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Başbakan R. Tayyip Erdoğan, Memur-
Sen’in düzenlediği “Medeniyet, insan, de-
mokrasi ve şehirler” konulu Büyük Türkiye 
Buluşması’nda konuştu. Erdoğan, konuşma-
sına etkinliğin tüm Türkiye için hayırlı olma-
sını diledi. Başbakan Erdoğan, Genel Baş-
kan Gündoğdu’ya bugüne kadar sürdürdüğü 
emek mücