, refah ve mutluluğun sağlandığı bir yıl olması dileğiyle milletimizin 
Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyoruz.”denildi.

12 EYLÜL ANAYASASI MİLLETİN AYAĞINA TAKOZ OLMAKTADIR 

10 Kasım 2008 
Memur-Sen, 12 Eylül darbesinin yıldönümü dolayısıyla bir açıklama yaptı. Memur-Sen’in yaptığı açıklamada; 
“Memur-Sen olarak, Türk demokrasi tarihinde kara leke olarak yerini alan 12 Eylül darbesi ve kalıntılarının 
izlerinin tamamen silindiği,  yerine demokratik bir sistemin inşa edildiği Türkiye istiyoruz.  Türkiye’nin önünün 
açılması ve millet iradesinin kayıtsız-şartsız hâkim olması için ilk yapılması gereken; darbenin gölgesinde, de-
mokratik olmayan yöntemlerle hazırlanan ve kabul ettirilen 12 Eylül Anayasa’sı tamamen kaldırılarak kurumlar 
arası mutabakatın arandığı değil, milletin mutabakatının sağlandığı yeni bir anayasa hazırlanmasıdır. Memur-
Sen olarak, darbelere ve onun kalıntılarına hayır, demokratik yeni bir anayasaya evet diyoruz. Demokratik 
yeni bir anayasa her türlü darbenin, muhtıranın, çeteleşmenin, mafyalaşmanın panzehiri olacaktır.” Denildi. 

ATATÜRK’Ü RAHMETLE ANIYORUZ 

10 Kasım 2008 
Memur-Sen, Cumhuriyetin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 70. yıldönümü dolayısıyla bir 
mesaj yayınladı. Memur-Sen’in mesajında özetle şu görüşlere yer verildi: “Kurtuluş Savaşımızın Başkomutanı 
ve Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü ölümünün 70. yıldönümünde rahmetle anıyoruz. 
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Atatürk’ün ölüm yıldönümlerini matemlerden, gerilimlerden, kısır tartışmalardan kurtarmalıyız. Atatürk’ün 
milletle beraber kurduğu en büyük eseri Cumhuriyetimizin kazanımlarını daha ileriye nasıl götürebiliriz, yeni 
kazanımlara ulaşabilirizi düşünmeliyiz. Atatürk,   ‘muasır medeniyetler seviyesini geçmek, muasır medeniyet-
lerin üstüne çıkmak’ hedefi koymuştur.  Ayrıca, Atatürk’ün hedeflerinden birisi de ‘fikri hür, vicdanı hür, irfanı 
hür nesiller…’ yetiştirmekti. Onun içindir ki;  “Size miras olarak özgür düşünceyi bırakıyorum” diyen Atatürk’ü 
hiç kimse kendi çizdiği sınıra hapsetmeye kalkmamalı, koyduğu evrensel değerleri gerçekleştirmek için çalış-
malıdır. Bu duygu ve düşüncelerle, Atatürk ve Atatürkçülüğü yasakçı ideolojilerine alet edenlerin milletimize 
zarar verdiğini düşünüyor, Türkiye’nin muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıktığı, özgürlüklerin genişlediği, 
yasakların kalktığı, hukukun üstünlüğünün sağlandığı bir ülke olmasını diliyoruz.”

FİKİR VE RUH MİMARLARININ GÜNÜNÜ KUTLUYORUZ 

24 Kasım 2008 
Memur-Sen, ‘Öğretmenler Günü’ dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Yayınlanan mesajda;  “Medeniyetler ya-
rışında başarılı olmak, dünyaya damgasını vurmak isteyen her millet,  inanç, kültür ve medeniyeti ayakta 
tutacak, bunları geliştirerek insanlığın hizmetine sunacak bir gençlik yetiştirmek zorundadır.  Bu gençliğin 
yetiştiricisi ve mimarı fedakâr ve cefakâr öğretmenlerimizdir. Onlar mermere suret veren heykeltıraşlardan; 
altına, elmasa, gümüşe şekil veren ustalardan daha önemli ustalardır, sanatkârlardır. Çünkü onların malzemesi 
insandır, gençliktir.‘Bir yıl sonrasını düşünüyorsanız tohum ekin, on yıl sonrasını düşünüyorsanız fidan dikin, 
yüzyıl sonrasını düşünüyorsanız insan yetiştirin’ sözünde de işaret edildiği gibi öğretmenlik bir ülkenin, bir 
devletin ve bir milletin yüzyıllarını kurtaran, yüzyıllar sonrasını şekillendiren bir meslektir. Bizi geleceğe taşıyan 
öğretmenlerimize en güzel hediye öğrettiklerini hayata geçirmek, ülke kalkınmasına katkı yapmaktır. Yine 
öğretmenlerimizin üzerlerinde hakkı olan devlet ve hükümet yöneticilerinin görevi ise,  milletimizin ve ülke-
mizin geleceğinin inşasında başrol oynayan öğretmenlerimizin mali, sosyal ve özlük hakları bakımından gelecek 
endişesi yaşamamalarını sağlamak, daha kaliteli eğitim vermeleri ve insan yetiştirmeleri için çalışma ortam ve 
şartlarını iyileştirmektir. Bu duygularla,  ülkemizin gülen yüzü, ışığı, yüz akımız, eğitime kendini adamış, hayat 
cevherlerimizin ve saf güzelliğin temsilcisi masum evlatlarımızın ruh mimarları, fikir işçileri öğretmenlerimizin 
öğretmenler gününü kutluyor, sağlık, mutluluk ve esenlikler diliyoruz.” Denildi.

ENGELSİZ DÜNYA İSTİYORUZ 

3 Aralık 2008
 Memur-Sen, ‘3 Aralık Dünya Özürlüler Günü’ dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Mesajda; “3 Aralık Dünya Özür-
lüler Günü. Maalesef Türkiye nüfusunun yüzde 12.29’unu oluşturan yaklaşık 8.5 milyon özürlü vatandaşımız 
var. Bu büyük toplumsal sorunun çözümü yolunda devlete, yerel yönetimlere, sivil toplum kuruluşlarına ve 
tek tek bireylere düşen görevler var. Engellilik durumu, genellikle, genel eğitim ve sağlık eğitiminin yetersizliği, 
doğal afetler, hastalık, trafik ve iş kazaları vb. nedenlerden dolayı bedensel, zihinsel, duygusal ve sosyal yete-
neklerin kaybı olarak ortaya çıkmaktadır.  Dolayısıyla engellilik oranının 100’lere yaklaşan kısmının insan hatası 
ve dikkatsizliğinden kaynaklandığı söylenebilir. Bunun için ilk yapılması gereken,  engelli vatandaş sayısının en 
aza indirilmesi yönünde tedbirler alınmasıdır. Bu çerçevede, Milli Eğitim Bakanlığı toplumu bilinçlendirme, aile 
eğitimi, Sağlık Bakanlığı önleyici sağlık hizmetleri sunma, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iş sağlığı ve gü-
venliğini sağlama, İçişleri Bakanlığı trafik kazalarını azaltma, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı doğal afetleri önleme 
veya etkisini azaltma boyutuyla devreye girmelidir.” Görüşlerine yer verildi. 



MİNİ PAKETLER SİSTEMİ VE MİLLETİ RAHATLATMAZ 

7 Aralık 2008 
Memur-Sen, yeni Anayasa yapılması konusunda bir açıklama yaptı. Açıklamada; “Memur-Sen, özgürlükten, 
tam demokrasiden ve sivilleşmeden yana yeni bir anayasanın yapılmasını sürekli dile getirmektedir. Ancak,  
milletin de kahir ekseriyetinin istediği ve beklediği bu talep sürekli belli lobilerce engellenmektedir.  Özellikle 
TBMM’nin görev alanını daraltan Anayasa Mahkemesi’nin son başörtüsü kararıyla birlikte Anayasa’yı değiştir-
mek isteyen iktidar partisi ve ona destek veren muhalefet partilerini korkutmuş, Anayasa değişikliği konusunda 
suskunluğa itmiştir.  Uzun bir aradan sonra iktidar kanadından Anayasada ‘kısmi değişiklik’ ya da ‘mini paket’ 
getirilmesi gündeme taşınmıştır.  Memur-Sen olarak, bu mini paket ve kısmi deşiklikleri kabul etmiyoruz.  Om-
budsmanlık sisteminin düzenlenmesi, Türkiye milletvekilliğinin getirilmesi gibi palyatif ve pansuman çözümler 
içeren bu tür mini paketler,  özgürlüklerin önünü açmayacak, insan hakları alanında genişleme getirmeyecek, 
demokrasinin derinleşmesine katkı yapmayacak ve millet iradesini güçlendirmeyecektir.  Memur Sen olarak, 
artık millet iradesinin sadece ve sadece TBMM tarafından kullanılmasını istiyoruz.” Denildi.

SAVAŞ VE İŞGALLER EN BÜYÜK İNSAN HAKKI İHLALİDİR

10 Aralık 2008 
Memur-Sen, ‘10 Aralık İnsan Hakları Günü’ dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Yayınlanan mesajda; Kamuoyunda 
genellikle  ‘İnsan Hakları Günü Kutlanıyor’ ifadesi kullanılır. Ancak, dünyada bu kadar insan hakları ihlali yaşa-
nırken ‘kutlama’ kavramının yerine oturmadığı görülüyor.  En büyük insan hakkı ihlali ‘yaşam hakkı’nın ortadan 
kaldırılması ve işkencedir. Bu kapsamda en çok insan hakkının ihlal edildiği, insanların yok edildiği, bağımsızlığı-
nın ve özgürlüğünün elinden alındığı ve işkenceye uğradığı savaşlardır. Bugün ABD ve Onun işbirlikçileri Irak 
ve Afganistan’da kadın, çocuk, yaşlı demeden yüz binlerce insanı öldürmekte, böylece insanların en değerli 
olan yaşam hakları ellerinden alınmaktadır. Aynı zulmü İsrail Filistin’de sürdürmekte,  her gün çocuk katliam-
larına bir yenisini eklemektedir. Memur-Sen olarak, insanın en değerli haklarından biri olan yaşam hakkının 
sona erdirildiği savaşların durmasını, emperyalistlerin işgal ettikleri topraklardan çekilmesini, masum insanların 
katledilmesinin son bulmasını istiyoruz.” Görüşlerine yer verildi.

AYAKLARIMIZI KISALTAN DEĞİL, YORGANIMIZI UZATAN BÜTÇE BEKLİYORUZ

17 Aralık 2008 
Memur-Sen, TBMM’de görüşülmeye başlanan 2009 Yılı Bütçesi, Kamu Çalışanlarının enflasyon farkı sebebiyle 
oluşan alacakları, IMF ile yapılacak görüşmeler, YPK Kararları’nın oluşturduğu mağduriyetin giderilmesi başta 
olmak üzere, gündemdeki konularla ilgili basın toplantısı düzenledi. Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gün-
doğdu tarafından Konfederasyon Genel Merkezi’nde yapılan basın toplantısında, Gündoğdu: “Ayaklarımızı 
kısaltan değil, uzatan bir bütçe bekliyoruz’ dedi. 

MAHALLE BASKISINI, EN ÇOK ÜLKENİN ÖZ EVLATLARI GÖRDÜ

25 Aralık 2008 
Memur-Sen,  Açık Toplum Enstitüsü’nün, ‘Türkiye’de Farklı Olmak, Din ve Muhafazakârlık Ekseninde Öteki-
leştirilenler’ araştırmasına tepki gösteren bir açıklama yaptı.  Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu 
tarafından yapılan açıklamada, araştırmanın teknik boyutuyla bir araştırma olmadığını belirterek, “Bu ülkede en 
çok mahalle baskısına uğrayan bu ülkenin öz evlatlarıdır.” dedi. Bolu Köroğlu Otel’de yapılan Memur-Sen Bolu 
İl Divanı’na katılan Gündoğdu, toplantı öncesinde gazetecilerin sorularını cevapladı. Gündoğdu, üniversitede 
ikna odalarının mahalle baskısı olarak kurulduğunu kaydederek, şunları söyledi: “Ordu göreve pankartının 
altında yürüyen YÖK yöneticileri mahalle baskısı yapmıştır. 367 dayatmacıları mahalle baskısı yapmıştır. Er-
genekon çetesine destek veren herkes mahalle baskısı yapmıştır. Biz istiyoruz ki hiçbir mahallenin başka bir 
mahalleye baskı yapamayacağı bir anayasaya kavuşalım. Mahalle baskısı diye ses çıkartanlar, en çok mahalle 
baskısı yapanlardır.’’ 
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MEHMET AKİF ERSOY, İSTİKLAL VE İSTİKBALİMİZİN YOL GÖSTERİCİSİ OLMUŞTUR

27 Aralık 2008 
Memur-Sen, Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un ölüm yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Yayınlanan 
mesajda; “Yaşadığı dönemi bütün genişlik ve derinliği ile şiirlerinde yansıtan Mehmet Akif Ersoy, 20. yüzyılın 
ilk çeyreğinde milletimizin içinde bulunduğu acıları, sevinçleri, ümitleri ve hayal kırıklıklarını manzum bir tarih, 
bir roman, bir hikâye, bir destan havası içinde anlatmıştır. Şiirlerinde daima bu engin coğrafyaya ve tarihe 
dost kalarak, yüzyıllar içinde oluşan medeniyetimize vurgu yapan Akif, aynı zamanda istiklal ve istikbalimizin 
de yol göstericisi olmuş, gelecek kutlu nesillere ait özlem ve ümidini ‘Asım’ın nesli’nde heyecanla tüm millete 
yansıtmaya muvaffak olmuştur. Milletini, vatanını ve dinini seven, insanlara karşı merhametli bir mizaca sahip, 
şair tabiatının heyecanlarıyla dalgalanan, edebî bakımdan kıymetli şiirlerin yazarı, İstiklâl Marşı şairi Mehmet 
Akif Ersoy’u bir defa daha rahmet ve minnetle yad ediyoruz.” Denildi.

KARDEŞLİĞİMİZ, ÇANAKKALE RUHU ETRAFINDA GÜÇLENMELİ

27 Aralık 2008 
Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, Diyarbakır İl Temsilciliği’nde bir basın toplantısı düzenledi. 
Güneydoğu’da üç gündür yaptığı incelemelerden sonra Diyarbakır’da basın toplantısı düzenleyen Memur Sen 
Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, Çanakkale ruhunu dikkate alarak bin yıllık kardeşliğimizi güçlendirecek giri-
şimlerin devam etmesini istedi. Gündoğdu, “Bölge halkı ile terörist ayrımı iyi yapılarak bölge halkının terörün 
kaynağı değil, mağduru olduğu gerçeğine uygun yöntem ve yaklaşımlar hayata geçirilmelidir. Devlet yeniden 
tanımlamaya gitmek, ideolojiye ve halkların inancına göre ayrıştıran devlet değil, Anayasa’daki demokratik, 
hukuk ve sosyal ilkesinin gereği bütün vatandaşları kucaklayan devlet olmalıdır” dedi. Bölgedeki sorunların 
çözümüne yönelik önerilerde bulunan Gündoğdu sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu konuya çözüm önerimiz, 
değerlerden sıyrılmadan bölgenin yetiştirdiği Sezai Karakoç başta olmak üzere Mehmet Akif Ersoy, Bediüz-
zaman ve ismini sayamadığımız yüzlerce değerimizin ortaya koyduğu reçeteler var. Bu reçeteler etnik kimliği, 
kulluk iradesinin süzgecinden geçiren bir reçetedir. Biz bunu önemsiyoruz.” 

BEKLENEN YPK KARARI ÇIKTI

5 Aralık 2008 
Memur-Sen,  YPK kararından dolayı meydana gelen hak kayıplarının giderilmesi ile ilgili bakanlık ve ilgililer 
nezdinde sürdürdüğü çalışmalar konusunda bir açıklama yaptı.  Açıklamada, Memur-Sen Konfederasyonu ve 
bağlı sendikaların, mağduriyetin giderilmesi için sürdürdükleri haklı mücadelesinin sonuç verdiği kaydedildi. 
Devlet Bakanı Murat Başesgioğlu’nun konu ile ilgili olarak defalarca ziyaret edildiği belirtildi. Memur-Sen, 26 
Eylül 2008 tarih ve 2008-T-16 sayılı YPK kararından dolayı meydana gelen hak kayıplarının giderilmesini iste-
miş ve Bakan Başesgioğlu’ndan sorunun çözülmesi için söz almıştı. Yeni YPK kararı ile 4 ve 5. grupta yer alan 
üniversite mezunu memurların temel ücretleri, bir üst gruptan hesaplanacağı vurgulandı.

KRİZE KARŞI SOSYAL RESTORASYON GEREKLİ

31 Aralık 2008 
Memur Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Mesajında, 2009 yılının 
kriz yerine kazanca dönüştürülmesi çağrısı yaptı. “Krize Karşı Sosyal Restorasyon Gereklidir”, “2009 Yeni 
Anayasa Yılı Olmalıdır”, “Ortadoğu’da Akan Kan Durmalıdır” başlıklarına yer verilen yeni yıl mesajında, sonuç 
olarak şu görüşler dile getirildi: Memur-Sen Konfederasyonu olarak insanlık suçu işleyen İsrail’in gerçekleştirdi-
ği katliamların son bulması, yeni yılın barış, huzur, bereket ve esenlik getirmesini diliyor, başta kamu çalışanları 
ve milletimiz olmak üzere tüm insanlığın yeni yılını kutluyoruz.”



MEMUR-SEN KURUCU GENEL BAŞKANI M.AKİF İNAN ANILDI

6 Ocak 2009 
Memur-Sen Genel Merkezi, ‘Kurucu Genel Başkanı Mehmet Akif İnan’ı’ ölüm yıldönümünde andı. Bu ve-
sileyle yapılan konuşmalarda bir dava ve aksiyon adamı olan Mehmet Akif İnan’la ilgili şu görüşler dile ge-
tirildi:   “Ülkemizde eğitime, edebiyata ve hizmete adanmış bir yaşam sürdüren edebiyat dünyamızın da 
ağabeyi “Yedi güzel Adam”dan biri. Ülkemizin ve insanlığın tüm sorunlarına duyarlı, çözümü için çabalayan, 
dünyevi beklentilere girmeden sorumluluk alarak yaşamını sürdürmüş ender şahsiyetlerden olan kurucu genel 
başkanımız Mehmet Akif İnan, sivil toplum kuruluşlarının önemini her defasında vurgulamıştır. Öyle ki Me-
mur Sen Genel Başkanlığını, Milli Eğitim Bakanlığına değişmeyeceğini ifade ederek makam ve mevki peşinde 
olmadığını daima vurgulamıştır. Tüm imkansızlıklara rağmen bu duruş ve hizmet aşkı ile arkadaşlarıyla kurulu-
şunu gerçekleştirdikleri Memur Sen Konfederasyonu,  kurucularının yüklemiş oldukları misyon doğrultusunda 
faaliyetlerini sürdürerek yönetici, temsilci ve üyelerin yoğun gayretleri ile bugün 350 binlere ulaşan üye sayısı 
ve milyonlarca gönüldaşıyla Türkiye’nin en büyük ve en etkili konfederasyonu olmuştur. İsrail zulmüne maruz 
kalan Filistin halkının ve bölge huzurunun; Mescid-i Aksa’nın kurtuluşuyla mümkün olacağını şiiriyle tüm dünya 
Müslümanlarına haykırmıştır. Yıllar önce yazdığı, gönül dünyasının da yansıması olan “Mescid-İ Aksa” şiirini 
sizlerle paylaşmak istiyoruz. Ruhun şad olsun saygıdeğer yürekli insan.” 

MEMUR-SEN: BAŞBAKANIMIZ EZİLENLERİN SESİ OLMUŞTUR

30 Ocak 2009 
Memur-Sen, Davos Liderler Zirvesi’nde Başbakan Erdoğan’ın, Şimon Peres’e hitaben yaptığı,  başta Filistin ve 
diğer mazlum milletlerin gönlünde taht kuran ‘one minute’ seslenişi sonrasında bir açıklama yaptı. Açıklamada; 
“Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın, Dünya Ekonomik Forumu toplantısı kapsamındaki “Gazze Orta 
Doğu’da Barış Modeli” oturumunda katliamları savunan İsrail Cumhurbaşkanı Peres, katillerin safında yer alan 
panel yöneticisi ve zulmü alkışlayan katılımcılara karşı verdiği tepkiye katılıyor ve destekliyoruz.  Yeryüzünün 
mazlum halklarını lanetliler ilan eden emperyalizmin temsilcileri ve onları arkasına alan şımarık İsrail yöne-
timinin katil Cumhurbaşkanı Şimon Peres, uzun zamandır ertelenen hak ettiği cevabı bu toplantıda ilk defa 
almıştır. Travmaya uğratılmış, kaynakları yağmalanmış, yağmalanmaya devam edilen insanlık uzun zamandır 
böyle bir yüzleşmeyi hak ettiklerini biliyor ve bekliyorlardı. Bunun Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan 
tarafından gerçekleştirilmiş olması tesadüfî değildir. Sahip olduğumuz tarihsel birikim ve sorumluluk; dünyanın 
en saygın milletlerinden birinin Başbakanı olmanın gereğini yerine getirmiştir. Başta milletimiz, İslam Âlemi, 
Gazze’de şehit olan çocuklar ve ezilen tüm halkların sözcüsü ve sesi olmuştur.” Denildi.

KUTLAMA DEĞİL, ÇÖZÜM İSTİYORUZ 

7 Mart 2009 
Memur-Sen, ‘8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Memur-Sen’in mesajında şu gö-
rüşlere yer verildi: “Nüfusumuzun yarısını oluşturan, kurtuluş savaşımızın bağımsızlıkla sonuçlanmasına dünya 
tarihinde örneği olmayan katkılar sağlayan ülkemiz kadınlarının 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyoruz. 
Rakamlara, veri tablolarına ve fiili duruma baktığımızda; ülkemizde kadınların çalışma hayatından, siyaset sah-
nesinden, yönetim unsurlarından dışlandıklarını, kendi kararlılıklarıyla bu alanlarda yer almayı başarmış olan-
ların da, eş ve/veya anne sıfatlarıyla yükümlendikleri görevlerle kariyer beklentileri arasında birçok sorunu 
yaşamak zorunda bırakıldıklarını görüyoruz.”

ŞEFKATİNE MUHTAÇ, AHLAKINA TALİBİZ

7 Mart 2009 
Memur-Sen, Mevlit Kandili dolayısıyla yayınladığı mesajda; “Hz. Muhammed(SAV)’in dünyaya teşrifle-
riyle “insanlığın yeniden doğuşu” gerçekleşmiş, karanlıklar aydınlanmıştır.  Allah(c.c), Kuran’ı Kerim’de 
Peygamberimiz(SAV)’e “Şüphesiz sen büyük bir ahlak üzerindesin.” buyurmuştur. Resul’ü Ekrem(SAV) de bir 
hadisinde, “Ben ancak güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim.” diyerek, yaşantısının, her müminin uygula-
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ması gereken örneklerle dolu olduğunu bildirmiştir. Peygamberimiz, bu ilkeler ışığında İslam dinini insanlığa 
anlatırken de seçkin kişiliği ve güzel ahlakı ile bütün insanlığa örnek olmuş, insanlığa en güzel ahlak ilkelerini 
miras olarak bırakmıştır. Kuran ahlakını hayatına şiar edinen Peygamberimizin örnekliği insanlık için her zaman 
yol haritası olmaya devam edecektir. Bizlere düşen ise “En hayırlınız, ahlakça en güzel olanınızdır” diyen son 
peygamberin bu mirasına sahip çıkmak, şefkatine mazhar olmak ve ahlakına talip olmaktır. Bu her mümin için 
ulaşılması gereken nihai bir hedef olmalıdır. Bu duygularla Memur-Sen ailesi olarak,  tüm kamu çalışanlarının, 
milletimizin ve insanlığın Mevlit Kandilini kutluyor, huzur, mutluluk, sağlık ve esenlik diliyoruz.”denildi.

AKİF, SADECE İSTİKLAL’İN DEĞİL İSTİKBALİN DE MARŞINI YAZMIŞTIR

12 Mart 2009 
Memur-Sen, “İstiklal Marşı’nın Kabulü’nün yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Mesajda; “12 Mart ül-
kemiz ve milletimiz için önemli bir gündür.  Zor şartlar altında varlık mücadelesi verilen 1921 yılının 12 
Mart’ında,  ülkemizin büyük şairi Mehmet Akif’in yazdığı eser TBMM tarafından millî marşımız olarak kabul 
edildi. Millî marş olarak kabul edilmesi sürecinde TBMM’de duygu ve coşku yüklü sahnelerin yaşanmasına 
kaynaklık eden İstiklal Marşı, muhtevasında yer alan bağımsızlık, birlik ve inanç değerleriyle gerçek bir “milli 
mutabakat metni”dir. İstiklal Marşı lafzı ve ruhuyla bir bütün olarak incelendiğinde,  vatan şairi Mehmet Akif 
Ersoy’un kaleminden çıkan eserin,  bağımsızlık konusundaki kararlılığın göstergesi niteliğiyle “İstiklal Marşı” 
olmak yanında bağımsızlığımızı korumak, birlik ve beraberlik iradesini insanımızın ruhunda her daim mukim 
kılmak gibi idealleri seslendirmesi cihetiyle “İstikbal Marşı” olduğunu da söylemek yanlış olmaz. Memur-Sen 
olarak,  genç kuşakların,  Mehmet Akif’in başta İstiklal Marşı olmak üzere eserlerinin bütününde yer verdiği 
yol haritasını takip ederek ülkemizin gelişmesine, dönüşmesine ve güçlenmesine katkı sağlayacak adımlarla ge-
leceğe kararlılıkla yürüyeceklerine inanıyoruz. Bu duygularla İstiklal Marşı’nın kabul edilişinin 88. yılını kutluyor, 
bu ölümsüz eseri milletimize rehber olarak sunan Mehmet Akif Ersoy’u rahmetle anıyoruz.” Denildi.

GAZZE VE KUDÜS ÇANAKKALE’DİR

18 Mart 2009 
Memur-Sen’in, Çanakkale Zaferi’nin yıldönümü dolayısıyla yayınladığı mesajda; “Dün;  Çanakkale Desta-
nı,  Kurtuluş Savaşı’nın önsözüydü. Sonra Çanakkale ruhu, Kurtuluş Savaşı azmi ve kararlığıyla bütünleşerek 
sömürülen üçüncü dünya ülkeleri için bağımsızlık modeli oldu. Bugün ise dünya barışı adına sözün bittiği yer,  
Gazze ve Kudüs Çanakkale’dir;  Bağdat ve Kabil Çanakkale’dir.  Bu duygularla 18 Mart Şehitler Günü’nde;  
vatanımızı koruma bilincini yeniden yüklenirken şehitlik mertebesine ulaşan bütün aziz şehitlerimize Cenab-ı 
Allah’tan rahmet diliyor, mekânları cennet, ruhları şad olsun diyoruz.” Denildi.

MEMUR-SEN, YAZICIOĞLU’NA GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİNİ İLETTİ

26 Mart 2009 
Memur-Sen, BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’nun Kahramanmaraş’tan Yozgat’a helikopterle gidişi sıra-
sında geçirmiş olduğu elim kaza nedeniyle üzüntülerini belirtti. Yapılan açıklamada; “Memur-Sen olarak, he-
likopterde bulunan BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, partisinin yönetici ve mensuplarıyla İHA Muhabiri 
İsmail Güneş’in; başta aileleri olmak üzere BBP camiası ve İHA ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.  
Duamız; en kısa zamanda Sayın Yazıcıoğlu ve beraberindekilere sağ salim ulaşılmasıdır. Bugün, Genel Başkanı-
mız Ahmet Gündoğdu’nun katılımı ile Konya’da yapılması planlanan Aksaray, Niğde, Karaman il teşkilatlarımı-
zın iştirak edeceği bölge toplantısı, bu elim kaza dolayısıyla iptal edilerek ileri bir tarihe ertelenmiştir.” Denildi.
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HALKIN YOLUNDA HAK’KA YÜRÜDÜ

28 Mart 2009 
Memur-Sen, BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’nun elim bir kaza sonucu vefat etmesi sonucu yayınladığı 
taziye mesajında; “Türkiye, ülkesi ve milleti için siyaset yapan bir liderini, bir vatan evladını, bir vatan sevdalısını 
kaybetti. Kahramanmaraş’tan Yozgat’a giderken bindiği helikopterin düşmesi sonucu, bir kaç gündür haber alı-
namayan BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, halka hizmet için çalışırken Hakka yürüdü. Siyasete bir duruş 
kazandıran, ‘adam gibi adam’ Muhsin Yazıcıoğlu, ilke sahibiydi, demokrattı, sivildi, dürüsttü, saygındı. Dindardı. 
Hep içimizden biriydi. İçimizden biri gibi yaşadı. Bütün liderlere soyadıyla hitap edilirken,  o hep adıyla anıldı; 
Muhsin Başkan oldu. Memur-Sen olarak, başta Muhsin Yazıcıoğlu olmak üzere; BBP Sivas İl Başkanı Erhan 
Üstündağ, İl Başkan Yardımcısı Yüksel Yancı, BBP Belediye Meclis Üyesi Adayı Murat Çetinkaya, İHA Muhabiri 
İsmail Güneş, helikopter pilotu Kaya İstektepe’ye Allah(cc)’tan rahmet ve mağfiret; ailelerine, BBP camiasına 
ve milletimize baş sağlığı ve sabır diliyoruz.”denildi. 

TÜRKİYE GERÇEK GÜNDEMİNE DÖNMELİDİR

30 Mart 2009 
Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu,  29 Mart Yerel seçimlerini değerlendirdiği açıklamasında,  “29 
Mart yerel seçimlerinde halkın, ‘Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir’ mesajını açık bir şekilde gösterdiğini 
söyledi. Seçim sonrası yaptığı yazılı açıklamada görüşlerini dile getiren Gündoğdu, “Türkiye son üç aydır sap-
landığı seçim gündeminden kurtulmalı ve gerçek gündemine dönmelidir. Bu kapsamda,  Türkiye’nin iki gerçek 
gündemi vardır: Demokratikleşme ve işsizlik” şeklinde konuştu.

1 MAYIS KORKU OLMAKTAN ÇIKMALIDIR

16 Nisan 2009 
Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu tarafından yapılan açıklamada, 1 Mayıs’ın tatil olmasının demok-
ratikleşme sürecine katkı sunacağı kaydedildi. 1 Mayıs’la ilgili yazılı bir açıklama yapan Gündoğdu, Taksim’de 
kutlamanın yapılabileceğini de belirterek, ‘’Sendikalar Taksim olmazsa olmaz yaklaşımından vazgeçmelidirler. 
Ancak, hükümetler de “İlle de Taksim’de kutlatmam” dayatmalarından vazgeçmelidirler. Taksim’de maç ve yıl-
başı kutlamaları yapılmaktadır. Güvenlik tedbirleri alarak ve konfederasyonlarla iyi bir iletişim içinde Taksim’de 
1 Mayıs kutlaması yapılabilir.’’ dedi. 

GÜÇLÜ TÜRKİYE İDEALİ İÇİN TEK YÖNTEM MİLLİ İRADEDİR

22 Nisan 2009 
Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, yazılı bir açıklama yaparak, 23 Nisan 1920’de bu millet tara-
fından ortaya konan ‘Hâkimiyet kayıtsız şartsız milletindir’ iradesinin aradan geçen 89 yılda demokratik hukuk 
devleti ilkeleriyle bezenerek bir devlet kimliğiyle somutlaştığını söyledi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı sebebiyle bir açıklama yapan Gündoğdu, milli irade ikliminin daha özgür, daha demokrat, daha sivil 
ve daha güçlü bir Türkiye’yi ortaya çıkarmak için başta çocuklarımız olmak üzere bütün bireylere yüksek de-
mokrasi bilinci ve sarsılmaz milli irade algısı oluşturacak bir zemin oluşturulması gerektiğini kaydetti.

TERÖR, YİNE YÜREK YAKTI: 9 ŞEHİT

29 Nisan 2009 
Memur-Sen, 9 askerimizin şehit edildiği Diyarbakır Lice Bingöl Karayolu’ndaki hain bir saldırıyı lanetleyen 
açıklamasında; “Diyarbakır Lice Bingöl Karayolu’ndaki hain bir tuzakla, 2 uzman 7 er toplam 9 şehit verdik. 
Memur-Sen olarak, şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve bütün milletimize sabır ve başsağlığı diliyoruz. 
Temennimiz, terör belasından bir an önce kurtulmak ve yeni acı haberler almamaktır. Bu acıların dinmesi için, 



terörün destek bulduğu ve yeşermek için kendisine ortam aradığı tüm bataklıklar kurutulmalıdır. Terörün 
her türlüsüyle mücadele yolunda atılan bütün adımların yanında olduğumuzu belirtiyor, şehitlerimize tekrar 
Allah’tan rahmet diliyoruz.”denildi.

1 MAYIS BASIN AÇIKLAMASI

30 Nisan 2009 
Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, ‘Yeni Anayasa ve 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’yle il-
gili bir açıklama yaptı. Gündoğdu açıklamasında, Milleti yok sayan ve milli iradeyi yok etmeye çalışan çeteci 
zihniyete rağmen milletimizin özgürleşme ve demokratikleşme konusundaki kararlılığını devam ettirdiğine 
dikkat çekerek, bunun en güzel örneklerinden birinin de yıllardır nasıl kutlanacağı polemik konusu yapılan 1 
Mayıs’ın 30 yıl aradan sonra TBMM tarafından tatil ilan edilmesi olduğunu kaydetti. Bu vesileyle 1 Mayıs’ı Emek 
ve Dayanışma Günü olarak resmi tatil ilan eden TBMM’ye teşekkür eden Gündoğdu, “Bu sonuç, demokrasiye 
inanmış örgütlü toplumun sivilleşme ve özgürleşme adına neleri başarabileceğini göstermesi açısından da son 
derece önemlidir. Ancak,  yaşadığımız bu olumlu gelişme bazı olumsuzlukları göz ardı etmek gibi bir kolaycılığı 
tetiklememelidir.  Şüphesiz ki emek ve ekmek bütün çalışanlar için önemli ve önceliklidir” ifadelerini kullandı.

İŞSİZLİK YANGINI FELAKETE DÖNÜŞMEDEN SÖNDÜRÜLMELİDİR

18 Mayıs 2009 
Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, yaptığı yazılı açıklamada, küresel krizin Türkiye’ye etkilerini 
değerlendirdi. Gündoğdu, küresel ekonomik krizin Türkiye’deki etkilerinin devam ettiğini, en büyük yansı-
masının işsizlikte yaşandığını belirterek, “3 milyon 802 bin kişi evine ekmek götüremiyor. Bu yangın, sosyal 
felakete dönüşmemesi için önce kontrol altına alınmalı, sonra söndürülmelidir” dedi. Küresel ekonomik krizin 
Türkiye’ye olumsuz etkilerinin sürdüğünü söyleyen Gündoğdu, “Ekonomik ve sosyal riskler sürmektedir. Teh-
like geçmemiştir.  Özellikle ekonominin kanseri olarak bilinen işsizlik kırmızı alarm vermektedir. Kriz öncesi 
tek haneli rakamlarda seyreden işsizlik 2009 Şubat ayı itibariyle 16.1 oranına ulaşmıştır. Bu 3 milyon 802 bin 
kişinin işinin olmaması ve evine aş götürememesi demektir. Bu büyük bir sosyal tehlikedir.  İş hayatına yeni 
atılan ve atılacak olan gençlerimizi de umutsuzluğa sevk eden işsizlik yangını derhal kontrol altına alınmalı, 
sonra da tamamen söndürülmelidir.” diye konuştu.

GENÇ TÜRKİYE’DEN GENÇLERLE BÜYÜK TÜRKİYE’YE

19 Mayıs 2009 
Memur-Sen tarafından ‘19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’ dolayısıyla yapılan açıklamada; “19 Mayıs, milleti-
mizin emperyalizme karşı bağımsızlık ve özgürlük yürüyüşünü başlattığı gündür. Milli mücadelenin başlangıcı 
olan bu yürüyüş zaferle sonuçlanmış, emperyalist güçler geldikleri gibi geri gönderilmişlerdir.  Bu anlamlı günü 
Cumhuriyet’in Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, gençlere bayram olarak hediye etmiştir. Elbette 19 Mayıs 
gençlerimizin bayramıdır, bayram havası içinde kutlanmalıdır. Ancak, aynı zamanında bugün bir muhasebe ve 
muhakeme zemini olarak değerlendirilmelidir. Gençler, dedelerinin her türlü imkânsızlıklar içinde işgalcilere 
teslim etmediği bu ülkeyi daha demokratik, daha özgürlükçü, daha kalkınmış hale getirmek ve milletimizin 
huzur ve mutluğunu artırmak için “ne yapabilirim?” sorusunu sormak durumundadır. Gençler,  oluşturulan 
bu sağlam zemin üzerinde kendi ahlak, kültür ve medeniyet değerlerinden de güç alarak ülkemizi aydınlık 
yarınlara daha güçlü taşıyacaklardır. Bu duygu ve düşüncelerle başta gençlerimiz olmak üzere milletimizin 
19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Genlik ve Spor Bayramı’nı kutluyor, sağlıklı, mutlu ve refah içinde bir gelecek 
diliyoruz.”denildi.
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TERÖRÜ VE TERÖRE DESTEK OLANLARI KINIYORUZ

28 Mayıs 2009 
Memur-Sen, 6 erimizin şehit olduğu 8 erimizin de yaralandığı Hantepe’deki hain saldırıyı lanetleyen açıkla-
masında; “Hakkâri’nin Çukurca İlçesi Kavşak ile Uzundere bölgeleri arasında bulunan Hantepe mevkiinde 
teröristlerce döşenen mayının patlaması sonucu operasyona giden 6 askerimiz şehit olurken, 8 askerimiz de 
yaralandı. Türkiye’nin hassas dönemlerden geçtiği her zaman diliminde, iyi niyet çabalarını sabote etmek iste-
yen şer güçlerin her zaman başvurdukları, arkasına saklandıkları terör belasının yeniden hortlatılmasını esefle 
ve büyük bir nefretle kınıyoruz. Türkiye’nin en büyük sivil toplum örgütlerinden Memur-Sen Konfederasyonu 
olarak, yapılan menfur saldırıyı şiddetle kınıyor, hayatını kaybeden vatan evlatlarına sonsuz rahmet, ailelerine 
ve milletimize baş sağlığı diliyoruz.”denildi.

ÜRETİME VE İSTİHDAMA YAPILACAK EN BÜYÜK  
TEŞVİK TÜKETİCİLERİN GELİRLERİNİN ARTIRILMASIDIR

4 Haziran 2009 
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan paketle ilgili yazılı bir açıklama yapan Genel Başkan 
Gündoğdu, ekonomik krizin alım gücünü azalttığı gerçeğinin göz ardı edilemeyeceğini belirterek, piyasala-
rın canlandırılmasının olmazsa olmaz şartının, tüketimin artırılması olduğuna dikkat çekti. Memur-Sen Genel 
Başkanı Ahmet Gündoğdu, Başbakan Recep Tayip Erdoğan’ın açıkladığı paketi olumlu, ancak eksik bir paket 
olarak değerlendirdi. Gündoğdu, “Paket, üretimin ve istihdamın teşviki yönüyle olumlu ve uygun düzenle-
meler içerirken piyasaların canlandırılmasının olmazsa olmaz şartı olan harcama (tüketimin arttırılması) ayağı 
yönüyle eksiktir” dedi.

SİVİL TOPLUMUN ÖZGÜR SESİ MEMUR-SEN 14 YAŞINDA

9 Haziran 2009 
Memur-Sen kuruluşunun 14. yılında bir basın açıklaması yaptı. Açıklamada; “Memur-Sen siyasi ve sosyo-eko-
nomik sıcak gelişmelerin yaşandığı 1995 yılının 9 Haziran’ında kuruldu. Her yıl istikrarlı büyümesini sürdüren 
Memur-Sen, bugün şehirlerden ilçelere, beldelerden köylere kadar ülkemizin her yerleşim biriminde temsil-
cileri, üyeleri ve gönüllüleri bulunan en büyük Konfederasyon haline geldi. Sivil, demokrat, özgürlükçü bir an-
layışla çalışma hayatı ve sivil toplum hareketine yön veren, öncülük eden Memur-Sen,14 yıldır adaletsizlik ve 
eşitsizliklerle mücadele etti. Memur-Sen, bu süreçte milletin lehine olan her türlü evrensel değerleri gündeme 
taşırken diğer taraftan sendikacılığı medeniyetimizin ve kültürümüzün değerleriyle buluşturdu. Aynı zamanda 
sivil toplum alanında yeni değerlerin üretiminde önemli katkı sağladı. Memur-Sen kurulmadan önce sendikal 
dünyada ücret sendikacılığı anlayışı hakim iken Memur-Sen’le birlikte hizmet sendikacılığı vurgusu artarken, 
akademik sendikacılık ve kültür sendikacılığı kavramları sendikal harekete damgasını vurdu. Sendikacılığı kavga 
ve çatışma alanı haline getiren anlayışlara karşı Memur-Sen,  sendikacılığın dilinin barış, huzur, diyalog ve ortak 
aklın dili olabileceğini uygulamalarıyla gösterdi. Memur-Sen yapıcı ve inşacı kimliğiyle sorunların parçası değil 
çözümün paydaşı olma yolunu seçti. Birlikte yaşama kültürünü hep canlı tuttu ve ayrıştırıcı değil birleştirici 
tutum içinde oldu, ötekileştirmeden herkesi kucakladı. Stratejilerini oluştururken ve eylemlerini gerçekleşti-
rirken ‘hep ben kazanayım’ yaklaşımında olmadı, önce Türkiye’nin, milletin ve kamu çalışanlarının kazandığı 
sonra kendisinin kazanacağı yol ve yöntemler izledi. Türkiye’de kaotik ortamlar oluşturarak demokrasiyi askıya 
almak isteyenlere karşı en sert tavrı Memur-Sen camiası gösterdi. 367, Parti kapatmalar, başörtüsü yasağı 
başta olmak üzere siyasi istikrarı bozarak anti demokratik süreçleri yeniden geri getirme özlemi içinde olanları 
‘ortak akıl hareketi’ çıkışıyla geri püskürttü. Memur-Sen en çok sivil ve demokratik anayasa isteyen, en çok 
üniversite reformu talep eden, en çok darbelere karşı çıkan sivil toplum kuruluşu olarak hep ilklerin altına 
imza attı. Statüko ve statükocuların karşısında yer aldı, mafya ve çeteleşmelere karşı mücadele yürüttü. İçerde 
ve dışarıdaki mazlumların sesi oldu. “Her Yer Filistin Hepimiz Filistinliyiz” diyerek İsrail’in zulmünün zirveye 



çıktığı bir dönemde yardım kampanyaları ve mitinglerle Filistinli mazlumların sözcülüğünü yaptı. Memur-Sen 
toplu görüşmelerde kamu çalışanlarının ekonomik, sosyal ve kültürel hak ve menfaatlerini korumak için en 
fazla gayret sarf eden ve 2008 toplu görüşmelerinde masada özellikle sosyal hakların alınmasında büyük payı 
oldu. Bugün 375 bini aşan üye sayısıyla Türkiye’nin en büyük memur konfederasyonu olan Memur-Sen, farklı-
lıkların buluşma noktası ve ortak adresi haline geldi. Bu duygularla Memur-Sen Konfederasyon’umuzun kurucu 
genel başkanı Mehmet Akif İnan başta olmak üzere vefat eden tüm yönetici ve üyelerimize Allah’tan rahmet 
dilerken, Konfederasyonun büyümesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz.” Denildi.

MEMUR-SEN, 376 bin 355 ÜYESİYLE TÜRKİYE’NİN EN  
BÜYÜK MEMUR KONFEDERASYONU

8 Temmuz 2009 
Memur-Sen’in Yetkili Konfederasyon olması sebebiyle, Ankara İçkale Otel’de basın toplantısı düzenleyen Ah-
met Gündoğdu, Memur-Sen’in Resmi Gazete’nin bugünkü sayısındaki rakamlara göre yetkili konfederasyon 
olduğunu, bunun da Türkiye’nin en büyük konfederasyonu oldukları anlamına geldiğini kaydetti. Gündoğdu, 
Memur-Sen’e bağlı sendikalardan Diyanet-Sen ile başlayan, Bem-Bir-Sen ve Toç-Bir-Sen ile devam eden 
hizmet kolundaki yetkilere bu yıl da Sağlık-Sen’in eklendiğini belirtti. Sivil toplumun özgür sesi Memur-Sen, 
376 bin 355 üyesiyle, yetkili konfederasyon olduğunu ilan etti. Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, 
elde edilen başarının tesadüfî olmadığını, temelinde özveri ve emeğin olduğunu söyledi. Yetkili Konfederas-
yon olmalarının amaç değil araç olduğunu söyleyen Gündoğdu, “Bizim için yetki, özelde kamu çalışanlarının, 
genelde başta ülkemiz olmak üzere insanlık ailesinin tüm bireylerinin insan onuruna yaraşır bir yaşam kalite-
sine ulaşmasını sağlama sorumluluğunu gerçekleştirebilmenin aracıdır. Bu anlayışıyla memur sendikacılığının 
öncülüğünü yapan Memur-Sen, sendikacılığı sadece kamu çalışanlarının hak mücadelesinde bir araç olarak 
görmemiş, emeği-ekmeği yüceltmenin yanında sivilleşen topluma ve demokratik devlete yönelen kazanımla-
rın elde edilmesinde de öncü olmuştur” şeklinde konuştu. Kuruluşundan bu yana istikrarlı bir şekilde büyüyen 
ve niteliksel büyüklüğünü niceliksel büyüklükle de perçinleyen Memur-Sen’in yetkili Konfederasyon olmanın 
farkını 2009 toplu görüşmelerinde hissettireceğini dile getiren Gündoğdu, “Sendikal örgütlenmeyi, ayrışma, 
kutuplaşma ve milletle hesaplaşma zemini olmaktan çıkaran bir anlayışla kamu görevlilerini akademik, kültürel 
ve hizmet sendikacılığıyla tanıştıran Memur-Sen’in öncelikli ve vazgeçilmez hedefi kamu görevlilerinin toplu 
sözleşme ve grev hakkını sağlamak olacaktır” dedi.

MİRAÇ KANDİLİNİZ MÜBAREK OLSUN

19 Temmuz 2009 
Memur-Sen,  Miraç Kandili dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Mesajda; “Miraç Kandili; varlığın sırrına erme; yer 
yüzü ile sema’nın katlarının buluştuğu, kulluk ile ibadetin anlam kazandığı gecenin kutsi adıdır.Bu gece, Pey-
gamberler zincirinin son halkası, Nebiler Nebisi ve Resullar Resulu son peygamber Hz. Muhammad (S.A.V.)’in 
yaradanın katına çıkıp, ümmetine müjdelerle döndüğü kutlu ve aydınlık bir kandildir.Kulluğa anlam katan 
namaz ibadeti bu gece emredilmiş, Mirac’ın müminlere yansıyan bir bereketi olarak, Sevgili Peygamberimizin 
ifadesiyle ‘Müminlerin miracı’ kılınmış, her bir mümine namazla Yüce Rabbinin huzuruna çıkış ve oraya kabul 
ediliş imtiyazı tanınmıştır. Ayrıca, Peygamber Efendimiz (S.A.V.), ümmetinden Allah’a şirk koşmayanların 
dışındaki herkesin affedileceği müjdesini bu gece getirmiştir. Miraç olayı da, Kur’an-ı Kerim’den sonraki en 
büyük mucize konumuna gelmiştir. Kelime anlamı olarak, yukarı çıkma, yükselme anlamına gelen Miraç, Pey-
gamber Efendimiz (S.A.V.)’le nasıl kutsi bir anlam kazandıysa; idrak ettiğimiz Miraç Kandili’nin de aynı şekilde 
bütün insanlığa barış, huzur, sevgi getirmesine vesile olmasını diliyor, milletimizin, kamu çalışanlarımızın, bütün 
İslam aleminin kandilini kutluyoruz.” Denildi.
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KATSAYI ADALETSİZLİĞİNİN GİDERİLMESİNİ MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUZ

22 Temmuz 2009 
Memur-Sen, Katsayı adaletsizliğinin giderilmesi ile ilgili bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada; “Ülkemiz, 28 
Şubat sürecinin dar kalıplı ideolojik kararlarının birisinden daha kurtulmuş bulunuyor. Hiçbir bilimsel ve 
pedagojik temeli olmaksızın, tamamen ideolojik tavırla 28 Şubat sürecinin puslu havasında getirilen ve 10 
yıldır eğitimde fırsat eşitliğini örseleyen katsayı adaletsizliği YÖK’ün almış olduğu tarihi kararla kaldırıldı. Bu 
karar, ülkemizin normalleşmesi, demokratik ilerleyişi zorlaştıran ağırlıklardan kurtulması yolunda önemli bir 
adım olmuştur. Katsayı adaletsizliği, 10 yıldır mesleki ve teknik ortaöğretime ilginin azalmasına neden olmuş-
tur.  Memur-Sen olarak 1999 yılından beri katsayı adaletsizliğinin giderilmesi için mücadele ettik.  Toplumsal 
tepkiyi odaklamak için imza kampanyaları düzenledik. Uygulamanın bilimsellikten uzak oluşunu ortaya koy-
mak adına 9-10 Ekim 2004 tarihinde düzenlediğimiz “AB Sürecinde Eğitimde Reform İhtiyacı” Sempozyumu 
ve 17. Milli Eğitim Şurası’ndan önce 4-5 Kasım 2006 tarihinde düzenlediğimiz “Türk Eğitim Sisteminde Yeni 
Paradigma Arayışları” Sempozyumu’ndan katsayı ile ilgili çıkan sonuçları yetkililere ulaştırdık. 17. Milli Eğitim 
Şurası’na katsayı adaletsizliğinin kaldırılması doğrultusunda rapor hazırlayarak önergeler sunduk. Katsayı uy-
gulamasına yönelik dava açtık. Raporlar hazırlayarak YÖK’e sunduk. Çözüme ilişkin etki gösterebilecek tüm 
yetkililer nezdinde defalarca girişimlerde bulunduk. Ayrıca Memur-Sen’e bağlı, Eğitim Bir-Sen bünyesinde 
EBSAM (Eğitim-Bir-Sen Stratejik Araştırmalar Merkezi) aracılığıyla ÖSS ile ilgili ortaöğretim öğretmenlerine 
yönelik araştırma yaparak katsayı adaletsizliğinin çarpıklığını ortaya koyduk. Bugün katsayı adaletsizliğinin kaldı-
rılarak meslek liselerinin önünün açılmış olmasını büyük bir memnuniyetle karşılıyoruz. Bundan böyle mesleki 
eğitime olan ilgi yeniden canlanacak, mesleki eğitimin niteliği artacaktır.  Bu karar her yönüyle çok önemli bir 
karar olmuştur.” Denildi.

ZAFERİN 87. YILI KUTLU OLSUN

30 Ağustos 2009 
Memur-Sen,  ‘30 Ağustos Zafer Bayramı’ dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Yayınlanan mesajda; “Bağımsızlık 
mücadelemizin en önemli adımlarından biri olan 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 87. yılını büyük bir gurur ve 
coşkuyla kutluyoruz. Bir milletin geleceğine ipotek koymak isteyenlere karşı başlattığı bağımsızlık mücadele-
sinde dönüm noktasını temsil eden 30 Ağustos Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Savaşı, bağımsızlığa 
atılan en önemli adım niteliğindedir. Büyük Taarruz, bir ve beraber olunduğunda ne tür zorlukların aşılabi-
leceğinin en güzel örneklerinden biridir. Bir diğer örneğini Çanakkale’de gördüğümüz milli mücadele ruhu, 
Büyük Taarruz’da da ortaya çıkmış, bu destanın oluşmasında en önemli rolü oynamıştır. Bugün de içinde 
bulunduğumuz zorlukları aşmak için yapılması gereken, birlik ve beraberliğimize giden yollarda kilit taşlarını 
sağlamlaştırmak, bunu bozmaya çalışanlara karşı güç birliği yapmaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, halkımızın 30 
Ağustos Zafer Bayramı’nı kutluyor, bir ve beraber nice bayramlar diliyoruz.”denildi.

ÜLKEMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN

9 Eylül 2009 
Trakya  ve  Marmara  Bölgesi’nde  etkili  olan sağanak  yağışın  meydana  getirdiği  sel  felaketini  değerlendi-
rerek  yazılı  bir  açıklama  yapan  Memur-Sen  Konfederasyonu Genel   Başkanı   Ahmet Gündoğdu,  yaşanan  
sel  felaketinin,  Marmara  depreminden  sonra Türkiye’nin  maruz  kaldığı  en  büyük  ve  son  derece  üzüntü  
verici  bir felaketi olduğunu söyledi.“Trakya ve Marmara Bölgemizin karşı karşıya kaldığı sel felaketi, tüm mille-
timizin içini yakmaktadır. Sele kapılarak hayatını kaybeden ve halen haber alınamayan vatandaşlarımızın yanın-
da, bölgeden dakika dakika ölüm haberlerinin gelmesi acımızı daha da derinleştirmektedir” diyen Gündoğdu, 
“Yaşanan felaketin bıraktığı acı ve derin izlerin adeta bir seferberlik ruhu içinde silinmesi için devletimizin or-
taya koyduğu gayreti takdirle izlemekteyiz.  Ancak, ülke olarak felaketlerden önce gereken tedbirleri almamız 
ve çalışmaları yapmamız yerine, sonrasında ders çıkarma gibi devam eden kötü gelenek ve alışkanlığımızdan 
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behemehâl kurtulmamız gerekliliğini bir kez daha acı tecrübeleriyle bizlere göstermiştir.” Şeklinde konuştu. 
Ayrıca sel felaketini fırsat bilerek yağmalama gibi insanlık dışı girişimlerin meydana gelebileceğine de dikkat 
çeken Gündoğdu, vatandaşların can ve mal güvenliklerinin sağlanması açısından bu tür girişimlerin önlenmesi 
yönünde güvenlik tedbirlerinin daha da artırılması gerektiğini söyledi.

DARBE DÖNEMLERİNİN KAPANMASI İÇİN 82 ANAYASASI DEĞİŞMELİDİR

12 Eylül 2009 
12 Eylül 1980 darbesinin yıldönümü dolayısıyla yazılı bir açıklama yapan Memur-Sen, açıklamasında; 
“Öncesinde ve sonrasında yaşattığı travmalar, acılar, ölümler, işkenceler, yasaklar, sözde yargılamalar, yargısız 
infazlar,  işten el çektirmeler, yurttaşlıktan çıkarmalarla “darbe anatomistleri” için iyi bir örnek olan “12 Eylül 
(1980) Darbesi”nin üzerinden yirmi dokuz yıl geçti.   Aradan geçen bu sürede, darbeye, darbecilere, darbe-
severlere ve darbeci neferlerine karşı doğru analizler yapma ve doğru refleksler üretme bilincine sahip olmak 
noktasında önemli adımlar attık. Bu bilinçlenme, “Artık, bu ülkede yeni 27 Mayıslar, 12 Martlar, 12 Eylüller, 28 
Şubatlar olmayacak.” diyebilmemizi sağlıyor. Bu bilinçlenme, kendi fikri alt yapısını ve kurumlarını her defasın-
da yeniden üretmenin bir yolunu bulan darbenin ve darbeci zihniyetin “bin yıl sürecek bir hâkimiyet” idealini 
ütopyaya çeviren bir güç haline gelmiştir. Bu bilincin ürettiği cesaretle, 27 Mayıs’ın, 12 Mart’ın, 12 Eylül’ün, 28 
Şubat’ın sosyal, siyasal ve ekonomik bilânçosu çıkarılmalıdır. Bu darbelere zemin oluşturmak plân ve amacıyla 
yapılan eylemlerin, komploların perde arkası mutlaka ortaya çıkarılmalı, darbe hazırlıklarının “iddianamesi” ha-
zırlanmalıdır. Türkiye’de teşebbüsüne ceza verilen tekemmülü cezasız bırakılan tek suç darbe yapma suçudur. 
Bu yüzden “başarılamamış” darbe hazırlayıcıları, sanıkları derdest edilip sorgulanırken, “başarılan” darbelerin 
hazırlıkları ve “hazırlayıcıları” da mutlaka hesaba çekilmelidir. Anayasanın bir maddesi meşru bir iktidar tarafın-
dan değiştirilmek istendiğinde kıyametleri koparanlar, darbe yoluyla Anayasanın bütününün rafa kaldırılmasını 
“kılıç hakkı”nı vazeden orta çağın mantığıyla “darbe hakkı” diyerek legalleştirmeleriyle düştükleri utanç çuku-
runun farkına varmalıdır. Ergenekon Davasıyla artık daha net bir şekilde görülmüştür ki; Toplum, “düşman 
üretme ve memleket kurtarma” senaryosu için malzeme olmaktan kurtarılmalı ve bu amaçla gereken tedbirler 
alınmalıdır.12 Eylül darbesini yapanlar ile Ergenokon ve benzeri milli egemenlik düşmanı örgüt ve yapılar ara-
sında yöntem ve zihniyet birlikteliği olduğu açıktır. Millete her on yılda bir sopa göstermeyi meziyet sayan bu 
yöntem ve zihniyet birlikteliğine yeni katılımlar engellenmelidir. Bunları başarabilmek için, öncelikle yeni bir 
Anayasayla yolumuzun önündeki engelleri kaldırmalıyız. Darbecileri emekli olan bir darbenin Anayasası baki 
kaldı. Darbe Anayasasından kurtulmadan darbe riskinden kurtulamayız.”görüşlerine yer verdi.

GECELERİN SULTANI KADİR GECESİ, KUTLU OLSUN

15 Eylül 2009 
Memur-Sen,  Kadir Gecesi dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Mesajda; Kadir Gecesi, kandillerin en üstünüdür ve 
“Gecelerin Sultanı” olarak isimlendirilmiştir. Kur’ân’daki “Kadr Suresi” vahyin başlangıcından ve bu gecenin 
büyük kudsiyet, fazilet ve bereketinden, bu gece kâinatı kaplayan İlâhî esenlikten bahsetmektedir:  “Biz Kur’ân’ı 
Kadir Gecesi indirdik. Bilir misin nedir Kadir Gecesi? Bin aydan daha hayırlıdır Kadir Gecesi. O gece Rablerinin 
izniyle ruh ve melekler, her türlü iş için iner de iner... Artık o gece bir esenlik gider.. Tâ tan yeri ağarıncaya ka-
dar.” Kadir Gecesi’nin Ramazan’ın hangi gecesi olduğunu açıkça bildirmemiştir. Ancak, rivayetlerle, Ramazan’ın 
27. gecesinin kuvvetle muhtemel Kadir Gecesi olduğu kabulüyle, dindaşlarımızın ve soydaşlarımızın Kadir 
Gecesi’ni tebrik eder, hayırlara vesile olmasını niyaz ederiz.

RAMAZAN BAYRAMINIZ KUTLU OLSUN

19 Eylül 2009 

Memur-Sen,  Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Mesajda; Her Ramazan da olduğu gibi bu Ra-



mazan da İslam ve insan kardeşliğini yaşadık. Ramazan Ayı tüm feyiz ve bereketiyle bizi sıkıca sardı, günaha 
ve yanlış işlere bulaştırdığımız ellerimizden tutarak bizi Rahman olan Allah’ın rahmet ve mağfiret dergâhına 
götürdü. Şimdi de aynı his ve heyecanla Ramazan Bayramını idrak etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Ramazan 
Bayramı, milletçe birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde bayramın coşkusunu yaşamak, sevinci ve kederi pay-
laşmak demektir. İslam, bütün insanlığı Yüce Yaratan’ın varlığını ve birliğini tanımaya, bu bağlılık içinde üstün 
insanî ve ahlakî değerleri hayata geçirmeye, toplumda karşılıklı sevgi ve saygıya dayalı huzur ve güveni hakim 
kılmaya davet etmektedir. Hem gönül dünyamızda hem de toplum hayatımızda barışın, sevgi ve huzurun 
kaynağı, birlik ve bütünlüğümüzün harcıdır. Bu duygular içinde Bayramın milletimizin arzu ve istekleri, ülkemi-
zin huzur ve refahına vesile olması temennisiyle, aziz milletimizin, değerli üyelerimizin ve tüm kamu çalışanla-
rının bayramlarını kutluyoruz.” denildi.

IMF’NİN TALEBİ STAND-BY, TÜRKİYE’NİN CEVABI; “BAY-BAY” OLMALIDIR

6 Ekim 2009 
Memur-Sen, ‘ IMF ve Dünya Bankası’nın politikalarını eleştiren bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada; Ata-
sözlerimiz, karmaşık olayları dahi bir cümleyle herkesin anlayacağı bir dille açıklığa kavuşturuverirler. “Deveye 
sormuşlar boynun neden eğri, nerem doğru ki demiş” atasözümüz de, İstanbul’da ekonomik krizi tartışmaya 
devam eden IMF ve Dünya Bankası’nın yapısını ve politikalarını da,  çok iyi özetlemektedir.  Gerçekten de, 
her iki kurumun organizasyon yapıları demokratik olmadığı gibi politika ve uygulamaları da dar ve sabit gelir-
liler ile reel sektörü değil finans sektörünü ve rantiye sınıfını desteklemeye yöneliktir. Hükümet; uluslararası 
finans kuruluşlarının ve belli ülkelerin güdümünde olan IMF ve Dünya Bankası ile anlaşma yapmamalı, IMF’den 
bağımsız hazırladığı Orta Vadeli Ekonomik Program’ın sosyal politika ayağını –başta sendikalar olmak üzere 
sosyal paydaşların talep ve değerlendirmelerini de dikkate alarak-  revize ederek öncelikle kamu görevlileri 
olmak üzere çalışanların alım gücünü ve kamudaki istihdamı artıracak yeni stratejileri hayata geçirmelidir. So-
nuç olarak, Türk halkı,  IMF’nin “stand-by, stand-by” diretmesine karşı siyasi iktidardan, Anadolu topraklarına 
münhasır nezaketle ve bir daha Türkiye’nin kapısını çalmamasını sağlayacak biçimde “IMF’ye ihtiyacımız yok 
güle güle (bay  bay)” cevabı vermesini beklemekte ve istemektedir.” Şeklinde görüşlere yer verildi.

MEMUR-SEN: KAMU ÇALIŞANLARININ İŞ  
GÜVENCESİNİ TARTIŞMAYA AÇANLAR, BUGÜN AHKÂM KESİYOR

14 Ekim 2009 
Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, yazılı bir açıklama yaparak, ‘Anayasa taslağında kamu çalışan-
larına yer verilmediği’ eleştirilerine cevap verdi. Gündoğdu, açıklamasında; Kendilerine yönelik olarak yapılan, 
‘Anayasa taslağında kamu çalışanlarına yer verilmediği’ yönündeki eleştirilerin gerçeği yansıtmadığını, bunu 
söyleyenlerin taslağı bir kez bile okumadıklarının ortaya çıktığını söyledi. Memur-Sen’in hazırladığı ve Başbakan 
Recep Tayyip Erdoğan’a sunulan Anayasa Raporu’nun hem hazırlanmasının, hem de Başbakan Erdoğan’a tak-
dim edilmesinin toplu görüşme sürecinden çok önce gerçekleştiğini ifade eden Gündoğdu, “Toplu görüşme 
masasında, kamu çalışanlarının iş güvencesini tartışmaya açan metni imzalayıp bu yanlışlarından bizim sayemiz-
de kurtulanlar,  yaptıklarını ne çabuk unuttular da, bugün bizi suçluyorlar” dedi. 

‘AYRILIK’ DİZİSİNDEKİ GÖRÜNTÜLER HAYAL DEĞİL, GERÇEĞİN KENDİSİDİR

19 Ekim 2009 
‘Ayrılık’ dizisinde yaşananların bir insanlık dramı olduğunu belirterek yazılı bir açıklama yapan Memur-Sen, 
açıklamasında; “İsrail yönetimi, dizideki görüntülerden değil o görüntülerin kaynağını oluşturan kendi eylem-
lerinden rahatsızlık duymalıdır. Bir diğer ifadeyle aslında İsrail diziden duyduğu rahatsızlığı ifade etmek ama-
cıyla yayınladığı açıklamayla, devlet terörü diye isimlendirebileceğimiz eylemlerinin insanca olmadığını kendi 
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kalemiyle ifade etmiştir. Üyesinden aldığı güçle Memur-Sen ailesi olarak, “Ayrılık” dizisinin yayınının devam 
etmesini, İsrail’le ortak tatbikat yapmama kararlılığının sürmesini, bunların yanında askeri anlaşmaların gözden 
geçirilerek iptal edilmesini istiyoruz.”görüşlerine yer verdi.

DEMOKRATİK AÇILIM SÜRECİ KÖTÜYE KULLANILMAMALIDIR

24 Ekim 2009 
Memur-Sen, yazılı bir açıklama yaparak, ‘Demokratik Açılım’ sürecinin baltalanma tehdidi karşısında rahatsızlı-
ğını dile getirdi. Yalnızca Şehit aileleri, gazilerimizi değil, çözümden yana büyük umutlar besleyen tüm insanla-
rımızı üzecek davranışlardan kaçınılması gerektiğine vurgu yapan Memur-Sen’in açıklamasında şu ifadelere yer 
verildi.“Otuzdört  terör örgütü mensubunun teslim olmasını şova dönüştürenler  bu ülkeye, milletimize ve 
kendilerine iyilik değil kötülük etmektedirler. Bu kesimler, başta şehit aileleri ve gaziler olmak üzere milletimizi 
rahatsız edecek ve infiale kapı aralayacak söz ve davranışlardan kaçınmalıdır. Temel hak ve hürriyetlerin ala-
nını genişletme, insan hakları ihlallerini azaltma, demokratik standartları yükseltme, özgürlükleri yaygınlaştırma 
amacıyla “Milli Birlik Projesi” adıyla başlatılan demokratik açılım sürecinin basit siyasi şovlarla baltalanması 
kimsenin faydasına değildir.”

MEMUR-SEN: 2010 BÜTÇESİ, MEMURU ENFLASYONA EZDİRECEK

26 Ekim 2009 
Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu tarafından yapılan açıklamada, Gündoğdu, 2010 yılı Merkezi 
Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı’nda kamu görevlilerinin maaşlarında enflasyonun altında artış yapıldığını ve 
büyümeden pay almasının öngörülmediğini söyledi. Bu yönüyle 2010 bütçesinin, sosyal yönü olmayan ve 
kamu görevlilerini gözetmeyen bir bütçe olduğunu ifade eden Gündoğdu, IMF ile anlaşma yapılmamasına 
rağmen IMF’nin kemer sıkma politikasının sürdüğünü dile getirdi. 2010 yılı bütçesinin, TBMM Plan ve Bütçe 
Komisyonu’nda görüşülmeye başladığı gün için yazılı bir açıklama yapan Ahmet Gündoğdu, toplu görüşmeler 
sürecinde Uzlaştırma Kurulu üyelerinin, kamu görevlilerine “refah payı” verilmesi gerektiğinin altını çizerken,  
hükümetin 2010 yılı büyüme hedefini yüzde 3.5 olarak planlamasına rağmen kamu görevlilerine büyümeden 
pay vermeme yolunu tercih ettiğini kaydetti. 

ARTIK, İSLAM DÜNYASI İLE MESCİD-İ AKSA’NIN  
“AYRILIĞI” SON BULMALI, KUCAKLAŞMA SAĞLANMALIDIR

27 Ekim 2009 
Memur-Sen, İsrail tarafından Mescid-i Aksa’ya yönelik yapılan saldırıları kınayan bir açıklama yaptı. Açıklama-
da;  “Memur-Sen ailesi olarak, yeryüzünün ikinci mabedi, Müslümanların ilk kıblesi ve son peygamber Hz. 
Muhammed’in(SAV) miraç durağı olan Mescid-i Aksa’ya yönelik İsrail saldırılarını nefretle kınıyor,  İslam dün-
yasını kutsal emanetlerine sahip çıkmaya çağırıyoruz.  1300 yıl boyunca devam eden İslam idaresi döneminde 
toplumların bir arada esenlik içerisinde yaşadığı bir barış şehri olan Kudüs’ü işgal eden ve Mescid-i Aksa’yı 
yok etmek için türlü entrikayı çeviren terörist İsrail devletine dur demenin zamanı gelmiş, hatta geçmektedir.” 
Denildi.



GÜNDOĞDU: DEMOKRATİK LAİK SOSYAL  
HUKUK DEVLETİ İLKESİ HERKES İÇİN BAĞLAYICIDIR 

28 Ekim 2009 
Genelkurmay’ın beş ay önce “kağıt parçası” diyerek reddettiği “eylem planı’nın orijinal belgesinin ortaya çık-
ması, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, yaptığı açıklamada, 
Skandal belgeye tepki gösterenler, “Demokrasiye yönelik tehditler artık son bulsun” çağrısında bulundu. Ga-
zetecilerin konu ile ilgili görüşlerini aldığı Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, “Anayasa’da var olan 
demokratik laik sosyal hukuk devleti ilkesi herkes için bağlayıcıdır” diyerek şöyle konuştu.  “Anayasa’da var 
olan demokratik laik sosyal hukuk devleti ilkesi herkes için bağlayıcı. Bu ilkelerin yaşayabilmesi için darbenin 
rüyada bile görülmemesi lazım. Gün, yanlış yapanları cezalandırma günü. Yargının da geriye dönük olarak 
darbe girişimlerini soruşturması lazım. Ancak bu şekilde demokratik laik sosyal hukuk devletinin önündeki en-
geller kalkar. Artık Türkiye’nin andıçları, darbe belgelerini en ağır şekilde cezalandırması gerekiyor. Bu şekilde 
gelecek nesillere örnek olabiliriz.”

DARBE EYLEM PLANLARI YAPANLAR ACİLEN YARGI ÖNÜNE ÇIKARILMALIDIR

30 Ekim 2009 
Memur-Sen’in de yer aldığı bazı sivil toplum kuruluşları, ‘Ak Parti ve Gülen’i Bitirme Planı’nın orjinal belge-
sinin ortaya çıkması üzerine bir açıklama yaptı. Açıklama, Memur-Sen Genel Basın Yayın ve Halkla İlişkiler 
Sekreteri Halit Ortaköy, Mazlum-Der Genel Başkanı Ahmet Faruk Ünsal ve İHD Genel Başkanı Öztürk 
Türkdoğan’ın katıldığı bir toplantıda yapıldı. Mazlum-Der Genel Başkanı Ahmet Faruk Ünsal’ın okuduğu açık-
lamada, ‘’İrticayla Mücadele Eylem Planı Belgesi’nin ve girişimin ‘’hukuk düzenine yönelmiş açık bir tehdit 
niteliği taşıdığı’’ görüşüne yer verilerek, ‘’Belgenin içeriği ve hedeflerinin vahametini konuşmak yerine basına 
nasıl sızdığını konuşmak, darbe girişimini hafife almaya ya da örtmeye yönelik değilse nasıl izah edilmelidir?’’ 
denildi. Belgenin, bir siyasi parti ve topluluk hedef alınıyor gibi görünse de temelde halk iradesine yönelik bir 
saldırı niteliğinde olduğu’’ belirtilen açıklamada, sürecin her aşamasında kamuoyunun aydınlatılmasının önem 
taşıdığı belirtildi.

BİR GÜN DEĞİL, SÜREKLİ EYLEM

24 Kasım 2009 
Memur-Sen yaptığı açıklamada, bir günlük iş bırakanların, kendi eylemlerini görmezden gelemeyeceğini açık-
ladı. Kongresini siyasi partilerin gölgesinde yapanların kendilerine dil uzatma hakkı bulunmadığını ifade eden 
Memur-Sen, bu konuya örnek olarak da, Kamu-Sen eski genel başkanıyla Türk Eğitim-Sen’in eski genel baş-
kanını örnek gösterdi. Memur-Sen, bir günlük eylem yapanların, kendilerinin eylemlilik sürecini gölgeleyeme-
yeceğini kaydet. İş bırakma eylemiyle ilgili olarak yazılı bir açıklama yapan Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet 
Gündoğdu, kamu görevlilerinin hak ve menfaatlerini koruma ve geliştirme konusundaki eylem kararlılıklarını 
bu kazanımlar maksimum düzeye çıkana kadar devam edeceğini bildirdi. Toplu sözleşme ve grev hakkının her 
zaman birinci öncelikleri olduğunu açıklayan Ahmet Gündoğdu, bu taleplerine karşın Kamu İşveren Kurulu 
ve iktidarın ipe un serme politikası izlemesi sonucu eylemlilik sürecini başlattıklarını hatırlattı. Açıklamasında, 
“Memur-Sen, bu eylemlilik sürecinde alanlarda iken, kılını kıpırdatmadan izleyenlerin, önceden kendi arala-
rında kararını aldıkları ve deklare ettikleri 25 Kasım eylemine katılmamamızdan dolayı saldırmaları, hak arama 
yolunda iyi niyetlilik ve sendikal dayanışma ruhundan uzak; kamu görevlilerinin arasına nifak sokmaya yönelik 
bir davranıştır” diyen Ahmet Gündoğdu, diğer memur sendikalarına çağrıda bulundu: Masa değil yasa sorunlu. 
Gelin bu yasayı değiştirmeden, 2010 toplu görüşme masasına oturmama kararlılığını birlikte açıklayalım.”dedi.
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KURBAN BAYRAMINIZ KUTLU OLSUN

26 Kasım 2009 
Memur-Sen, ‘Kurban Bayramı’ dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Mesajda; “Mutlulukların arttığı, acıların paylaşıla-
rak azaltıldığı özel günlerden biri olan Kurban Bayramı’nı idrak ediyoruz. Kurban Bayramı’na bu yıl biraz hüzün-
lü girdik. Millet adına, milletin değerleriyle çelişen bir karar bayram coşkusunu yaşamak isteyen yüreklerimizi 
sızlattı. Bayramların en güzel hasletlerinden biri de, dargınlıkların ve küslüklerin sona erdirilmesi ve barışın 
sağlanmasıdır. İdrak ettiğimiz Kurban Bayramı’nın, milletin değerleriyle kavgalı ve küs olanların bu değerlerle 
barışmasına vesile olmasını diliyoruz. Toplumumuzun refah ve mutluluğu için her zaman özveriyle kamu gö-
revlerini sürdüren başta fedakar Memur-Sen üyelerimiz olmak üzere, aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin 
Kurban Bayramı’nı kutluyor, mutluluklarımızın artmasına, hüzünlerimizin azalmasına vesile olmasını dilerken 
barış, huzur, hoşgörü ve mutluluk getirmesini diliyoruz.”denildi.

ÇAĞDIŞI MİNARE OYLAMASI, İSVİÇRE’NİN AYIBIDIR

2 Aralık 2009 
Memur-Sen, İsviçre’de yapılan minare oylamasına tepki göstererek bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada; 
“İsviçre’de minare yapılıp yapılmamasının halkoyuna sunulması, Ortaçağ zihniyetinin hortlamasından beter 
bir durumdur. Dünya barışında onulması zor yaralar açabilecek bu talihsiz oylamanın sonucu, medeniyetler 
ittifakının konuşulduğu bir dönemde İsviçre için de oldukça ağır olabilir. Bir başka dine mensup ülkede kili-
selerin çanlarının oylamaya sunulması nasıl anlamsız ve akılcı bir dayanaktan yoksunsa, camiye minare yapıl-
masının oylaması da aynı şekilde akıl ve mantıkla bağdaşmayan, çağdışı bir uygulamadır. Biz, cami, havra ve 
sinagogun yüzyıllarca aynı cadde içinde var olabileceğini kanıtlamış bir medeniyetin mensuplarıyız. Ülkemizde 
diğer dinlere gösterilen hoş görünün, diğer din mensuplarına gösterilen saygının aynısını bizim de isteme ve 
bekleme hakkımız vardır. Umuyoruz ki, İsviçre halkı ve hükümeti, bu utanç verici kararlarından en kısa sürede 
vazgeçeceklerdir.”denildi.

LANETLİYORUZ 

7 Aralık 2009 
Memur-Sen, son günlerde şiddeti artan terör olaylarını lanetleyen bir açıklama yaptı. Açıklamada; “Huzurdan 
rahatsız olanlar yine sahneye çıktı. Molotof kokteyli ile bir genç kızın hayatına kıyanlar, şimdi de 7 askerimizi 
şehit ederken, 3 askerimizi de yaraladı. Huzur ve barıştan rahatsız olanların bu saldırıları, asla amacına ulaşa-
mayacaktır. Tokat’ın Reşadiye ilçesi Sazak Köyü yakınlarında devriye görevi yapan jandarma ekiplerine terö-
ristlerin ateş açması sonucu 7 askerimizin şehit olması ve 3 askerimizin de yaralanması yüreklerimizi yakmıştır. 
Vatandaşlarımızın ve askerlerimizin hayatına kasteden bu tür hain saldırı ve provokasyonlar, hiçbir zaman 
amacına ulaşamayacaktır. Ülkenin aydınlık yarınları adına olumlu adımların atıldığı süreçte, korku ve sindirmey-
le kaos ortamı meydana getirerek, sorun çözeceğini zannedenler, ancak tarihten ders almayan bedbahtlardır. 
Aziz milletimiz, birlik ve beraberlik içinde terörün üstesinden gelecek azim, güç ve kararlılığa sahiptir.  Memur-
Sen olarak, terörün her türlüsünü lanetliyor, saldırıda hayatını kaybeden şehit askerlerimize Allah’tan rahmet, 
ailelerine ve milletimize sabır ve başsağlığı, yaralı askerlerimize de acil şifalar diliyoruz.” denildi.

DANIŞTAY YANLIŞTA, YÖK DOĞRUDA ISRARCI

11 Aralık 2009 
Memur-Sen, yaptığı yazılı açıklamada, Katsayı adaletsizliğini gideren YÖK kararının yürütmesini durduran 
Danıştay 8. Dairesi’nin kararına YÖK tarafından yapılan itirazın Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca 
reddi, Danıştay’ın yanlıştan dönmeyeceğini gösterdiği vurgulandı. Yapılan açıklamada; “İdari Dava Daireleri 
Kurulu’nun “Yanlış hesap Bağdat’tan döner” atasözü ışığında itirazı kabul etmesi beklenirken, ‘28 Şubat rota-
sına devam’ kararı vermesi, yüksek yargının milletin taleplerinden ve ülkenin ihtiyaçlarından habersiz olduğu 
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gerçeğini gün yüzüne çıkarmıştır. Memur-Sen olarak, yasama organına tavsiyemiz yasama, yürütme ve yargı 
erklerinin yetkilerini, görevlerini ve birbirleriyle ilişkilerini kuvvetler ayrılığı ilkesinin gereklerine uygun olarak 
yeniden düzenlemesidir.  Bu düzenleme çağdaş demokrasinin ilkelerine ve egemenliğin kayıtsız şartsız millete 
ait olduğu gerçeğine dayanmalıdır. YÖK’ten milletin ve meslek liselilerin acil beklentisi ise,  Danıştay kararının 
oluşturacağı mağduriyeti giderecek yeni bir seçeneği hemen yürürlüğe koymasıdır. İnsan Hakları Günü’nde 
insan ve hakları arasında uçurum oluşturan bu karar, toplumun haklarını güvence altına alma konusunda 
Danıştay’a danışmama refleksi geliştirmesine de kapı aralayacaktır. Bu karar vesilesiyle, başta Danıştay olmak 
üzere adına karar verdiği milleti ve taleplerini de dikkate alarak karar verme yeterliğine sahip yüksek yargı 
organlarınca adaletin tesis edildiği bir ülkede yaşama isteğimizi bir kez daha dile getirmek istiyoruz.” Görüş-
lerine yer verildi.

19 MADENCİMİZE ALLAH’TAN RAHMET DİLİYORUZ

12 Aralık 2009 
Memur-Sen, Bursa Mustafakemalpaşa’ya bağlı Bükköy’deki bir maden ocağında meydana gelen patlama sonu-
cu hayatını kaybeden vatandaşlarımızın acılarını paylaşarak bir mesaj yayınladı. Memur-Sen yayınladığı mesajda;  
“Bursa Mustafakemalpaşa’ya bağlı Bükköy’deki bir maden ocağında meydana gelen patlama sonucu hayatını 
kaybeden 19 vatandaşımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına da baş sağlığı diliyoruz. Ekmeğini adeta yerin altından 
çıkaran madenci vatandaşlarımızın çalışma şartları ne yazık ki, dünya standartlarının çok altındadır. Her yıl bir 
veya birçok maden ocağından bu tür kaza haberleri gelmekte, yüreklerimiz dağlanmaktadır. Yetkililerin bir 
an önce bu tür işyerlerinde gerekli tedbirlerin alınmasına yönelik çalışmalarda bulunması, işverenin de insan 
hayatının bu kadar ucuz olmadığının bilincinde hareket etmesi gerekmektedir. Birilerinin zengin olmasının be-
deli, başka insanların canları olmamalıdır. İnanıyoruz ki, gerekli denetim yapılıp, gerekli iş güvenliği sağlansaydı 
ve çalışma şartlarına uyulsaydı böyle bir kaza meydana gelmeyecek, gelse bile böyle bir facia yaşanmayacaktı. 
Kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet dilerken, yakınlarına ve her yıl bu tür kazalarda 
birçok ferdini kaybeden milletimize de baş sağlığı diliyoruz.”denildi.

SAĞDUYU HÂKİM OLMALI

12 Aralık 2009 
Memur-Sen, ‘DTP’nin AYM tarafından kapatılma kararı’ ile ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada; “Anayasa 
Mahkemesi’nin Demokratik Toplum Partisi’nin temelli kapatılmasına ilişkin kararı elbette birçok açıdan tartı-
şılarak değerlendirilecektir. Bu noktada tartışılması gereken asıl husus, parti kapatmanın demokrasiye uygun 
olup olmadığıyla birlikte kapatma sonrasında siyaset kurumunun ve toplumun bütün fertlerinin sağduyuyu 
hakim kılma konusunda yapması gerekenlerdir. Evrensel hukukun en önemli ilkelerinden biri cezaların şahsili-
ğidir. Suçu kim işlemişse ceza ona uygulanmalıdır. Bu kurallar ışığında Anayasada ve Siyasi Partiler Kanunu’nda 
siyasi partilere uygulanacak müeyyidelerde değişiklik yapılarak; yöneticilerinin veya üyelerinin eylemleri gerek-
çe gösterilmek suretiyle siyasi partilerin temelli kapatılması yerine kapatılma kararına gerekçe gösterilen ey-
lemleri gerçekleştirilenlere yönelik yaptırımlar uygulanması sağlanmalıdır. Bu gereklilik, toplumun büyük bölü-
mü tarafından desteklendiği inancında olduğumuz demokratikleşme kapsamında gerçekleştirilmelidir.”denildi.

TEKEL ÇALIŞANLARININ DERDİNE ÇARE BULUNMALIDIR

18 Aralık 2009 
Memur-Sen, ‘TEKEL çalışanlarının Ankara’ya gelişleri’ ile ilgili bir açıklama yaparak, “TEKEL çalışanlarının so-
runlarını çözmek amacıyla Ankara’ya kadar gelmesi kamu yönetiminin halen sorunları yerinde çözmediği-
nin ve çözemediğinin bir göstergesidir.” Dedi.  Memur-Sen’in açıklamasında; “Öncelikli yapılması gereken 
sorunların yerinde çözülmesi,  geçim sıkıntısı içinde olan insanların yerlerinden-yurtlarından kalkıp Ankara’ya 
taşınmamasıdır. Diğer yandan yerelde muhatap bulamayıp ailesinin rızkını temin için kilometrelerce yol 
teperek Ankara’da umut arayan TEKEL çalışanlarının muhatap bulamaması, güvenlik güçlerinin muhatap olma-
sı üzücüdür.  İktidar,  kar-kış demeden alın terinin karşılığını alabilmek için Ankara’ya gelen işçileri umutsuz bir 



şekilde illerine göndermek yerine dertlerine çare bularak ve onlara müjde vererek uğurlamalıdır.  Demokratik 
açılım kapsamında herkes için daha çok demokrasi, herkes için daha çok özgürlük ve daha çok insan akları 
yaklaşımının sergilendiği bugünlerde TEKEL çalışanlarına yönelik muamele Türkiye’nin bu fotoğrafına yakışma-
mıştır. Memur-Sen olarak, öncelikle özelleştirme uygulamalarının mağdur üreten zeminler haline dönüşme-
sinin önünün alınması ve özelleştirme mağduru çalışanların ise bir an önce sorunlarının çözülerek geleceğe 
umutla bakmalarının sağlanmasını bekliyoruz. Haklarını aramak için yollara düşen TEKEL çalışanları ise, haklı 
davalarında kendilerini haksız konuma düşürecek eylem ve söylemlerden kaçınmalıdır.” Denildi.

GÜNDOĞDU: 2010 BÜTÇESİ BÜTÜNLEMEYE KALDI

26 Aralık 2009 
Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, 2010 Bütçe Tasarısı’nın TBMM’de kabul edilmesiyle ilgili yazılı 
bir açıklama yaptı. Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, 2010 bütçesinin bütünlemeye kaldığını söy-
ledi. 2010 bütçesi hazırlanırken hükümet ve ekonomi bürokrasisinin kamu görevlilerini ve onların temsilcisi 
olan sendikaları yok saydığını ifade eden Gündoğdu, ekonomideki düzelmeye paralel kamu görevlilerinin du-
rumunda iyileştirmeye gidilmesi gerekirken, bunun yapılmadığını ve kamu çalışanlarının üzüldüğünü kaydetti. 
Kamu görevlileri ve sendikalarının haklı talepleriyle meydanlardan yükselen seslere karşı hükümetten sonra 
TBMM’nin de kayıtsız kaldığını dile getiren Gündoğdu, Uzlaştırma Kurulu’nun kamu görevlilerine yüzde 4 artı 
4 maaş zammı yapılması, ek ödemelerin devam ettirilmesi ve refah payı verilmesi teklifinin TBMM tarafından 
da bütçe kanununa yansıtılmaktan kaçınıldığını dile getirdi. Hükümetin hazırladığı Orta Vadeli Ekonomik Prog-
ramda 2010 yılı enflasyon hedefini yüzde 5.3 olarak belirlediğine dikkat çeken Gündoğdu, “Merkez Bankası’nın 
beklentisi hükümetin tahmininin daha üzerindedir. Hem hükümetin hem de Merkez Bankası’nın enflasyon 
beklentisi yüzde 5’in üzerinde iken kamu görevlilerine yüzde 2,5 artı 2,5 maaş zammında ısrar edilmesini 
anlamak mümkün değildir” dedi.

AÇILIMLAR, 2010 YILINDA ATILIM VE KAZANIMA DÖNÜŞSÜN

1 Ocak 2010 
Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, yazılı bir açıklama yaparak, 2009 yılında başlayan açılımların 
2010 yılında atılım ve kazanımlara dönüşmesini istediklerini söyledi. 2009 yılı değerlendirmesi ve 2010 yılına 
ait beklentileriyle ilgili yazılı bir açıklama yapan Ahmet Gündoğdu, 2009 yılının ekonomik kriz, Ergenekon 
Terör Örgütü Davası, ıslak imza, Kafes Planı, domuz gribi, parti kapatma davaları, demokratik açılım gibi 
tartışmaların eşiğinde geride bırakıldığını bildirdi. Gündoğdu, ekonomik krizden etkilendiğini iddia eden ban-
kaların aksine, 2009 yılındaki gelişmelerin, kamu çalışanları için özellikle mali haklar yönüyle kayıplara sebep 
olduğunu ifade etti. 2009 toplu görüşmelerinde, temel talep olarak toplu görüşme masasına getirdikleri 
‘Toplu Sözleşme ve Grev Hakkı’nın siyasi iktidar ve Kamu İşveren Kurulu’nun olumsuz tutumları sebebiyle 
gerçekleşmediğini hatırlatan Gündoğdu, “Bu duruma karşılık olarak, toplu sözleşme imzalanması için gereken 
zemin oluşturulmadığı takdirde 2010 yılındaki toplu görüşmelere katılmayacağımızı deklare ettik. Bu anlamda 
2009 yılı, Konfederasyonumuzun toplu görüşme masasına son kez oturduğu yıl olacaktır. 2010 yılında mali 
ve özlük haklarını toplu sözleşmeyle belirlemek dışındaki  hiç bir seçeneği kabul etmeyecektir” dedi. 2009’un, 
açılımların her zeminde yoğun olarak tartışıldığı, raporların hazırlandığı, görüşlerin yüksek sesle dile getiril-
diği yıl olduğunu vurgulayan Ahmet Gündoğdu, açıklamasında, bütün açılımların TBMM merkezli olmasıyla 
başarı sağlanacağına dikkat çekti. Kamu görevlilerine siyaset hakkı tanınmadıkça, demokratikleşme sürecinin 
açılım aşamasında kalacağını vurgulayan Gündoğdu, “Memur-Sen olarak,  2010 yılının, kamu görevlilerinin 
projeleriyle, önerileriyle ve birikimleriyle siyasi partileri ve siyaset kurumunun çözüm üretme özelliğini zen-
ginleştirecekleri gerçeğine dayanarak siyaset hakkına sahip olduğu yıl olmasını istiyor ve bekliyoruz” şeklinde 
konuştu.“2010 yılından umutlu olmak istiyoruz” diyen Gündoğdu, açıklamasını, “Toplu görüşme primi mağ-
duriyeti giderilmeli”,“Sağlıkta katılım payı kaldırılmalı”, “Ek ödemede artış yapılmalı”, “4/b VE 4/c’liler kadroya 
geçirilsin” başlıklarıyla sürdürdü.
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BEM-BİR-SEN GENEL SEKRETERİ KERESTECİ, TRAFİK KAZASI GEÇİRDİ

21 Ocak 2010 
Çorum ve Amasya’da sendikal çalışmaları yürütmek için Çorum’a giden Bem-Bir-Sen Genel Sekreteri İbrahim 
Keresteci’nin, sabah saatlerinde Mecitözü yakınlarında aracının takla atarak kaza geçirmesinin ardından bir 
açıklama yapan Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, kazanın, Memur-Sen camiasında büyük üzün-
tüye sebep olduğunu söyledi. Gündoğdu, yaptığı açıklamada, sendikal çalışmalarda bulunmak üzere seyahat 
halindeyken kaza geçiren İbrahim Keresteci’nin bir an önce iyileşmesi için dua ettiklerini belirtti. Vücudunda 
çeşitli kırıkların olduğunu öğrendikleri İbrahim Keresteci’nin başarılı bir operasyon geçirdiğini de ifade eden 
Gündoğdu, “Umuyoruz ki, kardeşimiz en kısa zamanda iyileşir, aramıza döner. Kendisine Allah’tan acil şifalar 
diliyorum. Başta Bem-Bir-Sen’imiz olmak üzere Memur-Sen camiasına da geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” 
şeklinde konuştu. 

TEKEL İŞÇİLERİNİN YANINDAYIZ

4 Şubat 2010 
Memur-Sen Konfederasyonu Genel Merkezi’nde basın toplantısı düzenleyen Genel Başkan Ahmet Gündoğ-
du, Tekel İşçileri konusunda, çözüme paydaş olmak ilkesi gereğince diyalog kapılarının açılması ve diyalog 
süreciyle konunun taraflarınca ortak bir çözüm üretilmesi ana fikrini esas aldıklarını ifade etti. Memur-Sen 
Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, hak arama mücadelesinde TEKEL işçilerinin yanında olduklarını söyledi. 
Memur-Sen’in eyleme katılmadığı yönündeki eleştirilerin gerçeği yansıtmadığını söyleyen Gündoğdu, hak ara-
manın ötesindeki, muhalefetin sesi olacak eylemlerde yer almalarının da mümkün olmadığını belirtti. Basın 
ve yayın organlarında yer alan ‘Memur-Sen, eyleme destek vermekten vazgeçti’ haber ve değerlendirmele-
rinin fiili durumla örtüşmediğini söyleyen Gündoğdu, Memur-Sen’in özellikle Tekel işçilerinin yoğun olduğu 
illerde Türk-İş tarafından organize edilen eylem ve etkinliklere katılım sağladığını ve destek verdiğini kaydetti. 
Memur-Sen olarak, Türk-İş’in ve Tekel işçilerinin destek çağrılarına başlangıçtan itibaren olumlu yaklaştıklarını, 
teşkilatlarına da bu çerçevede talimat verdiklerini dile getiren Gündoğdu, “2 Şubat’ta alınan eylemlilik kararına 
bağlı olarak gerçekleştirilecek eylem ve etkinliklerle ilgili destek isteklerinin ve koordinenin Türk-İş temsilcileri 
dışındaki örgütler tarafından yürütülmesi sıkıntı oluşturmuştur. Konfederasyonumuz, Tekel işçilerine desteğini 
sürdürmektedir, sürdürecektir. Tekel işçileri başta olmak üzere 4/C kapsamında istihdam edilenlerin şartları-
nın iyileştirilmesi ve 4/C istihdam türüne son verilmesi yönündeki tüm girişimlerimize devam edeceğimiz gibi 
bu amaca hizmet edecek diğer girişimleri desteklemeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

DANIŞTAY İDEOLOJİK KARAR ALMAYA DEVAM EDİYOR

8 Şubat 2010 
Memur-Sen, Danıştay’ın katsayı adaletsizliğini ortadan kaldırmaya yönelik YÖK Kararı’nın yürütmesinin dur-
durulmasına karar vermesi üzerine Memur-Sen tarafından basın açıklaması yapıldı. Açıklamada özetle şu 
hususlara dikkat çekildi: “Millete haddini bildirmeye ve milletin değerlerini hükümsüzleştirmeye dönük bir 
yaklaşım olarak ortaya çıkan, milletin siyasi tercihleriyle şekillenen yönetimi darbelere layık oyunlarla işba-
şından uzaklaştırarak yeni yaklaşımın kararlarını uygulamaya dökecek bir yönetimi işbaşına getirerek inanca 
ve inanana karşı hücuma geçen 28 Şubat Darbesi’nin en rijit uygulamalarından birisi olan ‘Adaletsiz Katsayı 
Uygulaması’ adeta bir yargı korumasına alınmış gözüküyor. Bugünkü tablo, yargının yürütmenin alanına giren 
hususlara müdahalesi anlamına gelmektedir. Önceki kararlarında katsayının belirlenmesinde YÖK’ün yetkili 
olduğunu ilan eden Danıştay, hangi hakla kendisini YÖK’ün yerine koyarak katsayıyla ilgili birim dayatmaktadır. 
Danıştay’ın aldığı kararlar, milletimizin bayram sevinciyle karşıladığı kararların iptaline yöneliktir. Bu durum 
yargıya olan güveni zedelemektedir. TBMM’nin ve Hükümet’in derhal harekete geçerek, gerekli anayasal ve 
yasal düzenlemelerle yargının kendisini yasama ve yürütmenin yerine koymasının önüne geçmesini, adaletsiz, 
hukuksuz, darbe ürünü tüm uygulamaları sona erdirmesini bekliyoruz.” İfadelerine yer verildi.



MEMUR-SEN, TEKEL İŞÇİLERİNE VERDİĞİ DESTEĞİ  
TÜRKEL’İN İDEOLOJİK HEZEYANLARINA MAHKÛM ETMEYECEK

17 Şubat 2010 
Memur-Sen, Tek Gıda İş Sendikası Genel Başkanı Türkel’in, Memur-Sen’i hedef alan beyanlarına tepki gös-
tererek yazılı bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada; “Memur-Sen Konfederasyonu olarak; uzun bir süredir 
kamuoyu gündemini meşgul eden hak arama mücadelenizi de sizlere destek vermeyi de ideolojiler ve ör-
gütler üstü bir konu olarak gördük, görmeye de devam ediyoruz. Bu çerçevede, mücadelenizin sözcülüğünü 
yürüten Türk-İş’in Genel Başkanı Sayın Mustafa Kumlu’nun diyalog çağrısına olumlu cevap vererek 21 Ocak 
2010’dan bu yana hayata geçirilen altı Konfederasyonun ortak mücadele sürecinin içerisinde yer aldık, çö-
züme yönelik öneri ve değerlendirmelerimizi bu zemin içerisinde dile getirdik. Altı konfederasyonunun bir 
araya gelmesi ve sorunlara ortak bir pencereden bakarak çözüm arayışı içerisinde olması, ülkemiz açısından 
özellikle de çalışanlar açısından son derece önemlidir. Bu birlikteliğin, çalışma hayatını, çalışanları ve toplumun 
bütününü olumlu ya da olumsuz etkileyecek durumlarda da hayata geçirilmesi Konfederasyonumuzu mutlu 
edecektir.  Ancak, sizlerin haklı mücadelesinde öncü ve birleştirici rol oynaması gereken Tek Gıda-İş Genel 
Başkanının tutum ve beyanları, sizi önemseyen ve önceleyen desteğimizin yönteminde değişiklik yapmayı zo-
runlu hale getirmiştir. Üyeliğinizle güç verdiğiniz Tek Gıda-İş Sendikası’nın mevcut ve müfteri Genel Başkanı 
Mustafa Türkel, ortak mücadele sürecinin öncesinde ve devamında verdiği beyanlarla ve yaptığı açıklamalarla,  
sizin onurlu mücadelenizi seslendirmek yerine kendi ideolojik hezeyanlarını seslendirmeyi tercih etmiştir. 
Biz diyoruz ki, sizlerin (Tekel işçilerinin) mağduriyeti ve mücadelesi, Mustafa Türkel’in diline ve inisiyatifi-
ne bırakılmayacak kadar önemlidir. Bu nedenle, sizi mağdur eden karar ve uygulamalara fırsat vermemek 
doğrultusunda şekillendirdiğimiz desteğimizi; Türkiye’nin en büyük memur konfederasyonu olmamızı sağlayan 
400 bin üyemizle ve kurumsal gücümüzle sürdüreceğiz.”denildi. 

GÜNDOĞDU: YASAMA’NIN YETKİSİ ELİNDEN ALINIYOR,  
YÜRÜTME DEVRE DIŞI BIRAKILIYOR

18 Şubat 2010 
Memur-Sen Genel Merkezi’nde bir basın toplantısı düzenleyen Genel Başkan Ahmet Günodoğdu, HSYK 
Kararları ve Danıştay’ın katsayı kararıyla Kamu Görevlilerinin Demokratik ve Sendikal Hakları Çalıştayı so-
nucu hakkında açıklamalarda bulundu. Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, Anayasa Mahkemesi, 
Danıştay ve HSYK gibi yüksek yargı organlarının verdikler kararlarla, TBMM’yi devre dışı bıraktığını, yürütme 
yetkisine müdahale ettiğini söyledi. Anayasa’nın 6, 7, 8 ve 9. maddeleri ortada iken, Kuvvetler ayrılığı ilkesi 
gereği, Anayasa Mahkemesi, Danıştay, HSYK’nın ortaya koyduğu tablonun, TBMM’nin devre dışı bırakılması 
olduğunu söyleyen Ahmet Gündoğdu, verilen kararlarla yasama yetkisinin TBMM’den alındığını, yürütme 
yetkisine de müdahale edildiğini kaydetti. Anayasa’nın eğitimde fırsat eşitliği maddesinin, bu ülkede yaşayan 
herkesi bağladığını söyleyen Gündoğdu, 1974’den 1998 yılına kadar her öğrenci çözebildiği soru oranında 
üniversiteye girebiliyorken bu hakkın 28 Şubat döneminde gasp edildiğini dile getirdi. Danıştay’ın, o dönemde, 
kendilerinin ve başka kurumların açtıkları davalara, “2547 Sayılı yasaya göre bu YÖK’ün uhdesindedir’ cevabını 
verdiğini söyleyen Gündoğdu, YÖK Başkanı değiştikten sonra, Danıştay’ın olaya sahip çıkmasının yetkisi olma-
dığı halde, yerindelik denetimi yapması anlamına geldiğini vurguladı. Öte yandan, Abant’da düzenlenen Kamu 
Görevlilerinin Demokratik ve Sendikal Hakları Çalıştayı’nın sonuçlarıyla ilgili de değerlendirmelerde bulunan 
Gündoğdu, söz konusu Çalıştayı’nın, 2009 yılı toplu görüşmeleri sonucunda taraflarca imza altına alınan Toplu 
Görüşme Tutanağı gereği yapıldığını hatırlattı. 
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GÜNDOĞDU: MİLLET, İRADESİNE DE HUKUKUNA DA SAHİP ÇIKIYOR

5 Mart 2010 
Memur-Sen, ilk TBMM binasının önünde ‘Milli İrade ve Hukuk’a Saygı’ açıklaması yaptı. Memur-Sen Genel 
Merkez Yönetimi, bağlı sendikaların genel başkan ve yöneticileriyle tüm illerden gelen il temsilcileri ve 
sendikaların şube başkanlarının katılımıyla yapılan açıklamada konuşan Gündoğdu, aradan geçen 90 yıla rağ-
men ‘Hakimiyet Kayıtsız Şartsız Milletindir’ gerçeğini, halen anlamayanlara ve anlamamakta ısrar edenlere 
hatırlatmak için, burada toplandıklarını söyledi. Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, askeri darbe 
ürünü 61 ve 82 Anayasalarıyla tahrip edilen milli egemenlik anlayışını ve millet iradesini temsil makamının 
ancak TBMM olduğunu söyledi. Bu gerçeği hatırlatmaktan bıkmayacaklarını, bu gerçeğe savaş açanlarla müca-
dele etmekten de yılmayacaklarını kaydeden Gündoğdu, “Milletin yanında, milletin değerlerinin yanında, millet 
iradesinin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi. Ülkenin kronik sorunlarının temelinde demokratikleşeme-
menin yattığına işaret eden Gündoğdu, çözümünse daha özgür, daha demokrat ve daha sivil bir Devlet ol-
duğunu dile getirdi.  Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, dikkat çektikleri düzenlemelerin yapılması 
sonucu ortaya çıkacak ve özledikler Türkiye’yi ise şu şekilde tanımladı: “Kanun önünde herkesin eşit, devleti 
oluşturan erklerin, amaç ve söylem birlikteliği içinde olduğu, idarenin de iradenin de sivillere ait olduğu, ba-
ğımsızlık kadar tarafsızlığı da önemseyen yargıya sahip olma, vatandaşlarına ‘din ve vicdan hürriyetini’ gerçek 
anlamıyla yaşatan, hem özgürlük hem güvenlik diyebilen bir Türkiye. ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler 
Komitesi’nin 1915 olaylarına ilişkin Ermeni tasarısını oylaması ve az farkla da olsa kabul etmesini tarihi bir ayıp 
olarak görüyor ve kınıyoruz. Tarihçilerin değerlendirmesi gereken tarihi bir olayı siyasilerin oylaması ve karar 
vermesi ABD için utanç vericidir. ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Hovard Berman’ın 
kendi istediği kararı çıkartabilmek için oylama süresini  uzatması ise  tam bir komedidir.  ABD Başkanı Obama 
ve Dış İşleri Bakanı Clinton’un oylamanın Komite’den geçmemesi için son dakika girişimleri ise ciddiyetten 
uzaktır. Bu skandal karar,  normalleşme sürecine giren Türkiye-Ermenistan ilişkilerini olumsuz etkileyeceği gibi 
Türkiye-ABD ilişkilerini daha çok zedeleyecek ve en çok olumsuz etkilenecek olan taraf ise ABD olacaktır.” 

MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN

8 Mart 2010 
Memur-Sen, Elazığ’ın Karakoçan İlçesi, Başyurt Köyü’nde meydana gelen depremde hayatını kaybeden vatan-
daşlarımızın acılarını paylaşarak yayınladığı mesajında; “ Elazığ’ın Karakoçan İlçesi, Başyurt Köyü’nde meydana 
gelen depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı 
diliyoruz.”dedi. Memur-Sen mesajında; “Yakın geçmişte, Gölcük, Düzce ve Afyon depremleri, ondan önce Er-
zurum ve Erzincan depremlerinde birlik ve beraberliğini ortaya koyan milletimiz, depremin açtığı yaraları sarma 
konusunda da aynı kadir şinaslığını gösterecektir. Devletimiz de gerekli tedbirleri alarak, vatandaşlarına şefkat 
elini uzatacaktır. Ancak, her deprem sonrası; ‘başsağlığı mesajları ve gerekli tedbirler alınacaktır’ sözlerinin 
havada kaldığı görülmektedir. ‘Deprem değil, bina öldürür’ gerçeği doğrultusunda gerekli çalışmalar yeni 
acılar yaşanmadan yapılmalıdır. Başına gelen kaza ve musibetlerle doğal afetler karşısında sabır göstermesini 
bilen insanımızın bu sabrının sınırları da zorlanmamalıdır. Dünya ölçeğinde orta şiddet olarak adlandırılan 
bir seviyedeki deprem, maalesef ülkemizde büyük kayıplara yol açmaktadır. Özellikle deprem bölgelerinde 
bina güvenliği açısından gerekli çalışmalar yapılmalıdır. Mevcut yapıların güçlendirilmesi çalışmalarına hemen 
başlanması gerekirken, yeni yapılarda depreme dayanıklı standartlar getirilmelidir.” Düşüncelerine yer verdi.

TOPLU SÖZLEŞMELİ ANAYASA PAKETİNE EVET; HEDEF GREV VE SİYASET HAKKI 
İÇEREN YENİ ANAYASA OLMALI

22 Mart 2010 
Anayasa paketiyle ilgili bir açıklama yapan Ahmet Gündoğdu, düzenledikleri Uluslararası Demokrasi 
Kongresi’nin açılışında EMASYA’nın kaldrılması, YAŞ ve HSYK Kararları’nın yargı denetimine açılmasıyla Ana-
yasa’daki geçici 15. maddenin kaldırılması yönündeki isteklerini hatırlatarak, “EMASYA kısa süre sonra kaldı-
rıldı. Diğer önerilerimizin de bu pakette yer alması, hükümetin sivil toplumun önemi ve önceliğine yönelik 
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bakış açısını yansıtması açısında da önemlidir” dedi. Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, hükümetin 
gündeme taşıdığı Anayasa Değişiklik Paketi’nde, kamu çalışanlarına toplu sözleşme hakkı verilmesi sebebiyle 
desteklediklerini, ancak diğer taleplerinden de vazgeçmediklerini bildirdi. Ahmet Gündoğdu açıklamasında, 
“Kamu Görevlilerinin Demokratik ve Sendikal Hakları Çalıştayı’nda kamu çalışanlarının özlük haklarını koru-
yup, iş güvencesini tartışmaya açtırmadan toplu sözleşme yapılabileceğine dair bir görüş çıkmasını sağladık. 
Çalıştayın hemen ardından, siyasi iktidarın taahhüdünü gerçekleştirme kararlılığı kamu çalışanları adına bizleri 
de memnun etmiştir” dedi. Pakette kamu görevlilerine grev hakkı verilmemesi ve siyaset yasağının kaldırıl-
mamasının bir eksiklik olduğuna dikkat çeken Ahmet Gündoğdu, TBMM’de yer alan ve almayan partilerin 
desteği ile bu maddenin de pakete ekleneceğini umduklarını dile getirdi. Değişiklik paketinin geneline ilişkin 
de değerlendirmelerde bulunan Ahmet Gündoğdu, ‘egemenlik yetkisinin yetkili kurumlar eliyle kullanılacağı’ 
ifadesinin, ‘egemenlik yetkisini millet adına TBMM kullanabilir’ şeklinde bir değişiklik yapılmamasını eleştirdi.

MEMUR-SEN’DEN KAMUOYUNA AÇIKLAMA

30 Mart 2010 
Memur-Sen, ‘bazı basın yayın organlarında, Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen sendikalı kamu çalı-
şanlarına ödenen ‘Toplu Görüşme Primi’nin yeniden ödenmesinin, Anayasa Değişiklik Paketi’nin referandum 
oylamasında destek verilmesine karşılık pazarlık konusu edildiği haberleri’ üzerine yazılı bir açıklama yaptı. 
Memur-Sen’in açıklamasında; “Habere konu olan ziyaret, 30 Mart 2010 Salı günü gerçekleşmiştir. Ziyarette, 
Memur-Sen, gündemindeki konuları Maliye Bakanı Sayın Şimşek’e aktarmış, Bakan Sayın Şimşek de hükümetin 
icraatları hakkında bilgi vermiştir. Memur-Sen ziyarette ayrıca, uzun süredir kamuoyunun gündeminde olan 
toplu görüşme primine yönelik istek ve taleplerini de iletmiştir. Bu yöndeki önerimiz, aylık 10 TL olmak üze-
re, 3 ayda bir 30 TL olarak ve geriye dönük olarak ödenmesi şeklindedir. Bu rakam ve önerilere ilişkin bir 
haberimiz daha önce, kurumsal internet sitemizde yer almıştır. Anayasa değişikliği ülke gündemine geldiğin-
de, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Cemil Çiçek, konfederasyonumuzu ziyaret ederek, paketle 
ilgili bilgi vermiş, Memur-Sen ise, memura greve hakkı verilmesi ve siyaset yasağının da pakete eklenmesini 
talep ederek, mevcut değişiklik teklifini desteklediğini açıklamıştır. Bu sebeple Maliye Bakanı Sayın Mehmet 
Şimşek’in bizden tekrar destek istemesi ya da görüşmede, basında yer aldığı şekilde konunun gündeme gel-
mesi de mümkün değildir. Özetle, Memur-Sen’in ziyaretinde, gündeme getirildiği şekilde bir pazarlık veya 
görüşme olmamıştır. Bu tür haber ve açıklamaları kabul etmediğimizi ve çirkin bulduğumuzu kamuoyunun 
bilgisine sunarız.”denildi.

İŞÇİ VE MEMURLAR 1 MAYIS’I ORTAK KUTLAYACAK

5 Nisan 2010 
İşçi ve memur konfederasyonları, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü birlikte kutlama kararı aldı. Türk-
İş’deki toplantıya Mustafa Kumlu’nun yanı sıra Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, Hak-İş Genel 
Başkanı Salim Uslu, KESK Genel Başkanı Sami Evren, DİSK Genel Başkanı Süleyman Çelebi, Kamu-Sen Genel 
Toplu Görüşme Sekreteri Necati Alsancak katıldı. Heyet adına açıklamayı okuyan Türk-İş Genel Başkanı 
Mustafa Kumlu, “Konfederasyonlarımız 1 Mayıs 2010’u İstanbul Taksim Meydanı’nda kutlamaya karar vermiş-
tir. Konfederasyonlarımız, iş güvencesi, insanca ve özgürce bir yaşam için, eşitlik, adalet ve demokrasi için 1 
Mayıs’ta alanlarda olma kararı almıştır” dedi. Açıklamada, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü yapılacak etkin-
liklerin değerlendirilerek, kutlamaların ülke genelinde bütün işçi ve memur konfederasyonlarının üyelerinin 
katılımıyla gerçekleştirilebilmesi için ortak adım atıldığı belirtildi. Konfederasyonların 1 Mayıs Kutlamalarının 
ortak yapılması yönünde görüş ve irade birliğinde olduğunu dile getiren Kumlu, “Konfederasyonlarımız 1 
Mayıs 2010’u İstanbul Taksim Meydanı’nda kutlamaya karar vermiştir. Bunun için yetkililer nezdinde gerekli 
girişimlerde bulunulacaktır. Konfederasyonlarımız, 1 Mayıs’ın İstanbul dışındaki belirlenecek illerde de ortak 



kutlanması kararı almıştır. Kutlama çalışmaları, Konfederasyon temsilcilerinden oluşan bir ‘Kutlama Komitesi’ 
tarafından yapılacak ve bu komite 1 Mayıs’ın dünyadaki geleneğine uygun bir şekilde kutlanabilmesi için içerik 
ve teknik olarak her türlü ayrıntıyı belirleyecek ve ilgili kararları alacaktır” diye konuştu.

MEMUR-SEN, “EŞİTLİK, ADALET VE DEMOKRASİ” İÇİN  
1 MAYIS’I ORTAK KUTLAYACAK

12 Nisan 2010 
Memur-Sen Konfederasyonu, “1 Mayıs Emek ve Dayanışma Bayramı”nı diğer işçi ve memur konfederasyon-
larıyla birlikte kutlayacak. Konuyla ilgili olarak, Memur-Sen bir açıklama yaptı. Açıklamada, özetle şu görüş-
lere yer verildi: “2010 yılı “1 Mayıs Emek ve Dayanışma Bayramı” kutlama ve etkinliklerine yönelik olarak, 
MEMUR-SEN, TÜRK-İŞ, HAK-İŞ, DİSK, KAMU-SEN ve KESK’in katılımıyla 5 Nisan 2010 tarihinde Türk-İş Ge-
nel Merkezi’nde toplantı yapılmıştır. Toplantı sonunda yapılan ortak açıklamayla; Konfederasyonların “1 Mayıs 
Emek ve Dayanışma Bayramı” kutlamalarını ortak yapacakları ve “iş güvencesi”, “insanca ve özgür bir yaşam”, 
“eşitlik, adalet ve demokrasi” için alanlarda olacakları kararı kamuoyuna deklare edilmiştir. Türkiye’nin normal-
leşmesi ve demokrasi iklimine sahip olması sürecine katkıda bulunmayı başaran ve önemseyen Memur-Sen 
olarak; sendikal hak ve özgürlüklere, sivil ve demokratik Anayasa’ya ilişkin taleplerimizi daha yüksek  sesle ve 
daha geniş bir katılımla dile getirmek adına, çeteleri ve darbecileri tasfiye etmek, her türlü yasak ve sınırlama-
nın son bulmasını sağlamak ve bu çerçevede  1 Mayıs kutlamalarını Taksimde gerçekleştirmeyi tabu ve korku 
olmaktan çıkarmak için 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Bayramı’nın bu yıl Taksim’de ve Konfederasyonların 
birlikteliği içerisinde kutlanmasını önemsiyoruz.”ifadelerine yer verildi.

MİLLİ BİRLİĞİMİZ BİR YUMRUKLA YIKILAMAZ

13 Nisan 2010 
Memur-Sen, Kapatılan Demokratik Toplum Partisi’nin eski Genel Başkanı Sayın Ahmet Türk’e yapılan saldı-
rıyı kınayan bir açıklama yaptı. Memur-Sen’in açıklamasında, “Ülkemizin ve milletimizin huzurunu, istikrarını, 
birliğini ve beraberliğini bozmaya yönelik bir saldırı olarak değerlendiriyoruz.  Memur-Sen olarak, kimden 
gelirse gelsin, kime yapılırsa yapılsın bu ve benzeri saldırıları ülkemizi ve milletimizi hedef alan provokasyonlar 
olarak görüyor ve kınıyoruz. Şiddeti bir yöntem olarak seçen kişi ve kuruluşların karşısında olmayı görev sayan 
Memur-Sen, hak aramada ve tepki vermede demokratik yöntemler dışındaki bütün tercihlerin kötü niyet 
içerdiği konusundaki görüşünü sürdürmektedir. Bu kapsamda, demokrasiye, istikrara, milletimizin geleceğine 
yönelik bu tür şiddet içeren saldırıları kınıyor, milletimizin bütün fertlerini bu tür provokasyonlara karşı dikkatli 
olmaya çağırıyoruz.” denildi.

1 MAYIS EMEK VE DAYANIŞMA BAYRAMI TAKSİM’DE KUTLANACAK

13 Nisan 2010 
6 Konfederasyon başkanı ile görüşen İstanbul Valisi Muammer Güler, kutlamaların Taksim’de yapılmasına, 
istisna olarak izin verdiklerini söyledi. Görüşme sonrası açıklama yapan Memur-Sen Genel Başkanı Gündoğdu 
ise, kutlamaların ülkeye yakışır şekilde yapılması için çalışacaklarını kaydetti. Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet 
Gündoğdu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Bayramı’nın, adına ve ülkenin demokratik açılımlarla geldiği noktaya 
yakışır şekilde kutlanması için çalıştıkların söyledi. Gündoğdu, ülkenin bugüne kadar yapay gündemlerle çok 
şey kaybettiğini de belirterek, “Bugüne kadar, mazrufa değil, zarfa bakılarak, zarfın içindekine bakılmadan ay-
lar, yıllar heba edildi. 1 Mayıs da, aynı şekilde; emekçilerin mali, sosyal ve özlük haklarının konuşulduğu değil, 
dışarıdan yüklenen tanımların konuşulduğu bir çekişme alanıydı. Bu yıl 6 konfederasyon bir araya gelerek, bir 
ezberi bozmuş olduk. Özelde üyelerimizin özlük haklarının gelişmesine; genelde ise ülkenin demokratikleş-
mesi adına 1 Mayıs’ın şölene dönüşmesi kararlılığımız var. Hükümetimiz ve sayın valimizden de bu kararlılığa 
aynı sıcaklıkla yaklaşılmasını önemli bir fırsat olarak görüyoruz. Türkiye’nin demokratik açılımla geldiği noktaya 
yakışır bir kutlama yapılacağını umuyorum” şeklinde konuştu.
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O’NUN DOĞUMUNU KUTLAMAK YETMEZ, KUTLU MESAJINI DA  
YAŞAMALI VE ANLATMALIYIZ

16 Nisan 2010 
Memur-Sen, ‘Kutlu Doğum Haftası’ dolayısıyla yayınladığı mesajında; “Yüce Allah’ın “âlemlere rahmet olarak 
gönderdiği”, “Habibim” diye hitap ettiği Peygamberimiz’i ve O’nun ilettiği ilahi mesajları anlamımıza ve yaşama-
mıza fırsat kapıları açacak bir Kutlu Doğum Haftası’nı idrak ediyoruz. Dünyanın ve insanlığın içinde bulunduğu 
durum göstermektedir ki; O’na yönelmeye ve O’nun getirdiği kutlu mesajlara, O’nun ahlakıyla ahlâklanmaya 
her zamankinden daha fazla muhtacız. Sosyal adaleti temel düstur olarak koyan Peygamber Efendimizin, 
çalışanın ücretinin alınteri kurumadan verilmesi, herkesin emeğinin ve hak ettiğinin karşılığının ödenmesi yö-
nündeki tavsiyelerinden, gelir dağılımı bozukluğunun zirve yaptığı dünyamızda alınacak çok mesajlar vardır. Bu 
kapsamda, Peygamberimiz Hz. Muhammed’in(s.a.s) doğumunun 1439. yılını ve Kur’an’ı Kerim’in nüzûlünün 
1400 yılını idrak edeceğimiz 2010 yılında, O’nunla olmaya, O’nu anlamaya ve O’nun yolunda kalmaya her za-
mankinden daha fazla zaman ayırmalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle, Kutlu Doğum Haftası’nı ve Kur’an yılı ilan 
edilen 2010 yılını bütün insanlık aleminin her yönüyle dolu dolu geçirmesini ve O’nun ümmeti olmanın onur 
ve sorumluluğunun daha yoğun yaşandığı bir zaman dilimi olmasını diliyoruz.”ifadelerine yer verildi.

YUMRUKLA MESAJ VERMEK, ÇÜRÜMÜŞ KÖHNE BİR ZİHNİYETİN ÜRÜNÜDÜR

20 Nisan 2010 
Memur-Sen, ‘Demokratik ortamın varlığından rahatsız olanların, şiddete dayalı eylemle özlem giderme çaba-
sının bir örneğinin de Kayseri’de yaşandığına dikkat çeken açıklamasında; “Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Ta-
ner Yıldız’a geçmiş olsun diyor, saldırıyı şiddetle kınadığımızı belirtiyoruz. Samsun’da Ahmet Türk’e, Kayseri’de 
Bakan Yıldız’a atılan yumruklar; Şırnak’ta askerimize, yine Samsun’da polisimize sıkılan kurşunlar, aynı amaca 
yönelik; bu ülkenin aydınlık geleceğine giden yola döşenmiş dinamitlerdir. Mesajını gerek yumrukla gerek 
kurşunla iletme itiyadında olan zihniyetlerden fersah fersah uzak olduğumuzu, sevgi medeniyetinin takipçileri 
olmaktan onur duyduğumuzu bir kez daha belirtiyor,  Bakan Taner Yıldız’a tekrar geçmiş olsun diyor, saldırıyı 
şiddetle kınıyoruz.” Denildi.

DAHA ÖZGÜR, DAHA DEMOKRAT, DAHA SİVİL VE DAHA GÜÇLÜ BİR TÜRKİYE

23 Nisan 2010 
Memur-Sen’in, TBMM’nin kuruluşunun yıldönümü dolayısıyla yayınladığı mesajda; “Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’nin kuruluşu, milletimizin sadece vatan topraklarını işgalden kurtarma ve kendisine vurulmak istenen 
esaret zincirlerini parçalama azminin değil, aynı zamanda ülkenin yönetim biçimi ile ilgili kararlılığının da 
anlamlı bir ifadesidir. Milletimiz, İstiklal Savaşı’nı büyük bir kahramanlık ve kararlılıkla yürütmüş, vatan toprak-
larını işgalden kurtarmış ve Anadolu toprakları üzerinde sonsuza değin yaşayacak olan Türkiye Cumhuriyeti 
Devleti’ni kurmuştur. Bu iradenin temel dayanağı ise, milli egemenlik düşüncesidir. Geleceği ile ilgili kararları 
yine bizzat milletin kendisinin vereceği inancıdır ki, bu düşünce cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Ke-
mal Atatürk’ün, “Egemenlik bila kayd-u şart milletindir” sözü ile de perçinlenmiştir. Memur-Sen olarak, milli 
iradeyi esas alan bir devletin coğrafyasında yaşamak gibi büyük bir nimete sahip olan çocuklarımızın bayramını 
kutlarken, milletimizin her ferdinin milli egemenlik kavramını yozlaştırmaya, milletin egemenliğini yok etmeye 
çalışan hiçbir oluşuma fırsat vermeyecek yüksek demokrasi bilincine sahip olduğu inancımızı da bir kez daha 
tekrarlamak istiyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle, kutladığımız TBMM’nin açılışının 90. yıldönümü dolayısıyla, 
bizlere özgür bir vatan ve aydınlık bir gelecek armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, ‘Birinci Meclisin’ 
kahraman üyelerini ve milli mücadelede emeği geçmiş olan herkesi derin saygı ve rahmetle anıyoruz.” Denildi.



GÜNDOĞDU: ÜLKENİN NORMALLEŞMESİ VE  
DEMOKRATİKLEŞMESİ İÇİN TAKSİM TABUSUNUN YIKILMASINI SAĞLADIK

3 Mayıs 2010 
Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu,  Taksim Meydanı’nda yapılan ‘1 Mayıs Kutlaması’nın ardından 
bir değerlendirme yaptı. Gündoğdu; “Biz iyi niyetle ülkenin normalleşmesine sürecine katkı sunmak ve Taksim 
tabusunun yıkılması için alanda yer aldık. Sürece katkımızı her platformda dile getirdik ve eylemlerimizle bunu 
ortaya koyduk. Ancak, bu birlik ve beraberlikten rahatsız olan, ülkenin normalleşme sürecini istemeyen bazı 
güçler bayramı ağız tadıyla kutlatmadı. 1 Mayıs’ın buruk kutlanmasında, Tekel işçilerini kullanarak bu mutlu 
günü sabote etme girişiminde bulunanlar yaptıklarından utanmalıdır. 1 Mayıs’ın birlikte kutlanması yönün-
de 6 konfederasyon tarafından oluşturulan ortak hukuk ekseninde Taksim’de yer almasına rağmen Mustafa 
Kumlu’nun konuşmasına izin verilmemesine tepki olarak biz de platformdan ayrıldık. Bizimle birlikte Hak-İş 
Genel Başkanı Salim Uslu da tepkisini ortaya koyarak konuşma yapmadan alanı terk etmiştir. Böylece 3 konfe-
derasyonun terk etmiş olduğu platformu isteklerince kullanan diğer 2 konfederasyonun yaşananlar sonrası hiç 
bir şey olmamış gibi davranarak, Türk-İş Başkanı Mustafa Kumlu’nun konuşturulmaması ve Memur-Sen Genel 
Sekreteri ve Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Kaçar’ın arbede sırasında kolunun kırılmasını görmezlikten 
gelerek kürsüye çıkıp konuşma yapmalarını ise, anlaşılmaz ve kabul edilemez bir tutum olarak değerlendiriyo-
ruz. Gelinen noktayı, Türkiye’nin demokratikleşmesi ve normalleşmesi açısından önemsiyoruz. Ayrıca arbede 
sırasında kolu kırılan Memur-Sen Genel Sekreteri ve Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Kaçar ve kürsüden 
indirilen Mustafa Kumlu’ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.”dedi.

EKMEKLERİNİ ÇIKARDIKLARI YERİN ALTINA HAYATLARINI BIRAKTILAR

20 Mayıs 2010 
“Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Genel Müdürlüğü’ne bağlı Karadon Müessese Müdürlüğü’nde, meydana 
gelen grizu patlamasının 28 maden işçisinin ölümüyle sonuçlanması milletimizi büyük bir üzüntüye sevk etmiş-
tir” denilen Memur-Sen’in mesajında, “Ekmek parası uğruna yerin yüzlerce metre altında çalışırken meydana 
gelen kaza sonrası, işçilerimizin hayatlarını kaybetmesi, üzüntümüzü bir kat daha artırmıştır. Acıları paylaşarak 
azaltma konusundaki hamiyetperverliği ile bilinen milletimiz, bu yaraların sarılmasında da kendisine düşeni 
fazlasıyla yerine getirecektir. Maden kazasında hayatlarını kaybeden işçilerimize Allah’tan rahmet; ailelerine, 
yakınlarına, mesai arkadaşlarına ve milletimize de baş sağlığı diliyoruz.”ifadelerine yer verildi.

NECİP FAZIL’SIZ 27 YIL

25 Mayıs 2010 
Memur-Sen, Necip Fazıl Kısakürek’in vefatının yıldönümü dolayısıyla yayınladığı mesajda, “Üstad Necip Fazıl 
Kısakürek, Sakarya Türküsü’nde zikrettiği kılavuzun izinden yürüyerek 27 yıl önce aramızdan ayrıldı. İçinde 
engin his deryalarını, uçsuz bucaksız fikir ovalarını barındıran edebiyat dünyamızın gök kubbesi Necip Fazıl, 
Müslüman kimliğine sahip bir insan olarak fikrin, sanatın, aksiyonun ve dehanın zirvesine çıkma hedefinde 
kaydettiği muvaffakiyet; yetişmekte olan nesillere yol göstererek kendisini “Üstad” kılmıştır. O yalnızca bir şair 
değildir. Bununla beraber o, milletimizin kendini bulmasında, kendine gelmesinde ve tarihi misyonuna yeniden 
kavuşmasında, çok şeyi önceden söyleyen ve ses getiren eserler veren bir ‘sanatkâr’dır.  Kısa sayılabilecek bir 
ömre olabildiğince çok şey sığdırmaya çalışan velûd (çok eser veren) bir yazar, fikir üreten bir mütefekkir, 
zamanın ve tarihin şuurunda bir ‘iman ve aksiyon’ adamıdır da. O dediklerini yaşamış, iddia ettiklerini cesurca 
savunmuş, eserlerini aşmış bir kişiliğin adamı olmuştur.  Necip Fazıl kubbemizde hoş bir seda bırakıp giden-
lerdendir. Önemli olan onun kubbeye bıraktığı bu hoş sedayı duyabilmek ve ondan yararlanabilmektir. Onu 
rahmet ve minnetle anıyoruz.“ Denildi.
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27 MAYISLAR BİR DAHA ASLA YAŞANMAYACAK

27 Mayıs 2010 
27 Mayıs askeri darbesinin yıldönümü dolayısıyla bir açıklama yapan Memur-Sen; “Türkiye, askeri darbelerle 
tanışalı bugün 50 yıl oldu. Demokrasiye, millet egemenliğine hazımsızlık, milli iradeye ilk baş kaldırı tam yarım 
asır önce gerçekleşti. Başbakan ve iki bakanın idam sehpasına giden yol, 50 yıl önce, bugün açılmaya başladı. 
Niçin yapılmıştı 27 Mayıs darbesi? Halkın iradesine saygı duymayan ve kendinden başkasına tahammül ede-
meme duygusunu taşıyanların baş kaldırmasıydı. 27 Mayıs darbesi, ‘Yeter, söz milletin’ diyerek iktidar olan 
iradenin, asker zoruyla al aşağı edilmesi ve milli iradenin idam sehpasında sallandırılmasıydı. Savunma hakkını 
bırakın, konuşmalarına bile izin verilmeyen Başbakan Adnan Menderes ile bakanları Fatin Rüştü Zorlu ve 
Hasan Polatkan, önceden idamlarına karar verilmelerine karşın, Yassıada’da mahkemecilik oynamaya mecbur 
bırakılmıştı. Gün yüzüne çıkan belgeler, kayıtlar bundan 50 yıl önce yaşanan utanç tablosunun mahiyetini 
bütün çıplaklığı ile gözler önüne sermekte. Sarıkız’ın, Ayışığı’nın, Yakamoz’un hayalini kuranlar, millet iradesinin 
aydınlık ışığı ve tezahürü karşısında, bu hayali bir daha kuramayacaklardır. Darbecilere, ‘Buyrun, emrinizdeyim’ 
diyen bir sivil irade yerine ‘herkes işine baksın, kimin ne yapacağı kanunla belirlenmiştir’ diyen bir sivil iradeyi 
önemsiyoruz. Halkın egemenliğini, ‘Halk devlet işinden ne anlar’ mantığı ile zaafiyete uğratmak isteyenlere 
milletimiz en güzel cevabı, yine bir utanç tablosunun yıl dönümünde verecektir. Bundan 50 yıl önce, millet 
iradesinin temsilcisi olarak Hakk’ın rahmetine kavuşan ve Demokrasi Şehitlerimiz olarak tarihteki yerini alan, 
Menderes, Polatkan ve Zorlu’yu bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla anıyor, bunu yapanları bir kez daha 
kınıyoruz.” Görüşlerini dile getirdi.

FETİH, İNANCIN GÜCÜ VE YANSIMASIDIR

29 Mayıs 2010 
Memur-Sen, ‘İstanbul’un Fethi’nin yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Mesajda; “Hz. Peygamber’in yüz-
yıllar öncesinden müjdesini verdiği fethin gerçekleşmesi, onlarca teşebbüse rağmen mümkün olmamış, an-
cak 29 Mayıs 1453’de Sultan Mehmet’e nasip olmuş ve bu fetih genç sultanı ‘Fatih’ yapmıştır. İstanbul’un 
fethedilmesi, yeni bir çağın başlangıcından öte, tarihi, coğrafi, stratejik pek çok unsuru ve anlamı içinde ba-
rındırmaktadır. Fetih, yeni bir başlangıç, yeni bir açılış anlamlarına da gelir. Bu bakımdan, o devrin pratiğine 
baktığımızda artık hiç bir şey önceki gibi olmayacak, dünya düzeni yepyeni bir anlayışla, adaletle, şefkatle, 
merhametle tanışacaktır. Çünkü ‘fetih ruhu’ önce insana ve onun taşıdığı yüksek değere saygıyı ihtiva eder. 
Bu bakımdan fetih, aslında ‘insanın gönlüne ve kalbine’ yöneliktir. Bu zor coğrafyada yüzyıllar boyu şan ve 
şerefle, saygınlıkla, güç ve kudretle kalabilmenin yolu; akıl, izan ve vicdan ölçüleri içinde insanlığa sunulan üstün 
hizmet ve değerle mümkündür. Bugün de en çok üzerinde durmamız gereken olgu, insanlığın barış, huzur ve 
mutluluğu için var gücümüzle çalışmak ve yaşanabilir bir dünya için yeni teklifler ortaya koymaktır.” Şeklinde 
düşünceleri dile getirildi.

HAİNLER, ASLA HEDEFLERİNE ULAŞAMAYACAKLARDIR

30 Mayıs 2010 
Memur-Sen, ‘Hatay’ın İskenderun İlçesi’nde teröristlerce askeri birliğe düzenlenen saldırı sonucu 6 askerimizin 
şehit edilmesi ve 9 askerimizin de yaralanması dolayısıyla terör saldırılarını kınayan sert bir açıklama yaptı. 
Memur-Sen yaptığı açıklamada, “Önceki gün Şırnak’ta çıkan çatışmada 3 asker ile Siirt’te pusuya düşürülen 
3 korucu şehit olmuştu. Ülkemizin birlik ve beraberliğine, milletimizin kardeşlik atmosferinin bozulmasına 
yönelik bu tür menfur saldırıları lanetliyor, bölücü terör örgütü PKK’nın tamamen ortadan kaldırılması için 
atılması gereken her türlü adımın ivedilikle atılarak, bu hainlere gereken cevabın verilip, hadlerinin bildirilmesini 
bekliyoruz. Milletimizin huzur ve istikrarının bozulmasını hedefleyen, karanlık emelleri uğruna askerimizin 
kanını akıtan, milletimizi tedirgin etmeyi hedefleyen eli kanlı terör örgütü asla hedefine ulaşamayacak hak ettiği 
karşılığı kesinlikle alacaktır. Yüzlerindeki maskenin düşecek olmasının ve yaşam alanlarını yitirecek olmanın 
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telaşıyla son çırpınışlarını yapan terör örgütü mensupları ve yandaşları bundan sonra da arzuladıkları ortamı bu 
ülke sınırları içinde bulamayacaktır. Puslu hava özlemiyle yanıp tutuşanların bu umutları kursaklarında kalacak 
ve asla amaçlarına ulaşamayacaklardır. Ülkemizin aydınlık yarınları adına olumlu adımların atıldığı süreçte, kaos 
ortamı meydana getirenler, ancak tarihten ders almayan bedbahtlardır. Milletimiz, birlik ve beraberlik içinde 
terörün üstesinden gelecek azim, güç ve kararlılığa sahiptir. Memur-Sen olarak, kimden ve nereden gelirse 
gelsin terörün her türlüsünü lanetliyor, saldırılarda hayatını kaybeden şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine 
ve milletimize sabır ve başsağlığı, yaralı askerlerimize de acil şifalar diliyoruz.” Denildi.

KURULUŞUMUZUN 15.YILINDA EN BÜYÜK KONFEDERASYON OLMANIN ONUR 
VE GURURUNU YAŞIYORUZ

9 Haziran 2010 
Memur-Sen kuruluşunun 15. Yılı dolayısıyla yaptığı açıklamada; “İlkemizin ilkeli, kararlı, sorumlu konfederas-
yonu olan Memur-Sen, rahmetli Kurucu Genel Başkanımız Mehmet Akif İnan ve onunla aynı sendikal hareket 
çizgisini benimsemiş; aynı ruh iklimini taşıyanlar tarafından 9 Haziran 1995’te kuruldu. Onurlu, çileli ve elbette 
başarılı bir mücadeleden sonra bugün ülkenin en güçlü örgütlerinden biri olan Memur-Sen, bütün kararlı-
lığı ile aynı mücadeleyi sürdürme azmi ve heyecanını korumaktadır. Mutlu bir geleceğin inşasına talip olan 
Memur-Sen, başta çalışan kesimler olmak üzere tüm toplumumuzun refaha kavuşması doğrultusunda attığı 
adımları daha da sıklaştıracak ve üyelerinin verdiği güvenden aldığı güçle; ilkeli, kararlı, sorumlu bir şekilde 
kuruluş felsefesinden ayrılmadan yürüyüşüne devam edecektir. Memur-Sen’ i kurarak bugünlere gelmesini 
sağlayanlara bir kez daha şükranlarımızı sunuyor, başta kurucu Genel Başkanımız M.Akif İnan, bu yıl içinde 
kaybettiğimiz Yönetim Kurulu Üyemiz ve Diyanet-Sen Genel Başkanı Ahmet Yıldız ve Bem-Bir-Sen Genel 
Sekreteri İbrahim Keresteci olmak üzere bu uğurda mücadele verirken dar-ı bekaya göç edenlere Allah’tan 
rahmet diliyoruz.”denildi.

REGAİP KANDİLİNİZ KUTLU OLSUN

17 Haziran 2010 
Memur-Sen, Regaip Kandili dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Mesajda, “Af ve mağfiretin müjdecisi olan Regaip 
Kandilini idrak edeceğiz. Üç aylar olarak nitelendirilen Recep, Şaban ve Ramazan ayları, kalplerin ve gönüllerin 
manevi doyum mevsimidir. Dolayısıyla, bu özel aylar ve bu ayların içinde barındırdığı mübarek gün ve geceler, 
bizlere, hızla geçen zamanın değerini idrak etmenin, durup düşünmenin, hayatın yoğun koşuşturması ve 
temposu içinde kendimize dönük bir yolculuk yapmanın imkânlarını sunar. Bu vesileyle, kandillerin çağrılarına 
kulak vermek ve bu çağrıların insanlık için değerini anlamak ümidiyle Regaip kandilinizi tebrik eder, insanlığın 
ortak huzurunu tehdit eden terör ve şiddetin, savaş ve düşmanlığın yerini dostluk ve kardeşliğin almasını ve 
aziz milletimizin, tüm İslâm âleminin birlik, dirlik ve beraberliğine, insanlığın hidayet, barış ve huzuruna, bütün 
mü’minlerin tövbelerinin ve dualarının kabul edilerek arınma ve affedilmelerine vesile olmasını Yüce Allah’tan 
niyaz ederiz.” İfadelerine yer verildi.

HUZURU BOZANLARI LANETLİYORUZ

19 Haziran 2010 
Türkiye’nin normalleşmesi sürecine giden yola döşenen tuzaklardan biri daha “Kandan beslenen, nefretten 
medet uman, puslu hava oluşması için elinden geleni yapanların tekrar devreye girmesi, son günlerde ulusla-
rarası arenada sesini duyuran ve güçlü Türkiye imajının oluşmasından rahatsız olanların varlığını ortaya koy-
maktadır.” Diyen Memur-Sen, Hakkâri’nin Şemdinli ilçesinde 10 askerimizin şehit edilmesi ve 14 askerimizin 
de yaralanmasının ardından terör saldırılarını şiddetle lanetleyen yazılı bir açıklama yaptı. Hunharca yapılan 
saldırıların Türkiye’nin ilerlemesine ve gelişmesine kurulan bir tuzak olduğuna dikkat çekilen açıklamada; “Dü-



zenlenen saldırılar, salt bir terör örgütü saldırısından öte, Türkiye’nin birlik ve beraberliğinden rahatsız olan, 
uluslararası arenada güçlenmesini istemeyenlerin kurdukları kanlı bir tuzaktır. Kendisini toplumun bir kesiminin 
temsilcisi olarak ortaya koyup, milletimizin canını yakanların, çocukların eline taş tutuşturup sokağa sürenlerin 
gerçek yüzlerinin ortaya çıkma vakti gelmiştir. Vatandaşlarımızın ve askerlerimizin hayatına kasteden bu tür 
hain saldırı ve provokasyonlar, hiçbir zaman amacına ulaşamayacaktır. Ülkenin aydınlık yarınları adına olumlu 
adımların atıldığı süreçte, korku ve sindirmeyle kaos ortamı meydana getirerek, sorun çözeceğini zanneden-
ler, ancak tarihten ders almayan bedbahtlardır. Bu millet Çanakkale’de, birlik ve beraberliği ile ne destanlar 
yazabileceğini göstermiştir. Kimse, milletimizin sabrını zorlamamalı ve test etmemelidir.Memur-Sen olarak, bu 
duygu ve düşüncelerle, şehitlerimize Allah’tan rahmet, başta ailelerine, silah arkadaşlarına ve milletimize baş 
sağlığı diliyoruz.”ifadelerine yer verildi.

TERÖRÜN PANZEHİRİ DAHA FAZLA DEMOKRASİ,  
DAHA FAZLA EKONOMİK KALKINMADIR

23 Haziran 2010 
Memur-Sen, son günlerde artan terör olaylarını protesto ederek, bir basın açıklamasıyla tepkisini ortaya 
koydu. Memur-Sen ve bağlı sendikaların genel merkez yönetim kurulu üyeleri, şube başkan ve üyelerinin 
katılımıyla Kızılay-YKM önünde gerçekleştirilen protesto eyleminde açıklamayı Memur-Sen adına Memur-Sen 
Genel Sekreteri ve Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Kaçar yaptı. Mahmut Kaçar, Türkiye’yi karanlığa, yalnız-
lığa, geri kalmışlığa mahkum etme hedefiyle son 30 yıldır sahnelenen hain senaryoların yeniden hortladığını 
ifade etti. Kaçar, terörün hedefinin demokrasi ve Türkiye’nin geleceği olduğunu belirterek, “Amaçları, güçle-
nen Türkiye’yi engellemektir.  Türkiye’nin küresel aktör olmasının önüne takoz koymaktır. Ancak, Türkiye’nin 
gücü bu oyunları bozmaya yetecektir ve bu oyunlar bozulacaktır. Yeter ki demokrasiden asla taviz verilmesin. 
Terörün çözümü yanlış adreslerde aranmasın. Bunun için biz terörle mücadelenin merkezinin TBMM olma-
sını istiyoruz.  Terörle mücadelede İmralı’nın muhatap alınmasını istemiyoruz. Muhatap milletir, milli iradenin 
temsil yeri Meclis’tir” şeklinde konuştu.

GÜNDOĞDU: ENFLASYON FARKI İLE BİRLİKTE  
BÜYÜMEDEN DE MEMURA PAY VERİLMELİ

29 Haziran 2010 
Sosyal Güvenlik Kurumu’nun belirleyeceği tarihte,  zamlı maaşlarını 15 Temmuz’da alacak kamu personeline 
14 günlük zam farkının ödeneceğinin ve yüzde 2,5’luk zamdan memur emeklilerinin de yararlandırılarak, Me-
mur emeklilerinin zam farklarının da ödeneceğinin bildirilmesinin ardından, Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet 
Gündoğdu, konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, ‘Yılın ikinci altı aylık 
döneminde maaşlara yapılacak yüzde 2,5 ‘luk artışla birlikte değerlendirildiğinde maaş ve ücretlere yüzde 3,59 
oranında artış yapılmasının zorunlu olduğunu söyledi. Açıklamada, Yılın ilk çeyreğindeki yüzde 11,7’lik büyü-
meye de dikkat çeken Memur-Sen Başkanı Ahmet Gündoğdu, bu çerçevede memur ve emekliye ‘iyileştirme’ 
yapılmasını önerdi. 

ANAYASA MAHKEMESİ DEĞİŞMESE DE MİLLET ANAYASAYI DEĞİŞTİRECEK

8 Temmuz 2010 
Memur-Sen, Anayasa Mahkemesi, 12 Eylül 2010’da referanduma sunulacak Anayasa değişikliği paketiyle ilgili 
kararına ilişkin bir açıklama yaptı. Açıklamada; “Açıklanan kararın en olumsuz yönü, hiç kuşkusuz Anayasa 
Mahkemesi’nin anayasaya aykırı olsa da anayasa değişikliklerini esastan inceleme alışkanlığını devam ettirmesi-
dir. Ne yazık ki, kanunların Anayasa’ya uygunluğunu denetlemekle görevli Anayasa Mahkemesi, Anayasa’ya uy-
gun davranmamıştır. Sevindirici olan, Anayasa Mahkemesi’nin kısmi iptal kararının anayasa değişikliği paketinin 
içerdiği demokratikleşme iradesini ortadan kaldıracak nitelikte olmamasıdır. Anayasa değişikliği paketi; daha 
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fazla demokrasi, tarafsız ve bağımsız yargı, kamu görevlilerine toplu sözleşme hakkı, Anayasa Mahkemesi’nin 
ve HSYK’nın yapısının değiştirilmesi gibi milletin sivilleşme ve özgürleşme noktasında kararlı adımlar olarak 
gördüğü hükümler korunarak 12 Eylül 2010’da referanduma sunulacak. İnanıyoruz ki; milletimiz 12 Eylül 
1980’de demokrasisi üzerinde oluşturulan kirli vesayetin ve iradesi üzerine konan velayetin sona ermesi için 
12 Eylül 2010’da sandığa gidecek, daha fazla demokrasi, daha fazla özgürlük, daha fazla sivilleşme, daha güçlü 
ve daha zengin Türkiye için “Evet” diyecek.”denildi.  

YPK MAĞDUR ETMEYE DEVAM EDİYOR

29 Temmuz 2010 
Memur-Sen’e bağlı Enerji Bir-Sen,Toç Bir-Sen,Ulaştırma Memur-Sen ve Birlik Haber-Sen sendikaları 2010 
yılı YPK Kararlarına ilişkin Basın toplantısı düzenledi. Basın Açıklamasını sendikalar adına Memur-Sen Genel 
Mevzuat ve Toplu Görüşme Sekreteri ve Enerji-Bir-Sen Genel Başkanı H.Bayram Tonbul yaptı. KİT’lerde 399 
sayılı KHK’ye tabi olarak görev yapan sözleşmeli personelin ek ödeme konusunda yaşadığı mağduriyet, 2010 
yılı taban ve tavan ücretleri ile ek ödeme oranlarına ilişkin YPK Kararıyla daha da derinleştiğini ifade eden 
Tonbul, Memur-Sen’e bağlı sendikalar olarak, KİT’lerde görev yapan I ve II Sayılı Cetvele tabi personelin ek 
ödeme kaynaklı mağduriyetlerini, Konfederasyonumuz Memur-Sen’in öncülüğünde her zaman ve zeminde 
dile getirdiklerini söyledi. Tonbul sözlerini şöyle sürdürdü: “Konfederasyonumuz Memur-Sen’in yol göstericiliği 
ve önderliğinde; 399 sayılı KHK’ye tabi personelin ek ödeme konusunda yaşadığı mağduriyetlerin gideril-
mesini sağlayacak olan bu taleplerimizin karşılanması için kararlı bir şekilde mücadelemizi sürdüreceğiz. Ge-
rek hükümet, gerekse bürokrasi nezdinde girişimlerde bulunarak haksızlığı masada çözmeye çalışacağız. İcra 
makamlarının sorunun çözümüne yönelik adım atmaması halinde, eylemlilik süreci dahil bütün demokratik 
haklarımızı sonuna kadar kullanacağız. Bu süreçlerle mağduriyetleri giderecek yeni bir YPK Kararının yayımlan-
maması halinde haksızlığın yargı yoluyla giderilmesini sağlamak amacıyla 2010 yılı YPK Kararı’nın ek ödemeyle 
ilgili hükmünü yargıya taşıyacağız. YPK Kararının ek ödeme konusunda oluşturduğu mağduriyetler hakkında 
kamuoyunu bilgilendirmek, Memur-Sen ve bağlı sendikaları olarak sözleşmeli personelin ek ödemeye ilişkin 
mağduriyetlerine son vermek için yapacağımız girişimleri deklare etmek amacıyla gerçekleştirdiğimiz basın 
açıklamasına katılımınızdan dolayı teşekkür ediyoruz.”

UMUT ORAN, ORANTISIZ KONUŞUYOR

20 Ağustos 2010 
Memur-Sen Genel Merkez Yönetim Kurulu adına yazılı bir açıklama yapan Ahmet Gündoğdu, açıklamayı 
ciddiyetten uzak, temel bilgilerden yoksun, sadece ‘çamur at, izi kalsın’ mantığı ile yapılmış bir hezeyan ola-
rak olarak değerlendirdiklerini kaydetti. Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, CHP Genel Başkan 
Yardımcısı Umut Oran’ın açıklamalarını, orantısız, gerçekten uzak, karalamaya yönelik bir açıklama olduğunu 
söyledi. Toplu görüşmelere yönelik açıklamaların bu konudaki bilgisizlikten veya ard niyetten kaynaklandığını 
belirten Gündoğdu, “Bu yöndeki açıklamalar, bu konudaki yasal düzenlemelerden habersiz olunduğunun ve 
bilgisizliğin bir göstergesidir. 4688 sayılı yasa, toplu görüşmelerin hangi memur sendikaları ile hangi esaslar 
üzerine yapılacağını ortaya koymaktadır” ifadelerini kullandı. Türkiye’nin anamuhalef partisinin genel başkan 
yardımcısının, Türkiye’nin en büyük memur konfederasyonunun üye sayısını bilmeden, iki buçuk katı artırarak 
telaffuz etmesini anlamakta zorlandıklarını da ifade eden Ahmet Gündoğdu, acınacak bir durumla karşı karşıya 
olduklarını dile getirdi.

TERÖRÜN HEDEFİ BATAKLIĞI KURUTANLAR

26 Ağustos 2010 
Memur-Sen’in, hain terör saldırısı sonucu şehit edilen İmam Aziz Tan’ın şahadetiyle ilgili yaptığı açıklamada; 
“Hakkari’nin 31 yıllık imamı Aziz Tan, Ramazan günü sahurunu yapıp, sabah namazı için evinden camiye gider-



ken sırtından 8 kurşunla haince ve kalleşçe şehit edildi.  Hacı Sait Camii imamı Aziz Tan, 31 yıldır Hakkari’de 
görev yapıyordu. Herkes tarafından sevilen bir insandı. Tan, gençlerin eğitimine büyük önem veriyordu. 
Ancak terör örgütü PKK’nın hedefi olmaktan kurtulamadı. Öldürülen kişinin kimliğine baktığımızda terör 
örgütünün, bataklığını kurutanları hedef seçtiği gerçeği ortaya çıkıyor. Yıllardır terörle mücadelede, önemli 
olanın sivrisinekle mücadele değil, bataklığı kurutmak olduğunu söyleyen Memur-Sen’in haklılığı bir kez daha 
ortaya çıkmış oldu. Terörü bitirecek olan eğitim ve özgürlüklerdir. Hiç bir kutsal değeri olmayan terör örgütü-
nün din adamını bile öldürecek cüreti göstermesi, aslında içine düştüğü çaresizliği ve bitkinliği göstermektedir. 
Halkın kutsal değerlerine saldırılarak, hak aranmayacağını cenazeye katılan binlerce insan hep bir ağızdan 
haykırmıştır. Hain saldırı sonucu şehit edilen Aziz Tan’a bir kez daha rahmet ve mağfiret dilerken, başta ailesi 
ve yakınları olmak üzere tüm sevenlerine ve milletimize baş sağlığı dileriz.” İfadelerine yer verildi.

BAŞIMIZ SAĞ OLSUN

28 Ağustos 2010 
Memur-Sen, Rize’de yaşanan ve 12 vatandaşımızın hayatını kaybettiği sel felaketiyle ilgili yaptığı açıklamada; “ 
Rize’nin merkeze bağlı Gündoğdu beldesinde meydana gelen yağış ve bunun sebep olduğu heyelan sonucu, 
12 vatandaşımızın hayatını kaybetmesi, hepimizi büyük acılara boğmuştur. Beklenenden fazla bir yağmurun 
yağması sonucu oluşan heyelanın sebep olduğu yaralar, devlet-millet eliyle sarılırken, sorunların çözümüne 
yönelik kalıcı adımların atılması da gözden kaçmamalıdır. Dağlık ve heyelan bölgesinde yaşamanın oluşturduğu 
risk, kalıcı tedbirlerle ortadan kaldırılmalı, kamu yönetimi gerekli denetimleri yapmalıdır. Aksi durumda her gri-
zu patlaması, sel baskını, heyelan sonrası dökülen gözyaşları ve taziye mesajları bir anlam ifade etmeyecektir. 
İnsan hayatının her şeyden üstün olduğu anlayışıyla, sorumluluk makamındaki herkes sağduyulu ve çözümden 
yana bir yaklaşım göstermelidir. Heyelan sonucu hayatını kaybeden vatandaşlarımıza rahmet dilerken, ailele-
rine ve yakınlarına da baş sağlığı diliyoruz.” Denildi.

BAYRAM TADINDA NİCE BAYRAMLARA; RAMAZAN  
BAYRAMINIZ KUTLU OLSUN

8 Eylül 2010 
Memur-Sen’in, ‘Ramazan Bayramı’ münasebetiyle yayınladığı mesajında; “Mübarek Ramazan ayını geride bıra-
karak, sevgimizi, umutlarımızı, kardeşlik ve dostluğumuzu, mutluluğumuzu ve kederlerimizi paylaşma, bütün 
bir toplum olarak kaynaşma günü olan bayrama ulaşmanın huzur ve sevincini yaşıyoruz. Bayram, kalbî duygu 
ve düşüncelerin dışarıya çıktığı, köpürüp her yanı sardığı bir dostluk ve kardeşlik günüdür. Bayramlar, her yıl 
gelip geçen sıradan günler olmaktan öte, dargınlık ve kırgınlıkların giderildiği, barış, sevgi ve esenliğin dalga 
dalga toplumun bütün kesimlerine yayıldığı, “Ben’i” “Biz” yapan, yanı başımızdakinin fark edildiği ve gözetildiği, 
toplumda açılan sosyal yaraların sarıldığı, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularımızın yeniden güç kazandığı 
çok özel günlerdir. Bayram, barışma demek, bayram paylaşma demektir. Paylaşmak da kardeşliğin gereğidir. 
30 günlük Ramazan’ın ardından bahşedilen bayramı adına ve anlamına yakışır şekilde kutlama ve yaşama bü-
tün inananların hakkıdır. Mutluluklar paylaşıldıkça artarken, hüzünler de paylaşıldıkça azalır. Bayramlar, bu gün-
leri en iyi hissettiğimiz zaman dilimleridir. Mutluyuz, sevinçliyiz. Milletçe bir ve beraberiz. Memur-Sen olarak 
ailelerimize, son yılların en kazanımlı toplu görüşmesini yaşattık. Milletçe, referandum sonrası ikinci bayrama 
hazırlanıyoruz. Ancak, uzaklarda üzgün, gözündeki yaşlar, muson yağmurlarının oluşturduğu sellere karışan, 
bulabilirse ekmeği, götürecek evi bile olmayan Pakistanlı kardeşlerimiz var. Mutluluğumuzu Pakistanlı kardeş-
lerimize kardeş ve dost eli uzatarak artırırken, onların acılarını da paylaşmış ve azaltmış oluruz. Bu duygu ve 
düşüncelerle, Memur-Sen ailesinin, milletimizin ve İslam Alemi’nin Ramazan Bayramı’nı kutluyor, Pakistan’daki 
gibi felaket ve acıları bir daha yaşatmamasını dilerken, bizlere de sevgi, barış, hoşgörü ve mutluluklar getirme-
sini niyaz ediyoruz.” ifadelerine yer verildi.
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TOPLUMSAL SÖZLEŞMEYE MAYINLI TUZAK

17 Eylül 2010 
Memur-Sen, Hakkari Valiliği, Geçitli köyü yakınlarında bir minibüsün geçişi sırasında yola döşenen mayının patlaması 
sonucu 9 vatandaşımızın hayatını kaybettiği hain tuzakla ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada;   “Daha özgür, daha de-
mokratik bir Türkiye’ye adım atılmasının ardından imzalanan toplumsal sözleşmeye mayınlı tuzak kuruldu ve 9 va-
tandaşımız hayatını kaybetti, birçok vatandaşımız da yaralandı. Uluslararası terör örgütü ve istihbarat teşkilatlarının 
kuklası olarak, kendi ülkesinde kan akıtan, barışa ve huzura sürekli dinamit koyanların bu kirli emel ve isteklerinden 
vazgeçmesinin zamanı çoktan geçmiştir. Bu ülke insanları, bir bütün olarak toplumsal sözleşmeye imza atmışken, bu 
sözleşmeyi mayınlı tuzaklarla bozmaya çalışmak boşa kürek çekmektir. Milletimiz, sonu darbeyle biten kanlı olay-
larda karşılaştığı toplumsal provokasyona artık gelmemektedir. Terörle mücadelede topyekun kararlılık çağrımızı 
bir kez daha tekrarlıyor, kanlı saldırıyı gerçekleştirenleri kınıyor ve lanetliyoruz. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza 
Allah’tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyoruz.” Denildi.

MEMUR-SEN: SORUN BAŞÖRTÜSÜ DEĞİL, AKIL ÖRTÜSÜ SORUNUDUR

7 Ekim 2010 
Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, üniversitelerdeki eğitimleri başörtülü oldukları için engellenen 
kız öğrencilerin sorunlarını dile getiren yazılı bir açıklama yaptı. Gündoğdu; “Çözülmesi gereken bir sorundan 
çok, hukuksuz bir yasağın varlığına dikkat çekerek, “Esasen, ortada bu yönüyle çözülecek bir sorun değil, 
kaldırılması gereken hukuksuz bir yasak var. Bazılarının ‘biz çözeriz’ derken başörtülü kızlarımızın yaşadıkları 
sorunu mu başörtülerini çözmeyi mi kastettikleri konusunda tereddüt içerisindeyiz. Çünkü geçmiş yıllarda 
‘ikna odaları’nda genç kızlarımızın başörtülerini açmayı çözüm olarak görüyorlardı” ifadelerini kullandı. Si-
yasetçilerin, yargı mensuplarının ve yükseköğretim kurumu yöneticilerinin görevinin, yükseköğrenim gören 
başörtülü kızlarımızın “niyetlerini okumak” değil onların “okuma niyetlerini korumak” olduğunu ifade eden 
Memur-Sen Genel Başkanı Gündoğdu, yükseköğrenim gören kızların başlarını açtırmak için çaba gösterenleri, 
yükseköğrenim gençliğinin ufkunu açmak için çaba göstermeye davet etti.Yaşanan sorunu “başörtüsü sorunu” 
olarak isimlendirmeyi doğru bulmadıklarını da kaydeden Ahmet Gündoğdu, “Sorun başörtüsü değil, ideolojik 
saplantılarla dokunmuş ‘akıl örtüsü’ sorunudur” değerlendirmesinde bulundu. 

DEMOKRATİK ANAYASA, CUMHURİYETİ GÜÇLENDİRİR

28 Ekim 2010 
Memur-Sen, ‘Cumhuriyet Bayramı’ dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Mesajda; “Bir yönetim şekli olarak adlandı-
rılan Cumhuriyet, ülkemizde bundan 87 yıl önce hayat buldu. Bu süre içinde, birçok badire atlattı, darbeler 
gördü, muhtıralar yaşadı. Komplolar kuruldu. Her seferinde bunun bedelini cumhur ödedi. Tankları sokaklara 
sürenler de, gece yarısı bildirilerini yayınlayanlar da, ülkenin Başbakanını idam edenler de, Cumhuriyet’i koru-
mak için yaptıklarını iddia etti. Bütün bu kavgaları, eylemleri yeniden yaşamamak için cumhurla Cumhuriyet’in 
barışması sağlanmalı, herkesin rejim içinde kendine yer bulacağı bir ortam hazırlanmalıdır. Halkın egemenliğinin 
esas olduğu, halktan cumhuriyetini korumak için komploların üretilmediği, gece yarısı bildirilerinin olmadığı, 
yargı önünde herkesin eşit olduğu, yargı tarafsızlığının sağlandığı bir hayat tarzı, bütün vatandaşlarımızın en do-
ğal hakkıdır. Bütün bunlara ulaşmanın yolu da yamalarla ayakta tutulmaya çalışılan anayasanın, tam demokratik 
bir anayasaya dönüşmesidir. Bu duygu ve düşüncelerle bütün vatandaşlarımızın Cumhuriyet Bayramı’nı kutlar, 
yaşadığımız sürecin tam ve kesintisiz demokrasiye geçişimize vesile olmasını dileriz.” İfadelerine yer verildi.
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LANETLİYORUZ...

1 Kasım 2010 
Memur-Sen, İstanbul’da yapılan hain terör saldırısını kınadı. Yapılan açıklamada; “İstanbul’da; görünürde 
emniyet mensuplarımızı hedef alan, ancak amacıyla ülkenin birlik ve beraberliğini bozmaya yönelik 
gerçekleştirilen, 17’si sivil, 15’i polis memuru olmak üzere toplam 32 vatandaşımızın yaralanmasına sebep olan 
bombalı saldırıyı Memur-Sen ailesi olarak lanetliyoruz. Ülkemizin birlik ve beraberliğine giden yolda, devletle 
milletin yakınlaşmasını her gördüklerinde kanlı bir eylem sahneye koyan terör örgütlerinin bu eylemleri, 
kenetlenmemizi daha da artıracaktır. Ülkemizi ve birlik-beraberliğimizi bölmek isteyenlere karşı, milletimiz 
sağduyusu ile cevap verecektir. Bu uğurda mücadele eden mihraklara fırsat verilmeyecektir. Sonuç olarak, 
amacı, sonucu ve geçekleştireni kim olursa olsun, her türlü terör eylemini şiddetle protesto ettiğimizi belirtir-
ken, yaralı emniyet mensuplarımızla vatandaşlarımıza Allah’tan acil şifalar diliyoruz.” Denildi.

GÜNDOĞDU: BAYRAMIN OLUŞTURDUĞU SEVGİ İKLİMİ DEVAM ETSİN

15 Kasım 2010  
‘Kurban Bayramı’ dolayısıyla bir mesaj yayınlayan Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, özel günlerin 
toplumdaki yerine dikkat çekerek, bunun kıymetinin bilinmesi gerektiğini vurguladı. Bayramların, giderek kay-
bettiğimiz sevgi, kardeşlik, paylaşma ve dayanışma gibi insani değerlerimizi yeniden kazanmamıza, toplumda 
barış ve huzur ortamının yaygınlaşmasına sebep olan müstesna zaman dilimleri olduğunu da bildiren Gündoğ-
du, “Bayramın oluşturduğu sevgi, saygı, hoşgörü ve kardeşlik iklimi içinde, dargınlıkların ve küskünlüklerin sona 
ermesini ve milletin değerleriyle kavgalı olanların bu değerlerle barışmasını temenni ediyorum” dedi. Kurban 
ibadetinin, bir yandan kişinin Allah’a yakınlaşmasını simgelerken, diğer yandan toplumda kardeşlik, dayanışma 
ve yardımlaşma bilincinin gelişmesine, sevgi ve dostluğun yaygınlaşmasına zemin hazırladığına da vurgu ya-
pan Gündoğdu, “Mutlulukların arttığı, acıların paylaşılarak azaldığı özel günlerden biri olan Kurban Bayramı’nı 
idrak ediyoruz. Toplumumuzun refah ve mutluluğu için her zaman özveriyle görevlerini sürdüren tüm kamu 
çalışanlarının, aziz milletimizin ve tüm İslam âleminin Kurban Bayramı’nı kutluyor, mutluluklarımızın artmasına, 
hüzünlerimizin azalmasına vesile olmasını temenni ediyor, barış, huzur, hoşgörü ve mutluluk getirmesini dili-
yorum.” Şeklinde konuştu.

GÜNDOĞDU: TÜRKLER DAVASI, YARGI REFORMU  
GEREKLİLİĞİNİ ORTAYA KOYDU

5 Aralık 2010  
‘Kemal Türkler Davası’ ile ilgili yazılı bir açıklama yapan Memur-Sen Ahmet Gündoğdu, “Toplumu ilgilendi-
ren bu kadar önemli davaların sonuçlanmaması ve insan haklarına yapılan müdahalelere dur denilememesi 
de gösteriyor ki, yargının üst kademelerindeki hukukçularımızın birinci görevi, siyasi parti temsilcisi gibi tavır 
sergilemek değil; adaletin tecellisini sağlamaktır. Bunu bir kenara bırakıp siyasi parti temsilcisi gibi tavır sergile-
yenlerin öncelikli görevleri bu sorunları çözmek, toplumun adalete inanmasını sağlamaktır” ifadelerini kullandı. 
Davanın zaman aşımına düşmesinin mağdurlarından birinin de, Kemal Türkler’in ailesi olduğunu hatırlatan 
Ahmet Gündoğdu, bu kadar uzun süre sabırla bekledikten sonra dosyanın zaman aşımından ortadan kalk-
masının oluşturduğu üzüntüye dikkat çekti. Gündoğdu, “Eşinin katilinin hak ettiği cezayı alışını görememek, 
gözü önünde katledilen babasının katilinin yargılandığı dosyanın zaman aşımı nedeniyle ortadan kalkmasını 
üzüntüyle izlemek çok zor bir durumdur. Kemal Türkler’in ailesine bir kez daha Allahtan sabır diliyoruz” dedi.

İNSANIN İHMAL, HAKLARININ İHLAL EDİLMEDİĞİ BİR DÜNYA İSTİYORUZ

10 Aralık 2010 
Memur-Sen, ‘İnsan Hakları Evrensel Bildirisi’nin 62 yıl önce kabul edilişi dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Memur-



Sen mesajında; “ BM Genel Kurulu’nda 10 Aralık 1948 tarihinde bildirinin kabul edilmesiyle birlikte her 10 
Aralık, Birleşmiş Milletler’e üye ülkelerce Dünya İnsan Hakları Günü olarak kutlanmaktadır. Esas amacı temel 
insan haklarının hiçbir endişeye meydan vermeden bütün insanlara uygulanmasına yönelik çalışmalar olan 
İnsan Hakları Evrensel Bildirisi ve İnsan Hakları Günü, maalesef üye ülkelerin ilgisizliği ve gücü elinde bu-
lunduran yönetimlerin ikiyüzlülüğü sayesinde istenen seviye ve başarıyı yakalayamamıştır. Dünya genelinde, 
ezilen, hakkı elinden alınan, özgürlükleri gasp edilen; ne yazık ki çoğunlukla haklılar olmuştur. Yaşama hakkı 
dahil her türlü hakkın elinden alındığı, başkalarını yaşatmak uğruna birilerinin öldürülmesine göz yumacak 
veya teşvik edecek barbarlık ve hak ihallerinin yaşandığı, yakın tarihimize bakıldığında görülecektir. İnsan 
Hakları Evrensel Bildirisi’nde yer aldığı üzere, insan haklarının hiçbir tereddüde meydan vermeden herkese 
eşit şekilde uygulanması herkesin temel hakkıdır. Temel insan hak ve özgürlükleri ihlalinin hiç yaşanmadığı, 
herkesin özgürce eğitim alabildiği, inancını gizlemeden istediği işte çalışabildiği, her türlü özgürlük ve hakları 
herkesin kullandığı oranda kullanabildiği bir dünya ümidiyle, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü’nün adına 
uygun bir şekilde kutlanmasını umut ediyoruz.” görüşlerine yer verildi.

MEMUR-SEN, EŞİT İŞE EŞİT ÜCRET İSTEDİ
23 Aralık 2010 
Memur-Sen, eşit işe eşit ücret verilmesini sağlayacak yasal düzenlemenin, torba kanun taslağından çıkarılmasını 
TBMM önünde basın açıklaması yaparak protesto etti. Memur-Sen Genel Mevzuat ve Toplu Görüşme Sekreteri 
ve Enerji Bir-Sen Genel Başkanı Hacı Bayram Tonbul tarafından yapılan açıklamada, söz konusu uygulamanın ça-
lışma barışını sağlamaya yönelik olduğu, ancak maliye bürokratlarının bütçeye ağırlığı hissedilmeyecek orandaki bir 
artışı gerekçe göstererek çalışma barışının engellendiğini söyledi. TBMM Dikmen Kapısı önünde yapılan açıklamada 
konuşan Hacı Bayram Tonbul, kamu görevlileri arasında ücret farklılıklarının giderilmesine yönelik 2008 yılı Ağustos 
ayından itibaren ek ödeme uygulaması başlatıldığını hatırlattı. Tonbul, 375 sayılı KHK’de gerekli düzenleme yapılmak 
suretiyle hayata geçirilen ek ödeme uygulaması kapsamında 399 sayılı KHK’nin ekli 1 Sayılı Cetvele tabi personelin 
ek ödeme kapsamı dışında tutulduğunu ve bu uygulamayla yönetici konumundaki 657 sayılı Kanuna tabi personelin 
ücretlerinin, maiyetindeki personelden daha düşük konuma geldiğini kaydetti. Tonbul, bunu önlemek için, Torba 
Kanun olarak bilinen Kanun Tasarısında yer verilen bir hükümle mağdur durumdaki personele ödenecek ek tazmi-
nat oranlarının %200’e kadar çıkarılmasına imkan sağlayan bir değişiklik öngörüldüğünü de belirterek, söz konusu 
düzenlemenin, kanun tasarısı’nın kapsamından çıkarıldığını hatırlattı. Söz konusu rakamın bütçeyi etkilemeyecek 
oranda bir artış getirdiğini de ifade eden Hacı Bayram Tonbul, bu rakamın, çalışma huzur ve barışının sağlanması, 
hakkaniyete aykırı bir olumsuzluğun giderilmesi gibi hususlar dikkate alındığında kabul edilemeyecek bir maliyet 
olmadığına dikkat çekti.

YÜKSEKÖĞRENİMDE, AYRILAN HERKESE GERİ DÖNÜŞ HAKKI VERİLMELİ

24 Aralık 2010 
Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, yüksek öğrenim hakkından ne şekilde olursa olsun, mahrum 
olan veya bırakılan herkese geri dönüş kapısının açılmasını istedi. Konuyla ilgili olarak yazılı bir açıklama ya-
pan Ahmet Gündoğdu, referandumla, 82 Anayasası’nın militarist düzenlemelerinin tarih olduğunu belirterek, 
Anayasanın militarist hükümlerine yönelik bu temizliğin bir benzerinin, 12 Eylül darbesiyle oluşan fiili mağduri-
yetler konusunda da gerçekleştirilmesi çağrısında bulundu. 12 Eylül 1980 ve benzeri dönemlerde demokratik 
parlamenter rejim üzerinde oluşturulan antidemokratik ara süreçler sonucu, çeşitli nedenlerle yükseköğretim 
kurumlarıyla ilişiği kesilen vatandaşlara, yükseköğrenimlerine devam etme hakkı sağlayacak yeni bir fırsat 
oluşturulması çağrısında bulunan Memur-Sen Genel Başkanı Gündoğdu, yetişmiş insan gücünün arttırılmasına 
katkı sağlayacağına inandığı ve gerekli gördüğü bu çalışmanın, geçmiş dönemlerde çeşitli nedenlerle yükseköğ-
retim kurumlarıyla ilişikleri kesilen ve belli aralıklarla yürürlüğe konulan öğrenci aflarından yararlanamayanları 
da kapsayacak bir içerikle tamamlanmasının önemine dikkat çekti. 
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2011, DEMOKRATİKLEŞMENİN TAMAMLANDIĞI BİR YIL OLMALIDIR

31 Aralık 2010 
Memur-Sen, 2011 yılında demokratikleşmenin tamamlanması gerektiğini bildirdi. 2010’un, tarihi gelişmelerin 
yaşandığı bir yıl olduğuna dikkat çekilen açıklamada, “Gerek kamu çalışanlarımız, gerek ülkemiz, gerekse dış 
gelişmeler açısından tarihe yön verecek gelişmeler yaşadık. Memur-Sen olarak, 2010 yılında, Uluslararası 
Demokrasi Kongresi düzenleyerek, ülkemizin demokratikleşme sürecinde yaptıkları ve yapması gerekenlere 
dikkat çektik. Daha sonra kamu çalışanları açısından önem taşıyan, Toplu Sözleşme Çalıştayı’na katıldık. Bunun 
devamında, Memur-Sen olarak bu yönde çalıştaylar ve çalışmalar gerçekleştirdik. Son kez gerçekleştirdiğimiz 
toplu görüşmelerde, son 9 yılın en iyi sonuçlarını elde ettik.” denildi. Açıklamada şöyle denildi: “2011 yılının, 
yarım kalmış demokratikleşme hamlesinin tamamlandığı, kamu çalışanlarının elde ettikleri toplu sözleşme hak-
kını grev hakkıyla taçlandırdığı, temel insan hak ve özgürlüklerinin ihlal edilmediği, sendikalılaşmanın önündeki 
engellerin kaldırıldığı bir yıl olmasını ümit ediyor, kamu çalışanlarımıza, milletimize ve insanlığa sevgi, barış, 
sağlık ve hoşgörünün egemen olduğu bir yıl olmasını diliyoruz.”

11 YIL GEÇTİ... AKİF İNAN’IN EMANETİ EMİN ELLERDE

6 Ocak 2011 
Memur-Sen Genel Merkezi, ‘Memur-Sen’in kurucusu, şair, fikir ve sanat adamı, düşünür Mehmet Akif İnan’ın 
vefat yıldönümü dolayısıyla düzenlediği anma programında yer alan açıklamasında, “O, 11 yıl önce bugün  ara-
mızdan ayrıldı. İnanmış ve adanmış bir avuç insanla yola çıkarak önce Eğitim Bir-Sen’i, ardından da Memur-Sen 
Konfederasyonu’nu kuran İnan, geleceği inşa edecek neslin yetişmesi için harcadığı emeğin ardından bu neslin 
örgütlü mücadelesini de başlatmış oldu. Sendika ile başlayıp, konfederasyonla devam eden İnan’ın sendikası 
Memur-Sen, bugün 400 binleri aşan üyesiyle Türkiye’nin en büyük sivil toplum örgütü konumunda. Birçok 
sendikasıyla yetkili olan Memur-Sen, 2011’de yetki sayısını artırarak gücüne güç katacak. Sendikacılığı sadece 
kamu çalışanlarının haklarını korumakla sınırlı tutmayan Memur-Sen, milletimizin ve tüm insanlığın sessiz çığ-
lıklarının da sesi olmuş durumda. Mehmet Akif İnan, Mescid-i Aksa şairi unvanını hak edecek kadar büyük şair, 
yazıları gençlere yol haritası olacak kadar güçlü bir kalem erbabı, Türkiye’nin en büyük sivil toplum örgütünün 
kuruluşunu sağlam temel ve ilkeler üzerinde bina eden sivil toplumcu ve sendikacı. Tüm bu özelliklerinin ya-
nında bir de derviş, eren, bilge ve arif Mehmet Akif İnan.  Diyordu ya, bir şiirinde; Kim demiş her şeyin bitişi 
ölüm,/ Destanlar yayılır mezarımızdan... 
Bu destanlar hiç bitmeyecek.Emanetin emin ellerde..Emanetinin bekçileri seni her geçen gün biraz daha fazla 
özlerken, emanetine sahip çıkmanın mutluluğunu yaşıyor. Ruhun şad, mekânın cennet olsun...”sözlerine yer 
verildi.

ADALETTEKİ GECİKMEYE SON VERMEK İSTİYORSAK  
GECİKMEKSİZİN YARGI REFORMUNA START VERMELİYİZ

11 Ocak 2011 
Memur-Sen, ‘Tutuklama süresine sınırlama getirilmesini öngören Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 102 nci 
maddesinin 31 Aralık 2010 tarihinde yürürlüğü girmesi sonrasında yaşananlarla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. 
Memur-Sen’in açıklamasında;   “Tutukluluk süresinin kısaltılması düzenlemesinin yürürlüğe girmesiyle ortaya 
çıkan ve ayan beyan hale gelen çelişkiler ve olaylar, yıllardır söyleye geldiğimiz “yargı reformu gerekli” tespi-
timizin doğruluğunu teyit ediyor. Bu kapsamda, Memur-Sen olarak; yargı sisteminin geç ya da hiç işlememe-
sinden kaynaklanan sorunların çözümünde aşağıda sıraladığımız önerilerin dikkate alınmasını istiyoruz. Önce-
likle hâkim ve savcı açığı giderilmelidir. Hâkim ve savcı açığı giderilmeden, alınacak diğer tedbirler uygulama 
imkânından yoksundur. İstinaf mahkemeleri, kuruluş süreci hızlandırılarak kısa sürede hayata geçirilmelidir. 
Ceza mahkemelerinde karar vermeyi kolaylaştıracak ve hızlandıracak iş ve işlemleri gerekçeleştiren, Adli Tıp 
Kurumu ve Adli Kolluk Teşkilatı gibi yargısal faaliyetlere destek sağlayan kurum ve yapılar, gerekli personel 



desteği sağlanmak kaydıyla yeniden yapılandırılmalıdır. Yargı organları tarafından yapılan tebligatların kısa sü-
rede gerçekleştirilmesine imkân sağlanmalıdır. İstinaf mahkemelerinin kuruluşuna ve etkin bir şekilde faaliyete 
geçmesine kadar geçecek sürede, -geçici bir düzenlemeyle- Yargıtay’daki daire sayısının artırılması suretiyle 
mevcut birikmiş dosyaların karara bağlanması sağlanmalıdır. Kamuoyunda bilinen adıyla Cihaner dosyasını 3 
ayda karara bağlarken hangi gerekçeyle olduğu belirsiz bir şekilde 10 yıldır bazı davaları hala karara bağla-
yamayan Yargıtay’ın özellikle de ceza davalarında dosyanın ele alınmasına ilişkin takdiri keyfiyetinin ortadan 
kaldırılması amacıyla, mutlaka yasal bir düzenleme yapılmalıdır.” İfadelerine yer verildi.

TÜRKİYE İÇİN UTANÇ VERİCİ BİR KARARDIR

19 Ocak 2011 
Memur-Sen, 2010 yılı (ALES) sınavının kılavuzunda yer alan kılık-kıyafetle ilgili düzenlemelerin Danıştay tara-
fından yürütmesinin durdurulmasına ilişkin bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada; “2010 yılı Akademik Perso-
nel ve Lisans Üstü Eğitim Giriş Sınavı (ALES) sonbahar dönemi kılavuzundaki kılık kıyafetle ilgili düzenleme-
lerin Danıştay 8. Dairesi tarafından yürütmesinin ‘’fiziksel teşhiste sorun olabilir’’ gerekçesiyle durdurulması 
ve böylece başörtülü adayların sınavlara girişinin engellenmesi’  demokratikleşme adımlarının ardı ardına 
atıldığı bir Türkiye’ye yakışmamaktadır. Yargı mensuplarının görevi, 2010 Akademik Personel ve Lisans Üstü 
Eğitim Giriş Sınavı (ALES)’nda başörtülü kızlarımızın “niyetlerini okumak” değil, onların “okuma niyetlerini 
korumak”tır. Yükseköğrenim gören kızlarımızın başlarını açtırmak için çaba gösterenleri, yükseköğrenim genç-
liğimizin ufkunu açmak için çaba göstermeye davet ediyoruz. Başörtülü kızlarımıza baskı uygulamak için “ikna 
odası” oluşturanlara, milletimizin 12 Eylül’de insan hak ve özgürlükleri açısından yeni bir ders verdiğini tekrar 
hatırlatmakta fayda görüyoruz. Danıştay’ı millete rağmen değil, millet ve milletin değerleri adına karar verme-
ye davet ediyoruz.” Sözlerine yer verildi. 

‘ÇOK GEÇ OLMADAN’ YARGI REFORMU

2 Şubat 2011 
Yargıtay ve Danıştay Kanun Tasarısı üzerinde yaşananlarla ilgili yazılı bir açıklama yapan Genel Başkan Ahmet 
Gündoğdu, 12 Eylül 2010’da gerçekleştirilen referandumla milletimizin vesayet zincirlerini kırma ve ileri de-
mokrasiye doğru yol alma kararlılığını ortaya koyduğunu, askeri ve sivil bürokratik vesayetin sürmesini isteyen-
lerle onların güdümünde olmayı tercih edenlerin bu gerçeği görmemekte ısrar ettiğini ifade etti.  Memur-Sen 
Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, yargıda söndürülmesi gereken bir yangın olduğunu, yangını söndürmek 
için yapılması gerekenin ise, ‘çok geç olmadan’ yargı reformu olduğunu söyledi. Gündoğdu, ‘hakkınızı sokakta 
arayın diyerek vatandaşa “ihkakı hak” daveti yapmanın da,  vatandaşın kendisine yüklediği görevi yerine getir-
mekteki aczin ifadesi olduğunu kaydetti. Ergenekon’un avukatlığını yapmaktan Anayasa değişikliğiyle ilgilenme-
ye zaman ayıramayanların şimdi de, yargı reformunu engelleme çalıştıklarını dile getiren Gündoğdu, yapılanın 
statükonun avukatlığına devam etmek olduğunu kaydetti. ‘Hakkınızı sokakta arayın’ diyerek vatandaşa “ihkakı 
hak” daveti yapanların, vatandaşın kendisine yüklediği görevi yerine getirmekteki acziyetlerini ifade ettiklerini 
dile getiren Gündoğdu, milletin siyasetçilerden kendisini sokağa çağırmayı değil ileri demokrasiye yükseltecek, 
dünya ekonomi liginde ilk sıralara çıkaracak seçenek ve projeler beklediğini vurguladı.

ÇALIŞMA ŞARTLARI İYİLEŞMELİ, DENETİMDEKİ ÇOK SESLİLİK GİDERİLMELİ

4 Şubat 2011 
Memur-Sen’in, ‘Ankara OSTİM ve İvedik Organize Sanayi Bölgeleri’nde yaşanan iki patlamalar ve hayatını 
kaybeden vatandaşlarımızla’ ilgili yaptığı yazılı açıklamada; “Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rah-
met; ailelerine, yakınlarına, çalışma arkadaşlarına sabır ve başsağlığı dilerken, hastanelerde tedavi gören yaralı 
vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyoruz. Her iki patlamanın sebeplerine yönelik çelişkili açıklamalar yapılmak-
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ta, özet olarak da denetim eksikliği ve yetersizliğinden bahsedilmektedir. Patlamanın yaşandığı fabrikalardan 
birinin ruhsatının olmadığı bile söylendi. Organize Sanayi Bölgeleri’ni denetlemekle yükümlü ilgili kurum ve 
kuruluşlar, işlerini tam olarak yapmalı, çalışma şartları, iş güvenliği gibi hususlarda azami hassasiyet gösterilme-
lidir. İşletmenin zararı, belki sigorta ile karşılanacaktır. Ancak giden canların hiçbiri geri gelmeyecek, gözü yaşlı 
ailelerin acısı hiç dinmeyecektir. Bu acıların bir daha yaşanmaması için, sorumlu kurumlar sorumlulukları ge-
reği üzerlerine düşen görevi yapmalı, bu faciaların tekrar yaşanmasının önüne geçmelidir. Hayatını kaybeden 
vatandaşlarımıza tekrar Allah’tan rahmet diliyor, sorumlular hakkında gerekenin yapılacağına olan inancımızı 
ifade etmek istiyoruz.” Denildi.

MEMUR-SEN: EMEKLİ BİR-SEN AYRILMADI, BİZ AYIRDIK

22 Şubat 2011 
Memur-Sen tarafından yapılan yazılı açıklamada, Emekliler Birliği Sendikası’nın konfederasyon çatısından kendi 
istekleri ile ayrılmadığını, yönetim kurulu kararı ile Emekli Bir-Sen’in konfederasyonla bağının sona erdiril-
diği bildirdi. Açıklamada, bu ayrılık kararının birçok sebepten alındığı, ancak ilk sırayı Memur-Sen Yönetim 
Kurulu’nun iyi niyetli uyarılarına rağmen, konfederasyonun temel ilkeleri ve korumakta olduğu değerleriyle 
örtüşmeyecek eylem ve söylemlerin oluşturduğuna dikkat çekildi. Emekli Bir-Sen’in, Memur-Sen ve bağlı 
sendikaları tarafından ortaya konan ilke, değer ve hedefleri gerçekleştirmeye katkı sunabilecek durumda 
olmadığının da belirtildiği açıklamada, Memur-Sen Yönetim Kurulu’nun aldığı ‘ayırma’ kararının 21.01.2011 
tarihli olduğu, bu kararın da aynı gün tebliğ edildiği belirtildi. Emekli Bir-Sen’in cevabi yazısının 11.02.2011 ta-
rihli olduğuna dikkat çeken Memur-Sen, aradaki zaman farkının bile ayırma olduğunu ortaya koyduğunu ifade 
etti. Emekli Bir-Sen Genel Başkanı İsrafil Odabaş’ın kamuoyunu yanıltıcı söz ve açıklamalarda bulunduğunu 
dile getiren Memur-Sen’in açıklamasında, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapılması 
zaruretinin doğduğu ifade edildi.

28 ŞUBATIN SORUMLULARI YARGILANMALI

28 Şubat 2011 
Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu,  28 Şubat’ın yıl dönümünde yazılı bir açıklama yaptı. Açıkla-
masında, post modern bir darbe olarak adlandırılan 28 Şubat’ın ülkemize ve milletimize kaybettirdikleriyle 
tarihe kara bir leke olarak geçtiğini ifade eden Gündoğdu, “28 Şubat süreci, sürgünler, işkenceler, yolsuzluklar,  
fişlemeler ve zulümler tarihidir. Aynı zamanda psikolojik harp tekniklerinin ve toplum mühendisliğinin yoğun 
bir biçimde kullanıldığı bir dönemin adıdır. Darbeciler tarafından bu sürecin bin yıl devam edeceği söylense de 
10 yıl geçmeden 27 Nisan 2007’de gece saat 23.20’de yayınlanan e-muhtıranın sivil hükümet tarafından akim 
bırakılmasıyla birlikte son bulmuştur” şeklinde konuştu.  28 Şubat süreci aktörlerinin ülkeye milyar dolarlık za-
rarları, demokrasi yolculuğunda geriletmeleri ve on binlerce insanı mağdur etmelerine karşın ellerini kollarını 
sallayarak gezdiklerine işaret eden Ahmet Gündoğdu, bu sürecin sorumlularının yargılanması için Cumhuriyet 
Savcılarını göreve çağırdı.

MEMUR-SEN, DEMOKRATİK ANAYASA İSTEDİ

06 Mart 2011 
Memur-Sen’in Kızılcahamam’da gerçekleşen ‘Türkiye Buluşması’ndan ‘Tam Demokrat Anayasa’ isteği çıktı. 
Türkiye Buluşması sonrası oluşturulan Sonuç Bildirisi’nde 40 maddeye yer verildi. Bildiride, demokratik ve sivil 
anayasa, kamu çalışanlarının referandumla elde ettiği toplu sözleşme hakkını kullanma imkanı verecek uyum 
yasalarının bir an önce tamamlanması, istihdama yönelik projeler geliştirilmesi, başörtüsü yasağının kalkması, 
başörtülü seçme hakkına sahip kişilerin seçilebilme hakkına kavuşmasının önemine vurgu yapıldı.Toplantı son-
rası yapılan açıklamada, kamu görevlilerinin toplu sözleşme hakkını fiilen kullanmalarına ve ilk toplu sözleşme 



masasının 2011 yılında kurulmasına imkan sağlayacak toplu sözleşmeye yönelik yasal düzenlemelerin mutlaka 
seçimden önce yürürlüğe konulması gerektiği ifade edildi. Milletvekili seçimlerine de atıfta bulunulan Memur-
Sen’in bildirisinde, siyasi partilerin, kadın milletvekilinin görev almasını sağlayacak şekilde aday listelerinde ka-
dın adaylara yer vermesi de istendir. Bununla ilgili olarak da, TBMM İçtüzüğündeki tayyör dayatmasının kaldı-
rılması, seçme hakkına sahip olan başörtülü kadın vatandaşlarımızın seçilme hakkını kullanmalarının önündeki 
engellerin kaldırılması çağrısı yapıldı.“12 Haziran seçimleriyle yenilenecek TBMM’nin ilk hedefinin, milletimizi 
“askeri darbe ürünü” Anayasayla yönetmek ve yönetilmek ayıbından bütünüyle kurtaracak yeni bir Anayasa 
yapmak olmalıdır” denilen sonuç bildirisinde, 28 Şubat sürecinde dayatılan kesintisiz zorunlu eğitim uyguluma-
sına son verilmesi istendi. İstihdama yönelik görüşlerin de yer aldığı Türkiye Buluşması Sonuç Bildirisi’nde, Yeni 
istihdam alanları oluşturmak kapsamında, GAP, DAP, KOP ve benzeri büyük ölçekli projelerin hızlandırılması 
gerektiği ifade edildi. Ayrıca, istihdam ve ekonomi alanındaki kayıt dışılıkla mücadelenin kararlılıkla devam edil-
mesi gerektiği ifade edildi.12 Eylül’de gerçekleştirilen Anayasa değişikliğiyle birlikte anayasal bir kurum haline 
getirilen Ekonomik ve Sosyal Konsey’e ilişkin yasal düzenlemenin ivedililikle yürürlüğe konulmasının istendiği 
bildiride, bu çerçevede, en çok üyeye sahip üç kamu görevlileri sendikaları konfederasyonunun Konsey üyesi 
olmasına, bunlar tarafından belirlenecek bir temsilcinin Konsey Başkan Yardımcısı sıfatıyla Başkanlık Divanında 
yer almasına ve Konsey toplantıları sonunda gündemdeki konuları kapsayan sonuç bildirisi yayımlanmasına 
yönelik düzenleme yapılması önerildi. Sözleşmeli personel istihdamının temel istihdam şekli haline getirmeye 
yönelik uygulamalardan vazgeçilerek mevcut sözleşmeli personelin kadrolu statüye geçirilmesini de isteyen 
Memur-Sen, bu kapsamda, 657 sayılı Kanunun 4/B, 4/C maddeleri ile 4924 sayılı Kanun ve diğer ilgili mevzuat 
kapsamında çalıştırılan sözleşmeli personelin mali haklar yönüyle kayba uğramaksızın kadrolu statüde istih-
dam edilmelsi çağrısı yapıldı.Memur-Sen’in sonuç bildirisinde dış politikaya yönelik adımların başarılı olduğu, 
faili meçhullerin aydınlatılması, kayıpların bulunması, gençlerin zararlı alışkanlıklardan korunmasına yönelik 
çalışmaların artarak sürdürülmesi, vergi dağılımının da gelire göre dengelenmesi hususlarına dikkat çekildi.
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ULUSLARARASI KURULUŞLARA ÜYELİK ÇALIŞMALARI

Konfederasyonumuzun Uluslararası Kuruluşlara Üyeliği için 17 Şubat 2009 tarihinde araştırmalarımıza başlamış bu-
lunmaktayız. Yaklaşık 12 aylık yazışmalardan sonra Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu Konfederasyonumuza 
üyelik başvurusu formlarını göndermiştir. Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu Konfederasyonumuza gönderdiği 
elektronik postada başvurumuz aldıklarını ve Genel Kurulda objektif olarak değerlendirileceğini ve değerlendirme 
sonucunun Konfederasyonumuza bildirileceğiniz belirtmiştir. Bu tür üyelik çalışmalarının uzun bir müzakere süreci 
gerektireceği göz önünde bulundurulmalıdır.

Gerek Uluslar arası Sendikalar Konfederasyonuna gerekse Avrupa Sendikalar Konfederasyonuna üyeliği, Konfede-
rasyonumuzun üye sayısı oranında bu kurumların karar alma organlarında temsil hakkı elde edecek olması bakı-
mından önemsiyoruz. Zira bu kurumların gerek İLO gerek hükümetler nezdinde önemli bir yaptırım gücü bulun-
maktadır. 

Bu kurumlara üyeliği önemsememizin bir başka nedeni de ülkemiz hakkında alınacak olumsuz kararları engellemek-
tir. Karar alma organlarında yer almakla bu tür bazı teşebbüsleri de azaltmış olacağız. 

MEMUR-SEN ILO’NUN 97.GENEL KURULUNA KATILDI – 8 - 13 Haziran 2008

28 Mayıs’ta başlayan ILO’nun 97.Genel Kurul çalışmaları, 13 Haziran’da sona erdi. ILO’nun bu yılki oturumları, 
komite çalışmaları ile başladı. Komite çalışmalarında iki ayrı başlıktaki raporlar ele alındı.

Bu raporlardan ilki “Kırsal kesimde fakirliğin azaltılması için istihdamın desteklenmesi” başlığını ikinci rapor ise 
“İyileştirilmiş üretkenlik, istihdamın büyümesi ve kalkınma için beceriler” başlığını taşıyordu. ILO toplantılarında 
ayrıca ILO üyelerinin, küreselleşme bağlamında hedeflerine ulaşabilmelerine yardım edebilmek için ILO kapa-
sitesinin güçlendirilmesi konusu tartışıldı. 

8 Haziran 2008 Pazar günü Cenevre’ye giden Genel Başkan Ahmet Gündoğdu ve Memur-Sen heyeti, aynı gün 
akşamı Türkiye’nin Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Üzümcü tarafından Bü-
yükelçilik konutunda düzenlenen resepsiyona katıldı. 

Memur Sen heyeti, 9 Haziran Pazartesi günü Cenevre’deki BM Sarayı’ndaki yapılan Genel Kurul çalışmalarına 
katıldı. 
  
Genel Kurul çalışmaları, ILO Genel Direktörü Juan Somavia’nın yaptığı konuşmayla başladı. Somavia konuşma-
sında iş, maaş ve üretkenlikte küresel düzeyde ortaya çıkan dengesizliklere dikkat çekti ve “Sosyal Adaletsizliğin 
Küreselleşmesinin Engellenmesi için” acilen karşı tedbirler alınması gerektiğini söyledi. 
 
 

MEMUR-SEN, ILO TÜRKİYE DİREKTÖRLÜĞÜ’NÜN TOPLANTISINA KATILDI  

01 Temmuz 2009
Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, ILO Türkiye Direktörlüğü ev sahipliğinde, ILO Avrupa ve Orta 
Asya Bölge Direktörü Petra Ulshoefer’in Türkiye ziyareti dolayısıyla düzenlenen toplantıya katıldı.

Toplantıda konuşan ILO Avrupa ve Orta Asya Bölge Direktörü Petra Ulshoefer, ‘Sosyal Ortaklarla ILO’nun 
İnsana Yakışır İş Programı’ ve ILO-Türkiye ilişkilerinin görüşüldüğü toplantıda, Türkiye’nin bu alanda olumlu 
adımlar attığını söyledi.
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Cenevre’de yapılan son ILO Konferansı sırasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer’le görüş-
tüklerini dile getiren Ulshoefer, Türkiye’de iş barışı, çalışma şartları, çalışma hayatına ilişkin düzenleme ve uy-
gulamalarla ilgili olumlu adımların atıldığını kaydetti. Türkiye’de çalışma hayatına yönelik yaşanan sorunları ve 
çözüm önerilerine  Bakan Dinçer’in olumlu yaklaşımlarından duyduğu memnuniyeti de ifade eden Ulshoefer, 
çalışma hayatının içinde yer alan sivil toplum örgütlerinin katılım ve destekleriyle daha iyi sonuçlar elde edile-
bileceğini ifade etti.

Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu da, konfederasyon olarak, emeğe saygı, iş barışı, eşit işe eşit üc-
ret gibi sendikal faaliyetlerinin temel yapısını ve mantığını oluşturan konuların savunucusu ve takipçisi oldukla-
rını vurgulayarak, çalışma hayatını kapsayan konularda öneri ve çekincelerini dile getirdi.

ILO Avrupa ve Orta Asya Bölge Direktörü Petra Ulshoefer’in çalışma hayatına yönelik yaptığı gezi ve toplan-
tılarla ilgili bilgilendirme konuşmasının Türkçe çevirisi ve toplantının açılış konuşmasını ise ILO Türkiye Temsil-
cisi Gülay Aslantepe yaptı.

Söz konusu toplantıya, Memur-Sen’in yanı sıra bazı sivil toplum örgütü temsilcileri de katıldı.

MEMUR-SEN’DEN TÜRKSOY’A ZİYERET

06 Temmuz 2009

06.07.2009 tarihinde Konfederasyonumuz Genel Eğitim ve Dış İlişkiler Sekreteri Sayın Ahmet Kaytan TÜRKSOY 
Genel Müdür Yardımcısı Yrd. Doç Dr. Fırat Purtaş’ı ziyaret etti.

Ziyarette konuşan TÜRKSOY Genel Müdür Yardımcısı Purtaş, TÜRKSOY’un görevleri, yapısı ve yaptığı çalışmalar 
hakkında bilgi verdi. 
Memur-Sen Genel Eğitim ve Dış İlişkiler Sekreteri Ahmet Kaytan da, Memur-Sen’in çalışmaları hakkında bilgi ver-
di. Memur-Sen’in mevcut durumda Türkiye’nin en büyük konfederasyonu olduğunu belirten Kaytan, TÜRKSOY 
ve TİKA gibi kurumların faaliyet gösterdiği coğrafyada gerek TÜRKSOY ve TİKA’nın faaliyet alanları ile ilgili gerek 
bu coğrafyada yer alan ülkelerdeki sendikalarla işbirliği yaparak ortak bir platform oluşturmak istediklerini ifade etti. 
Kaytan ayrıca TÜRKSOY’un ilgi alanında olan coğrafyada yer alan ülkelere yönelik olarak hazırladığı projeler ve fa-
aliyetlerde de Memur-Sen’in yer almak istediğini ifade etti. 

TİKA ZİYERETİ

Memur-Sen Genel Eğitim ve Dış İlişkiler Sekreteri Ahmet Kaytar TİKA Başkan Yardımcısı: Metin Arstlantaş’ı ziya-
ret etti. 
Ziyerette hem TİKA’nın faaliyetleri hem de Memur-Sen’in faaliyetleri hakkında karşılıkli bilgi alışverişi yapıldı. 

Buna ilave olarak TİKA’nın faaliyet gösterdiği Karadeniz Havzası Programı’na dâhil ülkelerden proje ortakları bulun-
ması hakkında neler yapılabileceği konuları da ele alındı. 

BÜYÜKELÇİLİK ZİYARETLERİ

1-17 Temmuz 2009
Memur-Sen, Karadeniz Havzası Programı çerçevesinde, proje kapsamında olan ülkelerle işbirliğini geliştir-



mek ve hazırlamayı düşündüğü projeler için bu ülkelerden ortaklar bulmak amacıyla ziyaretlerini sürdürüyor. 
Memur-Sen Genel Eğitim ve Dış İlişkiler Sekreteri Ahmet Kaytan bu amaçla Bulgaristan, Moldova, Rusya Fe-
derasyonu ve Romanya Büyükelçiliklerini ziyaret etti.

Ziyaretlerde hem Karadeniz Havzası proje teklif çağrısı hem de sendikal anlamda potansiyel işbirliği imkanları 
üzerinde duruldu.

Bulgaristan Büyükelçiliğine yapılan ziyarette Büyükelçilik Müsteşarı Derinka Petrova, Moldova Cumhuriyeti Bü-
yükelçiliğine yapılan ziyarette İkinci Kâtip Eugen Rusu,
 Rusya Federasyonu Büyükelçiliğine yapılan ziyarette Başkâtip Elena L. Minişa ve Üçüncü Kâtip Sergey Koritskiy, 
Romanya Büyükelçiliğine yapılan ziyarette de Birinci Kâtip Sayın Alin Ivanov ile görüşüldü.

KUVEYT ÖĞRETMENLER BİRLİĞİ’NDEN MEMUR-SEN’E ZİYARET - 14 Ekim 2009

Merkezi Kuveyt’te bulunan Öğretmenler  Birliği Başkanı Abdullah E. Al-Kandari, beraberindeki heyetle Eğitim-
Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu’yu ziyaret etti. 

Eğitim-Bir-Sen’in 150 bini aşkın üyesiyle Milli Eğitim Bakanlığı’nda yetkili sendika olduğunu, Memur-Sen’in de 
380 bin üyesiyle Türkiye’nin en büyük memur konfederasyonu olduğunu belirten Gündoğdu, “Çalışanların 
ekonomik, sosyal hak ve menfaatlerinin geliştirilmesi doğrultusunda verdiğimiz sendikal mücadelemizden elde 
ettiğimiz tecrübeyi öncelikle kardeş ülkelerin benzeri teşkilatlarıyla paylaşmaktan memnuniyet duyarız. Yüzyıl-
larca bir coğrafya üzerinde aynı kültür havasını teneffüs eden insanlar olarak, aramıza çizilen suni sınırları aşarak 
biraraya gelmek, sorunlarımızı konuşmak, önerilerimizi teati etmek durumundayız” dedi. 

Eğitim-Bir-Sen’in 16. Başkanlar Kurulu Toplantısı’nı Şubat ayında Suriye’de yapacakları bilgisini veren Gündoğ-
du, bölgemizde işbirliği ve kardeşliğin geliştirilmesi yönünde adımlar atacaklarını söyledi. 

Abdullah E. Al-Kandari ise, genel merkezinin Kuveyt’te olması kararlaştırılan Öğretmenler Birliği’nin (ESLEM) ku-
ruluş çalışmalarının ilk adımının 13-14 Şubat 2008 tarihinde Kuveyt’te yapılan toplantıda atıldığını ifade ederek, 
amaçlarının, öğretmenlerin taleplerini desteklemek, çalışanların mesleki ve sendikal haklarını savunmak olduğunu 
kaydetti. 

Genel Başkan Gündoğdu, ziyaretin sonunda Kuveyt Öğretmenler Birliği Başkanı Abdullah E. Al-Kandari ve he-
yetine Memur-Sen’e ziyaretlerinin anısına bir ebru tablo hediye etti.

MEMUR-SEN’E MORİTANYA ULUSAL ÇALIŞMA  
KONFEDERASYONU’NDAN ZİYARET

13 Kasım 2009
 
Moritanya Ulusal Çalışma Konfederasyonu Genel Sekreteri Muhammed Ahmet Salek, Memur-Sen Genel Baş-
kanı Ahmet Gündoğdu ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret etti.

Moritanya’daki sendikal konularla ilgili bilgi veren Salek, ülkelerinde 4 büyük konfederasyon bulunduğunu, sen-
dikalarda genel başkanlık yerine genel sekreterlik unvanın en üst makam olduğunu belirtti. 

Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu ise konuşmasında, Memur-Sen’in 390 bin üyesiyle Türkiye’nin 
en büyük memur sendikaları konfederasyonu olduğunu söyledi. Gündoğdu, işçi ve memur sendikaları arasın-
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daki farkın, işçi sendikalarının çok önceden kurulmuş olmaları nedeniyle toplu sözleşme ve grev haklarının ol-
duğunu belirtti. 

Memurların tamamının kamuda çalışıyor olmaları nedeniyle devletin memurlara toplu sözleşme ve grev hakkı 
vermediğine dikkat çekti. Gündoğdu, Memur-Sen olarak öncelikli hedeflerinin de grevli toplu sözleşme hakkı-
nı elde etmek olduğunun altını çizdi.
 
Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, daha sonra ziyaretin anısına, Moritanya Ulusal Çalışma Konfe-
derasyonu Genel Sekreteri Muhammed Ahmet Salek’e bir ebru tablo hediye etti.

Ziyarette Genel Başkan Ahmet Gündoğdu’nun yanı sıra, Genel Basın ve Halkla İlişkiler Sekreteri Halit Ortaköy 
ile Genel Eğitim ve Dış İlişkiler Sekreteri Ahmet Kaytan da hazır bulundu.

ILO APLİKASYON KOMİTESİ’NDEN MEMUR-SEN’E ZİYARET 

5 Mart 2010

ILO Genel Kurulu Aplikasyon Komitesi’nin 2009 yılında aldığı kararla ilgili olarak, Standartlar Bölümü Başkanı 
Cleapatra Doumbia-Henry, Hukuk Danışmanı Oksana Wolfson, Aplikasyon Komitesi İşveren Temsilcisi Ed-
ward Potter, İşçi Temsilcisi Luc Cortebeeck ve ILO Türkiye Temsilcisi Gülay Aslantepe, Memur-Sen Genel 
Merkezi’ni ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, Türkiye’de kamu çalışanlarının toplu sözleş-
me ve grev hakkına sahip olamamasının bir eksiklik olduğunu söyledi. 
 
Gündoğdu, her konuda açılım sergileyen hükümetin, kamu çalışanlarına yönelik açılımdan kaçınmasını yadırga-
dıklarını ifade etti.
 
Genel Başkan Gündoğdu, “Umuyoruz ki, bu ayın sonunda TBMM’ye gelecek anayasa değişikliği paketinde bi-
zim isteklerimiz de yer alır” şeklinde konuştu.

Abant Çalıştayı’nda, Avrupa Sosyal Şartı’nın 5 ve 6. maddelerine konulan şerhin kaldırılması yönündeki görü-
şün kabul edildiğini hatırlatan Gündoğdu, Memur-Sen’in demokratikleşmeye katkı sunacak çalışmaları sürdü-
receğini belirtti. 

Ziyaretle ilgili konuşan ILO yetkilileri ise, Memur-Sen’e, geleneksel Türk misafirperverliği sebebiyle teşekkür 
etti. Yetkililer, sözü edilen yasal değişikliklerin gerçekleşmesinin çalışma hayatına katkı sunması açısından önemli 
olduğunu dile getirdi.
 
ILO heyetinin ziyaretinde, Genel Başkan Ahmet Gündoğdu’nun yanı sıra, Memur-Sen Genel Sekreteri ve 
Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Kaçar, Memur-Sen Genel Teşkilat Sekreteri Hüseyin Çumak, Memur-Sen 
Genel Basın ve Halkla İlişkiler Sekreteri Halit Ortaköy, Memur-Sen Genel Eğitim ve Dış İlişkiler Sekreteri Ah-
met Kaytan yer aldı.
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OECD HEYETİNDEN MEMUR-SEN’E ZİYARET 

18 Mayıs 2010, Salı

OECD Ekonomik Gelişmeleri İnceleme Komitesi, Memur-Sen Konfederasyonu Genel Merkezi’ni ziyaret ede-
rek, gündemdeki konular ve ekonomik gelişmeler hakkında görüş alış verişinde bulundu.
 
Heyette, Ülke Çalışmaları Şubesinden Robert Ford, Bölüm Şefi Andreas Wörgötter, Türkiye Masası Başkanı 
Rauf Gönenç ve Türkiye Masası Ekonomisti Lukasz Rawdonowicz yer alırken, Memur-Sen adına Genel Mev-
zuat ve Toplu Görüşme Sekreteri ve Enerji Bir-Sen Genel Başkanı Hacı Bayram Tonbul heyeti bilgilendirdi. Zi-
yarette Memur-Sen Genel Mali Sekreteri ve Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, Memur-Sen Genel 
Basın ve Halkla İlişkiler Sekreteri Halit Ortaköy ve Memur-Sen Genel Eğitim ve Dış İlişkiler Sekreteri Ahmet 
Kaytan da hazır bulundu.

Türkiye Masası Başkanı Rauf Gönenç, OECD’nin iki yılda bir yapılan ülke incelemeleri kapsamında Türkiye’de 
bulunduklarını, bunun ülkelerin daha hızlı kalkınmalarına yol göstermek üzere hazırlanacak rapora esas teşkil 
edecek olağan gözden geçirme kapsamında yapılan ziyaretlerden biri olduğunu söyledi. 

Memur-Sen Genel Mevzuat ve Toplu Görüşme Sekreteri Hacı Bayram Tonbul ise konuşmasında, devlet me-
murları olarak 2001 yılından beri resmi olarak sürdürdükleri sendikacılıkta Toplu Sözleşme ve Grev hakkının 
olmadığını, referanduma sunulacak Anayasa Değişikliği paketi içerisinde memurlar için Toplu Pazarlık hakkının 
verildiğini kaydetti. Geçen yıl, 2010 yılında Toplu Sözleşme ve Grev hakkı verilmediği takdirde masaya otur-
mayacaklarını söylediklerini hatırlatan Hacı Bayram Tonbul, bu amaç doğrultusunda, toplu sözleşme çalıştayı 
gerçekleştirildiğini, buradan toplu sözleşme hakkı verilmesinin yanı sıra Avrupa Sosyal Şartının 5 ve 6 ıncı mad-
delerindeki çekincelerin kaldırılmasına kadar önemli kararlar alındığını söyledi.

 ABD HEYETİNDEN MEMUR-SEN’E ZİYARET
12 Kasım 2010

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Ankara Büyükelçiliği İç Siyasi İşler Şefi ve Çalışma Ataşesi Laura H. de Otal-
varo, Politika Memuru Berna Keen ve Süheyla Tayla, sendikamızın eğitimle ilgili görüşlerini öğrenmek amacıyla 
Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu’yu makamında ziyaret etti. 

ABD HEYETİNE ‘FURKAN’ SİTEMİ 
Genel Başkan Gündoğdu, ziyaretten memnuniyet duyduğunu ifade ederek, sözlerine başladı. İsrail askerlerinin, 
Filistin’e insani yardım götüren Mavi Marmara Gemisi’ne yaptığı baskın sonrasında sessiz kalan Obama yöneti-
mine kırgın olduklarını belirten Gündoğdu, gemide bulunan yardım gönüllülerinden biri olan 17 yaşındaki ABD 
vatandaşı Furkan’ın vurularak şehit edildiğini, ancak buna sessiz kalınmasına anlam veremediklerini söyledi.  

28 ŞUBAT SÜRECİ MESLEKİ EĞİTİME BÜYÜK ZARAR VERDİ 
Gündoğdu, Cumhuriyet öncesinden başlayarak eğitim sisteminin kendini sürekli yenilediğini, geliştirdiğini, an-
cak 28 Şubat 1997 tarihli postmodern darbenin bu yenileşme ve gelişmeye müdahale ettiğini, eğitimin yol ha-
ritasını çizmesi gereken bilim, akıl ve pedagojinin bu sürecin etkisiyle hiçbir şekilde dikkate alınmadığını söyle-
di. Ahmet Gündoğdu, öğrencilerin üniversite giriş sınavlarında aynı sorulara tabi tutulduğu halde, üniversiteye 
yerleştirmede okul türüne göre işlem yapılarak meslek liselilerin önüne izahı mümkün olmayan bir katsayı en-
geli getirildiğini ve adaletsiz bir uygulama ile çok sayıda öğrencinin eğitim hakkının engellendiğini dile getirdi. 
 
Görüşmede, Memur-Sen Genel Eğitim ve Dış İlişkiler Sekreteri Ahmet Kaytan, Genel Sekreter Halil Etyemez 
ve Genel Eğitim ve Sosyal İşler Sekreteri Esat Tektaş da hazır bulundu. 



araştırma ve
raporlar
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MEMUR-SEN’DEN KRİZE YÖNELİK ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Başkanlığı’nda toplanan Ekonomi Koordinasyon Kurulu, ABD merkezli başlayan 
finansal krizin reel  sektöre sıçramaması için alınması gereken tedbirleri tartıştı. Memur-Sen’in de aralarında 
bulunduğu 15 sivil toplum kuruluşunun tek tek görüş ve önerilerini  anlattığı toplantıda  Genel Başkan Ahmet 
Gündoğdu, “Krize Yönelik Çözüm Önerileri Raporu” sundu. 

Toplantıda Memur-Sen’in görüşlerini dile getiren Genel Başkan Ahmet Gündoğdu, toplantının, sivil toplumun, 
çalışanların paydaş olarak görülmesi adına önemli olduğunu belirtti. Türkiye’deki en önemli krizin sorunların 
varlığından medet umma anlayışı olduğunun altını çizen Gündoğdu, “Terörden daha tehlikeli olan terörden rant 
elde etmeye çalışmaktır. Burada da krizden daha tehlikeli olan krizden rant elde etme anlayışıdır.”dedi. 

Ekonomik ve Sosyal Konsey’in yapısının değiştirilmesi, daha  katılımcı hale getirilmesi gerektiğini vurgulayan 
Gündoğdu,” Ekonomik ve Sosyal Konsey’in mevzuatında sorun var. İşçiler üç konfederasyonla temsil ediliyorken, 
kamu çalışanlarını ise en çok üyeye sahip konfederasyon temsil ediyor.  Bu yaklaşımla 930 bin sendikalı  memurun 
600 binin temsilcisi olan konfederasyonlar dışarıda kalıyor. Memur-Sen en kısa sürede yetkili konfederasyon 
olacaktır, bundan yüzde yüz eminim. Ancak, biz Konfederasyon olarak katılımcılığı önemsiyoruz.”şeklinde konuştu. 

Toplantıda  kriz dönemlerinde mesleki eğitim ve kalifiye elemanın öneminin ortaya çıktığını değinen Gündoğdu,  
çıraklık eğitimi ve mesleki eğitimin ekonomiye duyarlı hale getirilmesini, kat sayı adaletsizliğinin kaldırılmasını istedi.  
Üniversitelerin ideolojik tartışmaları bir kenara bırakıp bilime yönelmesini isteyen Gündoğdu,  üniversite-sanayi 
işbirliğinin gerekliliğini dile getirdi. Gündoğdu şöyle devam etti: “Eğitim sistemimiz; SBS ve ÖSS’ye hazırlayan 
değil her yönüyle hayata hazırlayan bir yapıya kavuşturulmalıdır. Üniversiteler bilimin, özgürlüğün, bilimsel makale 
üretiminin ve patent üretiminin merkezi olmalıdır.” 

IMF ile anlaşma yapılmamasını ve borç ilişkisine girilmemesini öneren  Gündoğdu, IMF ile anlaşma yapılmadan krizin 
çözülmesi halinde milletin özgüveninin artacağını ifade etti. 

Gündoğdu, kaliteli insan yetiştirmeye odaklı, yasaksız bir eğitim sistemi için, demokratikleşme için, kamu çalışanlarının 
grevli toplu sözleşmeli hak elde edebilmesi için ve siyaset yasağının kaldırılması için milleti kucaklayan yeni bir 
Anayasanın yapılması gerektiğini söyleyerek sözlerini tamamladı. 

Toplantının birinci bölümünden sonra görüşlerini açıklayan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, kriz fırsatçılarına 
fırsat vermeyeceklerini, eğitim, sağlık ve sosyal harcamalardan asla kesintiye gitmeyeceklerini kaydetti.  Toplantının 
ikinci bölümünün değerlendirmesini yapan Başbakan Yardımcısı Nazım Ekren ise, Ekonomik ve Sosyal Konsey’in  
mevzuat eksikliğinin giderileceğini, sivil toplumla diyalogun genişleyerek süreceğini  söyledi. 

MEMUR-SEN: KRİZ İSTİHDAMLA AŞILIR

Memur-Sen’in de katıldığı Ekonomik ve Sosyal Konsey (ESK), ‘Küresel krizin istihdam üzerinde ortaya çıkardığı 
etkileri ve alınacak tedbirleri’ görüşmek üzere Başbakan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Yeni 
Başbakanlık Binası’nda gerçekleştirilen toplantının açılışında konuşan Başbakan Erdoğan, küresel kriz ve işsizlik 
konusunda değerlendirmelerde bulundu.
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Ekonomik ve Sosyal Konsey (ESK) toplantısında 
sosyal taraflar taleplerini, rapor olarak sundu. 
 

MEMUR-SEN: SOSYAL DEVLET HAYATA GEÇİRİLMELİ

Toplantıda konuşan Memur-Sen Başkanı Ahmet Gündoğdu, mevcut krizin toplumsal doku üzerinde tahribat 
oluşturmasının önüne geçmek için anayasada soyut olarak tanımlanan sosyal devletin somut olarak hayata 
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geçirilmesiyle mümkün olacağını söyledi.
Psikolojik faktörlerin büyük oranda etkili olduğu krizin talep daralmasını da beraberinde getirdiğini söyleyen 
Gündoğdu, “Talep daralması beraberinde istihdam azalmasını tetiklemiştir. İstihdamı artırmanın ön koşulu ise 
şüphesiz talebin artması ve üretim çarkının dönmesidir. Talebin artması ise tüketicilerin gelirlerinin artmasına 
bağlıdır” şeklinde konuştu. Çözüme yönelik önerileri de katılımcılara sunan Memur-Sen Genel Başkanı Gündoğdu, 
istihdamı artırmak için; Başbakan Erdoğan’ın TOBB Başkanına hitaben, ‘her üyeniz bir kişi istihdam etsin’ önerisini 
desteklediklerini, ancak ilk adımı kamunun atmasını beklediklerini ifade etti. 

KARAR OLUMLU, MİKTAR YETERSİZ

 
Ekonomik ve Sosyal Konsey’in son toplantısında piyasaların canlandırılması ve talebin arttırılmasına yönelik olarak 
kamu çalışanlarına ve emeklilere ikramiye verilmesi şeklindeki Memur-Sen tarafından ortaya konan önerinin,  
ekonomi yönetimi tarafından dikkate alınarak hayata geçirilmesini önemsiyoruz. Bu kapsamda, Ekonomiden 
Sorumlu Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Nazım EKREN’in memur ve emeklilere bir defaya mahsus olmak 
üzere 300 TL tutarında bir ödeme yapılacağı yönündeki açıklamasını olumlu bir karar olarak görmekle birlikte 
yapılacak ödemenin tutarını yetersiz buluyoruz. 
 
Makro ekonomik gelişmeler, son  günlerde özellikle Dolar’daki yükseliş kaynaklı ekonomik kayıplar dikkate 
alındığında 300 TL’lik desteğin sadra şifa niteliğinde olamayacağı tartışmasızdır. Ödeme yapılması noktasındaki 
kararın gerçek anlamda sonuç doğurabilmesi için Ekonomik ve Sosyal Konsey’e sunduğumuz çözüm önerileri 
raporu içeriğinde yer verdiğimiz;  “Kamu çalışanlarına KİT’ler ve bazı kamu kurum ve kuruluşlarınca uygulandığı 
gibi 2009 yılında asgari ücret (600 TL) tutarında iki kez ikramiye verilmeli ya da her ay 100 TL tutarında seyyanen 
zam verilmelidir.”  teklifimiz doğrultusunda kamu çalışanlarına ve emeklilere ödenecek tutarın en az asgari ücret 
düzeyine çıkarılmalı ve yılda iki kez olarak ödenmelidir. 
 
Bu kararda teklifimiz doğrultusunda miktara yönelik değişiklik yapılmalı ve en geç Nisan ayı maaşlarıyla birlikte kamu 
çalışanlarına ödeme yapılması sağlanmalıdır. Bu sayede ekonominin resesyona girmesi engellenmelidir.

KAMU ÇALIŞANLARININ YÜZDE 93,7’Sİ KRİZDEN ETKİLENDİ

Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, kamu çalışanlarının yüzde 93,7’sinin krizden etkilendiğini söyledi. 
Ahmet Gündoğdu, Memur-Sen Genel Merkezi’nde düzenlediği basın toplantısında, ‘Ekonomik Kriz ve Kamu 
Çalışanları Etki-Analiz Araştırması’nın sonuçlarını açıkladı.
 
 
Gündoğdu, araştırmanın, TUİK’in Düzey 1 sınıflandırmasında yer alan ve kamu çalışanlarının Türkiye geneli 
durumunu yansıtacak sosyo-ekonomik özelliklere sahip 12 il ve 1715 kamu çalışanı üzerinden gerçekleştirildiğini 
kaydetti.
 
Araştırma sonucuna göre, kamu çalışanlarının yüzde 93.7 gibi oldukça yüksek bir kesimi, ekonomik krizden 
etkilediğini düşünüyor. Araştırmaya katılan kamu çalışanlarının yüzde 47.6’sı gelir düzeyi bakımından geçen yıl 
durumlarının daha iyi olduğunu söylerken, durumlarında değişiklik olmadığını ifade edenler ise yüzde 42,5.  
Gelir düzeyinin geçen yıla göre daha iyi olduğunu düşünenlerin oranı ise sadece yüzde 9,9. 
   “Öncelikli sorun işsizlik”   
Gündoğdu, “Araştırmanın ortaya çıkardığı çarpıcı sonuçlardan biri, kamu çalışanlarının yüzde 61.6’sı Türkiye’nin 
öncelikli sorununu ekonomik kriz ve işsizlik olarak görmektedir. Ekonomik kriz ve işsizliği, yüzde 26.6’yla 
terör ve bölücülük, yüzde 23.4’le ahlaki çöküntü,  yüzde 22.1’le eğitim sistemindeki bozukluklar, yüzde 18’le 
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Ergenekon yapılanması, yüzde 17.8’le insan hakları ihlalleri takip ediyor. Ortaya çıkan tablo, ekonomik kriz ve 
işsizliğin siyasi ve sosyal sorunları gölgelediğini göstermektedir” şeklinde konuştu.
 “Kamu çalışanları, işsizliği azaltmada kamudan öncülük bekliyor”  
Ankete katılanların yüzde 81.6’sı ise işsizliğin azaltılması için, kamuya yeni memur alımlarının yapılmasını 
çözüm olarak görmekte. Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, Memur-Sen olarak,  Ekonomik ve 
Sosyal Konsey’e sundukları raporda işsizliğin azaltılması için kamunun öncülük etmesini,  bu kapsamda kamuya 
en az 300 bin personel alınmasını talep ettiklerini hatırlatarak bu isteklerinin sürdüğünü ifade etti.

GÜNDOĞDU: “BÖLGESEL KALKINMA İÇİN ÖNCE ENGELLER KALDIRILMALI”

“Ekonomik Koordinasyon Kurulu”’nda konuşan Gündoğdu, bölgeler arası kalkınma farklarının iktisadi sorun olduğu 
kadar aynı zamanda bir milli güvenlik sorunu olduğunu söyleyerek, bölgeler arasındaki gelişme farkını salt bir iktisadi 
sorun olarak algılamanın doğru teşhis oluşturmayacağını ifade etti.
Memur-Sen Genel Başkan Ahmet Gündoğdu, ülkede yaşanan ekonomik, siyasi ve sosyal sorunları çözmenin tek 
yolunun, demokratikleşme sürecini ivedilikle tamamlamaktan geçtiğini söyledi.

Ekonomi yönetiminin geniş tabanlı, ilgili tarafların katılımına açık ve yönetişim esaslı yürütülmesi ilkesi doğrultusunda 
gelişmeleri bölgesel ve yerel düzeyde takip etmek, sorun ve potansiyelleri ilgili taraflarla istişare etmek ve 
değerlendirmek amacıyla Şanlıurfa’da gerçekleştirilen 17. Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’ın başkanlığında yapıldı. 
 
Toplantıya bazı bakanların yanı sıra sivil toplum örgütlerinin, merkezi ve yerel kamu idarelerinin, üniversitelerin, özel 
sektörün, meslek örgütlerinin ve ilgili diğer tarafların temsilcileri katıldı.Toplantıya ayrıca Memur-Sen Genel Eğitim 
ve Dış İlişkiler Sekreteri Ahmet Kaytan’da Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu ile birlikte katıldı.
Memur-Sen Genel Başkanı Gündoğdu’nun teklif ettiği uygulamalar ise şunlar:

1-Güneydoğu Anadolu Projesi(GAP) ile Doğu Anadolu Projesi(DAP), hızla tamamlanmalıdır. 

2-Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesindeki sınır illeri başta olmak üzere sınır illerinin ticaret hacmini artırmak 
amacıyla sınır ticareti uygulamalarının etkinliği ve kapsamı genişletilmelidir. 

3-Gençlerin nitelikli iş gücü kapsamında değerlendirilmesini sağlayacak meslek edindirme kurslarının sayısı artırılmalı 
ve bu kursları tamamlayanların istihdamlarını sağlayacak kamu-özel sektör işbirliği organizasyonlarına zemin 
hazırlanmalıdır.

4-2009 yılı ÖSS ve SBS’de illerin başarı sıralamasındaki son 10 ilin Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi illeri 
olduğu dikkate alınarak, eğitimde fırsat ve imkan eşitliğinin gereklerinin bu bölgelerde somut olarak uygulanmasına 
aracılık edecek acil eylem planları hazırlanarak, bu illerin eğitimdeki başarısını arttıracak türden değişimler ivedilikle 
gerçekleştirilmelidir. 

5-Kalkınmada öncelikli bölge kapsamındaki iller, kamu görevlileri tarafından sürgün bölgesi olarak değerlendirilmekten 
kurtarılmalıdır. Bu itibarla, kalkınmada öncelikli yöre kapsamındaki il veya ilçelerde görev yapan kamu görevlilerine 
il ve ilçelerin kalkınmışlık düzeylerine ve kalkınmada öncelik derecelerine yönelik olarak Devlet Planlama Teşkilatı 
tarafından oluşturulan veriler ışığında kalkınmada öncelikli bölge tazminatı verilmeli veya özel hizmet tazminatları ile 
yan ödemeleri bir kattan az olmamak üzere artırımlı olarak ödenmelidir. 

6-Bu bölgede bulunan üniversitelerin kalitesi yükseltilerek Ortadoğu ve Kafkas ülkeleri öğrencileri için cazip hale 
getirilmelidir. Yine bölgede vakıf ve özel üniversite kurulması  teşvik edilmelidir.



7-Eğitim alanındaki bu projenin benzerini sağlık alanında daha kolay ve  kısa sürede gerçekleştirmek mümkündür. 
Bölgedeki sağlık kuruluşlarına yapılacak yatırımlarla bölge ülkelerinin halklarının sağlık hizmetlerini de karşılayacak 
standartlara çıkarılmalıdır. Eğitim ve sağlık alanındaki bu  yatırımlar bölgesel kalkınmanın yanında bölgesel barışı da 
olumlu yönde etkileyecektir.

8-Mesleki eğitim genelde DAP ve GAP’a özelde ise il ve ilçelerin ekonomik zenginliklerine göre yeniden 
yapılandırılmalı, gereksiz bölümler kapatılmalı, ihtiyaç duyulacak alanlarda yeni bölümler açılmalıdır.

9-Bölgenin coğrafyasıyla uyumlu ekonomik getirisi yüksek üretim alanlarından olan badem, ceviz ve fıstık üretimi 
teşvik edilmeli, uluslar arası bir marka olması için gerekli çalışmalar yürütülmelidir. 

10-Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da yer alan illerimizin taşıdığı turizm potansiyeli harekete geçirilmelidir.

EKONOMİ KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI’NDA KONUŞAN  
GÜNDOĞDU: İSTİHDAMDA KAMU ÖNCÜLÜK ETMELİ

Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, istihdam sorununun çözülmesi için kamunun öncülük etmesi 
gerektiğini söyledi. 
 
Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’ın başkanlığı, Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Devlet Bakanı Cevdet Yılmaz, Devlet Bakanı Zafer 
Çağlayan ile sivil toplum kuruluşları genel başkanlarının  katılımı ile toplandı.
 
Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu konuşmasında, istihdama yönelik daha önce de çeşitli öneriler 
sunduklarını, bunlardan en önemlisinin de işsizliğin çözümünde, kamunun öncülük etmesi olduğunu söyledi.

Avrupa standartlarının altında bir memur istihdamı yapıldığını söyleyen Gündoğdu, kamu hizmetlerinin aksamadan 
sunulması için en az 350 bin yeni kamu çalışanına ihtiyaç duyulduğunu kaydetti. İstihdamı artırmak için, istihdam 
odaklı projelerin gerçekleşmesi, yapım aşamasındakilerin ise hızla tamamlanması gerektiğine dikkat çeken Gündoğdu, 
“GAP, KOP ve DAP gibi tarımdan, hayvancılığa, ulaşımdan, iletişime birçok sektörde yeni istihdam boyutlu etki 
yaratacak bölgesel kalkınma odaklı projeler süratle tamamlanmalıdır.” dedi.
Vatani görevini yapmak için silah altına alınan gençlerin küçümsenmeyecek miktardaki oranının berber, aşçı gibi 
askerlikle ilgisiz alanlarda görevlendirildiğini de kaydeden Gündoğdu, bu işi yapmak için sivil memur istihdam 
edilmesi halinde yeni bir istihdam kapısı oluşacağını ifade etti.
Standartlarıyla birlikte yeni mesleklerin tanımlanması ve buna ait eğitim hizmetlerinin sağlanması gerektiğini de 
söyleyen Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, nitelikli iş gücü eksikliğinin giderilmesine dikkat çekti.

AÇLIK VE YOKSULLUK SINIRLARIYLA GERÇEK  
TABLONUN GÖRÜLMESİNİ SAĞLADIK

Memur-Sen ARGE tarafından her ay açlık ve yoksulluk sınırı araştırması yapıldı. Bu araştırmayla gerçek tablonun 
ortaya konması sağlandı. 
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Yoksulluk Araştırmaları

MEMUR-SEN AR-GE  
KASIM 2008 - AÇLIK ve YOKSULLUK SINIRI RAPORU

AÇLIK SINIRI

Asgari Gıda Harcaması(Açlık Sınırı) 4 kişilik bir ailenin asgari mutfak giderlerini kapsamaktadır. Açlık sınırı, 
çalışan, çalışmayan eş, (0–6) ve (6–15) yaş gruplarından iki çocuğun Dünya Sağlık Örgütü’nün belirlediği asgari 
kalori miktarı dikkate alınarak tespit edilmiştir. Buna göre 2008 Kasım ayında Türkiye’de 4 kişilik bir çekirdek 
ailenin tüketmesi zorunlu olan gıdalar için harcaması gereken tutar 816.969 TL olarak belirlenmiştir. 4 kişilik 
çekirdek bir ailenin ihtiyaç duyduğu temel gıda maddeleri ve bu gıda maddelerinin Kasım ayı itibariyle Türkiye 
İstatistik Kurumu(TUİK) Türkiye TÜFE-gıda madde fiyatları Tablo 1’de ve bu ailenin gıda harcaması için en az 
gelir düzeyi günlük ve aylık olarak Tablo 2’de verilmiştir. 

Tablo 1: Temel gıdaların Kasım ayı itibariyle TÜİK Türkiye TÜFE-gıda madde fiyatları 

Gıda Harcamaları Birim Fiyatlar(TL)

Et (1kg) 13.4676–16.1599

Yumurta(tane) 0.2303

Kuru Baklagiller(1kg) 3.3175–5.0854

Süt(1lt) 1.8853

Yoğurt(1kg) 2.5–5

Peynir(1kg) 11.0256–15.5342

Sebze(1kg) 1–5

Meyve(1kg) 1–2.5

Ekmek(200gr) 0.80

Pirinç-makarna-un 2.2298–4.7222

Sıvı Yağ(zeytinyağı-ayçiçekyağı) 5.1082–11.2582

Şeker 2.466–2.8107

Tablo 2: Gıda harcaması(açlık sınırı) en az gelir düzeyi(aylık YTL)

Günlük (TL) Aylık(TL)

1- ÇALIŞAN KİŞİ (2800 Kalori) 7.3223 219.669

2- ÇALIŞMAYAN EŞ (2800 Kalori) 7.3223 219.669

3- (0-6) YAŞ GRUBU ÇOCUK (2400 Kalori) 5.2654 157.962

4- (6-15) YAŞ GRUBU ÇOCUK (2800 Kalori) 7.3223 219.669

4 KİŞİLİK BİR AİLENİN AÇLIK SINIRI 27.2323 816.969



Açlık sınırı hesaplanırken bir bireyin sağlıklı bir şekilde hayatını sürdürebilmesi için gerekli olan en temel 
gıda maddeleri baz alınmıştır. Bununla birlikte TUİK Türkiye TÜFE-gıda madde fiyatlarında yer alan gıda 
maddelerinin sayısı Tablo 1’de belirtilenden çok daha kapsamlıdır. Bu yüzden Grafik 1’de Ekim-Kasım aylarında 
gıda maddeleri için Türkiye TÜFE-gıda madde fiyatlarındaki ortalama değişim yüzdesi incelenmiştir

YOKSULLUK SINIRI

4 Kişilik bir ailenin Asgari Geçim Haddi(Yoksulluk Sınırı) gıda, giyim, sağlık, barınma ve eğitim başta olmak üze-
re, vazgeçilmesi mümkün olmayan 14 zorunlu harcama kalıbı esas alınarak belirlenmiştir. Bu harcama kalıpları 
aşağıda verilen tablolarda ayrıntılı olarak gösterilmiştir. Buna göre 2008 Kasım ayında Türkiye’de 4 kişilik bir 
ailenin asgari şartlarda geçinebilmesi için harcaması gereken tutar 2.251,734 TL olarak belirlenmiştir. 4 kişilik 
çekirdek bir ailenin ihtiyaç duyduğu temel maddeleri ve bu temel maddelerin Kasım ayı itibariyle Türkiye 
İstatistik Kurumu(TUİK) verilerine göre, Tablo 3’de çalışan bir birey, Tablo 4’de çalışmayan eş, Tablo 5’de (0-
6) yaş grubuna göre tek çocuk, Tablo 6’da (6-15) yaş grubuna göre tek çocuğun günlük ve aylık en az geçim 
sınırları ve Tablo 7’de ise 4 kişilik çekirdek bir ailenin yoksulluk sınırı verilmiştir. 

Tablo 3: Çalışan birey için yoksulluk sınırı

Günlük (TL) Aylık(TL)

Gıda Harcaması(2800 kalori) 7.3223 219.669

Isınma 10.689 320.67

Aydınlanma 1.6968 50.904

Barınma 15.0685 452.055

Sağlık 0.4292 12.876

Ulaşım 3.4509 103.527

Haberleşme 1.2736 38.208

Giyim 0.3683 11.049

Temizlik 0.3676 11.028

Eğitim-Kültür 4.2363 127.089

Spor 0.7727 23.181

Tatil 0 0

Çevre ve Su 1.0128 30.384

Ev Eşyası 0.5 15

TOPLAM 47.188 1415.64

Tablo 4: Çalışmayan eş için yoksulluk sınırı

Günlük (TL) Aylık(TL)

Gıda Harcaması(2800 kalori) 7.3223 219.669

Sağlık 0.4292 12.876

Ulaşım 0.8627 25.881

Haberleşme 1.2736 38.208

Giyim 0.3683 11.049

Temizlik 0.3676 11.028

TOPLAM 10.6237 318.711
Tablo 5: (0-6) yaş çocuk için yoksulluk sınırı
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Günlük (TL) Aylık(TL)

Gıda Harcaması(2400 kalori) 5.2654 157.962

Sağlık 0.8147 24.441

Giyim 0.3683 11.049

Temizlik 0.5323 15.969

TOPLAM 6.9807 209.421

Tablo 6: (6-15) yaş çocuk için yoksulluk sınırı

Günlük (TL) Aylık(TL)

Gıda Harcaması(2800 kalori) 7.3223 219.669

Sağlık 0.4292 12.876

Ulaşım 1.2078 36.234

Haberleşme 0.5702 17.106

Giyim 0.3683 11.049

Temizlik 0.3676 11.028

TOPLAM 10.2654 307.962

Tablo 7: Asgari geçim(yoksulluk sınırı)

Günlük (TL) Aylık(TL)

1- ÇALIŞAN KİŞİ 47.188 1415.64

2- ÇALIŞMAYAN EŞ 10.6237 318.711

3- (0-6) YAŞ GRUBU ÇOCUK 6.9807 209.421

4- (6-15) YAŞ GRUBU ÇOCUK 10.2654 307.962

4 KİŞİLİK BİR AİLENİN

YOKSULLUK SINIRI
75.0578 2.251,74



MEMUR-SEN AR-GE  
EKİM 2009 - AÇLIK ve YOKSULLUK SINIRI RAPORU

AÇLIK SINIRI
Memur-Sen, açlık ve yoksulluk sınırı hesaplamalarında kapsadığı mal ve hizmetler için Türkiye için TÜİK’in 
TÜFE’de yer alan birim fiyatlarını kullanmaktadır. Açlık ve yoksulluk sınırı hesaplamalarında; Türkiye’de kamu 
çalışanlarının ihtiyaç duyduğu günlük kalori miktarı olarak Dünya Sağlık Örgütü’nün belirlediği asgari kalori 
miktarı olan 2800 kaloriyi temel alınmaktadır. Açlık sınırı, çalışan kişi (2800 kalori), çalışmayan eş (2800 kalori), 
(0 – 6) yaş grubu bir çocuk (2400 kalori) ve (6 –15) yaş grubu bir çocuk (2800 kalori) dikkate alınarak tespit 
edilmiştir. Açlık sınırı için baz alınan dört kişilik çekirdek bir ailenin ihtiyaç duyduğu kalori miktarını sağlayacak 
temel gıda maddeleri ve bu gıda maddelerinin Ekim ayı itibariyle TÜİK Türkiye TÜFE - gıda madde fiyatları 
Tablo 1’de verilmiştir.

Tablo 1: 
Temel Gıdaların Ekim Ayı İtibariyle 

TÜİK Türkiye TÜFE – Gıda Madde Fiyatları

Gıda Harcamaları Birim Fiyatlar (TL)

Dana Eti (1 kg) 15,183 – 19,727

Tavuk Yumurtası (tane) 0,229

Kuru baklagiller (1 kg) 3,359 – 4,150

Süt (1 lt) 1,868

Yoğurt (1 kg) 2,935

Peynir (1 kg) 11,818 – 14,228

Sebze (1 kg) 1,306 – 1,542

Meyve (1 kg) 1,070 – 1,903

Ekmek (200 gr) 2,047

Pirinç - makarna – un 3,245

Sıvı yağ (zeytinyağı -ayçiçek yağı) 6,859 – 7,620

Şeker 2,785

Açlık sınırı için baz alınan dört kişilik çekirdek bir ailenin gıda harcaması için en az gelir düzeyi ve aylık olarak 
Tablo 2’de verilmiştir.
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Tablo 2: 
Gıda Harcaması (Açlık Sınırı) – En az Gelir Düzeyi (Aylık TL)

Günlük (TL) Aylık (TL)

Çalışan Kişi (2800 Kalori) 7.849 235.458

Çalışmayan Eş (2800 Kalori) 7.849 235.458

(0-6) Yaş Grubu Çocuk (2400 Kalori) 5.441 163.243

(6-15) Yaş Grubu Çocuk (2800 Kalori) 7.849 235.458

4 KİŞİLİK BİR AİLENİN AÇLIK SINIRI 28.987 869.616

Açlık sınırı hesaplanırken Dünya Sağlık Örgütü’nün belirlediği asgari kalori miktarına göre bir bireyin sağlıklı bir 
şekilde hayatını sürdürebilmesi için gerekli olan en temel gıda maddeleri baz alınmıştır. Oysaki TÜİK Türkiye 
TÜFE–gıda madde fiyatlarında yer alan gıda madde sayısı 129’dur. Aşağıda Ekim ayında Türkiye TÜFE – gıda 
maddelerinde, Eylül ayına göre ortalama değişim %0.84’lük bir artış olarak hesaplanmıştır. 

Ekim ayında, Eylül ayına göre en çok fiyat artışı gösteren ürünlerden bazıları sırasıyla; çekirdekli üzüm, kavun, 
Antep fıstığı, patlıcan, fasulye, koyun eti, kabak, dana eti, kuru sarımsak, sivri biber, sakatat, nohut, dolmalık 
biber, sucuk, tulum peyniri, çarliston biber, domates, hazır çorbalar, süt ve beyaz peynir’dir.  Ekim ayında, 
Eylül ayına göre en çok fiyat azalışı gösteren ürünlerden bazıları sırasıyla; limon, havuç, elma, salatalık, marul, 
dondurma, patates, muz, kabak çekirdeği, yeşil soğan, puding, taze balıklar, pirinç, mantar, ayçiçeği yağı, ekmek, 
yer fıstığı, maydanoz ve diğer bakliyat’tır. 

YOKSULLUK SINIRI 

4 kişilik bir ailenin asgari geçim endeksi (yoksulluk sınırı) çalışan kişi, çalışmayan eş (0 – 6) yaş grubu bir çocuk 
ve (6 – 15) yaş grubu bir çocuk dikkate alınarak hesaplanmıştır. Hesaplamada gıda, giyim, sağlık, barınma, ay-
dınlatma, ulaşım, ısınma, haberleşme, temizlik, eğitim ve kültür, spor, tatil, çevre ve su ile ev eşyası harcamaları 
kullanılmıştır. Tablo 3’de çalışan bir birey için, Tablo 4’de çalışmayan eş için, Tablo 5’da (0 – 6) yaş grubu bir 
çocuk için ve Tablo 6’de (6 – 15) yaş grubu bir çocuk için yoksulluk sınırı değerleri verilmiştir. Yoksulluk sınırı 
hesaplamalarında Ekim ayı için TÜİK Türkiye TÜFE – harcama gruplarına göre madde fiyatları kullanılmıştır.



Tablo 3:
Çalışan Birey İçin Yoksulluk Sınırı

Günlük (TL) Aylık (TL)

Gıda Harcaması (2800 Kalori) 7.849 235.458

Isınma Harcaması 7.122 213.660

Aydınlanma Harcaması 1.850 55.503

Barınma Harcaması 15.686 470.568

Sağlık Harcaması 0.535 16.037

Ulaşım Harcaması 3.631 108.927

Haberleşme Harcaması 1.585 47.558

Giyim Harcaması 0.434 13.034

Temizlik Harcaması 0.281 8.433

Eğitim – Kültür Harcaması 3.778 113.350

Spor Harcaması 1.295 38.857

Tatil Harcaması 0.000 0.000

Çevre ve Su Harcaması 2.278 68.343

Ev Eşyası Harcaması 1.364 40.932

TOPLAM HARCAMA TUTARI 47.688 1.430,660

Tablo 4:
Çalışmayan Eş İçin Yoksulluk Sınırı

Günlük (TL) Aylık (TL)

Gıda Harcaması (2800 Kalori) 7.849 235.458

Sağlık Harcaması 0.535 16.037

Ulaşım Harcaması 0.934 28.033

Haberleşme Harcaması 1.585 47.558

Giyim Harcaması 0.434 13.034

Temizlik Harcaması 0.281 8.433

TOPLAM HARCAMA TUTARI 11.618 348.553
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Tablo 5:
(0 – 6) Yaş Grubu Bir Çocuk İçin Yoksulluk Sınırı

Günlük (TL) Aylık (TL)

Gıda Harcaması (2400 Kalori) 5.441 163.243

Sağlık Harcaması 1.069 32.074

Giyim Harcaması 0.434 13.034

Temizlik Harcaması 0.527 15.800

TOPLAM HARCAMA TUTARI 7.471 224.151

Tablo 6:
(6 – 15) Yaş Grubu Bir Çocuk İçin Yoksulluk Sınırı

Günlük (TL) Aylık (TL)

Gıda Harcaması (2800 Kalori) 7.849 235.458

Sağlık Harcaması 0.535 16.037

Ulaşım Harcaması 1.210 36.309

Haberleşme Harcaması 0.674 20.205

Giyim Harcaması 0.434 13.034

Temizlik Harcaması 0.281 8.433

TOPLAM HARCAMA TUTARI 10.983 329.476

Tablo 7:
Asgari Geçim Endeksi (Yoksulluk Sınırı)

Günlük (TL) Aylık (TL)

Çalışan Kişi 47.688 1430.660

Çalışmayan Eş 11.618 348.553

(0-6) Yaş Grubu Çocuk 7.471 224.151

(6-15) Yaş Grubu Çocuk 10.983 329.476

4 KİŞİLİK BİR AİLENİN YOKSULLUK SINIRI 77.760 2.332,840

2009 Ekim ayında Türkiye’de 4 kişilik bir ailenin asgari şartlarda geçimini sağlayabilmesi için harcaması gereken 
tutar 2.332,840 TL’dir.



MEMUR-SEN AR-GE 
KASIM 2010 - AÇLIK ve YOKSULLUK SINIRI RAPORU

AÇLIK SINIRI
Memur-Sen, açlık ve yoksulluk sınırı hesaplamalarında kapsadığı mal ve hizmetler için Türkiye için TÜİK’in 
TÜFE’de yer alan birim fiyatlarını kullanmaktadır. Açlık ve yoksulluk sınırı hesaplamalarında; Türkiye’de kamu 
çalışanlarının ihtiyaç duyduğu günlük kalori miktarı olarak Dünya Sağlık Örgütü’nün belirlediği asgari kalori 
miktarı olan 2800 kaloriyi temel alınmaktadır. Açlık sınırı, çalışan kişi (2800 kalori), çalışmayan eş (2800 kalori), 
(0 – 6) yaş grubu bir çocuk (2400 kalori) ve (6 –15) yaş grubu bir çocuk (2800 kalori) dikkate alınarak tespit 
edilmiştir. Açlık sınırı için baz alınan dört kişilik çekirdek bir ailenin ihtiyaç duyduğu kalori miktarını sağlayacak 
temel gıda maddeleri ve bu gıda maddelerinin Kasım ayı itibariyle TÜİK Türkiye TÜFE - gıda madde fiyatları 
Tablo 1’de verilmiştir.

Tablo 1:
Temel Gıdaların Kasım Ayı İtibariyle

TÜİK Türkiye TÜFE – Gıda Madde Fiyatları

Gıda Harcamaları Birim Fiyatlar (TL)

Dana Eti (1 kg) 18,919 – 25,751

Tavuk Yumurtası (tane) 0,222

Kuru baklagiller (1 kg) 3,702 – 4,193

Süt (1 lt) 1,996

Yoğurt (1 kg) 3,214

Peynir (1 kg) 13,607– 15,918

Sebze (1 kg) 1,972 – 2,315

Meyve (1 kg) 1,139 – 2,025

Ekmek (200 gr) 2,102

Pirinç - makarna – un 3,279

Sıvı yağ (zeytinyağı -ayçiçek yağı) 6,939 – 7,286

Şeker 2,739

Açlık sınırı için baz alınan dört kişilik çekirdek bir ailenin gıda harcaması için en az gelir düzeyi ve aylık olarak 
Tablo 2’de verilmiştir.
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Tablo 2:
Gıda Harcaması (Açlık Sınırı) – En az Gelir Düzeyi (Aylık TL)

Günlük (TL) Aylık (TL)

Çalışan Kişi (2800 Kalori) 8.565 256.942

Çalışmayan Eş (2800 Kalori) 8.565 256.942

(0-6) Yaş Grubu Çocuk (2400 Kalori) 6.028 180.852

(6-15) Yaş Grubu Çocuk (2800 Kalori) 8.565 256.942

4 KİŞİLİK BİR AİLENİN AÇLIK SINIRI 31.723 951.678

Açlık sınırı hesaplanırken Dünya Sağlık Örgütü’nün belirlediği asgari kalori miktarına göre bir bireyin sağlıklı bir 
şekilde hayatını sürdürebilmesi için gerekli olan en temel gıda maddeleri baz alınmıştır. Oysaki TÜİK Türkiye 
TÜFE – gıda madde fiyatlarında yer alan gıda madde sayısı 128’dir. Kasım ayında Türkiye TÜFE – gıda madde-
lerinde, Ekim ayına göre ortalama değişim %0.40’lık bir azalış olarak hesaplanmıştır. 

Kasım ayında, Ekim ayına göre en çok fiyat artışı gösteren ürünlerden bazıları sırasıyla; çekirdekli üzüm, kırmızı 
lahana, salça, çarliston biber, lahana beyaz, patates, sivri biber, dolmalık biber, armut, kuru soğan, kırmızı turp, 
sakatat, kuru sarımsak, ayçiçeği yağı, leblebi, dondurma, diğer bakliyat, ketçap, nohut, kraker, kuru kayısı, elma 
ve margarin’dir. Kasım ayında, Ekim ayına göre en çok fiyat azalışı gösteren ürünlerden bazıları sırasıyla; sıkma-
lık portakal, mandalina, domates, limon, salatalık, ayva, karnabahar, ıspanak, tavuk, taze balıklar, kabak, pırasa, 
fasulye, marul, mantar, yeşil soğan, dana eti, havuç, muz, Antep fıstığı, kuru fasulye, fındık, pekmez ve puding’tir.

YOKSULLUK SINIRI 
4 kişilik bir ailenin asgari geçim endeksi (yoksulluk sınırı) çalışan kişi, çalışmayan eş (0 – 6) yaş grubu bir çocuk 
ve (6 – 15) yaş grubu bir çocuk dikkate alınarak hesaplanmıştır. Hesaplamada gıda, giyim, sağlık, barınma, ay-
dınlatma, ulaşım, ısınma, haberleşme, temizlik, eğitim ve kültür, spor, tatil, çevre ve su ile ev eşyası harcamaları 
kullanılmıştır. 
Tablo 4’de çalışan bir birey için, Tablo 5’de çalışmayan eş için, Tablo 6’da (0 – 6) yaş grubu bir çocuk için ve 
Tablo 7’de (6 – 15) yaş grubu bir çocuk için yoksulluk sınırı değerleri verilmiştir. Yoksulluk sınırı hesaplamala-
rında Kasım ayı için TÜİK Türkiye TÜFE – harcama gruplarına göre madde fiyatları kullanılmıştır.



Tablo 3:
Çalışan Birey İçin Yoksulluk Sınırı

Günlük (TL) Aylık (TL)

Gıda Harcaması (2800 Kalori) 8.565 256.942

Isınma Harcaması 7.159 214.770

Aydınlanma Harcaması 1.870 56.112

Barınma Harcaması 16.243 487.292

Sağlık Harcaması 0.505 15.140

Ulaşım Harcaması 3.892 116.766

Haberleşme Harcaması 1.650 49.489

Giyim Harcaması 0.485 14.543

Temizlik Harcaması 0.294 8.808

Eğitim – Kültür Harcaması 3.941 118.229

Spor Harcaması 1.263 37.879

Tatil Harcaması 0.000 0.000

Çevre ve Su Harcaması 2.459 73.767

Ev Eşyası Harcaması 1.279 38.379

TOPLAM HARCAMA TUTARI 49.605 1.488,116

Tablo 4:
Çalışmayan Eş İçin Yoksulluk Sınırı

Günlük (TL) Aylık (TL)

Gıda Harcaması (2800 Kalori) 8.565 256.942

Sağlık Harcaması 0.505 15.140

Ulaşım Harcaması 1.004 30.118

Haberleşme Harcaması 1.650 49.489

Giyim Harcaması 0.485 14.543

Temizlik Harcaması 0.294 8.808

TOPLAM HARCAMA TUTARI 12.503 375.040
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Tablo 5:
(0 – 6) Yaş Grubu Bir Çocuk İçin Yoksulluk Sınırı

Günlük (TL) Aylık (TL)

Gıda Harcaması (2400 Kalori) 6.028 180.852

Sağlık Harcaması 1.009 30.281

Giyim Harcaması 0.485 14.543

Temizlik Harcaması 0.556 16.672

TOPLAM HARCAMA TUTARI 8.078 242.348

Tablo 6:
(6 – 15) Yaş Grubu Bir Çocuk İçin Yoksulluk Sınırı

Günlük (TL) Aylık (TL)

Gıda Harcaması (2800 Kalori) 8.565 256.942

Sağlık Harcaması 0.505 15.140

Ulaşım Harcaması 1.297 38.922

Haberleşme Harcaması 0.766 22.977

Giyim Harcaması 0.485 14.543

Temizlik Harcaması 0.294 8.808

TOPLAM HARCAMA TUTARI 11.912 357.332

Tablo 6:
Asgari Geçim Endeksi (Yoksulluk Sınırı)

Günlük (TL) Aylık (TL)

Çalışan Kişi 49.605 1488.116

Çalışmayan Eş 12.503 375.040

(0-6) Yaş Grubu Çocuk 8.078 242.348

(6-15) Yaş Grubu Çocuk 11.912 357.332

4 KİŞİLİK BİR AİLENİN YOKSULLUK SINIRI 82.098 2462.836

Kasım ayında Türkiye’de 4 kişilik bir ailenin asgari şartlarda geçimini sağlayabilmesi için harcaması gereken 
tutar 2.462,836 TL’dir.



Ekonomik Kriz Araştırmaları 

Dünyanın gündemine oturan ve bazı ekonomistlere göre 1929’daki ekonomik krizden daha derin etkileri bulunan 
küresel mali krizin, etkilemediği sektör ve sosyal taban yok denecek kadar azdır. Ülkemizde de bu krizin etkile-
rinin olduğunu söylemek yanlış olmaz. Konfederasyonumuzca dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan krizin, kamu 
çalışanları üzerindeki etkilerini tespit ve ifade eden bir araştırmanın gerek kamu çalışanları gerekse karar alıcılar 
açısından yararlı olacağı düşünülmüştür. Bu düşünce ışığında gerçekleştirdiğimiz araştırmanın dört temel konusu 
vardır.

1- Ekonomik kriz karşısında kamu çalışanlarının durumu,
2- Kamu çalışanlarının hükümetten beklentileri,
3- Kamu çalışanlarının ekonomik, sosyal ve özlük hakları konularında düşünceleri ve talepleri.
4- Gündemle ilgili kamu çalışanlarının görüşleri.

“Ekonomik Kriz ve Kamu Çalışanları Etki Analiz Araştırması”nın amacı; ekonomik krizin kamu çalışanları üzerinde 
etkisinin hangi düzeyde olduğunu saptamak ve değişen zamana paralel ne gibi taleplerin olabileceğini ortaya çı-
karmaktır. Kamu çalışanlarının, ekonomik krizden daha hızlı çıkışa yönelik çözüm yollarına ilişkin görüşlerini ortaya 
çıkartmak ve memurların gündemle ilgili değerlendirmelerine ulaşmak da araştırmanın amaçları arasındadır. Her yıl 
Ağustos ayında gerçekleştirilen toplu görüşmeler öncesinde kamu çalışanlarının Hükümetten neler talep edeceğine 
dair verileri de içeriğinde barındıran araştırma, hizmet verenlerin çalışma koşullarıyla ilgili memnuniyetini de ölçe-
cektir. Kamu çalışanlarının öncelikli sorunlarının tespiti, daha sağlıklı ve kaliteli hizmetin sunulmasını sağlayacak bir 
çalışma düzeni oluşmasına katkıda bulunacaktır. Kamu çalışanlarının gündemle ilgili konularda neler düşündüğünü 
belirlemek de, araştırmayla ulaşılmak istenen bir diğer amaçtır.

Araştırmanın Metodolojisi
Araştırmada sadece nicel araştırma metodu kullanılmıştır. Araştırmanın konusu nicel veri toplama tekniklerine 
uygun bir şekilde dizayn edilerek tasarlanmıştır.

Veri Toplama Aracı
Araştırmanın veri toplama aracı, nicel görüşmeye uygun anket formudur. Bu anket formunda toplam 61 soruya yer 
verilmiş ve görüşülen bütün kamu çalışanlarına bu sorular yüz yüze anket yöntemiyle sorulmuştur.

Örneklem
Araştırmanın örneklemi, TUİK’in Düzey 1 sınıflandırması arasından kamu çalışanlarının Türkiye geneli durumunu 
yansıtacak sosyoekonomik özelliklere sahip 12 il’de gerçekleştirilmiştir. Araştırma desenini oluşturan örneklem 
sayısı, 1715 kamu görevlisi olarak belirlenmiştir.

Verilerin Değerlendirilmesi
Sahadan toplanan veriler, telefon kontrolü ve iç tutarlılık kontrolünden geçirildikten sonra SPSS programında 
oluşturulan veri tabanına yapılarak tablolandırma gerçekleştirilmiş ve bu tablolar değerlendirmeye hazır hale geti-
rilmiştir.

Konfederasyonumuz tarafından yapılan  “Ekonomik Kriz ve Kamu Çalışanları Etki Analiz Araştırması” tamamlanarak 
düzenlenen basın toplantısıyla kamuoyuyla paylaşılmış, daha sonra kitaplaştırılarak, tüm üyelerimiz ve kamu görev-
lilerinin istifadelerine sunulmuştur.
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yayınlarımız
Türkiye’de ki en büyük ve en güçlü memur sendikaları 
konfederasyonu olan Memur Sen Konfederasyonu, üç 
ayda bir yayımlanan ve beş bin adetin üzerinde basılan 
“Sosyal Politika” adlı dergiyi çıkarmaktadır. Bu dergi ile 
memur sendikacılığı gözüyle ülke ve dünya gündemi, 
insanlığın ve çalışanların sorunlarını, Türkiye’de ve dünyada 
kamu sendikacılığının üstlenmesi gereken görevleri, kamu 
görevlilerinin sorunlarının çözümlenmesi için önerileri 
üyelerine ve kamuoyuna aktarmaktadır. Kamu’da Sosyal 
Politika Dergisi; çalışma hayatı, ekonomi, sosyal politika, ve 
iş hukuku alanlarındaki makale,inceleme, rapor ve sosyal 
gündemi belirleyen güncel konuları yayınlayan ulusal ve 
uluslararası tüm kurum ve personele ulaşmayı hedefleyen 
bilimsel ,akademik dergidir. Derginin Danışma Kurulu uz-
man akademisyenlerden oluşmaktadır.

İki ayda bir elli bin adetin üzerinde basılan “Memur Sen 
Gazetesi” ile de Konfederasyonumuz Genel Merkezinin 
faaliyetlerini, üye sendikaların çalışmalarını, Türkiye gene-
lindeki kamu görevlilerinin sorunlarını ve bu sorunların 
çözümü için girişim ve faaliyetlerini üyelerine ve kamuoyu-
na iletilmesini sağlamaktadır. Memur Sen Konfedera-
syonu bu yayınlar ile emeğe dayalı çalışan tüm kesimlerin 
sorunlarının çözümlenmesine katkı sağlamaktadır.

Bu yayınlarımız dışında gerçekleştirdiğimiz çalıştayları, 
toplu görüşme kazanımlarını, toplu görüşmeden toplu 
sözleşmeye giden yolda ki çalışmalarımızı ve üyelerimiz 
adına dava yoluyla elde ettiğimiz kazanımlara ilişkin yargı 
kararları gibi birçok önemli konudaki çalışmalarımızı da 
kitaplaştırarak üyelerimiz ve tüm kamu görevlilerinin hiz-
metine sunmuş bulunmaktayız.
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AK PARTİ HEYETİNDEN MEMUR-SEN’E TEBRİK ZİYARETİ

28 Mayıs 2008 
Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Yardımcısı ve Tokat Milletvekili Şükrü Ayalan, AK Parti Malatya 
Milletvekili Öznur Çalık, AK Parti Yozgat Milletvekili Abdülkadir Akgül, Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet 
Gündoğdu ve Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyelerine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Konfederasyon 
Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile görüşen Ayalan ve beraberindeki heyet, 
Memur-Sen 3. Olağan Genel Kurulu’nda seçilen yeni yönetime hayırlı olsun dileklerini iletti. Türkiye gündemi 
ve kamu çalışanlarının sorunları hakkında karşılıklı fikir alışverişinde bulunulan ziyarette Memur-Sen Genel 
Başkanı Ahmet Gündoğdu, Memur-Sen’in büyümesini bu yılda istikrarlı bir şekilde sürdürdüğünü söyleyerek, 
kamu çalışanlarını haklarını korumak için mücadelelerine devam edeceklerini belirtti. 

SP LİDERİ KUTAN’DAN, MEMUR-SEN’E TEBRİK ZİYARETİ

03 Mayıs 2008 
Saadet Partisi Genel Başkanı Recai Kutan, Memur-Sen Genel Başkanlığına seçilen Ahmet Gündoğdu’ya hayırlı 
olsun ziyaretinde bulundu. Memur-Sen Genel Merkezi’nde gerçekleşen tebrik ziyaretinde; yeni Genel Başkan 
Ahmet Gündoğdu ile birlikte yönetim kurulu üyeleri Genel Sekreter Mahmut Kaçar, Genel Teşkilatlanma 
Sekreteri Ahmet Yıldız, Genel Mali Sekreter Yusuf Yazgan, Genel Toplu Görüşme ve Mevzuat Sekreteri Hacı 
Bayram Tombul ve Genel Eğitim ve Dış İlişkiler Sekreteri Ahmet Kaytan hazır bulundu. Kutan’a ise, Genel 
Başkan Yardımcısı Lütfü Esengün, GİK Üyeleri Mehmet Batuk ve Cafer Güneş eşlik etti.  Ziyaret sırasında ba-
sına ortak açıklamalarda bulunan Kutan ve Gündoğdu, Memur-Sen 3. Olağan Genel Kurulu ve gündemle ilgili 
konuları değerlendirdi. SP Lideri Recai Kutan, Gündoğdu’yu yürekten tebrik ettiğini söyleyerek, önümüzdeki 
dönemde hayırlı hizmetlerde bulunmalarını diledi. Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu ise, mazbata-
yı aldıktan sonra kendilerini ilk ziyaret eden siyasi parti lideri olan Saadet Partisi Genel Başkanı Recai Kutan’a 
teşekkür etti. Demokratik sistem içerisinde siyasi parti ve sendikaların aynı amaca yönelik sivil toplum kuru-
luşları olduğunu kaydeden Ahmet Gündoğdu, Saadet Partisi’nin milli ve manevi değerler konusunda ortaya 
koyduğu duruşun Memur-Sen’in anlayışına ve beklentisine paralel olduğunu dile getirdi.

SİYASİ PARTİLER VE STK’LARDAN MEMUR-SEN’E  TEBRİK  ZİYARETİ

23 Mayıs 2008 
SP GİK Üyesi Şeref Malkoç, Sağlık-iş Başkanı Mustafa Başoğlu, BASK Genel Başkanı Resul Akay ve Yönetim 
Kurulu Üyeleri, Birleşik Kamu-İş Genel Başkanı Yüksel Adıbelli ve Yönetim Kurulu Üyeleri, ESDER Genel 
Başkanı Mahmut Çelikus ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Kop-İş Genel Başkanı Eyüp Alemdar ve Yönetim Kurulu 
Üyeleri , Bem-Bir-Sen Genel Başkanı Mürsel Turbay ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Türkiye Yazarlar Birliği Baş-
kanı Hicabi Kırlangıç ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Mazlumder Genel Başkanlı Ömer Gergerlioğlu ve Yönetim 
Kurulu, Yeni Asya Ankara Temsilcisi Mehmet Kara, Cihan Haber Ajansı Ankara Temsilcisi Cemil Kartal, Yeni 
Asya Ankara Haber Müdürü Kemal Benek tarafından gerçekleştirilen ziyaretlerde, Memur-Sen yeni yöneti-
mine görevlerinde başarılar dilediler. 

BBP LİDERİ YAZICIOĞLU’NDAN MEMUR-SEN’E TEBRİK ZİYARETİ

22 Mayıs 2008 
Konfederasyonun 3. Olağan Genel Kurulunda genel başkanlığa seçilen Gündoğdu ve yönetim kurulu üyele-
rine ‘’hayırlı olsun’’ ziyaretinde bulunan BBP Genel Başkanı ve Sivas Milletvekili Muhsin Yazıcıoğlu, Memur-
Sen’in kamu çalışanlarının özlük hakları, Türkiye’nin demokratikleşmesi ve insan hakları konularında her zaman 
çok duyarlı olduğunu söyledi. ‘’Bundan sonra da gerek ülke sorunları, gerekse kamu çalışanlarının sorunlarıyla 
ilgili her zaman fikir alışverişimiz olacak. Zaten, duyarlılıklarımız da aynıdır’’ diyen Yazıcıoğlu, Türkiye’nin hu-
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zur, güvenlik, birlik ve beraberlik içinde kalkınması ve daha ileriye gitmesi için Memur-Sen ile ‘’duyarlılıklarını’’ 
yerine getireceklerini ifade etti. Ziyaretten sırasında bir konuşma yapan Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet 
Gündoğdu ise BBP ve Memur-Sen’in Türkiye’nin çalışanlarına ve geleceğine yönelik olarak yaptıkları tanımla-
rın birbiri ile örtüştüğünü belirtti. 

BİRLEŞİK KAMU-İŞ’TEN MEMUR-SEN’E TEBRİK ZİYARETİ

12 Mayıs 2008 
Böyle olmaması lazım” görüşünde birleşti.Birleşik Kamu-İş Başkanı Yüksel Adıbelli ve Yönetim Kurulu Üyeleri, 
Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu ve Yönetim Kurulu Üyelerine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. 
Ziyaret sırasında basına ortak açıklamada bulunan Gündoğdu ve  Adıbelli, grevli ve toplu sözleşme hakkı elde 
etme konusunda işbirliği sinyali verdi. Görüşme sırasında Adıbelli, Gündoğdu’ya memur sendikalarının en bü-
yük sıkıntısının grevli toplu sözleşmelerinin bulunmaması olduğunu söyleyerek, “Bu konuda birlikte olmalıyız” 
çağrısında bulundu.

CANSUYU DERNEĞİ’NDEN MEMUR-SEN’E TEBRİK ZİYARETİ

12 Mayıs 2008 
Cansuyu Derneği Genel Başkanı Mustafa Köylü, Memur-Sen Genel Başkanlığı’na seçilen Ahmet Gündoğdu’ya 
‘hayırlı olsun’ ziyaretinde bulundu ve Cansuyu Derneği’nin yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verdi. Ziyaret-
ten duyduğu memnuniyeti belirten Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu’da yaptığı açıklamada, 
Cansuyu’nun Türkiye’nin yüz akı yardım kuruluşlarının başında geldiğini belirterek, yaptıkları çalışmalarda 
başarılar diledi. 

BÜLENT ARINÇ’DAN MEMUR-SEN’E TEBRİK ZİYARETİ

09 Mayıs 2008 
Memur-Sen Genel Merkezi’nde gerçekleştirilen ziyarette, gündemdeki konular, çalışma hayatı üzerinde bilgi 
alışverişinde bulunuldu. Memur-Sen’in Türkiye’nin en önemli sivil toplum örgütlerinden biri olduğunu söyle-
yen Arınç, Memur-Sen’e çalışmalarından dolayı teşekkürlerini sundu. TBMM eski Başkanı ve Ak Parti Manisa 
Milletvekili Bülent Arınç’ın ziyaretinden dolayı duyduğu memnuniyeti belirten Memur-Sen Genel Başkanı Ah-
met Gündoğdu, Memur-Sen’in üye sayısının 300 binleri geçtiğini vurgulayarak, “Memur-Sen milletin sözcüsü 
kamu çalışanlarının öncüsü olacaktır” diye konuştu.

PROF. DR. KURTULMUŞ’TAN MEMUR SEN’E TEBRİK ZİYARETİ

20 Haziran 2008 
Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, Konfederasyon Genel Başkanı Ahmet 
Gündoğdu’ ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Konfederasyon genel merkezinde gerçekleşen ziyarette ko-
nuşan Prof. Dr. Kurtulmuş,  son zamanlarda yaşanan toplumsal ve siyasal gerilimin Türkiye’ye çok şey kay-
bettirdiğini söyleyerek, siyasi tansiyonun düşürülmesi ve toplumsal enerjinin israf edilmemesi gerektiğini ifade 
etti. Türkiye’nin yeniden hamle dönemine girmesinin önemine işaret eden Kurtulmuş, dünyanın tüm mazlum 
milletlerinin gözünün Türkiye’de olduğunu söyledi. Genel Başkan Ahmet Gündoğdu ise,  Türkiye’nin acil ola-
rak sivil, özgürlükçü ve demokratik bir anayasaya ihtiyacı olduğunu vurgulayarak, geniş katılımlı bir platformla 
yeni Anayasa’nın derhal yapılması gerektiğini dile getirdi. Gündoğdu, Konfederasyon olarak,  millet iradesinin 
her zaman yanında olduklarını belirterek,  tam demokrasi sağlanana kadar mücadeleye devam edeceklerini 
belirtti.
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MİLLİ EĞİTİM BAKANI ÇELİK’TEN MEMUR-SEN’E TEBRİK ZİYARETİ

22 Temmuz 2008 
Genel Başkan Gündoğdu’nun Eğitim Bir-Sen’de eğitimin kök sorunlarını çözmek için verimli çalışmalar yaptı-
ğını bu gayretlerin ürünü olarak sendikanın ortaya koyduğu bilimsel çalışmalardan faydalandıklarını söyleyen 
Çelik, Memur-Sen’le de aynı diyalogu sürdüreceklerini belirterek Gündoğdu ve yeni yönetim kurulu üyelerine 
hayırlı olsun dileklerini iletip, başarılar diledi. Memur-Sen Konfederasyonu’nu yakından izlediğini ve Eğitim-
Bir-Sen Genel Başkanı olarak Ahmet Gündoğdu’nun başarılı çalışmalarına Memur-Sen Konfederasyonun-
da da devam edeceğine inandığını ifade eden Çelik, sivil toplum kuruluşu olarak sendikaların öneminden 
bahsederek Bakanlık olarak her zaman sendikalarla diyalog içerisinde olduklarını, bundan sonrada diyaloga 
devam edeceklerini belirtti.  Genel Başkan Ahmet Gündoğdu ise,  Türkiye’nin iki temel sorununun eğitim ve 
demokratikleşme olduğunu söyledi. Eğitim Bir-Sen olarak eğitim kalitesinin yükselmesi, yeni müfredatın başa-
rıyla uygulanması ve kök sorunlarının çözülmesi için sempozyum, panel ve seminerler düzenleyerek, raparlor 
hazırlayıp, 17. Milli Eğitim Şurası’nda çözüm önerileri sunarak katkı sağlamaya çalıştıklarını belirten Gündoğdu, 
eğitimin kalitesinin artmasına paralel olarak demokratikleşmenin de sağlanmasının önemine işaret etti.  Me-
mur- Sen ve bağlı sendikalar olarak tam demokrasinin sağlanması, özgürlüklerin genişlemesi ve sivilleşmenin 
tabana yayılması için çalışacaklarını belirten Gündoğdu, ‘Memur Sen, Hak-İş ve TGTV’nin öncülüğünde ve 
300’e yakın sivil toplum kuruluşunun destek verdiği Ortak Akıl Hareketi olarak yoğun mitingler düzenliyoruz, 
alanlar  ‘darbelere dur’ çağrısını gür sesle dile getiriyor, milli iradesine sahip çıkıyor, milletimizin kendi iradesine 
sahip çıkması mutluluk verici.” dedi.

TÜRK DİŞ HEKİMLERİ BİRLİĞİ’NDEN MEMUR-SEN’E TEBRİK ZİYARETİ

1 Ağustos 2008 
Türk Diş Hekimleri Birliği Genel Başkanı Celal Korkut Yıldırım, Başkanvekili Prof. Dr. Murat Akkaya, Genel 
Sayman Süha Alpay, TDB Denetleme Kurulu Üyesi Cengiz Tamtunalı ve Ankara Diş hekimleri Odası Başkanı 
Doç. Dr. Merih Baykara, Memur-Sen’i ziyaret etti. Memur-Sen Genel Merkezi’nde gerçekleştirilen görüşme-
de; Emekli Sandığı, BAĞ-KUR ve SSK mensuplarının ağız ve diş sağlığı hizmeti alırken hangi koşullarda sevk 
sisteminden yararlanabileceği hakkında Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu’ya bilgi verildi. Gündoğ-
du, TDB’nin talebini hem kamu çalışanlarının, hem de halkımızın ağız ve diş sağlığı konusundaki sıkıntılarını 
giderecek nitelikte olduğunu, bunun gerçekleşmesi için ellerinden geleni yapacaklarını, Memur-Sen üyelerine 
bu konuda duyuru yapılabilmesi için birlikte çalışma zeminin oluşturulması gerektiğini ifade etti.

ÇEVRE VE ORMAN BAKANI VEYSEL EROĞLU ZİYARET EDİLEREK,  
ÇALIŞANLARIN TALEPLERİ İLETİLDİ

15 Eylül 2008 
Genel Başkan Ahmet Gündoğdu, Çevre ve Orman Bakanlığı çalışanlarının sorunları ve çözüm önerileriyle 
ilgili talepleri iletti. Bakan Veysel Eroğlu ise,  çalışma barışı ve çalışma koşullarının iyileştirilmesine büyük önem 
verdiklerini belirterek, çalışanların sorunlarını çözmek için her türlü gayreti göstereceklerini bildirdi.

MEMUR-SEN, ANAYASA MAHKEMESİ BAŞKANI HAŞİM KILIÇ’I ZİYARET ETTİ

15 Eylül 2008 
Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç’ın makamında gerçekleşen ziyarette konuşan Genel Başkan Ahmet 
Gündoğdu, 29 Ağustos’ta mutabakatla sonuçlanan toplu görüşmede memurların özlük haklarının iyileştiril-
mesinin yanı sıra Türkiye’nin daha demokratik daha özgür bir ortama kavuşması için yeni sivil bir anayasanın 
gündeme geldiğini belirtti. Anayasa’nın değiştirilerek memurlara grevli ve toplu sözleşmeli sendikal hak veril-
mesi konusunu Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a da ilettiklerini belirten Gündoğdu, Başbakan’ın Anayasa’da 



‘çalışanlar’ kavramının getirilerek sorunun çözülebileceği yaklaşımına sıcak baktığını ifade etti. Anayasa çalış-
malarında, bugüne kadar memurların grevli-toplu sözleşmeli sendikal haklarıyla ilgili bir düzenlemenin yer 
almadığını söyleyen Gündoğdu, şöyle konuştu: “Biz iki açıdan anayasayı çok önemsiyoruz. Birincisi; sizinde 
dediğiniz gibi demokrasinin gelişmesi anlamında anayasa değişikliği. İnsanı merkeze alan çağdaş bir anayasa 
oluşturulmasını, bilhassa eğitim sisteminin darbe gölgesinden kurtarılmasını, ideolojilerden sıyrılmasını önem-
siyoruz. Yani bir 28 Şubat oluyor anında bütün milli eğitim şuraları rafa kalkıyor, birileri YÖK Başkanına sipariş 
veriyor adına kesintisiz eğitim deniyor. Yönlendirme, mesleki eğitim, kabiliyet, din eğitimi tamamen allak bul-
lak oluyor ve kimse onu düzeltme şansı da bulamıyor. Dokunulmaz tabu haline geliyor. Türkiye’nin bundan 
kurtulması lazım ama biz diyoruz ki; Anayasa çağdaş dünyada olduğu gibi ideolojileri öne çıkaran değil insanı 
merkeze alan, özgürlükleri genişleten, demokratik eğitim sistemini sağlayan, her bireyin kabiliyetlerine önem 
veren, bu çocukları kendimize benzetmek yerine kendileri olmalarının önünü açacak bir yapıya geçelim ki 
buradan özgür bireyler yetişsin. Biz ötekileştirmeden, yerli düşünceyi merkeze alan bir anayasa istiyoruz. Tabi 
ki burada Anayasa’nın 53 ve 54. maddelerinde çalışanlar ifadesine geçilerek işçi, memur ayrımının kaldırılması, 
grevli toplu sözleşmeli sendikal hak verilmesi, Türkiye’nin büyüyen pastasından pay alınması, siyaset yasağının 
kaldırılması için biz sizden bu Anayasa talebine her zaman ki vurgunuzu artırmanızı istiyoruz.” Gündoğdu, ay-
rıca Ağustos’ta gerçekleştirilen toplu görüşmelerde elde edinilen kazanımlarla ilgili bilgi verdi. Başkan Kılıç mali 
konuların yanı sıra sosyal haklara da ağırlık verilmesi gerektiğini ifade ederek “Sizin bu çalışmalarınız memurları 
çok güçlendirdi. Ciddi anlamda güç kazandınız.” dedi.
Türkiye’nin içinden geçtiği sancılı döneme de değinen Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, Anayasa 
değişikliğiyle ilgili ciddi bir fırsatın kaçırıldığını söyledi. Kılıç,  Anayasa’nın temel hak ve özgürlükleri, özgürlük-
çü bin anlayışla düzenlemesi kadar, uygulayıcılarının bakış açısının da önemli olduğunu kaydetti. Kılıç, “ Eğer 
siz anayasa mahkemesi olarak çağdaş özgür bir ortamı yakalama adına bir yorum, içtihat belirlerseniz sorun 
biter.”dedi. Ak Parti’nin kapatılmamasıyla ilgili kararı yorumlayan Kılıç, Anayasa Mahkemesi’nin verdiği kararın, 
tarihinde verdiği en önemli karar olduğunu ifade etti.

SİYASİ PARTİLERDEN MEMUR-SEN’E BAYRAM ZİYARETİ 

9 Aralık 2008 
Programa, Saadet Partisi, Büyük Birlik Partisi ve Demokratik Sol Parti yöneticileri yanı sıra çok sayıda sivil 
toplum kuruluşu temsilcileriyle kamu çalışanları katıldı. Konfederasyonumuz adına Genel Mali Sekreter Yusuf 
Yazgan, Genel Basın ve Halkla İlişkiler Sekreteri Halit Ortaköy, Genel Eğitim ve Dış İlişkiler Sekreteri Ahmet 
Kaytan, Sendika Başkanlarımız ve Yönetim kurulu üyeleri bayramlaşmada hazır bulundu. 
Memur-Sen Yönetim Kurulu üyelerinden oluşturulan bir heyette siyasi partilere bayramlaşma ziyaretinde 
bulundu. Bayramların birlik ve beraberlik üzerindeki etkisinin konuşulduğu bayramlaşmada siyaset ve sivil 
toplumun sorunlarının çözümünde işbirliği yapılmasının gerekliliği üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu.

MEMUR-SEN, YPK KARARINDAKİ EKSİKLİKLERİ BAKAN BAŞESGİOĞLU’NA İLETTİ 

10 Kasım 2008 
Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, Toç-Bir-Sen GeneBaşkanı Günay Kaya, 
Enerji-Bir-Sen Genel Başkanı ve Memur-Sen Genel Toplu Görüşme ve Mevzuat Sekreteri Hacı Bayram 
Tonbul ve Birlik-Haber-Sen Genel Başkanı Ali Erdoğan’dan oluşan heyet, Ek ödemelerle ilgili YPK kararındaki 
eksiklikleri görüşmek üzere Toplu Görüşmeden Sorumlu Devlet Bakanı Murat Başesgioğlu’yla bir araya geldi. 
Başbakanlıkta gerçekleşen görüşmede, YPK’nın Ek ödemelerle ilgili 26/09/2008 tarihli ve 2008/T-16 sayılı ka-
rarıyla, 2008 yılı ücretlerinin 2007 yılı ücretlerinden düşük olması ve bazı kamu personelinin, diğer personelin 
yararlandığı ek ödemeden yararlanamaması gibi sonuçların doğduğu Bakana bildirildi. Gündoğdu, ilgili kararla 
yüksek öğrenimli dördüncü ve beşinci grupta ki personelin ücretinde, artış yerine reel ve nominal bir azalma 
meydana geldiğini belirtti.
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MEMUR-SEN, SP GENEL BAŞKANLIĞINA SEÇİLEN KURTULMUŞ’A  
TEBRİK ZİYARETİNDE BULUNDU

19 Kasım 2008 
Memur-Sen, Saadet Partisi Genel Başkanlığı’na seçilen Numan Kurtulmuş’u ziyaret ederek hayırlı olsun di-
leklerini sundu. Ziyarette konuşan Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, “Saadet Partisi’nin Genel 
Başkanlığına seçilmenizden dolayı tebrik ediyorum. Hayırlı olsun, Allah utandırmasın. Türkiye’nin geleceğine 
dair, yeniden inşa ve imarında üzerinize düşeni yapacağınıza inancımız tam” dedi. Saadet Partisi Genel Baş-
kanı Numan Kurtulmuş da, Saadet Partisi Genel Başkanlığına seçilmesinden dolayı tebrik ziyaretinde bulunan 
Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu ve beraberindeki konfederasyon yönetim kurulu üyelerinin 
ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Memur-Sen’in bir sivil toplum örgütü olarak ülke so-
runlarına karşı duyarlı bir sendikacılık yaptığını belirtti. Ziyarete Genel Başkan Ahmet Gündoğdu’nun yanı 
sıra, Memur Sen Genel Sekreteri ve Sağlık Sen Genel Başkanı Mahmut Kaçar, Genel Eğitim ve Dış İlişkiler 
Sekreteri Ahmet Kaytan, Genel Basın ve Halkla İlişkiler Sekreteri Halit Ortaköy, Genel Mali Sekreter Yusuf 
Yazgan da katıldı.

MEMUR-SEN, GÖRSEL VE YAZILI MEDYA KURULUŞLARINA  
ZİYARETLERDE BULUNDU

29 Kasım 2008 
Eğitim Bir-Sen İstanbul Şubeleri’nce düzenlenen ve Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik’in de katıldığı Öğretmen-
ler Günü kutlamasına katılan Başkan Gündoğdu, burada yaptığı konuşmada, sendika olarak mazlumun yanında 
olup, zalime ‘dur’ diyen bir anlayışı sergilediklerini söyledi. Gündoğdu, kutlama programının ardından merkezi 
İstanbul’da bulunan görsel ve yazılı medya kuruluşlarını ziyaret etti.
 

MEMUR-SEN, ‘KENDİ OKULUMUZA DOĞRU’ DİZİSİ NEDENİYLE STV’YE  
PLAKET TAKDİM EDEREK, YAYIN HAYATINDA BAŞARI DİLEDİ

29 Kasım 2008 
Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, ilk olarak Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca’yı 
ziyaret etti. Ziyarette, Eğitim Bir-Sen İstanbul Şubeleri’nce, 24 Kasım Öğretmenler Günü sebebiyle ödüle layık 
görülen ve örnek bir aileye sahip olan idealist bir öğretmenin, yeni geldiği mahalle ve okuldaki ilişkilerini anla-
tan ‘Kendi Okulumuza Doğru’ isimli dizinin yapım ekibine plaket verildi. Plaketi yapım ekibi adına alan Hidayet 
Karaca, yapılan hizmetlerin takdir edilmesinin kendilerini daha çok motive ettiğini belirterek, “Memur-Sen’in 
yapıcı yöndeki görüş ve önerileri her zaman takdire şayandır. Türkiye’de sorumlu bir sendikacılığın örneği ser-
gileniyor” şeklinde konuştu. Ahmet Gündoğdu ise, STV ve yayın gurubunun Türkiye ekranlarının yüz aklarını 
oluşturduklarını dile getirerek, her zaman takdirle karşıladıklarını söyledi.

MEMUR-SEN, KANAL 7 VE ÜLKE TV’Yİ ZİYARET ETTİ

29 Kasım 2008 
Kanal 7 Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Karaman ve Ülke TV Genel Yayın Yönetmeni Hasan Öztürk’le 
görüşen Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, sendikalarının ülkenin çıkarlarını koruyan; darbelere, 
Ergenekonculara karşı duruş sergilediklerini belirterek,‘Ortak Akıl Hareketi’nin de bu anlamda gerçekleştiğini 
ifade etti. Karaman ve Öztürk de, medya olarak bu yaklaşımların her zaman yanında olduklarını söyledi.
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VAKİT GAZETESİ ZİYARET EDİLDİ

29 Kasım 2008 
Genel Başkan Gündoğdu, Vakit Gazetesi Genel Yayın Koordinatörü Mustafa Karahasanoğlu’nu ziyaret etti. 
Gündoğdu ziyarette, Vakit’in son zamanlarda belgeleri ve haberleri ile gündem oluşturan bir gazete olarak 
dikkat çektiğini, bunu takdir ettiklerini söyledi. Karahasanoğlu ise, Memur-Sen’in gerek memurların haklarının 
gerekse özgürlüklerin savunulması noktasında başarılı çalışmalarını takip ettiklerini belirtti
 

ZAMAN GAZETESİ ZİYARET EDİLDİ

29 Kasım 2008 
Zaman Gazetesi Genel Yayın Müdürü Ekrem Dumanlı’yı da ziyaret eden Memur Sen Genel Başkanı Ah-
met Gündoğdu ve beraberindeki heyet, Zaman’ın Yenibosna’daki ‘akıllı bina’ olarak yapılan binasını gezdi. 
Daha sonra Ekrem Dumanlı ile görüşen Gündoğdu, Memur-Sen’in faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Zaman’ın 
başlattığı bir milyon traj kampanyasında başarılı olmasını arzu ettiklerini dile getiren Gündoğdu, Türkiye’nin 
Zaman gibi, olaylara objektif ve ülke çıkarları doğrultusunda yaklaşan gazetelere ihtiyaç duyduğunu söyledi. 
Ekrem Dumanlı ise, Memur-Sen’in sorumlu sendikacılık anlayışını takdir ettiklerini ve desteklediklerini dile 
getirdi. Memur Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu ayrıca, İstanbul 4 ve 6 No’lu Eğitim Bir-Sen Şubeleri’nin 
açılışlarına katıldı.

MEMUR SEN, BAKAN ÇAĞLAYAN’I ZİYARET EDEREK,  
ÇALIŞANLARIN SORUNLARINI İLETTİ

5 Aralık 2008 
Memur Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, Memur Sen Mevzuat ve Toplu Görüşme Sekreteri Enerji Bir 
Sen Genel Başkanı Hacı Bayram Tonbul’la birlikte Sanayi ve Ticaret Bakanı Zafer Çağlayan’ı ziyaret etti. Sanayi 
ve Ticaret Bakanlığı’nda çalışan memurların sorunlarının dile getirildiği ziyarette, bakanlık temsilcisi sıfatıyla 
şirket, kooperatif gibi kuruluşların genel kurullarına katılan çalışanların bu katılım sebebiyle almış oldukları 
bedelin, ek ödemeden mahsup edilmesinin sorunları da beraberinde getirdiği belirtildi. Bu sebeple özellikle 
hafta sonları il dışında yapılacak toplantılara personelin katılmadığı, katılırsa da giderlerini kendisinin karşıla-
mak zorunda olduğu ve acilen bu konunun çözüme kavuşturulması gerektiği ifade edildi. Bununla birlikte, il 
müdürlüklerindeki personel azlığından kaynaklanan problemler olduğunu söyleyen Memur Sen heyeti, bunun 
için de KPSS veya kurumlar arası geçiş yönüyle kadroların tamamlanmasıyla zor şartlarda çalışan memurların 
yükünün hafifleyeceği görüşünü iletti. Bakanlık merkez teşkilatındaki çalışanlarının sendikalaşma konusunda 
tedirginlik yaşadıklarını tespit ettiklerini dile getiren Memur Sen Genel Başkanı Gündoğdu ve Enerji Bir Sen 
Genel Başkanı Hacı Bayram Tonbul, buna sebep olan etkenlerin giderilmesini istedi. Ziyarete, Memur Sen 
Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu ve Memur Sen Mevzuat ve Toplu Görüşme Sekreteri Enerji Bir Sen Genel 
Başkanı Hacı Bayram Tonbul’un yanı sıra, Enerji Bir Sen Genel Sekreteri Gazi Çelik ve Genel Teşkilatlanma 
Sekreteri Zahit Borak da katıldı.

MEMUR-SEN, YPK MAĞDURLARININ SORUNLARININ ACİLEN  
ÇÖZÜME KAVUŞTURULMASINI İSTEDİ 

29 Aralık 2008 
Memur Sen Konfederasyonu Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, beraberinde Memur Sen Genel Sekreteri ve 
Sağlık Sen Genel Başkanı Mahmut Kaçar, Memur Sen Mevzuat ve Toplu Görüşme Sekreteri ve Enerji Bir Sen 
Genel Başkanı Hacı Bayram Tonbul, Toç Bir Sen Genel Başkanı Günay Kaya, Memur Sen Genel Mali Sekreteri 
ve Büro Memur Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, Ulaştırma Memur Sen Genel Başkanı Halil İbrahim Kütük ve 
Bayındır Memur Sen Genel Başkanı Abdulhadi Karasapan’la birlikte Devlet Bakanı Murat Başesgioğlu’nu ziya-



ret ederek, YPK mağduru memurların sorunlarını tekrar dile getirdi. Başbakanlık’taki görüşmede, 26 Eylül 2008 
tarih ve 2008-T-16 sayılı YPK kararından dolayı meydana gelen hak kayıpları konusu görüşüldü. Görüşmede, 4 
ve 5. grupda yer alıp, bir yüksek öğrenimi bitiren memur personelin bir üst gruptan ücret alırken, YPK kararıy-
la bunun kaldırılması ve bunun telafisi için ikinci bir YPK kararının çıkartılacağı söylenmesine rağmen bu güne 
kadar yenisi çıkmadığından personel ücretlerinde geriye gidiş yaşandığı ve bunun acilen düzeltilmesi istendi.

SP ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYI CANDAN,  
MEMUR-SEN’İ ZİYARET ETTİ 

19 Şubat 2009 
Saadet Partisi Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Veysel Candan Memur-Sen’i ziyaret etti. Candan, 
Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, Memur-Sen Yönetim Kurulu ve bağlı bazı sendikaların genel 
başkan ve yönetim kurulu üyeleriyle görüştü. Ziyarette konuşan Ahmet Gündoğdu, Memur-Sen’in ülke so-
runlarına duyarlı bir sendikacılık anlayışı taşıdığını söyledi. Ortak Akıl hareketi ile darbelere ve demokrasi dışı 
oluşumlara ‘dur’ dediklerini hatırlatan Gündoğdu, Gazze’de yaşanan drama da sessiz kalmadıklarını belirtti. 
Vatandaşların gerçek anlamda belediye hizmetleriyle, milli görüş geleneğinden gelen belediyecilik anlayışı sa-
yesinde tanıştıklarını belirten Gündoğdu, Veysel Candan’ın Konya tecrübesinin de bir avantaj olduğunu ifade 
etti. Veysel Candan ise konuşmasında diğer partilerin belediye başkan adaylarını eleştirerek ayakları yere 
basmayan vaadlerde bulunulduğunu söyledi. Adayların birbirilerine belden aşağı ithamlarda bulunduklarını 
ifade eden Candan, belediye başkanı olacak insanların ahlaki ve estetik yönlerinin olması gerektiğini belirtti.

MEMUR-SEN, BAYRAMLAŞMA PROGRAMI DÜZENLEDİ

9 Aralık 2008 
Kurban Bayramı sebebiyle, DSP, Saadet Partisi ve BBP temsilcileri, Memur Sen Genel Merkez yönetimini ziya-
ret ederek bayramlarını kutladı. Ziyarette, genel merkez yöneticileriyle misafirlerini ağırlayan Memur Sen Ge-
nel Başkanı Ahmet Gündoğdu, bayramların birlik ve beraberliği pekiştiren özel günlerden olduğunu belirterek, 
herkesin bayramını kutladı. Memur Sen’in, milli ve manevi değerlere saygılı, inançlara özgürlük ve saygı isteyen 
bir anlayışta sendikacılık yaptığını söyleyen Gündoğdu, “Milletimizin yükselen sesi ve değeri olarak her gün 
büyüyoruz. Kamudaki sendikal yaşamın önündeki engellerin kaldırılması için bütün siyasi partilerle görüşüyor 
ve desteklerini istiyoruz. Grevsiz toplu görüşmenin sendikal örgütlenmenin doğasına aykırı olduğunu her plat-
formda dile getiriyoruz” şeklinde konuştu. Memur Sen’e gerçekleştirilen ziyarette; Saadet Partisi’nden Ertan 
Yülek ve Mehmet Batuk, Büyük Birlik Partisi’nden  Metin Gündoğdu, Zeki Durman ve Ali Keser, Demokratik 
Sol Parti’den ise Yekta Açıkgöz, Osman Kılıç, Emrah Konuralp yer aldı. Memur Sen Genel Sekreteri ve Sağlık 
Sen Genel Başkanı Mahmut Kaçar, Toç Bir Sen Genel Başkanı Günay Kaya, Memur Sen Toplu Görüşme ve 
Mevzuat Sekreteri ve Enerji Bir Sen Genel Başkanı Hacı Bayram Tonbul, Memur Sen Genel Mali Sekreteri 
ve Büro Memur Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, Ulaştırma Memur Sen Genel Başkanı Halil İbrahim Kütük, 
Büro Memur Sen Genel Mevzuat Sekreteri Said İnan, Enerji Bir Sen Genel Mali Sekreteri Zeki Topakkaya, 
Diyanet Sen Genel Araştırma ve Dış İlişkiler Sekreteri Mehmet Yaman’dan oluşan Memur Sen heyeti siyasi 
partileri ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

MEMUR-SEN, BBP GENEL BAŞKANLIĞI’NA TEKRAR SEÇİLEN  
YAZICIOĞLU’NU TEBRİK ETTİ

19 Aralık 2008 
Memur Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu ve yönetim kurulu, BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’nu 
ziyaret ederek, tekrar genel başkan seçilmesinden dolayı kutladı. Ziyarette güncel konulara ilişkin görüşlerini 
açıklayan Gündoğdu, mon günlerde başlatılan ‘Özür diliyoruz’ kampanyasıyla ilgili olarak da değerlendirmelerde 
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bulundu. Gündoğdu, konunun tarihçilere bırakılıp, arşivlerin açılması suretiyle tarihin aydınlatılması gerektiğine 
dikkat çekerek,  şunları söyledi: “Eğer özür dilemesi gereken birileri varsa, bu Ermenistan olmalıdır. Çünkü 
daha 80’li yıllarda Ermeni Asala örgütü birçok diplomatımızı şehit etmiştir. Öte yandan halen Azerbaycan’ın 
üçte birini işgal altında tutmaktadır. Ve Hocalı başta olmak üzere, işgal sürecinde bir buçuk milyon Azeri, 
Ermeniler tarafından katledilmiştir. Bu katliama Ermeni diasparosunun arkasındaki emperyalist güçler de seyir-
ci kalmıştır. Bu tablo üzeriden baktığımızda, kimin özür dileyeceği açıktır.”BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcı-
oğlu ise ziyarette yaptığı konuşmada, Memur Sen’ın sorumlu sendikacılık anlayışı ile hareket ettiğini belirterek, 
“Memur Sen sadece kamu çalışanlarının hakkını savunmuyor, ülke meseleleri konusunda da dik bir duruş 
sergiliyor. Bu ilkeli duruşundan dolayı Memur Sen’i tebrik ediyoruz” şeklinde konuştu. Kamu çalışanlarının 
büyük bir kesiminin aylık gelirinin yokluk sınırının altında olduğuna dikkat çeken Yazıcıoğlu, Memur Sen’in zam 
talebini desteklediklerini kaydetti. Özür dileme kampanyası hakkındaki görüşlerini de ifade eden Yazıcıoğlu, 
asıl özür dilemesi gerekenlerin Türk diplomatlarını katleden, Azerilere soy kırım uygulayan ve emperyalistlerin 
oyununa gelerek Osmanlı’yı arkadan vuran Ermeni ve emperyalistler olduğunu söyledi.Kampanya başlatan 
kişilerin de aydın olmadığını ve aydın olarak kabul etmediklerini belirten Yazıcıoğlu, bu kişilerin sürekli milletin 
aleyhine çalışan bir topluluk olduğunu kaydetti. Ziyarete Genel Başkan Ahmet Gündoğdu’nun yanı sıra, Me-
mur Sen Genel Sekreteri ve Sağlık Sen Genel Başkanı Mahmut Kaçar, Memur Sen Genel Mevzuat ve Toplu 
Görüşme Sekreteri ve Enerji Bir Sen Genel Başkanı Hacı Bayram Tonbul, Genel Eğitim ve Dış İlişkiler Sekre-
teri Ahmet Kaytan, Genel Basın ve Halkla İlişkiler Sekreteri Halit Ortaköy de katıldı.

ANKARA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ AYDOĞAN, MEMUR SEN’İ ZİYARET ETTİ 

25 Aralık 2008 
Ziyarette konuşan Genel Başkan Gündoğdu, eğitim camiasının sorunlarını bilen ve çözümünü öneren bir 
sendika olduklarını belirterek, aynı hassasiyeti taşıdığına inandığı Kâmil Aydoğan’ın Ankara Milli Eğitim Müdürü 
olarak atanmasının kendilerini de sevindirdiğini söyledi. Karşılıklı işbirliği içinde, birçok zorluğu aşacaklarına 
olan inancını da dile getiren Gündoğdu, “Biz eğitim camiamızın sıkıntılarını her platformda dile getiriyoruz. 
Çözüm makamında ise bakanlığımız bulunmaktadır. Çözüme giden yolda, önemli bir basamak oluşturan il milli 
eğitim müdürlerimizle uyum içinde çalıştığımız müddetçe, birçok sorunun çözüleceğine inanıyoruz. Ankara 
İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne atanan Kâmil Aydoğan Bey, eğitim camiasının sorunlarını bilen bir arkadaşımız. 
Mensubu olduğu camiaya hizmet için gecesini gündüzüne katacağını da biliyoruz” şeklinde konuştu. Ankara İl 
Milli Eğitim Müdürü Kâmil Aydoğan ise, bu göreve atanmasının ardından Memur Sen’in, ‘Hayırlı olsun’ ziya-
retinde bulunduğunu belirterek, kendisinin de iade-i ziyarette bulunduğunu söyledi. Memur Sen’in sorumlu 
sendikacılığını takdir ettiklerini söyleyen Aydoğan, eğitim camiasının sorunlarının çözümüne dair her teklife 
olumlu bir yaklaşım sergileceklerini kaydetti.

MEMUR SEN, BAŞBAKANLIK MÜSTEŞARI EFKAN ALA’YI ZİYARET ETTİ

6 Ocak 2009 
Memur Sen Genel Merkez yönetimi, Başbakanlık Müsteşarı Efkan Ala’yı ziyaret ederek, toplu görüşmede 
mutabakat altına alınan konuların hayata geçirilmesi konusunda görüşlerini iletti. Memur Sen Genel Başkanı 
Ahmet Gündoğdu, Memur Sen Genel Sekreteri ve Sağlık Sen Genel Başkanı Mahmut Kaçar, Memur Sen 
Genel Mevzuat ve Toplu Görüşme Sekreteri ve Enerji Bir Sen Genel Başkanı Hacı Bayram Tonbul, Memur 
Sen Genel Teşkilatlanma Sekreteri ve Diyanet Sen Başkanı Ahmet Yıldız, Memur Sen Genel Mali Sekreteri 
ve Büro Memur Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan’ın katıldığı ziyarette toplu görüşmede mutabakat altına alı-
nan konuların hayata geçirilmesinde yaşanan sıkıntıları dile getirdi.Ziyarette milli arşiv kanununun bir an önce 
çıkması da istenerek, Osmanlı ve Cumhuriyet arşivlerinde çalışan uzmanların bu konudaki beklentileri iletildi. 
Başbakanlık Müsteşarı Efkan Ala, kendisine iletilen konularla ilgileneceğini ve yürürlüğe girmesi hususunda 
gerekenin yapılacağını kaydetti. Müsteşar Ala, memur sendikacılığını önemsediklerini ve hükümetle varılan 
mutabakat metnini geleceğe örnek olması açısından önemli bir aşama olduğunu dile getirdi.
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MEMUR-SEN, MİLLİ SAVUNMA BAKANI VECDİ GÖNÜL’Ü ZİYARET ETTİ

16 Ocak 2009 
Memur Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül’ü ziyaret etti. Ziyarette Memur 
Sen Toplu Görüşme ve Mevzuat Sekreteri ve Enerji Bir Sen Genel Başkanı Hacı Bayram Tonbul, Eğitim Bir 
Sen Genel Sekreteri Halil Etyemez, Enerji Bir Sen Genel Mevzuat ve Toplu Görüşme Sekreteri İbrahim Hakkı 
Gül, Memur Sen İzmir İl Temsilcisi Abdurrahim Şenocak da yer aldı. Memur Sen Genel Başkanı Ahmet Gün-
doğdu, ziyarette sözleşmeli öğretmenlerin askerlik durumunu gündeme getirerek, sözleşmeli öğretmenlerin 
de kadrolu öğretmenler gibi asker öğretmen olarak askerlik yapmalarını istedi. Mevcut paralı askerlik kanunun 
kapsam ve içeriğinin değiştirilerek, 4 yıllık üniversite mezunlarının da bu haktan yararlandırılmasını isteyen 
Gündoğdu, bu şekilde önemli bir işgücü kazanımı olacağını ifade etti.

DOĞU TÜRKİSTANLILAR, MEMUR-SEN’İ ZİYARET ETTİ

23 Ocak 2009 
Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, zulme uğrayan herkesin yanında olduklarını söyledi. Doğu 
Türkistanlılar Dernekleri Başkanı Hayrullah Efendigil ve beraberindeki heyet, Memur-Sen Genel Başkanı 
Gündoğdu’yu ziyaret ederek, sorunlarını anlattı. Çin’in sistemli bir asimilasyon politikası izlediğini söyleyen 
Hayrullah Efendigil, yaşadıkları sıkıntı ve karşılaştıkları engeller karşısında seslerini kimseye duyuramadıklarını 
kaydetti. Memur-Sen Genel Başkaı Ahmet Gündoğdu ise, zulme uğrayan herkesin yanında olduklarını belir-
terek, “Biz zulme uğrayanın yanındayız. Zulme uğrayan Müslüman’sa sorumluluğumuz iki kat artar. Biz bunu 
hem ümmet bilinci, hem Osmanlı yadigârı, mirası olarak görüyoruz” dedi.

MEMUR-SEN, TBMM BAŞKANI TOPTAN’I ZİYARET EDEREK,  
‘TEŞKİLAT YASASI’NA DESTEK İSTEDİ

23 Ocak 2009 
Memur-Sen, TBMM Başkanı Köksal Toptan’ı ziyaret etti. Ziyarette, Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gün-
doğdu, Memur-Sen Teşkilatlanma Sekreteri ve Diyanet-Sen Genel Başkanı Ahmet Yıldız ve Diyanet-Sen yö-
netim kurulu üyeleri yer aldı. Ziyaret’te konuşan Gündoğdu, Diyanet İşleri Başkanlığı gibi güzide bir kurumun 
hala yasasız idare edilmesine bir anlam veremediklerini belirterek “Üyeleri çok çalışan bir kurumun yasasız 
idare edilmesi bizleri üzmektedir. Diyanet-Sen olarak teşkilat yasasının çıkması için kısa sürede topladığımız 40 
bin imzayı sizlere sunuyoruz.” dedi. Bu isteklerinin yanında sivil anayasa taleplerini de dile getiren Gündoğdu, 
“Türkiye’nin öncelikle sivilleşmeye, sivil anayasaya ihtiyacı var. Parça parça yapılan değişiklikler, mini paketler 
sistemi rahatlatmıyor. Daha kalıcı bir çözüm için, yeni bir sivil anayasa istiyoruz. Bu anayasada olmazsa ol-
mazlarımız, eğitim-öğretim ve çalışma hayatının önündeki kılık kıyafet dayatmasının kaldırılması, din eğitiminin 
önündeki engellerin kaldırılması, kamu çalışanlarına grevli-toplu sözleşmeli sendikal hak tanınması ve memur-
lara dayatılan siyaset yasağının kaldırılmasıdır” şeklinde konuştu. Konuyla ilgili Toptan’a bilgi veren Diyanet-Sen 
Genel Başkanı Ahmet Yıldız da Teşkilat Yasası’nın birçok maddesinin, Anayasa Mahkemesi tarafından 1979 
yılında iptal edildiğini ve doğan boşluğun giderilemediğini söyledi.

AK PARTİ ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKAN ADAYI BÜLENT  
AKARCALI, MEMUR-SEN’İ ZİYARET ETTİ

24 Ocak 2009 
Ak Parti Çankaya Belediye Başkan Adayı ve eski bakanlardan Bülent Akarcalı, Memur-Sen Genel Merkezi’ni 
ziyaret etti. Ziyarette adaylığı ve seçim çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Akarcalı, seçimi kazanacağından endişesi 
olmadığını söyledi. Çankaya’da CHP’nin her seçimde aday değiştirdiğini hatırlatan Akarcalı, bunun CHP’nin 
kendi belediyeleriyle bile kavgalı olduğu ve hizmet üretemediklerinin önemli bir göstergesi olduğunu söyledi. 
Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu ise, “Türkiye’nin kalbi Ankara; Ankara’nın kalbi ise Çankaya’dır. 



Bu konumdaki bir ilçemizin alt yapı, çevre ve sosyal etkinlikler itibarıyla dünyanın örnek gösterdiği ve özenilir 
bir ilçe olması gerekir” şeklinde konuştu. Belediyelerin, demokrasiyi yerelde geliştirmek ve katılımcılığı sağ-
lamak için sivil toplumla yakın ilişki içinde olması gerektiğini de dile getiren Gündoğdu, ziyareti bu anlamda 
önemsediklerini kaydetti.

CHP ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYI  
MURAT KARAYALÇIN, MEMUR-SEN’İ ZİYARET ETTİ 

5 Şubat 2009 
CHP’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Karayalçın, Memur-Sen’i ziyaret etti. Ziyarette, 
emanet oy talebinde bulunmadığını belirten Karayalçın, ‘’Ankara’nın kaybedilmiş olan iddiasını yeniden kazan-
dırmak için desteklerinizi bekliyorum’’ dedi. Ankara’nın en büyük sorunları arasında, Gerede Projesi ile metro 
hatlarının devreye sokulamaması, işsizliğin ve yoksulluğun önlenememesinin geldiğini ifade eden Karayalçın, 
3 milyar dolarlık kaynakla bu sorunların üstesinden geleceklerini savundu. Karayalçın, belediye yönetiminin 
şeffaf olması gerektiğini, bu doğrultuda Büyükşehir Belediye Meclis toplantılarının televizyondan canlı ya-
yımlanacağını, kendisi, ailesi ve belediye yöneticilerinin mal varlıklarını sürekli internet üzerinden göz önüne 
sereceğini, belediye hesaplarının bağımsız meslek örgütlerince denetlenmesinin önünü açacağını kaydetti. 
Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu da ziyarette Karayalçın’ın ‘bir yönden şanslı, diğer yönden ise 
şanssız olduğunu’ belirterek, ‘’Şanlısınız, çünkü partinizden daha demokratsınız. Şanssızsınız, çünkü Ankara’da 
15 yıldır çok güzel çalışmalar yapıldığına inanan bir halk var önünüzde. Hak edenin kazanmasını diliyorum’’ 
şeklinde konuştu.

MEMUR-SEN, BAKAN EROĞLU’NU ZİYARET EDEREK,  
ÇALIŞANLARIN SORUNLARINI İLETTİ

11 Şubat 2009 
Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, Memur-Sen Genel Mevzuat ve Toplu Görüşme Sekreteri ve 
Enerji Bir-Sen Genel Başkanı Hacı Bayram Tombul, Memur-Sen Mali Sekreteri ve Büro Memur-Sen Genel 
Başkanı Yusuf Yazgan, ve Toç Bir-Sen Genel Sekreteri Mustafa Özkaya Çevre ve Orman Bakanı Veysel 
Eroğlu’nu ziyaret ettiler. Ziyarette; Çevre ve Orman Bakanlığı, DSİ, Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü çalı-
şanlarının sorunları bakan Eroğlu’na iletildi. DSİ’de genelge kapsamında olup üniversite kazanan personelin ta-
yin talepleri, tekniker ve teknisyenlerin ünvan değişikliği sınav beklentileri, görevde yükselme sınavına yönelik 
beklentileri aktaran Memur-Sen heyeti, ek ödemeler konusunda yaşanan sıkıntıyı da dile getirdi. Sendikal ör-
gütlenmenin önündeki bürokratik engellerin kaldırılmasını talep eden Memur-Sen heyeti, Bakan Eroğlu’ndan 
sorunların giderilmesi için destek sözü aldı. Bakan Eroğlu, Memur-Sen’in sendikacılık çalışmalarında Türkiye’de 
önemli bir yer tuttuğunu ve çalışmalarını yakından takip ettiğini belirtti.

MEMUR-SEN, BAKAN ÇUBUKÇU’YU ZİYARET EDEREK,  
SÖZLEŞMELİ PERSONELE EŞ DURUMU TAYİNİ VERİLMESİNİ İSTEDİ

7 Şubat 2009 
Sözleşmeli personele kadrolularla aynı koşullarda eş durumu tayini hakkı sağlanması için girişimlerde bulunan 
Memur-Sen, Aileden Sorumlu Devlet Bakanı Nimet Çubukçu’yu ziyaret ederek destek istedi. Memur-Sen 
Konfederasyonu Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu ve Memur-Sen Genel Sekreteri ve Sağlık-Sen Genel Baş-
kanı Mahmut Kaçar, Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanı Nimet Çubukçu’yu ziyaret ederek, sözleşmeli 
personelin eş durumu tayinini kısıtlayan düzenlemenin Bakanlar Kurulu’ndan toplu görüşme mutabakat metni 
doğrultusunda çıkması konusunda destek istediler.
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MEMUR-SEN, BAKAN YAZICIOĞLU’NU ZİYARET EDEREK,  
‘DİB TEŞKİLAT YASASI’NIN BİR AN ÖNCE ÇIKARILMASINI İSTEDİ 

9 Şubat 2009 

Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu Diyanet İşleri Başkanlığı Teşkilat Yasası’nın bir an önce çıkması 
için Diyanet-Sen Başkanı ve Memur-Sen Genel Teşkilatlanma Sekreteri Ahmet Yıldız ve Memur-Sen Genel 
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Sekreteri Halit Ortaköy ile birlikte Devlet Bakanı M. Sait Yazıcıoğlu’nu ziyaret 
ederek destek istedi. Ziyaret’te konuşan Gündoğdu, Diyanet İşleri Başkanlığı gibi güzide bir kurumun hala 
yasasız idare edilmesine bir anlam veremedikleri belirterek “Üyeleri bu kadar çok çalışan bir kurumun yasasız 
idare edilmesi bizleri üzmektedir. Türkiye’de 2 milyon 200 bin memur bulunmaktadır ve 100 bin civarında din 
görevlisi blunmasına rağmen bu güzide kurumumuzun Teşkilat Yasası bulunmamaktadır. Din görevlilerine söz 
verilmesine rağmen 28 yıldır yeni bir Teşkilat Yasası çıkarılmadığını ifade eden Gündoğdu sizlerin destek ve 
öncülüğü ile Teşkilat Yasamızın çıkacağına inanıyoruz’’ dedi.  Fahri Kur’an Kursu Öğreticilerinin mülakatlarda 
karşılaştıkları haksızlıkları da dile getiren Gündoğdu, bu sınavlara da belirli kriterler getirilmesi istedi. Teşkilat 
Yasası konusunda çalışmalarının son aşamaya geldiğini belirten Devlet Bakanı M. Sait Yazıcıoğlu yasa tasarısı-
nın önümüzdeki Bakanlar Kurulu toplantılarından birinde takdim edilip, en kısa sürede TBMM’ye sunulacağını 
kaydetti.

MEMUR-SEN, KADİR TOPBAŞ’I ZİYARET EDEREK, İBB  
ÇALIŞANLARININ SORUNLARINI İLETTİ

13 Şubat 2009 
Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, Bem-Bir-Sen Genel Başkanı Mürsel Turbay ve beraberindeki 
heyet, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ı ziyaret ederek, belediye çalışanlarının sorunları için 
çözüm istedi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Sabri Dereli, Bem-Bir-Sen İstanbul İl 
Başkanı Levent Uslu, Memur-Sen İl Temsilcisi Ahmet Yurtman, Bem-Bir-Sen İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
Şube Başkanı Metin Başaran, Şube Sekreteri Mehmet Gebelek, İSKİ Şube Başkanı Cahit Aklan, İETT Şube 
Başkanı Uğur Mıntış’ın da yer aldığı ziyarette, çalışanların talepleri ve çözümü konusunda görüşmeler yapıldı.

AK PARTİ ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN  
ADAYI MELİH GÖKÇEK, MEMUR-SEN’İ ZİYARET ETTİ 

13 Şubat 2009 
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Memur-Sen’i ziyaret etti. İlk olarak Genel Başkan Ah-
met Gündoğdu ve Memur-Sen yönetimiyle bir süre görüşen Gökçek, daha sonra, M. Akif İnan Konferans 
Salonu’nda Memur-Sen mensuplarıyla bir araya geldi. Burada konuşan Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet 
Gündoğdu, Melih Gökçek’in büyükşehir belediye başkanlığı ile başkentlilerin hizmetle tanıştığını söyledi. Bu 
süreçte Ankara’nın daha temiz, trafik sorunu olmayan bir şehir haline geldiğini söyleyen Gündoğdu, BELMEK 
ve BELTEK kurslarıyla da işsizliğin azaltılarak nitelikli istihdam sağlanmasına katkı sağlandığını ifade etti. Memur-
Sen Başkanı Gündoğdu, sosyal belediyecilik kapsamında yoksul ailelere sahip çıkıldığına dikkat çekerek, ilk ve 
orta öğretim öğrencilerine yapılan eğitim yardımlarından dolayı Gökçek’e teşekkür ederken, özellikle üniver-
site öğrencilerine belediyelerden verilen bursların kesilmesine sebep olan CHP’yi de eleştirdi. Bu burslarının 
artılarak devam ettirilmesini isteyen Gündoğdu, bu konudaki yasal boşluğun giderilerek tekrar öğrencilerin 
yüzünün gülmesini istediklerini kaydetti.
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MEMUR-SEN, BARDAKOĞLU’NU ZİYARET EDEREK,  
DİN GÖREVLİLERİNİN SORUNLARINI İLETTİ 

11 Şubat 2009 

Diyanet-Sen Genel Başkanı ve Memur-Sen Teşkilatlanma Sekreteri Ahmet Yıldız ve Diyanet-Sen yöneti-
mi ile birlikte Diyanet İşleri Başkanı Bardakoğlu’nu ziyaret eden Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gün-
doğdu, Diyanet İşleri Başkanlığı’nda çalışan yaklaşık yüzbin personeline ait çeşitli sorunlarını Bardakoğlu’na 
iletti. Bardakoğlu’na “Teşkilat Yasası konusunu sizlerin de desteklediğini ve bir an önce çıkmasını istediğinizi 
biliyoruz”şeklinde konuşan Gündoğdu yasa tasarısının TBMM gündemine gelmesi konusunda Bardakoğlu’ndan 
destek istedi.

MEMUR-SEN, BAKAN EKER’İ ZİYARET EDEREK,  
ÇALIŞANLARIN SORUNLARINI İLETTİ

11 Şubat 2009 
Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, Memur-Sen Genel Mevzuat ve Toplu Görüşme Sekreteri ve 
Enerji Bir-Sen Genel Başkanı Hacı Bayram Toıbul, Toç-Bir-Sen Genel Başkanı Günay Kaya, Tarım ve Köyişleri 
Bakanı Mehdi Eker’i ziyaret etti. Tekniker ve teknisyenlerin ünvan değişikliği sınavı ile görevde yükselme sına-
vına yönelik beklentileri aktaran Memur-Sen heyeti, ek ödemeler konusunda yaşanan sıkıntıyı da dile getirdi. 
İlgili kuruluş kapsamında bulunan Toprak Mahsülleri Ofisi, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Çay İşletmeleri 
Genel Müdürlüğü, Et Balık Ürünleri A.Ş. ile bağlı kuruluş olan Atatürk Orman Çiftliği ve Tarım Reformu 
Genel Müdürlüğü çalışanlarının sorunlar hakkında Bakan Mehdi Eker bilgilendirildi. Bakanlar Kurulu Kararı’yla; 
mühendis, mimar, şehir plancısı, veteriner gibi kariyeri olup müdür, bölge müdürü, bölge müdür yardımcısı, il 
müdürü, il müdür yardımcılarına ek ödeme verilmesine rağmen, genel idari hizmetler sınıfındaki müdürlerin 
de aynı haktan yararlanmasının istendiği ziyarette, KİT’lerdeki 1 sayılı cetvele tabi personelle 2 sayılı cetvele 
tabi personelin de ek ödeme kapsamına alınması için bakanlar kurulu nezdinde girişimde bulunulması talep 
edildi. Ziyarette ayrıca, son günlerde kamuoyunda sıkça tartışılan çeşitli kurumlarda  4/B statüsünde çalışan 
memurlara 4/A kadrosu verilmesi hususu hükümetin gündemine gelmesi halinde bakanlığa bağlı ve ilgili ku-
rumlarda çalışan sözleşmeli personele kadro verilmesinin yerinde olacağı ifade edildi. 

MEMUR-SEN, ENERJİ BAKANI GÜLER’İ ZİYARET EDEREK,  
ÇALIŞANLARIN SORUNLARINI İLETTİ

12 Şubat 2009 

Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu ve Memur-Sen Genel Mevzuat ve Toplu Görüşme Sekreteri 
ve Enerji Bir-Sen Genel Başkanı Hacı Bayram Tonbul Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Hilmi Güler’i ziyaret 
etti. Ziyarette, bakanlık ve bakanlığa bağlı TKİ, TTK, EÜAŞ, TEİAŞ, MTA, EİE VE ETİ Maden İşletmeleri’nde 
çalışanların sorunları Bakan Güler’e iletildi. Ziyarette konuşan Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, 
KİT’lerdeki 1 sayılı cetvele tabi personelle 2 sayılı cetvele tabi personelden de ek ödemeden faydalanamayan 
ünvan gruplarının faydalandırılması için Bakan Güler’den bakanlar kurulu nezdinde girişimde bulunmasını ve 
yaşanan adaletsizliğin giderilmesini istedi. Doların yükselmesiyle artan doğalgaz ve elektrik ücretlerinin; doların 
düşmesiyle inmediğini söyleyen Gündoğdu, bu yöndeki isteklerini Bakan Güler’e iletti. Menderes EDAŞ’daki 
belirsizliğin de bir an önce giderilmesinin önemine dikkat çeken Ahmet Gündoğdu, çalışan personelin geleceği 
açısından da bunun önemli olduğuna dikkat çekti.



MEMUR-SEN, MALİYE MÜSTEŞARI AKTAN’I ZİYARET EDEREK,  
EK ÖDEME SORUNUNUN ÇÖZÜME KAVUŞTURULMASINI İSTEDİ

11 Mart 2009 

Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, Maliye Bakanlığı Müsteşarı Hasan Basri Aktan’ı ziyaret ederek, 
başta YPK Kararın’dan kaynaklanan ek ödeme mağduriyetleri olmak üzere birçok konudaki isteklerini iletti. 
Memur-Sen Genel Başkanı Gündoğdu, KİT’lerde 2008 yılı itibarıyla uygulanacak ücretlerin belirlenmesine esas 
YPK Kararı’nda, gerek ek ödemeden yararlananların kapsamı ve gerekse ek ödeme oranları açısından çalışma 
huzur ve barışına olumsuz etki edecek hükümlere yer verildiğini belirterek, “Söz konusu YPK kararı 2 sayılı 
cetvel kapsamındaki personel açısından eksiklikler içerirken, 399 Sayılı KHK, 1 sayılı cetvel kapsamında yer 
alan personel açısından ise ek ödemeden yararlanma sonucunu doğuracak türden bir Bakanlar Kurulu Kararı 

yayınlanmış değildir” şeklinde konuştu. 

MEMUR-SEN, YAZICIOĞLU’NUN VEFATI NEDENİYLE  
BBP’YE TAZİYE ZİYARETİNDE BULUNDU

28 Mart 2009 
Memur-Sen Yönetim Kurulu, elim bir kaza sonucu aramızdan ayrılan BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’nun 
vefatının resmen açıklanmasından hemen sonra BBP’ye taziye ziyaretinde bulundu. Ziyarette BBP Genel Sek-
reteri Yalçın Topçu ve yönetim kurulu üyeleriyle görüşen Memur-Sen heyeti, duydukları acı ve üzüntüyü 
iletti. Ziyaret sonrası partililer ve basın mensuplarına da bir açıklama yapan Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet 
Gündoğdu, “Türk-İslam tarihi yazılırken, Muhsin Yazıcıoğlu’na özel bir sayfa açılacaktır. Çünkü yaşadığı yüzyılın 
her türlü entrikalarına karşı bir liderin nasıl olması gerektiğinin müşahhas bir örneği olmuştur. Attığı her adım 
demiyorum, aldığı her nefesin hakkını vererek yaşadığına bütün kalbimle inanıyorum. Anti demokratik her 
sürece karşı dik durmasını bilmiştir. Milletin değerlerini üşütmemek için, hep üşüdü, bedel ödedi. Allah(cc) 
rahmet eylesin” şeklinde konuştu.

MEMUR-SEN, ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI  
ÇELİK’İ ZİYARET EDEREK, ÇALIŞANLARIN SORUNLARINI İLETTİ

30 Nisan 2009 
Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, yeni anayasanın Türkiye’nin, toplu sözleşme ve grev hakkının 
ise memurun bayramı olacağını söyledi. Gündoğdu, işçi sendikalarının Taksim’de 1 Mayıs kutlamak için ısrar 
etmesini eleştirerek, “Bunun bir rövanş ve ideolojik yaklaşıma dönüştürülmesini doğru bulmuyorum” dedi. 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’i ziyaret eden Gündoğdu, burada yaptığı konuşmada 1 Mayıs’ın 
Emek ve Dayanışma Günü kabul edilerek tatil edilmesinin sevincini, memurlara verilmeyen toplu sözleşme, 
grev hakkı ve siyaset yasağı sebebiyle tam olarak yaşayamadıklarını kaydetti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı Faruk Çelik ise konuşmasında, grevli, toplu sözleşmeli sendika hakkı ve işçi-memur ayrımının ortadan 
kaldırılmasına sıcak baktıklarını ve bu konuda Anayasa değişikliği yapılmasını en üst düzeyde ifade ettiklerini 
kaydetti.

SP LİDERİ KURTULMUŞ, MEMUR-SEN’İ ZİYARET ETTİ

30 Nisan 2009 
Saadet Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş Memur-Sen’e iade-i ziyarette bulundu. Ziyarette 
konuşan Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, Saadet Partisi’nin seçimlerde yeni bir siyaset anlayışı 
ortaya koymasından dolayı memnuniyetini dile getirerek, bu tarzın önümüzdeki dönemlerde çok önemli 
noktalara gelebileceğini söyledi. Saadet Partisi Genel Başkanı Kurtulmuş da, işçilerin yanı sıra memurların da 
grev ve toplu sözleşme haklarının verilmesini isteyerek, uygulanan neo liberal politikalar sonucunda memurun 
hakkının verilmediğini kaydetti.
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MEMUR-SEN, SGK YÖNETİM KURULU ÜYESİ YAZGAN’I ZİYARET ETTİ

6 Mayıs 2009 
Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, kamu çalışanlarını temsilen SGK Yönetim Kurulu üyesi olan 
Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan’ı SGK’da ziyaret etti.Gündoğdu, Yazgan’ın sendikacılıkta gös-
terdiği başarılı çalışmalarını burada da sürdüreceğini söyledi. Bir sendikacının karar alma konumunda olmasını 
önemsediklerini ifade eden Ahmet Gündoğdu, bu açıdan da Yusuf Yazgan’ın SGK yönetim kurulu üyesi 
olarak kamu çalışanlarının lehine uygulamalara imza atacağına inançlarının tam olduğunu ifade etti. Ziyarette, 
Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu’nun yanı sıra, Memur-Sen Genel Teşkilat Sekreteri ve Diyanet-
Sen Genel Başkanı Ahmet Yıldız, Memur-Sen Genel Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Sekreteri Halit Ortaköy, 
Memur-Sen Genel Eğitim ve Dış İlişkiler Sekreteri Ahmet Kaytan katıldı.

SGK YÖNETİMİ, MEMUR-SEN’İ ZİYARET ETTİ

12 Mayıs 2009 
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı Fatih Acar, Sosyal Güvenlik Haftası dolayısıyla Memur-Sen’i ziyaret 
etti. Ziyarette konuşan Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, sosyal güvenlik kuruluşlarının yapı-
lanması ve reform çalışmalarında sivil toplumun görüşlerinin alınmasını önemsediklerini söyledi. Ülkemizin 
ve kamu çalışanlarının yararına olacak her konuda kendilerinden istenen desteği vermeye hazır olduklarını 
dile getiren Gündoğdu, “Memur-Sen olarak, toplumun huzuru ve ülkemizin geleceği için elimizi taşın altına 
koymakla kalmayız, tüm vücudumuzu taşın altına koyarız” şeklinde konuştu. SGK Başkanı Fatih Acar ise bu 
vesileyle şikayetleri dinleyip yapılan çalışmalarla ilgili bilgi vereceklerini söyledi.Sosyal Güvenlik Reformu’nun 
uygulanması konusunda çalışanların önemli bir gayret gösterdiklerini vurgulayan Acar, yaklaşık 25 bin çalışanın 
daha uygun şartlarda hizmet vermesi için iş yerlerindeki koşulları yeniden düzenlediklerini dile getirdi. Acar, 
bu kapsamda birçok hizmet binasının yenilendiğini bildirdi. Acar, “‘Her yönüyle örnek bir kurum oluşturmak 
istiyoruz” dedi.

MEMUR-SEN, BAKANLAR CEVDET YILMAZ, CEMİL ÇİÇEK VE  
ERTUĞRUL GÜNAY’A ‘TEBRİK’ ZİYARETİNDE BULUNDU

15 Mayıs 2009 
Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu ve yönetim kurulu, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 
Cemil Çiçek, Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay ile Devlet Bakanı Cevdet Yılmaz’ı ziyaret etti. Ziyaret-
lerde, bakanlara hayırlı olsun temennileri iletildi. Memur-Sen heyeti, ilk olarak Devlet Bakanı Cevdet Yılmaz’ı 
ziyaret etti. Ziyarette, Bakan Yılmaz’a yeni görevinde başarılar dileyen Ahmet Gündoğdu, kamu çalışanlarını 
ilgilendiren yasal düzenlemeler konusunda destek istedi. YPK Kararıyla ek ödeme mağduru olan kamu çalı-
şanlarının bu mağduriyetinin yeni bir kararla giderilmesi konusunda Bakan Yılmaz’dan isteklerini dile getiren 
Gündoğdu, Memur-Sen’in sorumlu sendikacılık anlayışı içinde gerçekleştirdiği çalışmalar ve yeni anayasayla 
ilgili beklentilerini açıkladı. Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu ve yönetim kurulu üyeleri daha son-
ra Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek’i ziyaret etti.Ziyarette Memur-Sen’in yeni anayasa ile 
ilgili görüşlerini ileten Ahmet Gündoğdu, bu konuda yaptıkları çalışmalar ve üzerinde çalıştıkları anayasa taslağı 
hakkında bilgi verdi.Son olarak Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay’ı ziyaret eden Memur-Sen heyeti, 
Memur-Sen’in çalışmaları hakkında bilgi verdi. Bakan Günay’ın darbeler ve darbecilerle ilgili sözlerini büyük bir 
beğeni ile karşıladıklarını belirten Gündoğdu, Memur-Sen’in de aynı görüş ve düşünce ekseninde darbelere 
ve darbecilere dur demek için ‘Ortak Akıl’ mitingleri organize ettiğini hatırlattı.
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MEMUR-SEN, DEVLET PERSONEL BAŞKANI TEKİNARSLAN’I ZİYARET EDEREK, 2008 
MUTABAKAT METNİNDEKİ İLGİLİ MADDELERİN PROTOKOLDE YER ALDIĞI  
ŞEKLİYLE HAYATA GEÇİRİLMESİNİ İSTEDİ

15 Mayıs 2009 
Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu ve yönetim kurulu, Devlet Personel Başkanlığı’na atanan Meh-
met Tekinarslan’ı ziyaret ederek bu göreve atanması sebebiyle tebrik etti. Ziyarette konuşan Memur-Sen 
Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, kamu çalışanlarının kurum nezdinde ki beklentilerini dile getirerek, 2008 
yılı toplu görüşme döneminde imzalanan protokol metninde yer alıp, hayata geçirilemeyen maddelerin bir 
an önce protokolde yer aldığı şekilde çözüme kavuşturulmasını istedi. Devlet Personel Başkanı Mehmet Te-
kinarslan ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Memur-Sen heyetine teşekkür etti. Kendisine 
iletilen sorunların çözümü için samimi bir şekilde çalışacağını ifade eden Tekinarslan, ilgili kurumlarla işbirliği 
içinde çözülecek sorunlar konusunda da ellerinden gelen gayreti göstereceklerini kaydetti.

MEMUR-SEN, İÇİŞLERİ BAKANI BEŞİR ATALAY’I  
ZİYARET EDEREK, ÇALIŞANLARIN SORUNLARINI İLETTİ

22 Mayıs 2009 
Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, İçişleri Bakanı Beşir Atalay’ı ziyaret etti. Ziyarette, İçişleri 
Bakanlığı’na bağlı birimlerde çalışanlarının sorunları Bakan Atalay’a iletilerek çözüm için destek istendi. İçişleri 
Bakanı Beşir Atalay ise, kendisine iletilen konularla bizzat ilgileneceğini, sorunların çözümünde destek olacağı-
nı söyledi. Kamu çalışanlarının yaptıkları hizmetin karşılığını almalarının en doğal hakkı olduğunu da kaydeden 
Bakan Atalay, en kısa zamanda, bütün mağduriyetleri gidermeyi hedeflediklerini kaydetti. Ziyarette Memur-
Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu’nun yanı sıra, Memur-Sen Genel Sekreteri ve Sağlık-Sen Genel Başkanı 
Mahmut Kaçar, Memur-Sen Genel Mali Sekreteri ve Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, Bem-Bir-
Sen Genel Başkanı Mürsel Turbay ve Bem-Bir-Sen Genel Mali ve İdari Sekreteri Gürkan Alper de yer aldı.

MEMUR-SEN, ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI  
ÖMER DİNÇER’İ ZİYARET EDEREK, ÇALIŞANLARIN SORUNLARINI İLETTİ

22 Mayıs 2009 
Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer’i ziyaret etti. 
Ziyarette Ömer Dinçer’e bakanlık görevinde başarılar dileyen Ahmet Gündoğdu, kamu çalışanlarının sendikal 
haklarını düzenleyen yasadaki eksikliklerin giderilmesini istedi.4688 Sayılı Kanun’da yapılacak değişikle ilgili 
Memur-Sen’in görüşlerini Bakan Dinçer’e aktaran Gündoğdu, kamu çalışanlarını ilgilendiren bir yasada, çalı-
şanları temsilen sendikaların görüşünün alınması gerektiğini söyledi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer 
Dinçer ise, kendisine iletilen konularla yakından ilgileneceğini belirterek, “Yapılacak yasal düzenlemelerde gö-
rüşlerinizi önemsiyoruz. Sürekli işbirliği içinde olunması, bizi de mutlu eder. Bu şekilde sorunların çözülmesinin 
daha kolay olduğunu düşünüyorum” dedi. Sendikacılığa Avrupa standartlarında bir yapılandırma kazandırıl-
ması gerektiğini de belirten Bakan Dinçer, iş kollarındaki birleştirme veya ayrıştırmaların dünya standartları da 
incelendikten sonra, en uygun şekilde yapılabileceğini ifade etti. 

MEMUR-SEN, BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI MUSTAFA  
DEMİR’İ ZİYARET EDEREK, ÇALIŞANLARIN SORUNLARINI İLETTİ

27 Mayıs 2009 
Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, Bayındırlık ve İskan Bakanı Mustafa Demir’e hayırlı olsun zi-
yaretinde bulundu. Ziyarette konuşan Ahmet Gündoğdu, Memur-Sen’in sorumlu sendikacılık anlayışı gereği 
ülke sorunlarına duyarsız kalmadığını belirterek, sorunların çözümünde karşılıklı işbirliğine önem verdiklerini 
söyledi. Bayındırlık ve İskan Bakanı Mustafa Demir ise konuşmasında, Memur-Sen’in çalışmalarını takdirle 



izlediklerini belirterek, kamu çalışanlarının sorunlarının çözümünde gerekli desteği vermeye her zaman hazır 
olduklarını söyledi. Sendikal örgütlenme ve hak aramanın temel hak ve özgürlüklerden olduğunu ifade eden 
Bakan Demir, bu konuda da kendisine iletilen sorunlar karşısında duyarsız kalamayacaklarını ifade etti.

MEMUR-SEN, DEVLET BAKANI HAYATİ YAZICI’YI ZİYARET EDEREK, MUTABAKAT 
METİNLERİNİN UYGULAMAYA GEÇİRİLMESİNİ İSTEDİ 

3 Haziran 2009 
Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, Memur-Sen genel merkez yöneticileri ve yetkili sendikaların 
genel başkalarıyla Devlet Bakanı Hayati Yazıcı’yı ziyaret etti. Ziyarette, Bakan Yazıcı’ya ‘hayırlı olsun’ dilekleri-
nin iletilmesinin yanı sıra, Toplu Görüşme’den sorumlu Devlet Bakanı olması sebebiyle, bu yılki toplu görüşme 
süreci öncesi istekler de yansıtıldı. Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, 2008 yılı toplu görüşme-
lerinde, mutabakata varılan, fakat bugüne kadar gerçekleştirilmeyen konular için Bakan Yazıcı’dan destek 
istedi. 2010 yılı ek ödemelerinin toplu görüşme masasına getirilmesini isteyen Gündoğdu, bu yılki görüşmeler 
öncesi, geçen yıl imza altına alınan hususların çözümlenmesinin önemine dikkat çekti. Devlet Bakanı Hayati 
Yazıcı ise, mutabakat metniyle ilgili olarak hükümetin attığı imzanın arkasında duracağını, kendisinin bizzat ilgi-
leneceğini belirterek, kurumlar arasında çözülecek konularda ise koordine görevini üstleneceklerini kaydetti.

MEMUR-SEN, ADALET BAKANI SADULLAH ERGİN’İ ZİYARET EDEREK,  
ÇALIŞANLARIN SORUNLARINI İLETTİ

3 Haziran 2009 
Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, Adalet Bakanı Sadullah Ergin’i ziyaret etti. Kamu çalışanlarının 
sorunlarının iletildiği ziyarette, Memur-Sen’in yeni anayasa çalışmasına yönelik hazırladığı rapor da bakana 
takdim edildi. Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu ve beraberindekiler, Bakan Ergin’e hayırlı olsun 
diyerek, Adalet Bakanlığı görevinde başarı dileklerini sundu. Genel Başkan Ahmet Gündoğdu, Memur-Sen’in 
hazırladığı ‘Anayasa Raporu’ hakkında Adalet Bakanı Ergin’e bilgi verdi. Toplu görüşme süreci öncesi kamu 
çalışanlarının genel sorunlarının çözümünde Ergin’in desteğini isteyen Gündoğdu, Memur-Sen’in sorumlu 
sendikacılık anlayışı ile hareket ettiğini ve bütün kamu çalışanlarının haklarının savunucusu olduğunu ifade 
etti. Anayasa Raporu’nda da ifade ettikleri gibi, kamu çalışanları ile işçiler arasındaki ayrımın giderilmesi iste-
ğini ileten Gündoğdu, Anayasa’dan işçi-memur ayrımının kaldırılarak çalışanlar tanımının konması gerektiğini 
kaydetti. Kendisine iletilen sorunları dinleyen Adalet Bakan Sadullah Ergin ise, adliye çalışanlarının zor şartlar 
altında bu görevi yerine getirdiklerini bildiklerini, bu yükün azaltılması için ilk kamu personeli alımında, bu 
alanda personel alımına gideceklerini söyledi. Ergin, her zaman kamu çalışanlarının yanında olduklarını da 
belirterek, kendisine iletilen sorunlarla yakından ilgileneceğini, karşılıklı işbirliğinin her zaman çözümü en kısa 
sürede getireceğinin farkında olduklarını kaydetti.

MEMUR-SEN, BAKAN DİNÇER’İ ZİYARET EDEREK,  
EMEKLİLERE SENDİKAL HAK TANINMASINI İSTEDİ

5 Haziran 2009 
Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu ve Emekli Bir-Sen Genel Başkanı İsrafil Odabaş, Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer’i ziyaret ederek, emeklilere yönelik sendikal örgütlenme yolunun res-
men açılmasını istedi. Ziyarette konuşan Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, emeklilerin haklarının 
da çalışanlarda olduğu gibi korunması, ücretlerinin yeterli düzeye çıkarılması, sağlık ve sosyal haklarını savun-
maya ihtiyaçları olduğunu belirterek, bu amaçla kurulmuş Emekli Sendikalarının tabi oldukları yasa olmadı-
ğından birçok sorunla karşılaşıldığını söyledi. Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, Emekli-Bir-Sen 
tarafından hazırlanan, emeklilere yönelik sendikal hak ve istekleri içeren raporu Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı Ömer Dinçer’e sundu.
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MEMUR-SEN, BAKAN FARUK ÇELİK’İ ZİYARET EDEREK,  
DİB TEŞKİLAT YASASI’NIN ÇIKARILMASINI İSTEDİ

5 Haziran 2009 
Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, Devlet Bakanı Faruk Çelik’i ziyaret ederek Diyanet İşleri Baş-
kanlığı Teşkilat Yasası’nın bir an önce çıkmasını istedi. TİKA’da gerçekleştirilen ziyarette Memur-Sen Genel 
Başkanı Ahmet Gündoğdu’yla birlikte, Memur-Sen Genel Teşkilatlanma Sekreteri ve Diyanet-Sen Genel 
Başkanı Ahmet Yıldız ve Diyanet-Sen yönetim kurulu üyeleri hazır bulundu. Ziyarette konuşan Gündoğdu, 
Diyanet İşleri Başkanlığı’nın uzun yıllardır yasasız yönetildiğine dikkat çekerek, “Böyle güzide bir kurumumuzun 
Teşkilat Yasası’nın bulunmaması bizleri üzmektedir. Diyanet İşleri Başkanlığı şu anda yasası bulunmayan tek 
kurumdur. Üyeleri çok çalışan bir kurumun yasasız idare edilmesine bir anlam veremiyoruz. Türkiye’de 2 mil-
yon 200 bin memur bulunmaktadır ve 100 bin civarında din görevlisi ve Diyanet çalışanı bulunmasına rağmen 
bu güzide kurumumuzun Teşkilat Yasası bulunmamaktadır” dedi.  

MEMUR-SEN, BBP GENEL BAŞKANI SEÇİLEN YALÇIN TOPÇU’YA  
‘TEBRİK’ ZİYARETİNDE BULUNDU

5 Haziran 2009 
Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Yalçın Topçu’yu ziyaret ede-
rek, genel başkanlığa seçilmesi sebebiyle kutladı. Ziyarette konuşan Ahmet Gündoğdu, “Allah Muhsin Başkana 
rahmet eylesin. Biz Memur-Sen ailesi olarak Muhsin Bey’i siyaseti oy kaygısı gütmeden millet için yapması 
dolayısıyla, dik duruşundan dolayı duyduğumuz memnuniyetle sevdik. Sizler de yıllarca onun yanında aynı 
misyonla ve aynı çilelerle yoğrulmuş kardeşlerimizsiniz. Muhsin Başkan’ın hak merkezli, milli manevi değerler-
den ödün vermez mirasını sizlerden de bekliyoruz, umuyoruz ve böyle olacağına inanıyoruz. Geçmişi çileli, 
çileli olduğu kadar da berrak olan bu çizgide, yeni açılımlar yapmanızı bekliyoruz” dedi. Muhsin Yazıcıoğlu’nun 
sivil toplumu paydaş gördüğünü ve bu ülke insanının menfaatine her türlü çabaya destek verdiğini hatırlatan 
Gündoğdu, muhalefet-sivil toplum birlikteliğinin ortaya çıkardığı verimliliğe dikkat çekti. Büyük Birlik Partisi 
Genel Başkanı Yalçın Topçu da konuşmasında, Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu’ya ziyaretinden 
dolayı teşekkür ederek “Ebedi siyasi liderimiz merhum şehidimiz genel başkanımız sağlığında göstermiş oldu-
ğu iradenin usul ve üslubu neyse onun arkadaşları olarak, siyasi emanetini teslim alan kardeşleri ve kadroları 
olarak aynı duruş, aynı siyasi irade ve üslup ve usulü inşallah devam ettireceğiz. Hareketimiz milli duracak 
ama atalarımız oluşturduğu ‘ebru’ asla bozulmayacaktır. Hareketimizin temsilcileri ve mensupları milletimizin 
değerlerine önem verecek ve hiç kimsenin imanını ve ameli ölçmeyecektir” şeklinde konuştu.

BBP GENEL BAŞKANI YALÇIN TOPÇU, MEMUR-SEN’İ ZİYARET ETTİ

20 Haziran 2009 
BBP Genel Başkanı Yalçın Topçu, Memur-Sen’e iade-i ziyarette bulundu. Ziyarette, Genel Başkan Yardımcısı 
Mustafa Destici ile birlikte Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu ve yönetim kurulu üyeleriyle gö-
rüşen Topçu, “Ahmet Gündoğdu bey başta olmak üzere kıymetli heyetinin gerek ebedi genel başkanımızın 
şahadet süreci içinde, gerekse genel manada partimize gösterdikleri ilgi ve alakadan dolayı şükranlarımı arz 
ediyorum. Genel Başkan seçilmemizden sonra da ziyaret ederek başarı dileklerini ilettiler. Biz de kendilerine 
iade-i ziyarette bulunuyoruz” şeklinde konuştu. Ziyarette konuşan Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gün-
doğdu da, ortaya çıkan ‘AK Parti ve Gülen’i Bitirme Planı’ olarak anılan belgenin oldukça vahim olduğunu 
belirterek, 21.yüzyılda böyle belgelerle çözüm aramanın daha da vahim olduğunu kaydetti. 
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ÖZ İPLİK-İŞ SENDİKASI, MEMUR-SEN’İ ZİYARET ETTİ

23 Haziran 2009
Hak-İş Konfederasyonu’na bağlı Öz İplik-İş Sendikası Genel Başkanı Murat İnanç ve Genel Sekreteri Rafi Ay, 
Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu’yu ziyaret etti. Memur-Sen’i ziyaret eden Öz İplik-İş Sendikası 
Genel Başkanı Murat İnanç, Memur-Sen’in memur sendikacılığında ortaya koyduğu sendikal mücadele ve 
faaliyetlerle kamu çalışanlarının birinci adresi ve umudu olduğunu söyledi. Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet 
Gündoğdu da ziyarette yaptığı konuşmada, Öz İplik-İş ‘in ziyaretinden dolayı memnuniyetini dile getirerek, 
Memur-Sen’in sendikal faaliyetleriyle ile ilgili olumlu düşüncelerin Memur-Sen camiası adına gurur verici ol-
duğunu söyledi.

ALPEREN OCAKLARI, MEMUR-SEN’İ ZİYARET ETTİ

27 Haziran 2009 
Alperen Ocakları Eğitim ve Kültür Derneği Genel Başkanı Abdullah Gürgür,  Memur-Sen Genel Başkanı Ah-
met Gündoğdu’yu ziyaret etti. Ziyarette konuşan Abdullah Gürgür, geniş tabanlı bir gençlik teşkilatı oluştur-
duklarını belirterek, şimdiye kadar yapılmayanı yaptıklarını; gençliğin mevcut sorunlarının çözülmesi ve üreten 
bir gençlik olması için önlerinin açılması noktasında devlet yetkilileriyle diyaloga geçtiklerini kaydetti. Gençlerin 
enerjisinin, kendisini yetiştiren devlete ve millete hizmete yönlendirilmesinin en büyük amaçları olduğunu 
da kaydeden Gürgür, artık gençlerin adının okullardaki kavgalarla anılmasının oluşturduğu rahatsızlığa dikkat 
çekti. Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu ise konuşmasında, kendisine hediye edilen ‘21.Yüzyılda 
Bir Alperen: Muhsin Yazıcıoğlu’ çalışmasının Rahmetli Yazıcıoğlu anısına yapılabilecek en güzel eser olduğunu 
söyleyerek, eserde kendi ifadelerinin de bulunmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi.

MEMUR-SEN, ANKARA MAMAK İLÇESİ BELEDİYE  
BAŞKANI AKGÜL’Ü ZİYARET ETTİ

1 Temmuz 2009 
Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, yerel yönetimlerle demokrasi arasında güçlü bir ilişkinin oldu-
ğunu ifade ederek, yerel yönetimlerin demokrasinin temel eğitim kurumları olduğunu söyledi. 29 Mart 2009 
Yerel Yönetimler Seçimlerinde Belediye Başkanı seçilen Belediye Başkanı Mesut Akgül’e hayırlı olsun ziyare-
tinde bulundu. Ziyarette konuşan Gündoğdu, yerel yönetimlerin demokratik kuruluşlar olarak gelişmesinin 
demokrasinin gelişmesiyle orantılı olduğunu, bir ülkede siyasal sistem demokratik nitelik taşımadığı takdirde, 
yerel yönetimlerin de demokrasi ile arasındaki bağdan asla söz edilemeyeceğinin altını çizdi. Mamak Belediye 
Başkanı Mesut Akgül de, Memur-Sen Genel Başkanı Gündoğdu ve çalışma arkadaşlarının ziyaretinden duy-
duğu memnuniyeti dile getirerek, Memur-Sen Konfederasyonu’nun desteğini arkalarında görmekten mutlu 
olduklarını söyledi.

MEMUR-SEN, BAKAN ERGÜN’Ü ZİYARET EDEREK, SANAYİ VE  
TİCARET BAKANLIĞI ÇALIŞANLARININ SORUNLARINI İLETTİ

2 Temmuz 2009 
Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, Memur-Sen Genel Mevzuat ve Toplu Görüşme Sekreteri ve 
Enerji Bir-Sen Genel Başkanı H. Bayram Tonbul ile birlikte Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün’ü ziyaret 
ederek, bakanlık ve bağlı kurumlarının taşra teşkilatlarında çalışan personelin sorun ve taleplerini içeren bir 
dosya sundu. Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün’e hayırlı olsun dileklerinin de iletildiği ziyarette, çalışanların 
sorun ve taleplerini dile getiren Gündoğdu, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve bağlı kurumlarının taşra teşkilatla-
rında çalışan personelin yasa ve düzenlemelerden kaynaklanan sosyal ve ekonomik problemlerinin çözüme 
kavuşturulmasını istedi. Bakan Ergün ise, Memur-Sen heyetinin ilettiği, bakanlığında ve bağlı kurumlarının taşra 
teşkilatlarında çalışan personelin sorun ve talepleri ile yakından ilgileneceğini ve sorunlarının çözüme kavuştu-
rulması yönünde gerekli çalışmaların yapılacağını söyledi. 



MEMUR-SEN, TÜRK-İŞ’E DESTEK ZİYARETİNDE BULUNDU

6 Temmuz 2009 
Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, hükümetle yapılan toplu sözleşmelerde anlaşma sağlayamayan 
Türk-İş’in eylem kararını desteklediklerini söyledi. Genel Merkez Yönetim Kurulu üyeleriyle, Türk-İş Genel 
Başkanı Mustafa Kumlu’yu ziyaret eden Ahmet Gündoğdu, emek ve ekmek mücadelesindeki herkesin insan 
onuruna yakışır bir ücretle çalışmasını önemsediklerini söyledi. Küresel krizi atlatmak için açıklanan paketlerin 
sürekli sermayenin gelişimine katkı sağladığını, ancak emek ve tüketici boyutunda bir ilerleme getirmediğini 
ifade eden Gündoğdu, “Biz Memur-Sen olarak gerek başbakan ve ilgili bakan ziyaretleri gerekse, Ekonomik 
Sosyal Konsey toplantılarında, çalışanların da krize karşı desteklenmesi gerektiğini söyledik. Çalışanları enflas-
yona ve vergilere karşı korusalar, bu bile yeterliydi. Yüzde 4 ilk altı aylık dilim için, yüzde 5 de ikinci altı aylık 
dilim için enflasyon farkı verilse bile, çalışanlardan alınan vergi, yüzde 15’den yüzde 20’ye çıkarılınca bütün 
bunların hiç bir anlamı kalmıyor. Biz çalışanların maaşlarından alınan verginin de düşürülmesini istiyoruz” 
şeklinde konuştu. Türk-İş Başkanı Mustafa Kumlu ise, Memur-Sen’in kendilerine verdiği desteğe teşekkür 
etti. Toplu sözleşme döneminde yanlış adım atmamaya dikkat ettiklerini söyleyen Kumlu, kendilerine verilen 
desteklerin doğru yolda olduklarını gösterdiğini ifade etti.

MEMUR-SEN, TİKA’YI ZİYARET ETTİ

7 Temmuz 2009 
Memur-Sen Genel Eğitim ve Dış İlişkiler Sekreteri Ahmet Kaytan, kısa adı TİKA olan T.C Başbakanlık Türk 
İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı’nı ziyaret etti. Ziyarette, TİKA’nın çalışmalarıyla ilgili TİKA Başkan Yar-
dımcısı Metin Arslantaş’tan bilgi alan Kaytan, TİKA ile Memur-Sen Konfederasyonu arasında muhtemel işbirliği 
imkanları oluşturmak istediklerini vurgulayarak, bu amaçla yapılabilecek çalışmalar üzerine görüş alışverişinde 
bulundu. TİKA’nın kuruluş amacına yönelik olabilecek her türlü girişimi desteklediklerini ifade eden Arslantaş, 
TİKA’nın meslek örgütleri, sivil toplum örgütleri ve uluslararası yardım örgütleriyle yakın işbirliği içinde çalı-
şarak ortak projeler ürettiğini ve üretilen projelere destekte verdiğini söyledi. TİKA Başkan Yardımcısı Metin 
Arslantaş, Memur-Sen Konfederasyonu’nun proje ve girişimlerine destek vermekten dolayı da memnuniyet 
duyacaklarını sözlerine ekledi.

MEMUR-SEN, SİNCAN BELEDİYE BAŞKANI TUNA’YI ZİYARET ETTİ

19 Temmuz 2009 
Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu Sincan Belediye Başkanı Mustafa Tuna’yı ziyaret etti. Ziyarete, 
memur-Sen Genel Eğitim ve Dış İlişkiler Sekreteri Ahmet Kaytan’ın yanı sıra Bem-Bir-Sen Ankara 2.No’lu 
Şube Başkanı Hüseyin Çoban ve Eğitim-Bir-Sen Sincan İlçe Temsilcisi Mehmet Nuri Yıldırar da katıldı. Çalı-
şanların sorun ve taleplerinin dile getirildiği ziyarette, belediye çalışmaları ve sendikal faaliyetler konusunda da 
fikir alışverişinde bulunuldu. Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu ise, Aksu’nun ziyaretinden duydu-
ğu memnuniyeti dile getirdi. Gündoğdu, Memur-Sen’in kurucu Genel Başkanı merhum Mehmet Akif İnan’dan 
bugüne kadar katkı sunan herkese teşekkür etti. Gündoğdu, elde edilen başarının bir emek ve özverinin 
sonucu olduğunu da belirterek, “Bu mücadelemizde bizimle olan, aynı heyecanı yaşayan herkese teşekkür 
ediyorum. Sivil toplumun özgür sesi Memur-Sen, demokrasiden, insan haklarından taviz vermeden yoluna 
devam edecektir. Yetkili olarak katılacağı 2009 toplu görüşmelerinde kamu çalışanlarını en iyi şekilde temsil 
edecek ve haklarını en iyi şekilde savunacaktır” şeklinde konuştu.

MEMUR-SEN, ANAYASA MAHKEMESİ BAŞKANI HAŞİM KILIÇ’I ZİYARET ETTİ

16 Eylül 2009 
Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç’ı ziyaret etti. Memur-
Sen olarak, temsil ettikleri çalışanların sorun ve taleplerini gerek tüm parti yetkilileri, gerekse anayasal ku-

ZİYARETLER VE KABULLER  /  425



426  / 4. OLAĞAN GENEL KURUL FAALİYET RAPORU



rumların önderleri ile çözümlenmesi yönünde paylaşmak üzere nezaket ziyaretleri gerçekleştirdiklerini be-
lirten Gündoğdu, yaptıkları bu ziyaretin Anayasa Mahkemesi’nin yeni binaya taşınmasından dolayı “hayırlı 
olsun” ziyareti niteliğini taşıdığını söyledi. Ziyarette konuşan Gündoğdu, Anayasa Mahkemesi’nin, Türkiye 
Cumhuriyeti’nin temel yapısını oluşturan hukuk devleti ilkesinin egemen kılınmasının, demokratik düzenin 
anayasal ilkeler ışığında kurum ve kurallarıyla işlemesinin, temel hak ve özgürlüklerin korunup geliştirilmesi-
nin ve demokrasinin yaşatılmasının en büyük güvencelerinden biri olduğunun altını çizdi. Memur-Sen Genel 
Başkanı Gündoğdu ve heyetinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, heyete teşekkür eden 
Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ebedi varlığı ve bütünlüğü ile  bi-
reylerin hak ve özgürlüklerini koruyarak hukuk düzeni içinde yaşaması için görev başında olduklarını vurguladı. 
Kılıç, “Türkiye Cumhuriyeti’nin bölünmez bütünlüğü ile vatandaşların hak ve özgürlüklerinin güvencesi olmaya 
devam edecek ve en değerli varlığın, insan onuru olduğunu unutmadan emaneti sonsuza dek yaşatacağız” 
dedi.  Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç’a gerçekleştirilen ziyarette, Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet 
Gündoğdu’ nun yanı sıra Bem-Bir-Sen Genel Başkanı Mürsel Turbay ve Memur-Sen Genel Basın Yayın ve 
Halkla İlişkiler Sekreteri Halit Ortaköy de hazır bulundu.

MEMUR-SEN, KAPUSUZ VE ELİTAŞ’A TEBRİK ZİYARETİNDE BULUNDU

24 Ekim 2009 
Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu ve Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri, Ak Parti Genel Başkan 
Yardımcılığı görevine getirilen Ak Parti Kayseri Milletvekili  Salih Kapusuz ile Ak Parti Grup Başkanvekilliği’ne 
seçilen Ak Parti Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş’ı ziyaret etti. Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu 
ve Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri, 03 Ekim 2009 tarihinde gerçekleştirilen Ak Parti 3.Olağan Kongresi 
sonrasında Ak Parti Genel Başkan Yardımcılığı’na getirilen Ak Parti Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz’u Ak 
Parti Genel Merkezi’nde, Ak Parti Grup Başkanvekilliği’ne seçilen Ak Parti Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş’ı 
TBMM’deki odasında ziyaret ederek yeni görevlerinden dolayı ‘hayırlı olsun’ dileklerinde bulundu.  Sendikal 
çalışmalar, kamu çalışanlarının sorun ve talepleri ile ülke gündemine ilişkin konulara vurgu yapılan ziyaretlerde, 
Genel Başkan Ahmet Gündoğdu’nun yanı sıra Memur-Sen Genel Sekreteri Mahmut Kaçar, Genel Teşkilat-
lanma Sekreteri Ahmet Yıldız, Genel Basın ve Halkla İlişkiler Sekreteri Halit Ortaköy ve Genel Eğitim ve Dış 
İlişkiler Sekreteri Ahmet Kaytan yer aldı.

MEMUR-SEN, BOZDAĞ VE TANRIVERDİ’YE TEBRİK ZİYARETİNDE BULUNDU

27 Ekim 2009 
Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu ve Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri, çalışanların sorun ve 
taleplerini iletmek ve 03 Ekim 2009 tarihinde gerçekleştirilen Ak Parti 3.Olağan Kongresi’nin ardından ‘hayırlı 
olsun’ dileklerinde bulunmak üzere, Grup Başkanvekilli Bekir Bozdağ’ı TBMM’deki odasında, kongre sonra-
sında yeniden Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı’na getirilen Hüseyin Tanrıverdi’yi Ak 
Parti Genel Merkezi’nde ziyaret ederek ‘hayırlı olsun’ dileklerinde bulundu. Ziyaretler esnasında, Grup Baş-
kanvekili Bekir Bozdağ ve Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Tanrıverdi’ye Memur-Sen’in sendikal çalışmalarını 
içeren yayınlar takdim edildi. Ziyaretlerde, Memur-Sen Genel Başkan Ahmet Gündoğdu’nun yanı sıra Genel 
Sekreter Mahmut Kaçar, Genel Basın ve Halkla İlişkiler Sekreteri Halit Ortaköy ve Genel Eğitim ve Dış İlişkiler 
Sekreteri Ahmet Kaytan yer aldı.

MEMUR-SEN, ERDEM’İ ZİYARET ETTİ

4 Kasım 2009 
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülmeye başlanan 2010 yılı bütçesindeki kamu görevlilerini enflas-
yona ezdiren ve büyümeden pay öngörmeyen anlayışın terk edilmesini isteyen Memur-Sen, kamu çalışanla-
rının sorun ve taleplerini iletmek ve destek istemek amacıyla yaptığı ziyaretlere devam ediyor. Memur-Sen, 
Ak Parti Teşkilat Başkanlığı’na getirilen Ekrem Erdem’i parti genel merkezinde ziyaret etti. Erdem’e yeni 
görevinden dolayı ‘hayırlı olsun’ dileklerini de ileten Memur-Sen Heyeti, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda 
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görüşülmeye başlanan 2010 yılı bütçe görüşmelerine dikkat çekerek, toplu görüşmeler sürecinde Uzlaştırma 
Kurulu üyelerinin, kamu görevlilerine “refah payı” verilmesi gerektiğinin altını çizerken, hükümetin 2010 yılı 
büyüme hedefini yüzde 3.5 olarak planlamasına rağmen kamu görevlilerine büyümeden pay vermeme yolunu 
tercih etmemesi gerektiğini vurguladı. 

MEMUR-SEN, AK PARTİ GRUP BAŞKAN VEKİLİ CANİKLİ, TBMM DİLEKÇE  
KOMİSYONU BAŞKANI AKMAN VE TBMM İDARE AMİRİ ÖZ’Ü ZİYARET ETTİ

11 Kasım 2009 
Memur-Sen, Ak Parti Grup Başkanvekili Nurettin Canikli, TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı Yahya Akman 
ve TBMM İdare Amiri Malatya Milletvekili Ö. Faruk Öz’ü ziyaret etti. Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gün-
doğdu, Genel Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Sekreteri Halit Ortaköy ve Genel Eğitim ve Dış İlişkiler Sekreteri 
Ahmet Kaytan’la birlikte Ak Parti Giresun Milletvekili ve Grup Başkanvekili Nurettin Canikli’yi ziyaret ederek, 
Memur-Sen’in isteklerini iletti. Memur-Sen heyeti, daha sonra, Ak Parti Şanlıurfa Milletvekili ve TBMM Dilek-
çe Komisyonu Başkanı Yahya Akman’ı ziyaret etti. Burada konuşan Genel Başkan Ahmet Gündoğdu, toplu 
sözleşme ve grev hakkı isteklerine yönelik destek beklentilerini dile getirdi. Memur-Sen heyeti daha sonra 
Ak Parti Malatya Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Ömer Faruk Öz’ü ziyaret etti. Memur-Sen’in isteklerinin 
dile getirildiği ziyarette, siyaset kurumu ile sivil toplumun sorunlarının çözümüne yönelik işbirliğinin önemi 
vurgulandı.

MEMUR-SEN, KEY ÖDEMELERİ VE TOPLU GÖRÜŞME PRİMİ  
HAKKINDA DEVLET BAKANI ALİ BABACAN’LA GÖRÜŞTÜ

13 Kasım 2009 
Memur-Sen, Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen toplu görüşme primleriyle ilgili yeni bir yasal dü-
zenleme yapılması için Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan ile görüştü. Görüşmede ayrıca, 
ödenmeyen KEY alacakları için yeni bir süreç başlatılması ve bunun için yasal düzenleme yapılması gereği de 
Babacan’a iletildi. Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, Başbakanlık Merkez Bina’da yapılan görüş-
mede, dünyada örneği bulunmayacak bir şekilde sendikalı çalışanın sendikasız çalışandan daha az gelir elde 
eder konuma getirildiğini söyledi. Mevcut yasal düzenlemenin, bu adaletsizliği ortadan kaldırmak ve toplu 
sözleşme hakkını fiilen kullanamamaktan kaynaklanan ücrete dair mağduriyetleri gidermek amacıyla kazanılan 
ilk mali hak olduğuna hatırlatan Gündoğdu, “Bir başka ifadeyle, toplu görüşme primi, sendika üyesi kamu 
görevlisi ile sendika üyesi olmayan kamu görevlisi arasındaki farkın maaş bordrosu üzerindeki ilk yansımasıdır. 
Kamu işçilerinin toplu sözleşme yoluyla elde ettiği hakkın bir benzerinin memurlara çok görülmesi, hakkaniyet 
ölçülerine sığmamaktadır” dedi.

ANKARA İL TEMSİLCİLİĞİ MEMUR-SEN’İ ZİYARET ETTİ

14 Kasım 2009 
Memur-Sen Ankara İl Temsilcisi Mustafa Kır ve bağlı sendikaların Ankara şube ve il başkanları, Memur-Sen 
Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu’yu ziyaret etti. Ziyarette konuşan Ahmet Gündoğdu, Memur-Sen’in her 
zaman birlik ve beraberlik içinde mücadelesini sürdürdüğünü, haklı mücadelesinde teşkilatın desteğinin ken-
dilerine güven verdiğini söyledi. Memur-Sen Ankara İl Temsilcisi Mustafa Kır ise ziyarette yaptığı konuşmada, 
Genel Merkez yönetiminin aldığı her türlü eylem kararını şimdiye kadar olduğu gibi şimdiden sonra da des-
teklemeye devam edeceklerini belirterek, her türlü hak aramanın birlik ve beraberlikle daha fazla başarıya ula-
şacağını kaydetti. Mustafa Kır, Memur-Sen ailesinin büyüklüğüne dikkat çekerek, bir bütünün parçası olmanın 
mutluluğunu taşıdıklarını söyledi. 



MEMUR-SEN, MALİYE BAKANI ŞİMŞEK’LE GÖRÜŞTÜ

20 Kasım 2009 
Memur-Sen, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile görüşerek, toplu görüşme priminin yeniden ödenmesi için 
yasal düzenleme yapılması ve KEY ödemeleri konusundaki düzenlemenin bir an önce tamamlanması sözü aldı. 
Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan ve Devlet 
Bakanı Hayati Yazıcı ile görüşmelerinin ardından bugün de, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’le görüşerek kamu 
çalışanlarının gündemindeki konuları gündeme getirdi. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ziyarette yaptığı konuş-
mada, Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen ‘Toplu Görüşme Primi’ konusunda bir çalışma yürüttüklerini 
ve ilgili bürokratların incelemesinin ardından bir düzenlemenin gündeme gelebileceğini söyledi. KEY ödeme-
lerinde yapılacak düzenlemenin bir an önce gerçekleşmesi konusunda Memur-Sen’in talebini dikkate alacak-
larını söyleyen Bakan Şimşek, amaçlarının uyumlu bir çalışma yürütmek olduğunu dile getirdi. Memur-Sen 
Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu ise yaptığı açıklamada, Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen, ‘Toplu 
Görüşme Primi’ konusunda, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e konunun tarafı olarak bilgi verdiklerini, çözüm 
için önerilerini sunduklarını kaydetti. Gündoğdu, dünyanın hiç bir yerinde sendikalı çalışanın, sendikasızdan 
daha az ücret almadığını söyleyen Gündoğdu, bu adaletsizliğin bir an önce giderilmesi gerektiğini söyledi.

SİYASİ PARTİ TEMSİLCİLERİNDEN MEMUR-SEN’E BAYRAM ZİYARETİ

28 Kasım 2009 
Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Şeref Malkoç, BBP Genel Başkan Yardımcısı Üzeyir Tunç, DSP Genel 
Başkan Yardımcısı Tufan Bural ve SHP Genel Başkan Yardımcısı Av. Deniz Çakır Memur-Sen’e bayram ziya-
retinde bulundu. Gündoğdu, Kurban Bayramı sebebiyle bayram ziyaretine gelen Saadet Partisi (SP), Büyük 
Birli Partisi(BBP), Demokratik Sol Parti (DSP) ve Sosyal Demokrat Halkçı Parti (SHP) temsilcileriyle ayrı ayrı 
görüşerek, bayramlarını kutladı. Saadet Partisi adına Genel Başkan Yardımcısı Şeref Malkoç ve Denizli eski 
Milletvekili Ümmet Kandoğan Memur-Sen’i ziyaret ederek bayram kutlamasında bulundu. BBP adına bayram 
ziyaretini Genel Başkan Yardımcısı Üzeyir Tunç, Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Cengiz Güler, Teşkilat Başkan 
Yardımcısı Ali Keser ve MKYK Üyesi Hüsnü Koç gerçekleştirdi. DSP adına ise Genel Başkan Yardımcısı Tu-
fan Bural, Kadın Kolları Genel Sekreteri Ayten Şahin ve DSP Parti Meclisi üyesi Tuncer Ertürk Memur-Sen’i 
ziyaret etti. SHP adına ise bayram ziyaretini Genel Başkan Yardımcısı Av. Deniz Çakır, Gençlik Meclisi Genel 
Başkan Yardımcısı Aslı Ari, Gençlik Kolları MYK üyesi Can Beleberktaş gerçekleştirdi.

MEMUR-SEN, TBMM BAŞKANI MEHMET ALİ ŞAHİN’İ ZİYARET ETTİ 

7 Ocak 2010 

Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, Genel Merkez Yönetim Kurulu ve bağlı sendikaların genel 
başkanlarıyla birlikte, TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin’i ziyaret etti. Ziyarette konuşan TBMM Başkanı Meh-
met Ali Şahin, Türkiye’de memur sendikacılığı önünde alınması gereken çok yol olduğunu söyledi. Şahin, 58. 
Hükümette Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı olduğunu hatırlatarak, toplu görüşme ve sözleşmelerden 
sorumlu olması sebebiyle memur sendika ve konfederasyon temsilcileriyle bir araya geldiğini ve 5 kez toplu 
görüşme masasına oturduğunu hatırlattı. Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu ise yaptığı açıkla-
mada, kamu çalışanları olarak, toplu görüşme yerine grevli toplu sözleşme yapmak istediklerini belirterek, 
“Bu konudaki talebimizi her platformda dile getiriyoruz. Bu hakka sahip olabilmemiz için gerekli olan ise 
yasa değişikliği. Yasamanın başkanı olan TBMM Başkanımız Sayın Mehmet Ali Şahin’e de önceki yıllardan 
yabancısı olmadığı taleplerimizi ilettik. Kendisi de, devlet memurları kanunuyla ilgili bir Anayasa değişikliğinin 
gündemde olduğunu söyledi. Umuyoruz ki, toplumun her kesimine açılımlarla seslenen hükümetimiz, mecli-
simizle birlikte bu açılımına kamu çalışanlarını da dahil edecektir” şeklinde konuştu. Ziyarette Genel Başkan 
Ahmet Gündoğdu’nun yanı sıra, Memur-Sen Genel Sekreteri ve Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Kaçar, 
Memur-Sen Genel Mali Sekreteri ve Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, Memur-Sen Genel Toplu 
Görüşme-Mevzuat Sekreteri ve Enerji Bir-Sen Genel Başkanı Hacı Bayram Tonbul, Memur-Sen Genel Basın 
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ve Halkla İlişkiler Sekreteri Halit Ortaköy, Memur-Sen Genel Eğitim ve Dış İlişkiler Sekreteri Ahmet Kaytan, 
Bem-Bir-Sen Genel Başkanı Mürsel Turbay, Ulaştırma Memur-Sen Genel Başkanı Halil İbrahim Kütük, Birlik 
Haber-Sen Genel Başkanı Ali Erdoğan, Bayındır Memur-Sen Genel Başkanı Abdulhadi Karasapan, Diyanet-
Sen Genel Sekreteri Mehmet Bayraktutar, Eğitim Bir-Sen Genel Sekreteri Halil Etyemez ve Toç-Bir-Sen 
Genel Teşkilatlanma Sekreteri Tahsin Suda yer aldı. 

MEMUR-SEN, DEVLET BAKANI BABACAN’A  
ÇALIŞANLARIN SORUNLARINI İLETTİ

7 Ocak 2010 

Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’ı ziyaret 
ederek, kamu çalışanlarının gündemindeki sorunları iletti ve çözüm için destek istedi. Kamu çalışanlarının 
2010 yılı için alacakları zammın, enflasyonun altında kalacağını söyleyen Gündoğdu, ek ödemelerde 2010 
yılı Temmuz ayından itibaren 40 TL artış yapılması gerektiğini söyledi. Teknik ve idari sınıf arasındaki farkın 
kapatılması gerektiğini dile getiren Gündoğdu, KİT’lerde yönetici olarak çalıştığı halde, maiyetinde görev ya-
pan personelden daha düşük ücret alan personelin de ek ödemeden yararlandırılmaları ya da ek tazminat 
oranlarının arttırılmasını istedi. Toplu Görüşme Primi’nin Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmesi sonucu 
kamu çalışanlarının buna bağlı olarak ücretlerinde meydana gelen azalmayı telafi etmek amacıyla gerekli yasal 
düzenleme beklediklerini söyleyen Gündoğdu, tedavi katılım payı uygulamasının da kaldırılması gerektiğine 
dikkat çekti. Ziyarette Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu’nun yanı sıra Memur-Sen Genel Sekre-
teri ve Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Kaçar, Memur-Sen Genel Mevzuat ve Toplu Görüşme Sekreteri ve 
Enerji Bir-Sen Genel Başkanı Hacı Bayram Tonbul da yer aldı. 

MEMUR-SEN, BAKAN DİNÇER VE SGK BAŞKANI ZARARSIZ İLE GÖRÜŞTÜ

16 Ocak 2010 
Memur-Sen, kamu çalışanlarının sağlık harcamalarının 15 Ocak itibarıyla SGK’ya devredilmesi sonucu yaşa-
nacak aksaklıkların giderilmesi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer ve SGK Başkanı M. Emin 
Zararsız ile görüştü. Ziyarette konuşan Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, kamu çalışanlarıyla 
bakmakla yükümlü oldukları aile bireylerinin sağlık harcamalarının 5510 sayılı yasayla 15 Ocak itibarıyla Sosyal 
Güvenlik Kurumu(SGK)’na devredildiğini hatırlatarak, bu uygulamanın bazı aksaklıkları olduğunu söyledi. Ka-
nun çıkarılırken gözden kaçan konuları Bakan Dinçer’e aktaran Gündoğdu, özellikle il dışı sevk durumlarında 
kamu çalışanlarının mağdur olacağını ifade etti. Gündoğdu ayrıca, 4/C’lilerin memur sendikalarına üye olabi-
leceklerine yönelik alınan mahkeme kararının bakanlığa ulaştığını hatırlatarak, bu konuda idari olarak yaşanan 
sorunların giderilmesi gerektiğini kaydetti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer ise, kendisine 
iletilen konuyu bakanlığın ilgili birimleriyle yeniden değerlendireceklerini ifade etti. 4/C’lilerin sendika üyesi 
olabilmesine imkan sağlayan hususta ise, istenen düzenlemenin en kısa sürede yapılacağını söyledi. Memur-
Sen heyeti, daha sonra SGK Başkanı M. Emin Zararsız’ı ziyaret ederek görüş alış verişinde bulundu. Kamu ça-
lışanlarının SGK kapsamına geçirilmesiyle ortaya çıkan bazı tereddütler SGK Başkanı Emin Zararsız’a da iletildi.

YENİ ASYA GAZETESİ ANKARA TEMSİLCİLİĞİ ZİYARET EDİLDİ 

24 Ocak 2010 

Yeni Asya Gazetesi Ankara Temsilciliğini ziyaret eden Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu,  “Yeni 
senaryolara kalkışan 28 Şubatçıların önü kesiliyor. Darbe planlarının deşifre olmasını bir arınma olarak görü-
yorum” diye konuştu. Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu gazetenin Ankara Temsilciliğini ziyaret 
ederek Ankara Temsilci Mehmet Kara ile görüştü. Gündoğdu, Türkiye’de hâlâ demokrasi açığının olduğunu 
belirterek, “Demokrasi açığını gidermek için de, millet iradesini saygın kılan yeni bir anayasa yapmak lâzım” 

diye konuştu. Gündoğdu, darbe planlarının “deşifre edilmesi”ni bir arınma olarak gördüğünü de söyledi.
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MEMUR-SEN, ENERJİ BAKANI YILDIZ’I ZİYARET ETTİ

3 Şubat 2010 
Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu ve Memur-Sen Genel Toplu Görüşme ve Mevzuat Sekreteri 
ve Enerji Bir-Sen Genel Başkanı Hacı Bayram Tonbul, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ı ziyaret 
ederek, enerji hizmet kolundaki sıkıntıları iletti. Gündemdeki konuların da ele alındığı ziyarette, Bakan Yıldız 
da, Türkiye’nin enerji politikası ve bu alandaki çalışmalar hakkında bilgi verdi. Memur-Sen Genel Başkanı Ah-
met Gündoğdu ziyarette yaptığı konuşmada, Memur-Sen olarak sorunlu değil sorumlu, sorun üretmek yerine 
çözümün paydaşı bir anlayışla sendikacılık yaptıklarını söyledi. Bu anlayış çerçevesinde, enerji hizmet kolunda 
görev yapan kamu çalışanlarının sorunlarını, Enerji Bir-Sen ve Memur-Sen olarak Bakan Yıldız’a ilettiklerini ifa-
de etti. Ülke sorunlarına duyarlı bir konfederasyon olarak düzenledikleri ‘Uluslararası Demokrasi Kongresi’nde 
gündemdeki konuşulan ve konuşulamayan birçok konuyu ele aldıklarını da hatırlatan Gündoğdu, bunlardan 
birinin de, kamu sendikacılığının Avrupa ve Türkiye’deki halinin karşılaştırılması olduğunu dile getirdi. Toplu 
görüşme masasının, toplu sözleşme hakkı olmadan bir anlam ifade etmediğini de dile getiren Gündoğdu, 
öncelikli talepleri olan toplu sözleşme hakkı konusundaki görüşlerini çok kez kamuoyu ile paylaştıklarını kay-
detti. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız ise konuşmasında, kendisine iletilen sorunların çözümü için 
ilgili birimlerle en kısa sürede görüşeceğini ifade ederek, sorun üretmek yerine soruna çözüm de önermenin 
önemine dikkat çekti.

MEMUR-SEN KAMU ÇALIŞANLARININ SORUNLARINI  
BAŞBAKAN ERDOĞAN’LA GÖRÜŞTÜ

18 Şubat 2010 

Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’la görüşerek kamu çalışanla-

rını ilgilendiren sorunların çözümü için destek istedi.

‘TOPLU GÖRÜŞME PRİMİ’ 

Başbakanlık Resmi Konutu’nda gerçekleşen ziyarette, Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen ‘Toplu Gö-
rüşme Primi’nin tekrar ödenmesini isteyen Gündoğdu, sendikalı kamu çalışanlarının örgütlü oldukları gerekçe-
siyle cezalandırılmak yerine ödüllendirilmesi gerektiğini söyledi.
‘BANKA PROMOSYONLARI’ 
Banka promosyonlarının tamamının çalışanlara ödenmesi konusunda gerekli yasal düzenlemenin yapılmasını 
istediklerini de söyleyen Gündoğdu, Milli Eğitim Bakanlığı’nda yetkili sendika olarak Eğitim Bir-Sen’in Kurum 
İdari Kurulu toplantısında bunun gerçekleştirildiğini hatırlattı. Benzer uygulamanın bütün kamu kurumlarında 
gerçekleştirilmesini de talep eden Ahmet Gündoğdu, bu uygulamanın gerçekleşmesi halinde çalışanların iş 
motivasyonunun artacağına dikkat çekti.
KATSAYI SORUNU YASAL DÜZENLEMEYLE ÇÖZÜME KAVUŞTURULMALIDIR 
Katsayı konusunda Danıştay tarafından ikinci iptal olayının yaşanmasının rahatsızlığına da dikkat çeken Gün-
doğdu, sorunun yargıyla ilgili olmadan, yasal düzenlemelerle çözülmesinin, vatandaşlarımızın ortak beklentisi 
olduğunu dile getirdi.
 ‘GREVLİ TOPLU SÖZLEŞME HAKKI’
Abant’da gerçekleştirilen Kamu Çalışanlarının Demokratik ve Sendikal Hakları Çalıştayı ve sonuç bildirisi hak-
kında Başbakan Erdoğan’a görüşlerini aktaran Gündoğdu, Çalıştay’dan kamu çalışanlarına grevli toplu sözleş-
me hakkı verilmesi ve Avrupa Sosyal Şartı’nın 5 ve 6. maddelerine konulan çekincelerin kaldırılması yönünde 
sonuç çıktığını da hatırlatarak, kamu çalışanlarının beklentisinin artık grevli toplu sözleşme hakkı olduğunu 
iletti.
28 ŞUBAT MAĞDURLARI ESKİ ÖZLÜK HAKLARIYLA GÖREVLERİNE DÖNMELİDİR 
28 Şubat döneminde istifa ettirilen, stajyerliği döneminde memuriyet hakkı verilmeyen, kılık kıyafetinden 
dolayı post modern darbeciler tarafından mağdur edilen kamu çalışanlarının yeniden eski özlük haklarıyla 



görevlerine dönebilmesi gerektiğini söyleyen Gündoğdu, göreve başlayanlardan özlük haklarına istinaden yıllık 
olarak istenen meblağın da devlet tarafından karşılanması gerektiğini kaydetti.
FARKLI İSTİHDAM BİÇİMLERİNE SON VERİLMELİDİR 
Kamuda farklı istihdamların sona erdirilmesi yönündeki görüş ve tekliflerini de Başbakan Erdoğan’a ileten 
Gündoğdu, bütün kamu çalışanlarının aynı istihdam biçimiyle kadrolu görev yapması gerektiğini söyledi. Gün-
doğdu, aynı iş yerinde aynı işte çalışan kişiler arasındaki sözleşmeli-kadrolu ayrımının iş barışını bozduğunu da 
dile getirdi.
SORUNLARIN ÇÖZÜMÜ KONUSUNDA İLGİLİ BAKANLARLA GÖRÜŞECEĞİM’ 
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ise, toplu görüşme primi konusunda yasal düzenleme için formül arandığını, 
kendilerinin de en kısa sürede bu sorunu çözmek istediklerini söyledi. Başbakan Erdoğan, diğer sorunların 
çözümü konusunda da ilgili bakanlarla görüşeceğini kaydetti. 

MEMUR-SEN, ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANI AKSU’YU ZİYARET ETTİ

4 Mart 2010 
Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu ve Memur-Sen Genel Toplu Görüşme ve Mevzuat Sekreteri 
ve Enerji Bir-Sen Genel Başkanı Hacı Bayram Tonbul, Özelleştirme İdaresi Başkanı Ahmet Aksu’yu ziyaret 
etti. Ziyarette konuşan Ahmet Gündoğdu, 2009 yılı toplu görüşme tutanağının ekli listelerinde, ‘özelleştirme 
uygulamalarında karşılaşılan sıkıntıların, ilgili konfederasyonların görüşleri alınarak tespit edilmesi ve akabinde 
de bu skıntıların giderilmesi konusunda gerekli çalışmanın yapılması’ yönünde bir madde bulunduğunu ha-
tırlatarak, söz konusu madde gereği yapılan tespit toplantısında alınan kararların gereğinin en kısa zamanda 
yerine getirilmesini istedi. Söz konusu uygulama ve alınan kararların, TEDAŞ, Şeker Fabrikaları A.Ş., Sümer 
Holding, TTA çalışanlarını etkilediğini hatırlatan Gündoğdu, alınan kararların hayata geçirilmesi için, 446 sayılı 
yasanın 22. maddesinde değişiklik yapılmasının önemine dikkat çekti.Enerji Bir-Sen’in hizmet kolunda yer alan 
kurumlardaki kamu çalışanlarının sorunlarını da aktaran Ahmet Gündoğdu, sorunların tespit ve çözüm aşama-
sında her türlü işbirliğine her zaman hazır olduklarını kaydetti. Özelleştirme İdaresi Başkanı Ahmet Aksu ise, 
iletilen sorunlardan bağlı bulundukları bakanlıkla ilgili olanlarla ilgili en kısa süre içinde çalışma başlatılması için 
gereğini yapacağını belirtti. Aksu, diğer bakanlıkların görev alanına giren hususlarda ise, kendi bakanlıklarının 
da katkısıyla, çözüm için çalışacaklarını ifade etti.

MEMUR-SEN, DİB TEŞKİLAT YASASI İLE İLGİLİ OLARAK 
BAKAN ÇELİK’LE GÖRÜŞTÜ 

6 Mart 2010 

Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu ve Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet Bayraktutar, Diyanet’ten 
sorumlu Devlet Bakanı Faruk Çelik’i ziyaret ederek, Diyanet İşleri Başkanlığı Teşkilat Yasası’na yönelik bek-
lentilerini dile getirdi. Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, ‘Diyanet İşleri Başkanlığı Teşkilat Yasa 
Tasarısı’ konusunda yoğun bir şekilde çalışıldığını bildiklerini hatırlatarak, “Buna rağmen yasanın çıkarılamaması 
bizleri üzmektedir. Sizlerin destek ve öncülüğü ile teşkilat yasamızın çıkacağına inanıyoruz’’ dedi. Bakan Çelik, 
yasa tasarısı ile ilgili bütün çalışmaların tamamlandığını ve tasarının bakanlara sunulduğunu ve hepsinden onay 
alındığını belirterek “tasarı şu anda başbakanın önünde. En kısa zamanda onaylanmasını ve meclise sunulmasını 
bekliyoruz” şeklinde konuştu.

GÜNDOĞDU, BAŞBAKAN ERDOĞAN’LA 
‘TOPLU GÖRÜŞME PRİMİ’ KONUSUNU GÖRÜŞTÜ

11 Mart 2010 
Memur-Sen, Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen sendika üyesi kamu çalışanlarına ödenen Toplu Gö-
rüşme Primi’nin yeniden verilmesi için girişimlerini sürdürüyor. En son Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’la gö-
rüşen Genel Başkan Ahmet Gündoğdu, Devlet Bakanı Hayati Yazıcı ile de görüşerek, toplu görüşme priminin 
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3’er aylık periyodlarla geriye dönük şekilde ödenmesini önerdi. Gündoğdu, “Biz, 3’er aylık periyodlarla her ay 
için 10 TL ve toplamda 30’ar TL. şeklinde ve geriye dönük olarak toplu görüşme priminin verilmesini öneri-
yoruz. Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’la da görüşerek, kamu çalışanlarının bu yöndeki beklentisini 
kendisine ilettik. Bugün de Devlet Bakanımız Sayın Hayati Yazıcı’ya da önerimizi sunduk” şeklinde konuştu.

ÇİÇEK, BOZDAĞ VE İYİMAYA, ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ  
PAKETİ İLE İLGİLİ OLARAK MEMUR-SEN’İ ZİYARET ETTİ 

23 Mart 2010 
Başbakan Yardımcısı ve Devlet Bakanı Cemil Çiçek, AK Parti Grup Başkanvekili Bekir Bozdağ ve TBMM 
Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet İyimaya, anayasa değişiklik taslağı uzlaşı görüşmelerinde Memur-Sen’i ziya-
ret etti. Ziyarette konuşan Memur-Sen Başkanı Ahmet Gündoğdu, hükümetin hazırladığı anayasa paketinde 
memura toplu sözleşme hakkı verilmesinin önemli olduğunu söyledi. Memura grev hakkının verilmemesini ise 
büyük bir eksiklik olarak yorumlayan Başkan Gündoğdu, “Grev hakkının, siyaset yasağının kaldırılmasının pa-
kete girmesini özellikle istiyoruz” dedi. Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek ise konuşmasında, 
anayasa değişikliğinde memurlara toplu sözleşme hakkını verdiklerini belirtti. Kamuda çalışan memurlarla ilgili 
disiplin suçlarıyla ilgili kararları yargı denetimine açtıklarını ifade eden Çiçek, vatandaşın hak arama yollarının 
sonuna kadar açık tutulmasını amaçladıklarını kaydetti. Kişisel verilerin korunmasıyla ilgili hüküm koyduklarını 
aktaran Başbakan Yardımcısı, hak ve özgürlükleri daha fazla genişleten taslağı kamuoyunun önüne koyduklarını 
dile getirdi. 

MEMUR-SEN, ULAŞTIRMA BAKANI YILDIRIM’I ZİYARET EDEREK,  
ÇALIŞANLARIN SORUNLARINI İLETTİ

25 Mart 2010 
Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, Birlik Haber-Sen Genel Başkanı Ali Erdoğan, Ulaştırma Memur-
Sen Genel Başkanı H. İbrahim Kütük ve Bayındır Memur-Sen Genel Başkanı Abdulhadi Karasapan ile birlikte 
Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım’ı ziyaret etti. Memur-Sen’in sendikal çalışmaları ve gündemdeki konularla 
ilgili görüşlerini Bakan Yıldırım’a aktaran Ahmet Gündoğdu, duyarlı sendikacılık yaptıklarını söyledi. Ülkenin 
darbe anayasasından acilen kurtulması gerektiğini söyleyen Gündoğdu, hükümetin demokratikleşmeye dönük 
çalışmalarını da olumlu bulduklarını ifade etti. Memur-Sen’e bağlı sendikalardan, Birlik Haber-Sen, Ulaştırma 
Memur-Sen ve Bayındır Memur-Sen’in hizmet kollarının Ulaştırma Bakanlığı bünyesinde olduğunu söyleyen 
Gündoğdu, kamu çalışanlarının sorunlarını içeren ve ilgili sendikalar tarafından hazırlanan dosyaları Bakan 
Yıldırım’a sundu. Çalışanlarının sorunlarının çözümünde, ilgili kurum ve bakanlıklarla işbirliği yapmak istedik-
lerini söyleyen Ahmet Gündoğdu, Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım’ın da kendi çabaları ölçüsünde, sorunların 
çözümüne yardımcı olacağına olan inancını belirtti. Ziyarette Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, 
Ali Erdoğan, H. İbrahim Kütük ve Abdulhadi Karasapan’ın yanı sıra, Memur-Sen Genel Eğitim ve Dış İlişkiler 
Sekreteri Ahmet Kaytan, Birlik Haber-Sen Genel Sekreteri Ayhan Çelik, Ulaştırma Memur-Sen Genel Toplu 
Görüşme ve Mevzuat Sekreteri İsmet Cebeci, Bayındır Memur-Sen Genel Sekreteri Fahri Altıngöz ile Ulaş-
tırma Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Mustafa Fırat da yer aldı.

MEMUR-SEN, KÜRŞAT TÜZMEN’İ ZİYARET ETTİ

27 Mart 2010 
Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Tüzmen’i ziyaret 
etti. Ziyarette, Memun-Sen’in çalışmaları hakkında bilgi veren Gündoğdu, ülkeye nefes aldıracak çalışmalar 
yapıldığını, sabırla ve toplumun bütün kesimlerinin görüşleri alınarak süreçlerin başarıyla tamamlanmasını ümit 
ettiklerini söyledi. Açılımlarla başlayıp, anayasa değişikliği paketiyle devam eden bir sürecin işlediğini hatırlatan 
Gündoğdu, her alanda yapılan açılımların memurlara yönelik olarak da yapılmasını istedi. Toplu sözleşme hak-
kına ek olarak, grev hakkı verilmesiyle memurlara siyaset yasağının kaldırılması isteklerini her platformda dile 
getirdiklerini kaydeden Gündoğdu, demokratik bir anasayanın ülke sorunlarına çözüm olacağını kaydetti. Kür-
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şat Tüzmen ise, hükümetin birikmiş birçok soruna el attığını, alışıla gelmiş düzenlerinin bozulacağını görenlerin 
ise sürekli karşı çıkma modunda olduklarını ifade ederek, ülke ve millet yararına yapılacak çalışmaların destek-
lenmesi gerektiğini dile getirdi. Ziyarete, Bem-Bir-Sen Genel Başkanı Mürsel Turbay da katıldı.

BAKAN EROĞLU’NU ZİYARET EDEN MEMUR-SEN,  
ÇALIŞANLARIN SORUNLARININ ÇÖZÜMÜNÜ İSTEDİ

29 Mart 2010 
Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, Enerji Bir-Sen Genel Başkanı Hacı Bayram Tonbul, Büro 
Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, Toç-Bir-Sen Genel Başkanı Günay Kaya Çevre ve Orman Bakanı 
Veysel Eroğlu’nu ziyaret ederek, hizmet kollarında yaşanan sorunların çözümünde destek istedi. Memur-
Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu’nu ziyaret ederek, hizmet 
kollarında yaşanan sorunların çözümünde destek istedi. Ziyarette konuşan Gündoğdu, Memur-Sen’in kamu 
çalışanlarının sorunları yerinde çözüme kavuşturmaya önem verdiğini söyledi. Toç-Bir-Sen, Enerji Bir-Sen ve 
Büro Memur-Sen’in hizmet kollarından bazılarının Çevre ve Orman Bakanlığı bünyesinde olduğunu kaydeden 
Gündoğdu, Bakan Eroğlu’dan ilettikleri sorunların çözümüne destek istedi.

MEMUR-SEN, MALİYE BAKANI ŞİMŞEK’İ ZİYARET EDEREK,  
EK ÖDEME VE TOPLU GÖRÜŞME PRİMİNİ GÖRÜŞTÜ

30 Mart 2010 
Memur-Sen, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’i ziyaret ederek, sözleşmeli personelin kadroya alınması, ek öde-
melerdeki sorunların giderilmesi, Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen toplu görüşme priminin yeniden 
ödenmesi gibi konularda destek istedi. Ziyarette konuşan Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, 
2009 toplu görüşmelerinde kamuda farklı istihdam türlerinin sona ermesi konusunu masaya taşıdıklarını ha-
tırlatarak, “Aynı okuldan mezun, aynı yerde, aynı işi yapan iki kişiden biri kadrolu, biri sözleşmeli. Hakları ve 
çalışma şartları eşit değil. Eşitsizliğe yol açan ve çalışma barışını zedeleyen bu durumun ortadan kaldırılmasını 
istiyoruz” şeklinde konuştu. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise konuşmasında, kamu çalışanlarının sorunlarını 
bildiklerini, imkanlar ölçüsünde çözmek için çalıştıklarını söyledi. Kendisinden talep edilen konuların bazılarının 
başka bakanlıklarla da ilgili olduğunu söyleyen Bakan Şimşek, bu konuda da gerekli görüşmelerde bulunacağını 
kaydetti. Ziyarette, Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu’nun yanı sıra, Memur-Sen Genel Sekreteri 
ve Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Kaçar, Memur-Sen Genel Mevzuat ve Toplu Görüşme Sekreteri ve 
Enerji Bir-Sen Genel Başkan Hacı Bayram Tonbul, Memur-Sen Genel Mali Sekreteri ve Büro Memur-Sen 
Genel Başkanı Yusuf Yazgan ile Eğitim Bir-Sen Genel Sekreteri Halil Etyemez de yer aldı.

TARIM BAKANI EKER’İ ZİYARET EDEN MEMUR-SEN, ÇALIŞANLARIN  
SORUNLARINI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİNİ İÇEREN BİR DOSYA SUNDU

6 Nisan 2010 
Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, Toç Bir-Sen Genel Merkez yönetim kurulu üyeleriyle birlikte 
Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehdi Eker’i ziyaret etti. Ahmet Gündoğdu, Tarım Orman ve Çevre çalışanlarının 
sorunları ve çözüm önerilerini içeren dosyayı Bakan Eker’e sundu. Gündoğdu, bakanlığın teşkilat kanununun 
çıkması durumunda özlük haklarında gerileme olacak Merkez şube müdürleri, Taşra İl Müdür Yardımcıları için 
gerekli yasal ekleme ve düzeltme yapılarak mağduriyetin giderilmesi gerektiğini ifade etti. Bakanlığın merkez 
ve taşra kuruluşlarında çalışan önlisans ve meslek yüksek okulu mezunu personele, lisans tamamlama hakkının 
verilmesi talebini de ileten Ahmet Gündoğdu, ek ödeme konusundaki sıkıntıları da ileterek, fiili hizmet tazmi-
natı konusunda mağduriyet yaşayan meslek gruplarının bu sıkıntılarının giderilmesi beklentisini iletti. Bakanlık-
ta, 2008 yılı içerisinde unvan değişikliği sınavı yapıldığını hatırlatan Gündoğdu, yapılan sınava başvurular ve bazı 
branşlarda 70 puan ve üstünü alarak başarılı olan hiçbir personelin olmaması sebebiyle 2010 yılı içerisinde 
yeni bir unvan değişikliği sınavı yapılmasının önemine dikkat ekti. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı personelinin 



yaşadığı ücret dengesizliğinin giderilmesini de isteyen Gündoğdu, merkez teşkilatı için de döner sermaye 
işletmesi kurulmasını ve bu işletmenin kar payından Bakanlık merkez teşkilatı çalışanlarının faydalanmasının 
sağlanmasını istedi. Bakan Mehdi Eker ise, kendisine iletilen konularla ilgili ayrıntılı bir çalışma yapılmasını, 
teknik konularda ortak çalışma yapılabileceğini belirtti. Ziyarete, Genel Başkan Ahmet Gündoğdu’nun yanı 
sıra Memur-Sen Genel Teşkilat Sekreteri Hüseyin Çumak, Toç Bir-Sen Genel Başkanı Günay Kaya ve Genel 
Merkez yönetim kurulu üyeleri de yer aldı.

MEMUR-SEN, BAKAN YAZICI İLE GÖRÜŞTÜ

1 Mayıs 2010 
Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı hayati Yazıcı ile görü-
şerek çalışanların sorun ve taleplerini iletti. Memur-Sen’in de aralarında yer aldığı 6 Konfederasyon tarafından 
ortaklaşa Taksim Meydanı’nda kutlanacak olan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Bayramı için İstanbul’a gelen 
Gündoğdu, Bakan Yazıcı ile Dolmabahçe Sarayı’ndaki Başbakanlık çalışma ofisinde bir araya geldi. Görüşmeye, 
Genel Başkan Gündoğdu’nun yanı sıra Memur-Sen Genel Toplu Görüşme ve Mevzuat Sekreteri ve Enerji-
Bir-Sen Genel Başkanı H.Bayram Tonbul, Bem-Bir-Sen Genel Başkanı Mürsel Turbay ve Memur-Sen İstanbul 
İl Başkanı Ahmet Yurtman da katıldı. 

GÜNDOĞDU, YÖK BAŞKANI ÖZCAN’I ZİYARET ETTİ

4 Mayıs 2010 
Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, YÖK Başkanı Yusuf Ziya Özcan’ı makamında ziyaret ederek, 
üniversite çalışanlarının sorunlarından oluşan bir rapor sundu. Eğitim-Bir-Sen tarafından 6/7 Mart 2010 ta-
rihlerinde gerçekleştirilen ‘Eğitim-Öğretim-Bilim Hizmet Kolu Çalışanlarının Sorunları ve Çözüm Önerileri 
Şurası’nda ortaya çıkan sonuçların yer aldığı raporu Özcan’a takdim eden Gündoğdu, “En çok talep edilen 
konuları ortak akla dönüştürdük” dedi. 

SGK BAŞKAN YARDIMCISI ÇETİN, MEMUR-SEN’İ ZİYARET ETTİ

11 Mayıs 2010 
SGK Başkan Yardımcısı Hüseyin Rahmi Çetin, SGK Haftası etkinlikleri kapsamında Memur-Sen Genel 
Merkezi’ni ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi verdi. Ziyarette konuşan Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet 
Gündoğdu, SGK’nın büyük atılımlar gerçekleştirdiğini, sosyal güvenliğin bir şemsiye altında birleştirilmesinin 
dikkate değer hizmetlerden olduğunu söyledi. Gündoğdu, yapılan güzel hizmetlere karşılık, ilaç ve tedavi katı-
lım payı uygulamasının kamu çalışanlarının bütçesini zorladığını ifade etti. Memur-Sen olarak sağlıktaki katılım 
payının iptali için dava açıktıklarını da belirten Gündoğdu, en kısa zamanda bu uygulamanın sona ermesini 
temenni ettiklerini kaydetti.  Kurumun çalışmaları hakkında bilgi veren SGK Başkan Yardımcısı Hüseyin Rahmi 
Çetin ise, “Hafta içerisinde gerçekleştireceğimiz faaliyetlerle ülke genelinde oluşturacağımız sinerji ortamında; 
insan mutluluğunun temel amaç olduğu, kolay erişilebilir, adil, kaliteli ve sürdürülebilir bir sosyal güvenlik 
sistemini geliştirerek yaşatmak hedefimizi kamuoyuna en etkili şekilde anlatmak istiyoruz” şeklinde konuştu. 
SGK Heyetinin ziyaretinde, Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu’yla birlikte Memur-Sen Genel Teş-
kilat Sekreteri Hüseyin Çumak, Memur-Sen Genel Mali Sekreteri ve Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf 
Yazgan, Memur-Sen Genel Basın ve Halkla İlişkiler Sekreteri Halit Ortaköy yer alırken, SGK Başkan Yardımcısı 
Hüseyin Rahmi Çetin’e ise ziyaretinde SGK Yönetim Kurulu Üyeleri Sinan Özkan ve Kazım Ergün, İnsan Kay-
nakları Daire Başkanı Salim Kahramanoğlu ve İç Denetim Daire Başkanı Musa Altıntaş eşlik etti. SGK Başkan 
Yardımcısı Çetin, ziyaretin anısına, Memur-Sen Genel Başkanı Gündoğdu’ya bir plaket verdi.
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MEMUR-SEN, İSTANBUL VALİSİ MUTLU’YU ZİYARET ETTİ

25 Haziran 2010 
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün ‘Terör ve Kürt Sorunu’ konusundaki görüş ve önerilerini almak üzere İstan-
bul Huber Köşkü’nde STK’larla bir araya geldiği toplantıya katılan Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğ-
du, görüşmenin ardından yeni atanan İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu’ya ‘hayırlı olsun’  ziyaretinde bulundu. 
Gündoğdu, ziyarette, İstanbul Valisi Mutlu’nun Diyarbakır valiliği döneminde ‘Özgürlük-Güvenlik’ dengesini 
çok iyi kurarak halkın sempatisini ve güvenini kazandığını belirterek, İstanbul’da da aynı başarıyı devam etti-
receği inancını dile getirdi.Vali Hüseyin Avni Mutlu ise, Memur-Sen Genel Başkanı Gündoğdu ve heyetinin 
ziyaretinden dolayı memnuniyetini dile getirerek, teşekkür etti.Ziyarete, Genel Başkan Ahmet Gündoğdu’nun 
yanı sıra  Memur-Sen İstanbul İl Başkanı Ahmet Yurtman ve Memur-Sen’e bağlı sendikaların şube başkanları 
katıldı.

BAKAN YILDIZ’I ZİYARET EDEN MEMUR-SEN, PERSONELİN  
ÖZLÜK HAKLARINA İLİŞKİN SORUNLARIN ÇÖZÜMÜNÜ İSTEDİ

20 Temmuz 2010 
Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu ve Memur-Sen Genel Mevzuat ve Toplu Görüşme Sekreteri 
ve Enerji Bir-Sen Genel Başkanı H.Bayram Tonbul Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ı makamında 
ziyaret etti. Yapılan ziyarette Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığında çalışanlarla ilgili Bakanlığa bağlı kurum ve 
kuruluşlarda çalışan personelin özlük haklarına ilişkin Ulaştırma Bakanlığının çıkarmış olduğu kanuna benzer 
düzenlemelerin yapılması talep edilerek, kamu kurum ve kuruluşlarındaki sorunlar dile getirildi. Ayrıca gö-
rüşmede, TBMM’ne sunulan bir kısmı kanunlaşan Nükleer Enerji ile ilgili Enerji-Bir-Sen’in gerçekleştirmeyi 
planladığı “Türkiye’de Nükleer Enerji algısı, alternatif enerji ve gelecek projeksiyonu” konulu araştırmasına 
destek istedi. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız da çalışanların özlük haklarıyla ilgili 19 Temmuz 
2010 da yapılan Bakanlar Kurulu toplantısında Çevre ve Orman Bakanı  Veysel Eroğlu ile bu talepleri günde-
me getirdiklerini TBMM’nin 23 Temmuz 2010 da tatile girmesi sebebiyle yeni yasama döneminde konunun 
takipçisi olacaklarını belirtti. Araştırmayla ilgili olarak ta Bakanlığın yapmış olduğu çalışmalarda Sivil toplum 
kuruluşlarının desteklerini beklediklerini belirtti. 

MEMUR-SEN, BAŞBAKAN ERDOĞAN’I ZİYARET ETTİ

20 Temmuz 2010 
Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, beraberinde Memur-Sen Genel Merkez Yönetim Kurulu Üye-
leri ve bağlı sendikaların genel başkanlarıyla birlikte Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ı ziyaret etti. Başbakan’ın 
TBMM’deki makamında gerçekleşen ziyaret, iki saate yakın sürdü. Devlet Bakanı Hayati Yazıcı ve Ak Parti 
Grup Başkanvekili Bekir Bozdağ’ın da katılımıyla başlayan ziyarete daha sonra, Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehdi 
Eker de katıldı. Genel Başkan Ahmet Gündoğdu ve bağlı sendikaların genel başkanları ziyarette, hizmet kolla-
rında yaşanan sorunları Başbakan Erdoğan’a iletti. Ziyaret sonrası basın toplantısı düzenleyen Ahmet Gündoğ-
du, görüşmenin içeriğine yönelik açıklamalarda bulundu.  Gündoğdu, “Anayasa’da yapılacak değişiklik sonrası, 
bu yıl, son kez toplu görüşme masasına oturacağımızı ümit ediyorum. Toplu sözleşme hakkının verilmesi 
sebebiyle de, Başbakanımıza teşekkürümüzü ilettik” şeklinde konuştu. Kamuda farklı istihtam türlerinin sona 
ermesi, bu gerçekleşene kadar sözleşmeli personelin yaşadığı sıkıntıların çözümünde Başbakan Erdoğan’ın 
desteğini istediklerini de dile getiren Ahmet Gündoğdu, görüşmenin verimli geçtiğini, Başbakan’a ilettikleri 
sorunların en kısa sürede çözüleceğine inandıklarını kaydetti. Görüşmede, referandum sürecinin de gündeme 
geldiğini bildiren Gündoğdu, Memur-Sen’in aldığı ‘EVET’ kararını Başbakan Erdoğan’la da paylaştıklarını ifade 
ederek, “Ancak daha iyisi olabilirdi.  Biz, millet iradesiyle de ilk kez Anayasa değiştirilmesini de göz önüne ala-
rak, ‘EVET’ oyu kullanacağımızı Başbakanımızla da paylaştık” dedi. Memur-Sen’e bağlı sendikaların her birinin 
hizmet kollarında yaşanan sıkıntıları Başbakan Erdoğan’a aktardıklarını da sözlerine ekleyen Ahmet Gündoğdu, 
verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini vurguladı.

ZİYARETLER VE KABULLER  /  439



440  / 4. OLAĞAN GENEL KURUL FAALİYET RAPORU

MEMUR-SEN, SAADET PARTİSİ GENEL BAŞKANI KURTULMUŞ’U ZİYARET ETTİ

21 Temmuz 2010 
Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, Genel Merkez Yönetim Kurulu üyeleri ve bağlı sendikaların 
genel başkanları ile Saadet Partisi Genel Başkanı Numan Kurtulmuş’u ziyaret ederek, yeniden genel başkan 
seçilmesi dolayısıyla tebrik etti. Ziyarette konuşan Ahmet Gündoğdu, Saadet Partisi’nin yıkıcı değil, yapıcı 
muhalefet anlayışını takdir ettiklerini belirterek, “Yeni bir kongre geçirdiniz. Hayırlı olsun. Genel Başkanlığınızı, 
partiniz politikalarını, kaliteli muhalefet anlayışınızı zevkle izliyoruz. Bugüne kadar muhalefette alışık olduğu-
muz, kimin yaptığına bakarak gard alma, kimin yaptığına bakarak muhalefet yapma yanlışlığına düşmediniz. 
Kimin yaptığına değil, ne yaptığına ve ne önerdiğine baktınız. Bunu doğal bir muhalefet hareketi olarak önem-
siyoruz” diye konuştu. Gündoğdu, ziyarette Kurtulmuş’a, Memur-Sen tarafından düzenlenen Uluslararası De-
mokrasi Kongresi ve Eğitim Bir-Sen tarafından düzenlenen Uluslararası Eğitim Felsefesi Kongresi’nin kitaplarını 
verdi. Saadet Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş ise konuşmasında, Memur-Sen ile işbirliğini 
bundan sonra da sürdüreceklerini kaydetti. Kurtulmuş, “Sendikal alanda üzerimize ne düşüyorsa onu yapmaya 
devam edeceğiz. Bütün sendikalara olduğu gibi Memur-Sen’e de açık çek veriyoruz. Sizin sorununuz, bizim 
sorunumuzdur. Her platformda, gücümüzün yettiği oranda bunu dile getireceğiz” diye konuştu. 

ADALET BAKANI ERGİN’İ ZİYARET EDEN MEMUR-SEN,  
ADALET ÇALIŞANLARININ SORUNLARINI İÇEREN BİR DOSYA SUNDU 

30 Eylül 2010 
Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, Memur-Sen Genel Mali Sekreteri ve Büro Memur-Sen Genel 
Başkanı Yusuf Yazgan’la birlikte Adalet Bakanı Sadullah Ergin’i ziyaret ederek adalet çalışanlarının sorunlarını 
içeren bir dosya verdi. Büro Memur-Sen Genel Eğitim ve Sosyal İşler Genel Sekreteri İdris Maden’in de yer 
aldığı ziyarette, adliye çalışanlarının yaşadığı sıkıntılara dikkat çekilerek Adalet Bakanı Sadullah Ergin’den bu so-
runların çözümüne yönelik destek istendi. Ziyarette adliye çalışanlarının yetersiz maaş ve maaş adaletsizliğinin 
giderilmesi, nöbet ücretlerinin yeniden hak sahiplerine verilmesi, fazla mesai ücretlerinin diğer kurumların se-
viyesine çıkartılması(arttırılması), yargı ödeneğinin Adalet Bakanlığı’na bağlı merkez ve taşra teşkilatıyla yüksek 
yargı organlarının tüm personeline ödenmesi, iş riski tazminatının arttırılması, adalet hizmetleri tazminatının 
arttırılması, yazı işleri müdürlerinin ek göstergelerinin 3000 TL’ye çıkartılması, UYAP tazminatı verilmesi, 
giyecek yardımının günün şartlarına göre yeniden düzenlenmesi, görevde yükselmelerin hakkaniyet ölçüleri 
içerisinde yapılması ve kurumda halen çalışan dört yıllık fakülte mezunlarının icra müdürlüğü sınavlarına katıla-
bilmelerinin yolunu açılması, adliye personelinin 657 sayılı devlet memurları kanununa tabi olduklarından yar-
gılanmalarının da yine bu kanun hükümleri çerçevesinde yapılması, ödüllendirme sisteminin getirilmesi konu-
larını içeren detaylı bir dosya Bakan Ergin’e sunuldu ve bu sorunlarla ilgili de geniş bilgilendirmede bulunuldu.

MAZLUMDER, MEMUR-SEN’İ ZİYARET ETTİ

20 Ekim 2010 
Mazlumder Genel Başkanı Ahmet Faruk Ünsal ve yönetim kurulu üyeleri, Memur-Sen’i ziyaret ederek çalış-
maları hakkında bilgi verdi. Genel Başkan Ahmet Gündoğdu ile Genel Basın ve Halkla İlişkiler Sekreteri Halit 
Ortaköy’le görüşen Ünsal, Türkiye’de ihlal edilen temel insan hak ve özgürlüklerinin yanı sıra dünyada yaşa-
nan hak ihlallerinin de gündemlerinde olduğunu belirtti. Ünsal, bu yönde hazırladıkları Doğu Türkistan İnsan 
Hakları Raporu, Türkiye İnsan Hakları Raporu, Dünya İnsan Hakları Raporu, Suriye İnsan Hakları İhlalleri De-
ğerlendirme Raporu ile Yeni Bir Anayasa’ya İnsan Hakları Bağlamı’nda İlkesel Öneriler raporlarını Memur-Sen 
Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu’ya verdi. Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu ise konuşmasında, 
sendikacılık faaliyetlerinin yanı sıra ülke ve dünya gündemine ilişkin yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi. 
Özünde kamu çalışanlarının hak ve özgürlüklerini koruma misyonuna sahip Memur-Sen’in genelde insanlığın 
sorunlarına da kayıtsız kalmadığını dile getiren Gündoğdu, “Filistinli kardeşlerimize de, Doğu Türkistanlı kar-
deşlerimize de sahip çıktık. İnandığı için başını örttüğü halde, bu temel hakkı gasp edilen vatandaşlarımızın hak-
kını ararken, ülke sorunlarına da duyarsız kalmadık.” şeklinde konuştu. Zaman zaman sivil toplum örgütleriyle 



işbirliği yaptıklarını da hatırlatan Gündoğdu, Mazlumder ile ortak gerçekleştirdikleri çalışmalardan duyduğu 
memnuniyeti dile getirdi.

MEMUR-SEN, ERBAKAN’A TEBRİK ZİYARETİNDE BULUNDU

29 Ekim 2010 
Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, genel merkez yönetim kurulu üyeleri ve bağlı sendikaların ge-
nel başkanlarıyla, Saadet Partisi Genel Başkanlığı’na seçilen Necmettin Erbakan’ı ziyaret ederek genel başkan 
seçilmesinden dolayı kutladı. Ziyarette konuşan Saadet Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Necmettin Erbakan, 
Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu ve beraberindeki yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti. Er-
bakan, Türkiye’nin en büyük memur konfederasyonu olan Memur-Sen’in memurların haklarını savunmak için 
canla başla çalıştığını belirterek, “Biz Memur-Sen’i bütün prensipleriyle ve inanışıyla, her zaman bir kardeş 
kuruluş olarak görmüşüz. Bugün de kardeşlerimizin ziyaretinden aynı bahtiyarlığı duyuyoruz” dedi. Ziyarette 
Ahmet Gündoğdu’nun yanı sıra Memur-Sen Genel Sekreteri ve Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Kaçar, 
Memur-Sen Genel Mali Sekreteri ve Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, Memur-Sen Genel Mev-
zuat ve Toplu Görüşme Sekreteri ve Enerji Bir-Sen Genel Başkanı Hacı Bayram Tonbul, Bem-Bir-Sen Genel 
Başkanı Mürsel Turbay, Ulaştırma Memur-Sen Genel Başkanı Halil İbrahim Kütük, Eğitim Bir-Sen adına Genel 
Mali Sekreter Ahmet Özer, Diyanet-Sen adına Genel Sekreter Hacıbey Özkan, Bayındır Memur-Sen adın 
Genel Sekreter Fahri Altıngöz, Kültür Memur-Sen adına Genel Eğitim, Mevzuat ve Toplu Görüşme Sekreteri 
Musa Saçıkara’yla birlikte, Bem-Bir-Sen Genel Sekreteri Levent Uslu, Büro Memur-Sen Genel Teşkilat Sekret-
ri Murat Sipahi, Bayındır Memur-Sen Genel Teşkilat Sekreteri Yaşar Toprakkaya da katıldı.

DSP VE BBP HEYETLERİ, MEMUR-SEN’E BAYRAM ZİYARETİNDE BULUNDU

17 Kasım 2010 
Memur-Sen Bayramlaşma programı, Kurban Bayramı’nın 2. Günü 11:oo- 14:oo saatleri arasında Memur-
Sen Genel Merkezi’nde gerçekleştirildi. Genel Başkan Ahmet Gündoğdu, bayramlaşma programı dolayısıyla 
Memur-Sen Genel Merkezi’ni ziyaret eden DSP ve BBP heyetlerini ağırladı. Demokratik Sol Parti adına bay-
ramlaşma ziyaretine, Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Mustafa Vural ile Genel Başkan Yardımcısı 
Tufan Bural katıldı. Büyük Birlik Partisi adına bayramlaşma z iyaretine ise, Genel Başkan Yardımcısı Üzeyir 
Tunç, Genel Başkan Yardımcısı Hakkı Öznur ve Kadın Kolları Genel Başkanı Şule Demirkale katıldı. Memur-
Sen’e bağlı sendikaların Genel Başkan ve yönetim kurulu üyeleri ile sendikaların Şube Başkan ve yönetimleri-
nin de hazır bulunduğu bayramlaşma programında Gündoğdu, bayramların, sevgi, kardeşlik, yardımlaşma ve 
dayanışma gibi insani değerlerin yeniden kazanılmasına ve toplumda barış ve huzur ortamının yaygınlaşmasına 
sebep olan özel ve müstesna zaman dilimleri olduğuna dikkat çekti. Memur-Sen Genel Merkezi’ne yapılan zi-
yaretlerde, Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu’nun yanı sıra Memur-Sen Genel Sekreteri Mahmut 
Kaçar, Memur-Sen Genel Mali Sekreteri Yusuf Yazgan ve Memur-Sen Genel Eğitim ve Dış İlişkiler Sekreteri 
Ahmet Kaytan’da yer aldı. Karşılıklı gerçekleştirilen ziyaretlerde,  Memur-Sen Genel Mali Sekreteri ve Büro 
Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan ve Genel Eğitim ve Dış İlişkiler Sekreteri Ahmet Kaytan tarafından 
oluşan Memur-Sen heyeti de siyasi parti genel merkezleri ile sivil toplum kuruluşlarına bayram ziyaretinde 
bulundu.

AK PARTİ GENEL SEKRETERİ İDRİS NAİM ŞAHİN, MEMUR-SEN’İ ZİYARET ETTİ

4 Aralık 2010 
AK Parti Genel Sekreteri İdris Naim Şahin, Memur-Sen Genel Merkezi’ni ziyaret etti. Ziyarette Genel Başkan 
Ahmet Gündoğdu’dan konfederasyonun çalışmaları hakkında bilgi alan Şahin, Memur-Sen’in geldiği noktanın 
gurur verici olduğunu söyledi. Memur-Sen’in kuruluş yıllarında, kendisinin de kamudaki görevi nedeniyle 
birlikte çalıştıklarını söyleyen Şahin, “Özellikle Eğitim Bir-Sen ve Bem-Bir-Sen’in kurulması sürecinde, Memur-
Sen’in o günkü yönetici ve üyeleriyle beraber çalıştık. Kuruluşundaki zorlukları bildiğimiz Memur-Sen’in, bu-
gün Türkiye’nin en büyük ve bir numaralı sivil toplum örgütü ve memur konfederasyonu olduğunu görmek 
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şahsen beni çok gururlandırıyor ve mutlu ediyor. Bu vesileyle Merhum Mehmet Akif İnan’ı bir kez daha 
rahmet ve minnetle anıyorum” şeklinde konuştu. Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu ise ziyaret-
ten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Ak Parti, şimdiye kadar söylenen ancak yapılmayan birçok şeyi 
başardı. Bunlardan birisi de kamu çalışanlarına toplu sözleşme hakkının verilmesidir. Bu hakkın verilmesinin 
yanı sıra, yeni anayasanın yol haritasını ortaya çıkaran değişiklik paketi halkın büyük bir kısmının onayı ile kabul 
edilmiştir. Bu konuda Genel Başkan ve Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın şahsında emeği geçen 
herkese teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

MEMUR-SEN, DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI’NA ATANAN  
PROF.DR GÖRMEZ’E TEBRİK ZİYARETİNDE BULUNDU

17 Aralık 2010 
Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, Diyanet İşleri Başkanlığı’na atanan Mehmet Görmez’e ‘hayırlı 
olsun’ ziyaretinde bulundu. Memur-Sen Genel Basın ve Halkla İlişkiler Sekreteri Halit Ortaköy ile Diyanet-
Sen Genel Başkanı Mehmet Bayraktutar ve Genel Sekreter Hacıbey Özkan’ın da katıldığı ziyarette konu-
şan Gündoğdu, yıllardır yasası olmadan yönetilen Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yasa sonrası idari yapılanma-
sının bir an önce tamamlanması gerektiğini kaydetti. Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez ise, ziyaretten 
duyduğu memnuniyeti ifade ederek, çalışmaları hakkında bilgi verdi. Diyanet mensuplarının sorunlarını, işbirliği 
içinde çözmek için yapılacak çalışmaların önemini vurgulayan Görmez, “Örgütlü toplumun önemini biliyoruz. 
Sendikaların sorunların çözümüne sundukları katkıyı görmezden gelemeyiz. Şimdiye kadar olduğu gibi, bundan 
sonra da bu işbirliği ve ortak çalışmanın sürmesini temenni ediyorum” dedi.

MEMUR-SEN, ÇEVRE VE ORMAN BAKANI EROĞLU’NU ZİYARET ETTİ

17 Aralık 2010 
Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu’nu ziyaret etti. Ziya-
rette Memur-Sen Genel Toplu Görüşme ve Mevzuat Sekreteri ve Enerji Bir-Sen Genel Başkanı Hacı Bayram 
Tonbul, Memur-Sen Genel Mali Sekreteri ve Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, Toç-Bir-Sen 
Genel Başkanı Günay Kaya, Toç- Bir-Sen Genel Sekreteri Mustafa Özkaya ve ve Toç Bir-Sen Genel Mali 
Sekreteri Sabri Kızılkaya da hazır bulundu. Ziyarette, çevre ve orman çalışanlarının sorunlarını aktaran Ahmet 
Gündoğdu,  bu konuda hazırlanan dosyayı da Bakan Eroğlu’na verdi. Orman Genel Müdürlüğü yerleşkesinin 
devriyle ilgili kamuoyunda konuşulanları hatırlatan Gündoğdu, bu konuda kamuoyunu tatmin edici bir açık-
lama beklediklerini, çalışanları huzursuz edecek bir düzenlemenin kabul edilemeyeceğini kaydetti. Çevre ve 
Orman Bakanı Veysel Eroğlu ise, kendisine iletilen konularla ilgili gerekli birimlerle görüşerek sorunların çözü-
mü için çalışacaklarını söyledi. Bakanlık olarak, çalışanların sorunlarının çözümünü kendilerinin de istediklerini 
belirten Bakan Eroğlu, “Bakanlığımızın ve Orman Genel Müdürlüğünün Uluslararası alanda prestijini artırdık 
ve tanınır hale getirdik Yapmış olduğumuz çalışmalarda STK’ların görüşlerini dikkate alıyoruz. Bu bağlamda 
Memur-Sen ve ona bağlı sendikaların teklif ve önerilerini dikkate alacağız” dedi. 

MEMUR-SEN, HAS PARTİ’Yİ ZİYARET ETTİ

17 Aralık 2010 
Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, HAS Parti Genel Başkanı Numan Kurtulmuş’a hayırlı olsun 
ziyaretinde bulundu. Yeni bir parti kurmaları ve sonrasında yapılan genel kurulda genel başkan seçilmesinden 
dolayı Numan Kurtulmuş’a ‘hayırlı olsun’ dileğinde bulunan Gündoğdu, Kurtulmuş ve ekibine başarılar diledi. 
HAS Parti ile Memur-Sen’in birçok konuya benzer bakış açısıyla yaklaştıklarını da belirten Ahmet Gündoğdu, 
“Olaylara sağduyulu yaklaşım, temel hak ve özgürlüklerle demokratik mücadelede HAS Parti ile benzer bakış 
açılarına sahibiz. Memur-Sen olarak halkımızın ve kamu çalışanlarının sorunlarını dile getirmede, taleplerine 
çözüm bulmada elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bu platformlardan biri de siyaset alanıdır. Milletin 
değerlerini gözeten, sorumlu sendikacılık anlayışımız gereği, bütün siyasi partilerle işbirliği ve diyalog halinde 
olacağız” şeklinde konuştu. Numan Kurtulmuş ise, Memur-Sen heyetinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti 



dile getirerek, milletin ortak değerlerinin sözcüsü ve halkın sesi olarak siyaset yapacaklarını söyledi. Partilerinin 
geniş bir katılımla 28 gün gibi kısa sürede kurulmasının bunun örneği olduğunu da belirten Kurtulmuş, “Seçime 
hazır haldeyiz. Has Parti, milletin ortak değerleriyle çatışmayacak, aksine bu değerlerin savunuculuğunu yapa-
caktır. Referandum sürecinde, Memur-Sen gibi ‘evet’ dedik. Halkın menfaatine yapılan icraatları desteklerken, 
uygun bulmadığımız icraatlara da muhalefet yapacağız” dedi.

MEMUR-SEN, VAKIFLAR GENEL MÜDÜRÜ DR. ERTEM’İ ZİYARET ETTİ

21 Aralık 2010 
Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet Bayraktutar’la birlikte 
Vakıflar Genel Müdürü Dr. Adnan Ertem’i ziyaret etti. Ziyarette konuşan Ahmet Gündoğdu, Vakıflar Genel 
Müdürlüğü’nün ülke genelinde başarılı çalışmalar yürüttüğünü, bunun devam etmesini dilediklerini kaydetti. 
Gündoğdu, Memur-Sen olarak, çalışanların sorunlarının çözümünde karşılıklı diyalogdan yana olduklarını da 
belirterek, bu anlayışla başarılı bir işbirliği gerçekleştirilebileceğini ifade etti. Vakıflar Genel Müdürü Dr. Adnan 
Ertem ise, konunun çözümü için bir çalışma yürüttüklerini söyledi. Ertem, TBMM’de görüşülmekte olan ve 
torba kanun olarak adlandırılan kanunda söz konusu sorunun çözümüne yönelik bir madde bulunduğunu, 
konunun takipçisi olacaklarını dile getirdi. Ziyarette, Ahmet Gündoğdu ve Mehmet Bayraktutar’ın yanı sıra 
Diyanet-Sen Genel Sekreteri Hacıbey Özkan, Diyanet-Sen Genel Araştırma ve Dış İlişkiler Sekreteri Mehmet 
Yaman ile Eğitim Bir-Sen Genel Teşkilatlanma Sekreteri Erol Battal da hazır bulundu.

MEMUR-SEN, BAŞBAKANLIK MÜSTEŞARI EFKAN ALA’YI ZİYARET EDEREK,  
TORBA KANUNDA YAPILMASI GEREKEN DEĞİŞİKLİKLERİ İLETTİ

22 Aralık 2010 
Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, Başbakanlık Müsteşarı Efkan Ala’yı ziyaret ederek, gündemdeki 
konularla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu. Ziyarette ayrıca, torba kanunda yapılması istenen değişiklikler 
Efkan Ala’ya iletildi. Memur-Sen Genel Toplu Görüşme ve Mevzuat Sekreteri ve Enerji Bir-Sen Genel Başkanı 
Hacı Bayram Tonbul ile Memur-Sen Genel Mali Sekreteri ve Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan’la 
birlikte Büro Memur-Sen Genel Mevzuat Toplu Görüşme ve Dış İlişkiler Sekreteri Sait İnan’ın da yer aldığı 
ziyarette hizmet kollarıyla ilgili yaşanan sorunlar da Müsteşar Efkan Ala’ya iletilerek yapılacak yasal değişiklik-
ler konusunda destek istendi. Başbakanlık Müsteşarı Efkan Ala ise, yasal düzenlemeler konusunda kurumlar 
arası işbirliğine önem verdiklerini belirterek, torba kanunda bir sürpriz beklemediklerini, kamu çalışanlarının 
beklentilerinin karşılanacağı görüşünü dile getirdi. Yapılması istenen değişikliklerle ilgili olarak da ellerinden 
gelen gayreti göstereceklerini ifade eden Ala, kamu çalışanlarının verimliliğini artıracak düzenlemeleri kendi-
lerinin de istediklerini kaydetti.

MEMUR-SEN, KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI GÜNAY’I ZİYARET ETTİ

18 Ocak 2011 
Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay’ı ziyaret etti. Ziya-
rette Kültür-Memur-Sen Genel Başkanı Galip Yıldırım, Kültür-Memur-Sen Genel Sekreteri Mecit Erdoğan ve 
Kültür-Memur-Sen Genel Teşkilatlanma Sekreteri Fahri Ekinci de hazır bulundu. Ziyarette, Kültür ve Turizm 
Bakanlığı çalışanlarının sorunlarını aktaran Ahmet Gündoğdu,  bu konuda hazırlanan 17 maddelik dosyayı da 
Bakan Günay’a verdi. Bakanlık personelinin ekonomik ve sosyal durumunun iyileştirilmesi gerektiğini ifade 
eden Gündoğdu, birçok kamu kurum ve kuruluşunda personele, yasada yapılan değişikliklerle çeşitli ek öde-
meler sağlandığını, Bakanlığın personeline de DÖSİMM, Telif Hakları ve yasa ile elde edilen diğer gelirlerden 
ödeme verilmesi ile ilgili olarak hazırlanıp Başbakanlığa gönderilen kanun tasarısının yasalaşması sürecinin takip 
edilmesini ve bir an önce uygulamaya geçirilmesini istediklerini kaydetti.Gündoğdu ayrıca, merkez ve taşra 
teşkilatında 15 bin civarında personeli bulunan bakanlığın Ankara’da bir misafirhanesinin bulunmamasının teş-
kilat mensuplarını mağdur ettiğini kaydederek, acilen bir misafirhane açılmasının gerekliliğinin altını çizdi.Kültür 
ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay ise, kendisine iletilen konularla ilgili gerekli birimlerle görüşerek sorunların 
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çözümü için çalışacaklarını söyledi. Bakanlık olarak, çalışanların lehine olan ve sorunlarının çözümü konusunda 
gelen öneri ve taleplere her zaman evet dediğini kaydeden Bakan Günay, dile getirilen sorunların bir bölümü-
nün çözümlenmesi konusunda çalışmaların devam ettiğini sözlerine ekledi. Bakan Günay, “Çalışmalarımızda 
sivil toplum kuruluşlarının görüşlerine son derece önem veriyoruz. Bu anlamda, Memur-Sen ve ona bağlı 
sendikaların sorunların çözümü noktasında teklif ve önerilerini dikkate alacağız” dedi. 

MEMUR-SEN, TORBA KANUNLA İLGİLİ ÇEKİNCELERİNİ  
AK PARTİ GRUP BAŞKANVEKİLİ BEKİR BOZDAĞ’A İLETTİ

7 Şubat 2011 
Memur-Sen, TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmekte olan ve Torba Kanun olarak adlandırılan kanun taslağın-
da yer alan bazı maddelerle ilgili çekincelerini Ak Parti Grup Başkanvekili Bekir Bozdağ’a iletti. Bekir Bozdağ 
ise, kendisine iletilen hususlarla ilgili yeni bir çalışma yapacaklarını söyledi. Memur-Sen Genel Mevzuat ve 
Toplu Görüşme Sekreteri ve Enerji Bir-Sen Genel Başkanı Hacı Bayram Tonbul ile Memur-Sen Genel Basın 
ve Halkla İlişkiler Sekreteri Halit Ortaköy, Bekir Bozdağ’ı ziyaret ederek, söz konusu kanu taslağında yer alan 
ve kamu çalışanlarını rahatsız eden hususların değiştirilmesini istedi. Tonbul ayrıca, kamu kurumlarında işçi sta-
tüsünde görev yapan yüksek okul mezunu mimar, mühendis, avukat gibi teknikerlerin memuriyete atanmasını 
sağlayacak yasa tasarısının bir an önce yasalaşması yönündeki beklentilerini iletti.

‘TOPLU SÖZLEŞME YASASI’ İÇİN BAKAN HAYATİ YAZICI ZİYARET EDİLDİ

16 Şubat 2011 
Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, kamu çalışanlarına toplu sözleşme hakkı veren Anayasa deği-
şikliği sonrası, toplu sözleşme yasasının bir an önce çıkması için girişimlerini sürdürüyor. Devlet Bakanı Hayati 
Yazıcı’yı ziyaret eden Gündoğdu, söz konusu yasanın seçimden önce çıkması gerektiğini söyledi. Haziran 
ayında genel seçimlerin yapılmasının planlandığını söyleyen Gündoğdu, “Önümüzde fazla bir zamanımız kal-
madı. Torba yasayı ve yargının önemli sorunlarını içeren anayasa değişikliklerini sağlayacak yasal değişikliği 
gerçekleştiren TBMM’nin bundan sonraki önceliği kamu çalışanları olmalıdır. Yıllardır toplu sözleşme hakkı 
istedik. Anayasa değişikliği ile bu hakkımızı aldık. İkincil mevzuat sebebiyle bir kaza yaşamak istemiyoruz. Kamu 
çalışanlarına toplu sözleşme hakkı veren Anayasa değişikliğinin uygulanabilmesi için ikincil mevzuatın çıkması 
gerekmektedir” şeklinde konuştu. Konuşmasında, Devlet Bakanı Hayati Yazıcı’ya söz konusu yasal değişiklik 
için ‘seçimden önce çıkacak’ sözünü hatırlatan Gündoğdu, hazırlanacak yasa taslağında görüşlerinin alınması 
gerektiğini de kaydetti. Tek taraflı olarak hazırlanan yasa taslağında bazı hususların gözden kaçabileceğini de 
ifade eden Gündoğdu, sorunsuz bir yasayla toplu sözleşme yapmak istediklerini ifade etti. Ziyarete Memur-
Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu’nun yanı sıra, Memur-Sen Genel Sekreteri ve Sağlık-Sen Genel Başkanı 
Mahmut Kaçar, Memur-Sen Genel Mevzuat ve Toplu Görüşme Sekreteri ve Enerji Bir-Sen Genel Başkanı 
Hacı Bayram Tonbul ile Eğitim Bir-Sen Genel Sekreteri Halil Etyemez de katıldı.
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MEMUR SENDİKALARI KONFEDERASYONU ( MEMUR - SEN )
31.12.2008 TARİHLİ GELİR TABLOSU

Gelirler 1.136.723,44

Sendika Aidat Gelirleri 1.129.911,84

Diğer Gelirler 6.811,60

Faaliyet Giderleri 1.055.488,91

Genel Yönetim Giderleri 1.055.488,91

Olumlu Farklar ( + ) 81.234,53

2008 Yılı Olumlu Farkı ( + ) 81.234,53

MEMUR SENDİKALARI KONFEDERASYONU ( MEMUR - SEN )
31.12.2009 TARİHLİ GELİR TABLOSU

Gelirler 1.562.586,31

Sendika Aidat Gelirleri 1.430.075,65

Diğer Gelirler 132.510,66

Faaliyet Giderleri 1.201.996,94

Genel Yönetim Giderleri 1.201.996,94

Olumlu Farklar ( + ) 360.589,37

2009 Yılı Olumlu Farkı ( + ) 360.589,37

MEMUR SENDİKALARI KONFEDERASYONU ( MEMUR - SEN )
31.12.2010 TARİHLİ GELİR TABLOSU

Gelirler  1.879.884,83

Sendika Aidat Gelirleri 1.876.065,82  

Diğer Gelirler 3.819,01  

Faaliyet Giderleri  1.951.800,42

Genel Yönetim Giderleri 1.951.800,42  

Olumlu Farklar ( - )  71.915,59

2010 Yılı Olumlu Farkı ( - ) 71.915,59  

MALİ TABLOLAR  /  449



450  / 4. OLAĞAN GENEL KURUL FAALİYET RAPORU

  

  

 

 

 

 
 

 

 

GENEL DENETLEME KURULU 

04-07 MART 2011 TARİHLİ 5.OLAĞAN DENETİM RAPORU  

 
 

06.03.2011 Tarihinde Denetleme Kurulumuz Mehmet DAĞTEKİN başkanlığında 
toplanarak idari ve mali denetimi sonucunda: 

1- Konfederasyon yönetim kurulunun tam bir uyum içinde ve koordineli olarak 
çalıştıkları. 

2- Mali imkânlar kullanılırken titiz davrandıkları, kanun ve tüzüğe uygun harcandığı 
3- Yapılan harcamaların belgelendirildiği ve belgelerin usulüne uygun dosyalandığı, 
4- Personel giderlerinin yönetim kurulu kararı ile belirlendiği, istihdam ve işten 

ayrılmaların mevcut iş kanunlarına uygun olduğu, 
5- Düzenli bir arşiv sisteminin oluşturulduğu, istenen bilgilere çok kolay ve kısa sürede 

ulaşabildiği, 
6- Konfederasyonumuz ile bağlı sendikaların uyum içerisinde koordineli olarak 

çalıştıkları ve ortak, toplantı ve çalışmalar yürüttükleri, 
7- Memur-Sen’in de ortağı olduğu bir arsanın alım işlerinin sonuçlandığı, 
8- Çok az aksama ile birlikte % 5 Konfederasyon kesintilerinin düzenli ve zamanında 

hesaplara yatırıldığı memnuniyetle görülmüş ayrıca; 
9- Memur-Sen il temsilcilerinin güçlendirilmesi çalışmalarının daha bir dikkatle ele 

alınması, 
10- Danışma kurullarının merkez ve taşrada oluşturularak eski-yeni diyalogunun diri 

kalınmasının sağlanması tavsiye edilmesi uygun görülmüştür. 
Denetleme Kurulu olarak 3 yıllık denetimlerimizde kurumsallaşma açısından Memur-Sen çok 
ciddi mesafeler almış yetkiyi almış, sorumluluklarını bilmiş ve Milletimizin göz bebeği bir sivil 
toplum örgütü olduğunu kanıtlamıştır. Emeği geçenlere teşekkür ederiz. 
 

 
 
 

Diyanet-Sen, Bem Bir-Sen, Toç-Bir-Sen, Eğitim Bir-Sen, Sağlık-Sen, Büro Memur-Sen, Enerji Bir-Sen, 
Birlik Haber-Sen, Bayındır Memur-Sen, Ulaştırma Memur-Sen, Kültür Memur-Sen, Emekli Bir-Sen 

Gazi Mustafa Kemal Bulvarı Özveren Sokak No:9  Demirtepe Ankara   Tel:(0312) 230 09 72 – 73       Fax:(0312) 230 39 89            
 www.memursen.org.tr        memursen@memursen.org.tr 



  

  

 
 
11- Yapılan denetleme sonucu 3 yıllık gelir-gider tablosu aşağıda belirtilmiştir. 

 

3 YILLIK GELİR-GİDER RAKAMLARI 

 

2008 GELİR   1.136.723,44 2008 GİDER   1.055.488,91 

          2009 GELİR             1.562.586,91 2009 GİDER              1.201.996,94  

                2010 GELİR   1.879.884,83 2010 GİDER     1.951.800,42  

               TOPLAM GELİR   4.579.195,18 TOPLAM GİDER     4.209.286,27 

 

      

 

2008 GELİR GİDER FARKI     81.234,53 

     2009 GELİR GİDER FARKI  360.589,97 

     2010 GELİR GİDER FARKI   -71.915,59 

     TOPLAM (KASA BANKA)               369.908,91 

 

 

  Başkan                                                            Raportör                                                            
Mehmet DAĞTEKİN                                      Murat ÖZDEMİR 

   
 
 
                          Üye                                                                                Üye 
                    Zakir YILDIZ                                                                                 Sefahattin ÇİLOĞLU 
                                                                    
 

 
Üye 

Nazif KARLIER 
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MEMUR-SEN ÜST KURUL DELEGELERİ

İLİ ADI SOYADI BABA ADI D.YERİ D.TARİHİ
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U
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. 1 ANKARA AHMET GÜNDOĞDU MUSTAFA TORUL 1/1/1961

2 ANKARA HÜSEYİN ÇUMAK SALİH ÇANKIRI 1/5/1971

3 ANKARA YUSUF YAZGAN HALİD ANKARA 4/27/1973

4 ANKARA HALİT ORTAKÖY İBRAHİM SELCEN 1/18/1961

5 ANKARA HACI BAYRAM TONBUL HÜSEYİN ŞİRAN 12/20/1964

6 ANKARA AHMET KAYTAN MEHMET URFA 2/5/1963
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. 
K

U
R

.

7 ANKARA MEHMET DAĞTEKİN ŞEYHO ADIYAMAN 6/6/1962

8 ANKARA MURAT ÖZDEMİR HAYDAR KOZLUK 8/25/1968

9 ANKARA ZAKİR YILDIZ MÜRSEL ÇAYIRLI 5/15/1964

10 ANKARA SEFAHATTİN ÇİLOĞLU NİYAZİ GÖKÇALI 9/18/1963

11 ANKARA NAZİF KARLIER HALİL AKSARAY 1/1/1960
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12 ANKARA AHMET ÖZER CİHANGİR DEVELİ 1/15/1961

13 ANKARA ESAT TEKTAŞ AHMET YARHİSAR 5/1/1960

14 ANKARA RAMAZAN ÇAKIRCİ RIZA GENÇ 10/20/1976

15 ANKARA EROL BATTAL MUSA BAYBURT 12/10/1964

16 ADANA MEHMET SEZER MEHMET ERDEMLİ 6/18/1964

17 ADANA EROL DURAN MUSTAFA KARAİSALI 12/25/1970

18 ADANA SÜLEYMAN SAMSA YUSUF SAİMBEYLİ 1/1/1966

19 ADIYAMAN NEŞET TANER MEHMET GÜLİ KAHTA 9/20/1970

20 ADIYAMAN MUSTAFA CENGİZ BİLEN MEHMET NURİ ADIYAMAN 8/1/1970

21 ADIYAMAN İBRAHİM HALİL TÜNÇMEN MEHMET KAHTA 2/19/1974

22 AFYON ABDULLAH ÇELİK AHMET A.KARAHİSAR 8/25/1966

23 AFYON İBRAHİM YILDIRIM RAMAZAN SANDIKLI 10/15/1972

24 AĞRI SÜLEYMAN GÜMÜŞER NİDAYİ TUTAK 6/10/1971

25 AKSARAY MAHMUT ASLAN MEHMET BEKDİK 2/1/1966

26 AKSAYAR ŞABAN USTA ÖMER AKSARAY 1/1/1979

27 AMASYA ŞAHİN GÜMÜŞ MURAT AMASYA 4/30/1969

28 ANKARA 1 MUSTAFA KIR EMİN BAYAT 11/12/1954
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29 ANKARA 1 MUAMMER METİN HÜSEYİN ANKARA 3/25/1959

30 ANKARA 2 AYFER YILMAZ BEKİR DOĞANÇALI 1/4/1967

31 ANKARA 2 CEMİL ERKAN MUSTAFA BOYABAT 4/18/1955

32 ANKARA 3 HÜLYA DOĞAN ADEM YOZGAT 1/3/1966

33 ANKARA 4 CELALETTİN EKİNCİ SADRİ SULTANDAĞI 4/1/1965

34 ANTALYA SÜLEYMAN GÖKÇEN MEHMET YURTPINAR 11/11/1962

35 ANTALYA HASAN TEVKE RAMAZAN ANTALYA 12/21/1970

36 AYDIN SÜLEYMAN ALKOÇ HÜSEYİN BÖCEK 11/10/1956

37 BALIKESİR İBRAHİM ETEM YILMAZ RECEP YEŞİLLER 3/1/1968

38 BALIKESİR ŞABETTİN ARSLAN CAFER PAMUKÇU 4/17/1974

39 BATMAN MEHMET ŞAFİ ÖZPERK HASAN GÜRIŞIK 1/1/1965

40 BİLECİK MUHAMMET AKGÜL YUSUF NÜRNBERG-(D) 12/31/1971

41 BİNGÖL MEHMET TOKUŞ AHMET BİNGÖL 5/8/1974

42 BİTLİS RASİM TAŞCAN İSMAİL BİTLİS 1/19/1975

43 BOLU AHMET KOÇAK TAHSİN GEREDE 7/19/1975

44 BURSA NUMAN ŞEKER MUSTAFA MERCAN 4/15/1959

45 BURSA FİKRİYE AYDIN SALİH MUŞ 1/1/1966

46 BURSA RAMAZAN ACAR KAMİL KEPSUT 3/16/1973

47 BURSA MUSTAFA SARIGÜL EMİN BİLECİK 11/8/1961

48 ÇANAKKALE NUMAN YAŞAR MUAMMER KARACAALİ 12/1/1968

49 ÇANKIRI TURGUT ÜNAL EMİN ANKARA 6/22/1971

50 ÇORUM MESUT KARACA DURAN SUNGURLU 8/4/1969

51 ÇORUM TAHİR EŞKİL OSMAN ALTINÖZÜ 2/1/1973

52 DENİZLİ AHMET SERT MEHMET SALİH GÜNEY 2/1/1974

53 DENİZLİ NİHAT TOPKARA HİMMET DENİZLİ 12/14/1964

54 DİYARBAKIR YUNUS MEMİŞ FEYZULLAH DİYARBAKIR 5/20/1976

55 DİYARBAKIR ETEM ATLI İSMET DEMOEVLER 1/3/1970

56 DÜZCE ÖMER FARUK ÇELEBİ KEMAL DÜZCE 8/12/1977

57 ELAZIĞ YASİN KARAKAYA MEHMET IĞIKİSÜFLA 1/25/1960

58 ELAZIĞ İBRAHİM BAHŞİ MEHMET SAİT AKGÖMLEK 9/30/1973

59 ERZİNCAN NEBİ GÜL FAHRETTİN ERZİNCAN 7/16/1969
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60 ERZURUM 1 İBRAHİM AKPINAR MİKAİL NARMAN 4/20/1968

61 ERZURUM 2 ZİNNUR ŞİMŞEK YUSUF AŞKALE 1/1/1955

62 ERZURUM 2
MUHAMMET SIDDIK 
ESENGÜN

YUSUF ERZURUM 11/24/1955

63 ESKİŞEHİR İSMAİL ALTINKAYNAK MEHMET ESKİŞEHİR 1/30/1971

64 ESKİŞEHİR YAŞAR BİLGİÇ ARİF ESKİŞEHİR 2/1/1969

65 GAZİANTEP MİTHAT SEVİN NECMİDDİN GÖKSUN 1/25/1961

66 GAZİANTEP NURAY ŞIK ZEKİ NİKSAR 8/8/1977

67 GAZİANTEP CEMİL ÇAVDAR MUSTAFA GAZİANTEP 6/29/1971

68 GAZİANTEP AHMET GÖK MUSTAFA OĞUZELİ 10/21/1972

69 GİRESUN MUSTAFA ÖZ EYÜP AKKAYA 5/24/1968

70 GÜMÜŞHANE VELİ AĞAÇ HÜSEYİN GÜMÜŞHANE 4/10/1961

71 HATAY CEVAT ÖNAL HAYRETTİN ANTAKYA 1/4/1968

72 HATAY YUSUF KILINÇ HAMZA TUFANBEYLİ 12/20/1968

73 HATAY MEHMET TOKSOY HÜSEYİN DÖRTYOL 5/1/1966

74 ISPARTA İHSAN ARICI ŞERAFETTİN BALCI 6/1/1966

75 ISPARTA HÜSEYİN ÖZÇELİK NEŞET SANDIKLI 6/18/1964

76 İSTANBUL 1 EMRULLAH AYDIN İDRİS OLTU 11/1/1971

77 İSTANBUL 1 ORHAN AYDIN FAİK MAÇKA 4/3/1962

78 İSTANBUL 1 FETHİ CEBECİ MEHMET BOYABAT 6/24/1974

79 İSTANBUL 2 MEVLÜT KOÇ SÜLEYMAN NİKSAR 4/8/1972

80 İSTANBUL 2 EYÜP DAĞDİBİ HASAN ŞANLIURFA 7/23/1971

81 İSTANBUL 3 EROL ERMİŞ ÜZEYİR DİKMEN 12/12/1967

82 İSTANBUL 3 AHMET AKTAŞ BAYRAM İSTANBUL 1/1/1964

83 İSTANBUL 3 OKTAY YILDIRIM HALİL İBRAHİM KANGAL 6/16/1978

84 İSTANBUL 4 ALİ YALÇIN SELAHATTİN ARTOVA 2/21/1975

85 İSTANBUL 4 MELİH DURMAZ HALİL İBRAHİM ANKARA 8/20/1980

86 İSTANBUL 5 EMİN ENGİN HASAN ÇETİN KARABİGA 6/16/1963

87 İSTANBUL 5 HASAN UYGUN MAHMUT FATSA 2/15/1973

88 İSTANBUL 6 İDRİS ŞEKERCİ İSHAK MESUDİYE 5/7/1971

89 İZMİR ALİ MUSA BİNA MUSA SULTANİYE 5/13/1971

90 İZMİR ALİ KAYA MUSTAFA DARENDE 1/1/1967



EĞ
İT

İM
 B

İR
 S

EN

91 İZMİR HÜSEYİN GÜNEŞ İSLAM BÜYÜKÇİĞLİ 2/27/1966

92 K.MARAŞ 1 ADNAN ALAGÖZ MEHMET K..MARAŞ 2/1/1965

93 K.MARAŞ 1 AHMET UÇAR ALİ GÖLBAŞI 2/20/1971

94 K.MARAŞ 1 MUSTAFA YILMAZ ZEKERİYA K.MARAŞ 3/10/1967

95 KARAMAN YUNUS ÖZDEMİR AHMET KARAMAN 1/4/1977

96 KASTAMONU
MEHMET ZEKİ 
KARAMAN

HÜSEYİN KADIOĞLU 12/25/1958

97 KAYSERİ MUSTAFA KURBAN MEMET GÖLBAŞI 6/5/1959

98 KAYSERİ LEYLA KILIÇ MUSTAFA KAZANKAYA 7/15/1972

99 KAYSERİ AYDIN KALKAN HAYRİ KUŞCU 9/10/1961

100 KAYSERİ HARUN GÖZTAŞ YAŞAR ANAMUR 8/29/1966

101 KIRIKKALE MURAT BİLGİN YAŞAR OF 5/6/1973

102 KIRŞEHİR ALİ RIZA AKA HASAN DEMİRCİ 4/23/1975

103 KOACELİ İSMAİL BİRDANE BİLAL KANDIRA 3/10/1960

104 KOCAELİ
HALİL İBRAHİM 
KELEŞOĞLU

ALİ OF 1/1/1965

105 KONYA HAYRÜNİSA ÖZER ADEM URLA 9/11/1963

106 KONYA HALİL İBRAHİM ÇELİK HALİT KONYA 9/3/1972

107 KONYA ŞENOL METİN MUAMMER ILGIN 1/3/1971

108 KONYA HÜSEYİN TURHAN MAHMUT KADINHANI 10/10/1969

109 KONYA MEHMET AZİZ ANİK ABDULKERİM MUŞ 4/30/1972

110 KONYA MEVLÜT ÖZDEMİR MEHMET KONYA 2/22/1964

111 KÜTAHYA KAMİL UÇAN ABDULLAH KÜTAHYA 3/16/1973

112 KÜTAHYA ÖMER KARAKAYALI BEKİR GİRESUN 4/16/1973

113 MALATYA KEREM YILDIRIM İBRAHİM FETHİ DARENDE 1/1/1966

114 MALATYA HANİFİ GÜL HASAN HÜSEYİN AFŞİN 4/10/1959

115 MALATYA AHMET YILDIZHAN MEMET ALİ MALATYA 12/11/1966

116 MANİSA
MEHMET EMİN 
SOFUOĞLU

YAŞAR MANİSA 10/15/1972

117 MANİSA MUHARREM GÜLFİDAN ALİ MANİSA 3/12/1971

118 MARDİN ABDULSELAM DEMİR AHMET İDİL 5/4/1977

119 MARDİN MEHMET EMİN ESEN MEHMET NEZİR ÖMERLİ 12/14/1974

120 MERSİN ERTUĞRUL YILDIZ SABRİ MERSİN 5/19/1975
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121 MERSİN ABDULLA ÇELİK MEHMET YÜKSEL ANTAKYA 6/30/1975

122 MUĞLA SEBAHATTİN AKKIR DURMUŞ ACIPAYAM 5/1/1969

123 NEVŞEHİR MUSTAFA ÖZDEMİR MUSTAFA ALACAŞAR 1/25/1969

124 NİĞDE
CELALETTİN 
ÖZÜDOĞRU

AHMET KARAPINAR 10/28/1973

125 ORDU TAMER TOMAKİNOĞLU GÜNGÖR ORDU 5/31/1964

126 ORDU İSMAİL ÇELENK ŞENEL GÖLKÖY 8/6/1976

127 OSMANİYE ERDOĞAN ASARKAYA MUSTAFA KADİRLİ 1/10/1971

128 OSMANİYE MAHMUT KAHRAMAN MEHMET OSMANİYE 6/10/1973

129 RİZE SEYFETTİN AFACANLAR ABDULLAH ERZURUM 7/21/1964

130 SAKARYA OĞUZHAN ÖZKAN HÜSEYİN GEYVE 4/1/1977

131 SAKARYA MURAT MENGEN AHMET RİZE 4/10/1977

132 SAMSUN ORHAN DEMİRCİOĞLU HİKMET SAMSUN 10/8/1972

133 SAMSUN MUSTAFA ÇELEBİ ADEM HAVZA 8/28/1959

134 SAMSUN NEJDET GÜNEYSU HÜSEYİN BULANCAK 9/24/1962

135 SİİRT
MEHMET ADİL 
DOĞRUSEVER

MEHMET NEVAP SİİRT 3/15/1966

136 SİNOP MUSTAFA ASLAN ARİF TERME 4/28/1964

137 SİVAS İLHAN KARAKOÇ HALİL YAVU 4/7/1973

138 SİVAS İSMAİL DOĞAN VELİ ZARA 5/1/1958

139 ŞANLIURFA İBRAHİM COŞKUN RAMAZAN BOZOVA 1/1/1970

140 ŞANLIURFA
MUHAMMET FATİH 
HANPOLAT

NEŞET SİVEREK 4/25/1979

141 ŞANLIURFA MUSTAFA KANIKARA MEHMET DURDU BİRECİK 5/20/1962

142 TOKAT CEMİL ÇAĞLAR HACI DURSUN TOKAT 1/20/1971

143 TOKAT ŞABAN CEYLAN BEKİR VİZE 10/18/1969

144 TOKAT ABDURRAHMAN İLHAN MEMET ARTOVA 3/17/1969

145 TRABZON AYHAN YILDIRIM AHMET YOMRA 1/1/1968

146 TRABZON
CEVDET 
HACIBEKTAŞOĞLU

TEVFİK OF 6/3/1971

147 VAN 1 SÜLEYMAN ŞAKAR FELEMEZ VAN 1/1/1958

148 YALOVA ZEKERİYA YAYLA MUHAMMET VAKFIKEBİR 1/1/1964

149 YOZGAT YUSUF TÜRKMEN RÜSTEM YOZGAT 5/13/1962

150 ZONGULDAK KAMURAN AŞKAR SUAT ARAKLI 2/2/1968
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151 ANKARA Mustafa KULLUK ABDULLAH TAVŞANLI 5/28/1976

152 ANKARA Şenol ŞAHİN BEKİR KAMAN 6/3/1970

153 BURSA Yusuf BEDİR MUHLİS KARS 10/11/1969

154 İSTANBUL Ekrem YAVUZ OSMAN ULUKIŞLA 12/15/1972

155 ANKARA Semih DURMUŞ SELAHATTİN KOZLU 10/5/1969

156 ANKARA Erdal BOLATÇI ARİF ANKARA 7/25/1970

157 ADANA Recep KURUM HASAN SARIMAZI 3/1/1965

158 GAZİANTEP Mehmet Ali ARAYICI HACI MAHMUT ELBİSTAN 2/16/1975

159 ADIYAMAN Abdülkadir BOZAN ALİ KAHTA 10/2/1967

160 ANKARA Menderes TURBAY ALİ BAYAT 5/4/1961

161 ANTALYA Sinan KULUÖZTÜRK AHMET ELAZIĞ 11/28/1969

162 BAYBURT Fikret LÖKOĞLU MEHMET YAHYALI 5/8/1971

163 ERZURUM Abdullah DUMAN İLHAMİ ŞENKAYA 2/10/1967

164 K.MARAŞ Mutlu KAYA AHMET ANDIRIN 6/29/1980

165 ANKARA Metin MEMİŞ ÖMER NİKSAR 8/16/1972

166 ANKARA Mustafa ÖRNEK AHMET BOZKIR 1/4/1978

167 İSTANBUL Durali BAKİ ABDULLAH ÇERKEŞ 5/5/1969

168 BİNGÖL Nedim HANT EKREM SOLHAN 12/21/1980

169 ÇANAKKALE İsmail TEMİZ İBRAHİM ÇANAKKALE 3/24/1959

170 HATAY Feleytun GÖNÇ FAHRETTİN BİNGÖL 1/3/1977

171 BALIKESİR Yusuf CANBAY NURİ DURSUNBEY 1/1/1969

172 AĞRI Mehmet Melik YAKUT HASAN HAMUR 12/1/1970

173 ANKARA Mustafa DEMİRBAŞ RAHMİ ARSİN 9/1/1968

174 ARDAHAN Çağdaş MERT ABDURRAHMAN MUCUR 8/25/1983

175 BARTIN Naci DURMUŞ RAMİZ ZONGULDAK 1/24/1971

176 SİVAS Efe ZİLELİ NUSRAT SİVAS 7/27/1964

177 TOKAT Suat MANTAR HASAN ZİLE 5/5/1976

178 A.KARAHİSAR Abdülkadir HIZ MUSTAFA DEVEDERESİ 8/25/1969

179 AMASYA Fatih KOCUR İSMAİL ERZİNCAN 1/26/1969

180 AYDIN Abdulbaki KARAER ŞERAFETTİN KOZAKLI 6/15/1971

181 HAKKARİ Feysel ÇİFTÇİ ŞAKİR HAKKARİ 3/15/1972
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182 ARTVİN Fehmi ER MUHARREM ARTVİN 9/16/1967

183 ÇORUM Ahmet SAATÇİ MEHMET SALİH MERZİFON 3/22/1973

184 KONYA Adem SAZAK ALİ OLUNLU 4/20/1972

185 AKSARAY Salih YİĞİT ABDULLAH BOZKIR 3/13/1981

186 BURDUR Mehmet Faruk OZAN RIZA HARPUT 5/17/1968

187 ÇANKIRI Murat SARAY İZZET ÇANKIRI 1/10/1971

188 DİYARBAKIR Abdülaziz ASLAN HÜSEYİN HANİ 2/1/1966

189 ERZİNCAN Halil ibrahim İÇOĞLU ÖMER KEMAH 7/20/1971

190 ISPARTA Erdal DEMİRALAY MEHMET EĞİRDİR 4/10/1972

191 KASTAMONU Mehmet ÖZ ÖMER TOSYA 9/11/1967

192 KOCAELİ Harun Yaşar ALİŞ AHMET MAŞUKİYE 6/1/1959

193 ŞANLIURFA Mahmut ATÇI HALİL BOZOVA 1/1/1975

194 VAN Hikmet BİLGİN YUSUF MUŞ 8/21/1977

195 BİTLİS Mehmet Baki KAYA ABDULMENAF MUTKİ 3/1/1965

196 DÜZCE Bülent GÜLEÇ CEVAT BOLU 2/11/1968

197 ELAZIĞ Mehmet KARATAŞ HATİP PALU 1/5/1972

198 BATMAN İbrahim KARA ÖMER BATMAN 2/20/1981

199 DENİZLİ Şakir HONUZ HALİL DENİZLİ 4/6/1968

200 EDİRNE Hüseyin ASLAN AHMET ENEZ 3/12/1975

201 ORDU Bilal İNANLI MEHMET ULUBEY 2/4/1971

202 ŞIRNAK Hakan USAL EMİN ŞIRNAK 5/20/1977

203 BOLU Ali Halit KÖSE ABDİ ÇORUM 8/15/1968

204 IĞDIR Fettah KARADAĞ FERUDUN IĞDIR 1/1/1965

205 MUŞ Fehmi Kuzey VURAR CELAL MUŞ 12/7/1975

206 NİĞDE Aşır BOLAT HÜSEYİN KARACAVİRAN 2/1/1962

207 TEKİRDAĞ Yunus DOĞAN HASAN ANDIRIN 10/1/1959

208 YOZGAT Faik EROĞLU BAHATTİN YOZGAT 4/20/1963

209 GÜMÜŞHANE Özcan KÖPRÜLÜ İZZET GÜMÜŞHANE 5/1/1965

210 SİİRT Vesim EVİZ ABDULLAH KURTALAN 4/1/1970

211 ESKİŞEHİR Yüksel SOLMAZ ALİ KONARI 10/1/1962

212 GİRESUN Kerim SURAL ALİ YAVUZKEMAL 12/2/1966
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213 KARAMAN İdris GÜNEŞ MUSTAFA BAŞKIŞLA 4/24/1968

214 KARS Muğdet KARADAĞ FERİK AĞRI 1/1/1970

215 KIRIKKALE Murat ÇAYKARA GALİP BÜYÜKYAĞLI 7/1/1976

216 KIRŞEHİR Necati YILMAZ ABDULHALİM KIRŞEHİR 11/1/1964

217 MERSİN Şemsettin KARADOĞAN MEHMET SELİM MUŞ 4/15/1969

218 TRABZON Erkan BULUT HİLMİ AKÇAABAT 12/9/1977

219 KARABÜK Kamil TEMEL HULUSİ KARABÜK 9/7/1971

220 KIRKLARELİ Osman UZUN MUSA VAKFIKEBİR 4/12/1967

221 OSMANİYE Muhittin ÇENET MUSA OSMANİYE 10/10/1965

222 SAMSUN İlhan ÖKSÜZ KADİR YUSUFELİ 9/17/1962

223 BİLECİK İrfan YELKEN İBRAHİM BİLECİK 6/10/1962

224 İZMİR Recep ATÇI ETHEM DİNAR 9/18/1971

225 MUĞLA Ekrem ŞABABOĞLU BAHAETTİN KILIÇLI 2/1/1973

226 RİZE Muhammet YAZICI ABDULHAMİT RİZE 1/5/1968

227 SAKARYA Abdullah SÖNMEZ BAKİ ADAPAZARI 3/10/1967

228 ANKARA Şenol GEMİCİ MEHMET ÇAYKARA 9/19/1976

229 MANİSA Yüksel ÜLKER CEMİL DEMİRCİ 9/18/1967

230 MARDİN Mustafa AKBAŞ ŞERİF ŞANLIURFA 4/15/1978

231 NEVŞEHİR Tekin KOÇAK HALİL GÜLŞEHİR 3/9/1980

232 UŞAK Muhammed Ali ALOGLU EMİN UŞAK 8/1/1976

233 ZONGULDAK Mehmet Ali KARA ALİ İHSAN ZONGULDAK 12/23/1966

234 SİVAS Ömer ANLI MEMET SİVAS 5/5/1955

235 ANTALYA Yılmaz ÇİFTÇİ VELİ ELAZIĞ 11/21/1966

236 KAYSERİ Yusuf DOĞAN ZEYNAL NARMAN 4/5/1978

237 KİLİS İmam Hüseyin ÖZCAN MEHMET MUHSİN KİLİS 1/6/1968

238 KÜTAHYA Yücel AKGÜN AHMET EMET 4/27/1976

239 SİNOP Ramazan AÇIKGÖZ MEHMET SİNOP 11/21/1968

240 TUNCELİ Sadrettin GÜRSÖNMEZ SÜLEYMAN PERTEK 12/10/1970

241 MALATYA Mehmet BİNGÖL ABDURRAHMAN MALATYA 8/8/1963

242 YALOVA İbrahim OKTAY HASAN ÇEKEREK 7/29/1968

243 KONYA Himmet BAYAR HACI AHMET AYASLAR 1/1/1965
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244 ANKARA Zekeriya AYDIN MUHARREM ELDİVAN 4/5/1968

245 İSTANBUL Fatih LAL NİHAT ORTAKÖY 8/23/1982

246 ANKARA Alican HANT ABDÜLMELİK SOLHAN 3/3/1959

247 MERSİN
Mehmet Güner 
ERDOĞDU

YUSUF YAHYALI 6/24/1965

248 BATMAN Mustafa AYKAL EYYÜP DERİK 6/3/1975

249 YALOVA Yunus ÖZDAŞ AHMET ERCİŞ 3/1/1964

250 ANKARA Kadriye GÜLSEREN AHMET ARDAHAN 8/1/1969

251 MALATYA Abdullah YAKUT RAMAZAN MALATYA 6/15/1971

252 BURDUR Osman ÇELİK İRFAN GÖLHİSAR 6/1/1973
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253 Şanlıurfa Mehmet KILIÇ HASAN TAHSİN Siverek 1/1/1972

254 Ankara Mustafa ÖZKAYA Mehmet Halkalı 3/22/1968

255 Ankara Günay KAYA Halis Şavşat 8/26/1967

256 Elazığ İbrahim YEŞİLORMAN Hüseyin Caferi 3/2/1951

257 Hatay Mehmet ANDİÇ İnayet Altınözü 3/1/1976

258 Van Fevzi ALTUNER Abdurrahman Batman 12/10/1973

259 Trabzon Yaşar SEYİS Cemal Akçaabat 4/15/1965

260 Eskişehir Yüksel KARABAĞ Osman B.Karabağ 12/6/1964

261 Erzurum İsmail ERCOŞKUN Zekeriya Tortum 1/1/1966

262 Balıkesir İbrahim ERGÜVEN Nazım Kepsut 8/31/1973

263 Afyonkarahisar Mehmet ÇINAR Bekir Afyon 2/10/1972

264 Mersin Hacı Akif YILDIZ Hacı Osmaniye 1/2/1962

265 Malatya İlhami POLAT Lutfi Çemişgezek 10/10/1967

266 Samsun Ayhan AKDENİZ Cabbar Torul 3/29/1972

267 Giresun Mehmet KARTAL Halil Gebelli 9/10/1956

268 Bursa Hüseyin ARSLAN  Osman  Erzurum 01.05.1947 

269 Giresun Kasım ÇAKIR İsmail Giresun 1/14/1957

270 Bolu Ramazan DOĞAN Ahmet Afşin 8/1/1974

271 Denizli İsmail TOPÇU Feyzullah Gölhisar 6/8/1969

272 Manisa Erkan MUTLU Ramiz Kırşehir 7/25/1969
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273 ANKARA MEHMET BAYRAKTUTAR OSMAN YUVACIK 01.08.1958

274 ANKARA HACIBEY ÖZKAN KEMAL AKÇAABAT 10.06.1963

275 ANKARA MEHMET ALİ GÜLDEMİR YUSUF GEREDE 02.02.1971

276 ANKARA MEHMET ALİ OMURCA HASAN HÜSEYİN ÇAL 01.06.1965

277 ANKARA ALİ BAYIR MUSTAFA ANTAKYA 01.02.1966

278 ANKARA CEBRAİL YAKIŞIR KEREM BİTLİS 03.03.1977

279 ANKARA MEHMET YAMAN İBRAHİM HAKKI KONYA 07.08.1962

280 ANKARA REMZİ SARIOĞLU HASAN ARAÇ 15.03.1947

281 ADANA MUSTAFA ÜNALDI HACI AHMET EMELCİK 01.08.1968

282 ANKARA HASAN SAYGIN CEMAL SINDIRAN 01.11.1961

283 ANKARA RAHİM ÇELİK İBRAHİM VEZİRKÖPRÜ 01.08.1964

284 ANTALYA MEHMET YILDIRIM ALİ REMZİ ANTALYA 7/16/1967

285 ARTVİN HAMDİ ÖZDER ALİ BORÇKA 14.09.1970

286 BALIKESİR MUSTAFA EROL MEHMET REŞADİYE 10.01.1965

287 BİNGÖL MÜCAHİT ÇELİK MEHMET GÖZEREK 5/14/1968

288 BOLU
MUHAMMET BAYRAM 
TEKEŞİN

ŞÜKRÜ İSTANBUL 1/12/1967

289 ÇANKIRI OSMAN DOĞAN ALİ RIZA KIZILIRMAK 11.12.1961

290 GİRESUN CEMİL DÖNMEZ HAMİT TİREBOLU 5/18/1975

291 HAKKARİ ŞEMSETTİN UÇAR AHMET HAKKARİ 5/4/1980

292 ISPARTA OSMAN AKÇİL YILMAZ ISPARTA 4/6/1964

293 İSTANBUL MUSTAFA AKGÜL AHMET ERKİLET 25.02.1950

294 İSTANBUL NESLİBEY ÖZKAN AHMET İSPİR 25.01.1962

295 İZMİR OSMAN YOLDAŞ İHSAN YOZGAT 01.01.1959

296 KOCAELİ SELAMİ TARCAN AHMET KANDIRA 1/1/1967

297 KONYA ALİ KOÇ ÖMER ALİ KONYA 1/1/1970

298 MUŞ FEYAT ASYA KADRİ MUŞ 01.05.1970

299 NEVŞEHİR ALİ AYDEMİR EYÜP NEVŞEHİR 4/26/1963

300 NİĞDE HAZIM YILMAZ ALİ NİĞDE 6/5/1978

301 ORDU RECAİ ÖZKAN İBRAHİM FATSA 01.01.1966

302 SAMSUN MAHMUT UZUN HALİL İBRAHİM TERME 15.03.1965

303 SİNOP İBRAHİM TEKDEMİR HİDAYET BOYABAT 01.07.1969

ÜST KURUL DELEGE LİSTELERİ  /  463



464  / 4. OLAĞAN GENEL KURUL FAALİYET RAPORU

D
İY

A
N

ET
 S

EN
304 SİVAS RECAİ YILDIZ CAVİT YILDIZELİ 8/1/1967

305 ŞANLIURFA ABDULMECİT AKSAN YUSUF MİDYAT 1/1/1955

306 AKSARAY NEDİM KÖSE RUHİ GÜLŞEHİR 10.08.1968

307 KARAMAN DURAN KABAAĞAÇ ABDULLAH MANYAN 4/12/1970

308 BARTIN METİN SAĞIM MEHMET BARTIN 9/27/1968

309 OSMANİYE ADNAN YİĞİT ABDULLAH KADİRLİ 4/10/1964

310 SAMSUN HÜSEYİN TAŞYILDIZ AHMET KORGAN 7/25/1967

311 SAMSUN NEVZAT OY YUSUF TERME 2/3/1961

312 SAMSUN SELİM GÜNEYSU ALİ TERME 10/25/1962

313 SAKARYA ALİ GÜZELDAL MURAT DAĞBAŞI 11/3/1960

314 TRABZON SİNAN ŞENGÜL MEHMET VAKFIKEBİR 2/19/1969

315 EDİRNE HÜSEYİN HATİPOĞLU MEHMET OSMANLI 12/2/1958

BÜ
R

O
 M

EM
U

R
 S

EN

316 ANKARA UĞUR ÜNALAN HULUSİ SORGUN 5/25/1976

317 ANKARA KADİR ÇİÇEK MEHMET ŞANLIURFA 1/1/1966

318 ANKARA İDRİS MADEN SEFER SAMSUN 1/1/1954

319 ANKARA SAİT İNAN MAHMUT ALİ ULUBEY 11/9/1965

320 ANKARA 2 HÜSEYİN YÜKSEL AHMET YALINTAŞ 7/20/1968

321 AĞRI AHMET ALPASLAN NEZİR AĞRI 4/15/1962

322 OSMANİYE MÜCAHİT ÇELİK HAMZA KAYSERİ 1/1/1972

323 ADIYAMAN MAHMUT NEBİ BULUT OSMAN ADIYAMAN 10/31/1978

324 ANTALYA ÜNAL HİSARKAYA ŞEFİK SERİK 5/1/1966

325 BURSA MAHMUT BAŞTUĞ M.ŞERİF ADIYAMAN 1/1/1979

326 KONYA MAHMUT ÇİMEN NAZIM DERBENT 7/1/1960

327 HATAY ABDULGANİ KAVUKÇU OSMAN İSKENDERUN 4/21/1958

328 ADANA ZİYA ÖZTÜRK SELAHATTİN CEYHAN 3/15/1968

329 İSTANBUL1 ÜNEL YILDIRM VELİ MESUDİYE 2/8/1968

330 TEKİRDAĞ AYDIN KOÇAK SEYFİ ORTAKÖY 2/20/1963

331 KASTAMONU TURGAY ÇİLOĞLU HİLMİ KASTAMONU 12/22/1976

332 TRABZON ERGÜN ÖZTÜRK HAMİ TRABZON 12/2/1962

333 BALIKESİR AHMET GÜR MEHMET SINDIRGI 12/1/1976
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334 ŞANLIURFA Abdulkadir KILIÇ BAHRİ ŞANLIURFA 3/20/1969

335 KÜTAHYA Mustafa SAĞDIÇ NASUH KÜTAHYA 5/20/1969

336 İZMİR Tolga Dilek ŞENUSTA İBRAHİM SÖKE 11/26/1968

337 ANKARA H.Ferit GÜLSAL HACI ALİ GÜDÜL 12/4/1970

338 KIRIKKALE Abdullah GÖNBE BEKİR SITKI BOLVADİN 4/5/1974

339 DİYARBAKIR Hüseyin HATİPOĞLU ABDULHAMİT HANİ 2/13/1974

340 ANKARA İbrahim OCAK İSMAİL ARTOVA 3/14/1967

341 ERZURUM Servet YILDIZ VAHİT TERCAN 7/1/1969

342 K.MARAŞ Tacettin DAL MEHMET KANGAL 2/15/1973

343 BURSA Harun TURAN AĞABEY TİREBOLU 1/1/1960
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344 ANKARA ŞİNASİ GÜLCÜOĞLU AZMİ BÜNYAN 11/21/1964

345 SİVAS AHMET AKBULUT HASAN KANGAL 8/16/1962

346 BALIKESİR RAMAZAN ŞİMŞEK CENGİZ SINDIRGI 12/8/1967

347 BİTLİS NAFİZ KARAKUZU RAMAZAN BİTLİS 10/7/1974

348 ERZİNCAN DURSUN KARAAĞAÇ MUSTAFA ERZİNCAN 5/30/1967

349 İSTANBUL FERİT SARIKAYA ALİ ANKARA 2/1/1964
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350 ANKARA MÜRSEL TURBAY ALİ BAYAT 2/1/1953

351 İSTANBUL LEVENT USLU MEHMET GAZİANTEP 7/1/1969

352 ADANA MEHMET ÜNÜVAR HALİL BAHÇE 1/15/1960

353 ADIYAMAN MAHMUT İNAN A.KADİR KAHTA 5/5/1960

354 Afyonkarahisar MURAT GÜRSAN İBRAHİM EŞME 1/2/1967

355 AKSARAY SEYFULLAH BAYSAL ABDULLAH AKSARAY 1/1/1960

356 ANTALYA DURALİ AKÇA HÜSEYİN MACUN 8/1/1966

357 BATMAN YUSUF ÇİFTÇİ MAHMUT BATMAN 1/10/1966

358 BURSA İSMAİL TAŞ OSMAN TAVŞANLI 5/15/1970

359 ÇORUM BURHAN ŞAHİN SELAHATTİN ÇORUM 5/3/1973

360 ERZURUM ELİMDAR AYDEMİR ZİYAETTİN AŞKALE 5/14/1963

361 GAZİANTEP
MEHMET SALİH 
YILDIRIM 

ABDULLAH İSLAHİYE 1/1/1977

362 İSTANBUL METİN BAŞARAN İZZET ERDOĞAN İSTANBUL 11/25/1967

363 İSTANBUL 2 MURAT AKIŞIK HÜSEYİN İSTANBUL 5/8/1977

364 İSTANBUL 3 YAKUP GÜNDOĞDU ENVER ARDAHAN 1/1/1969
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365 İSTANBUL 4 ERCAN OLGUN AHMET KELKİT 1/1/1971

366 İSTANBUL 4 İBRAHİM ŞAHİN RAMAZAN SİVAS 1/1/1966

367 İSTANBUL 5 ŞABAN ÇAMCI AHMET AMASYA 5/10/1969

368 İSTANBUL 6 NİHAT BAYRAKTAR SEFER İPSALA 12/25/1963

369 İSTANBUL 7 NİYAZİ KARAKOÇ SİYAHMET GÜRPINAR 3/13/1974

370 İSTANBUL 9 HASAN KARAKAŞ YUSUF TRABZON 9/15/1970

371 İZMİR ALİ KALKAN HALİT KELKİT 1/12/1956

372 K.MARAŞ NECATİ KAHVECİ YAKUP K.MARAŞ 5/6/1964

373 KAYSERİ MEHMET KARAKAŞ HALİT ERKİLET 7/9/1965

374 KIRIKKALE İSMET KÖKSAL AYDIN KIRIKKALE 5/1/1975

375 KOCAELİ SADİCAN AYGEN RECEP ADAPAZARI 4/10/1959

376 KONYA SAİT KÖZOĞLU HASAN KONYA 5/6/1970

377 MALATYA M.HANİFİ ACAR HÜSEYİN ÇELİKHAN 5/10/1968

378 ORDU GÖKŞİN ŞENOL YÜKSEL ORDU 7/26/1970

379 RİZE ZEKERİYA ALBAYRAK MUSTAFA RİZE 5/1/1970

380 TOKAT EKREM ÖZER AKİF ÇİFTLİK 1/20/1960

381 VAN HARUN ALTIN MEHMET VAN 2/2/1965
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382 ELAZIĞ M.YAŞAR TOPRAK MUSTAFA ELAZIĞ 9/5/1956

383 KONYA METİN ALKAN AHMET HADİM 7/1/1968

384 MARDİN M.BAKİ ÖZTÜRK İSMAİL KIZILTEPE 9/5/1968
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 385 SİVAS ÖMER VATANKULU MEHMET SİVAS 5/25/1969

386 ANKARA AHMET ÖNAL ALİ YAHŞİYAN 2/1/1968

387 ADANA NİHAT TEMELLİ TURGUT HEKİMHAN 9/5/1973
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388 KONYA GALİP YILDIRIM MEHMET KÖŞK 3/3/1959
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SAĞLIK-SEN YÖNETİM KURULU

Fatih KOCUR
Genel Basın ve İletişim 
Sekreteri

Murat ÖZDEMİR
Genel Teşkilatlanma 
Sekreteri

Semih DURMUŞ
Genel Sekreter

Mustafa ÖRNEK
Genel Mali Sekreter

Metin MEMİŞ
Genel Başkan

Mustafa KULLUK
Genel Mevzuat ve Toplu 
Sözleşme Sekreteri

Menderes TURBAY
Genel Eğitim ve Sosyal 
İşler Sekreteri
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DİYANET-SEN YÖNETİM KURULU

Hacıbey ÖZKAN
Genel Sekreter

Mehmet Ali GÜLDEMİR
Genel Teşkilatlanma 
Sekreteri

Cebrail YAKIŞIR
Genel Basın ve İletişim 
Sekreteri

Mehmet Ali OMURCA
Genel Mali Sekreter

Mehmet BAYRAKTUTAR
Genel Başkan

Ali BAYIR
Genel Mevzuat ve Toplu 
Sözleşme Sekreteri

Mehmet YAMAN
Genel Eğitim ve Sosyal 
İşler Sekreteri
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BEM-BİR-SEN YÖNETİM KURULU

Levent USLU
Genel Sekreter

Medeni SEVİNÇ
Genel Teşkilatlanma 
Sekreteri

Gürkan ALPER
Genel İdari ve
Mali Sekreter

Mürsel TURBAY
Genel Başkan

Recai KARSLI
Genel Eğitim Sekreteri



TOÇ-BİR-SEN YÖNETİM KURULU

Mustafa ÖZKAYA
Genel Sekreter

Fatih DOĞAN
Genel Eğitim Sekreteri

Murat KALAYLI
Genel Mevzuat ve Toplu 
Sözleşme Sekreteri

Hüseyin ÖZTÜRK
Genel Mali Sekreter

Günay KAYA
Genel Başkan

Şahin DEĞİRMENCİ
Genel Basın ve İletişim 
Sekreteri

Sabri KIZILKAYA
Genel Teşkilatlanma 
Sekreteri
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Turan GÜNEŞ

ENERJİ-BİR-SEN YÖNETİM KURULU

İbrahim Hakkı GÜL
Genel Sekreter

Zahit BORAK
Genel Teşkilatlanma 
Sekreteri

Mehmet DOĞAN
Genel Basın ve İletişim 
Sekreteri

Zeki TOPRAKKAYA
Genel Mali Sekreter

Hacı Bayram TONBUL
Genel Başkan

Gazi ÇELİK
Genel Mevzuat ve Toplu 
Sözleşme Sekreteri

Genel Eğitim ve Sosyal 
İşler Sekreteri



EĞİTİM-BİR-SEN YÖNETİM KURULU

Genel Sekreter
Ahmet ÖZER

Ali YALÇIN
Genel Basın ve İletişim 
Sekreteri

Ahmet GÜNDOĞDU
Genel Başkan

Esat TEKTAŞ
Genel Mali Sekreter

Ramazan ÇAKIRCI
Genel Mevzuat ve Toplu 
Sözleşme Sekreteri

Murat BİLGİN
Genel Teşkilatlanma 
Sekreteri

Tevfik YAĞCI
Genel Eğitim ve Sosyal 
İşler Sekreteri
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BÜRO-MEMUR-SEN YÖNETİM KURULU

Uğur ÜNALAN
Genel Sekreter

Murat SİPAHİ
Genel Teşkilatlanma 
Sekreteri

A. Vahit ERGÜN
Genel Basın ve İletişim 
Sekreteri

Kadir ÇİÇEK
Genel Mali Sekreter

Yusuf YAZGAN
Genel Başkan

Sait İNAN
Genel Mevzuat ve Toplu 
Sözleşme Sekreteri

İdris MADEN
Genel Eğitim ve Sosyal 
İşler Sekreteri



BİRLİK HABER-SEN YÖNETİM KURULU

Gürbüz İNALTEKİN
Genel Sekreter

Ömer BUDAK
Genel Mali Sekreter

Mehmet Cemal ÇİVİ
Genel Eğitim ve Dış 
İlişkiler Sekreteri

M. Salih YILDIRGAN
Genel Teşkilat Sekreteri

Şinasi GÜLCÜOĞLU
Genel Başkan

Mevlüt BURGAÇ
Genel Mevzuat ve Toplu 
Sözleşme Sekreteri

Abdurrahman TANRIVERDİ
Genel Basın-Yayın ve 
Halkla İlişkiler Sekreteri
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BAYINDIR-MEMUR-SEN YÖNETİM KURULU

Mehmet Yaşar TOPRAK
Genel Teşkilatlanma 
Sekreteri

Metin ALKAN
Genel Sekreter

Abdülhadi Karasaban
Genel Başkan

Mehmet Baki ÖZTÜRK
Genel Eğitim Mevzuat 
ve Toplu Görüşme 
Sekreteri



ULAŞTIRMA MEMUR-SEN YÖNETİM KURULU

Ahmet ARSLANTAŞ
Genel Sekreter

Yakup ÇINAR
Genel Mevzuat ve Toplu 
Görüşme Sekreteri

Mehmet YILDIZ
Genel Mali Sekreter

Can CANKESEN
Genel Başkan

Musa AYAR
Genel Teşkilatlanma 
Sekreteri

Fatih KORUKLUOĞLU
Genel Basın ve Halkla 
İlişkiler Sekreteri
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KÜLTÜR-MEMUR-SEN YÖNETİM KURULU

Mecit ERDOĞAN
Genel Sekreter

Yusuf DEMİR
Genel Mali Sekreter

Fahri EKİNCİ
Genel Teşkilat Sekreteri

Galip YILDIRIM
Genel Başkan

Musa SAÇIKARA
Genel Mevzuat ve Toplu 
Sözleşme Sekreteri










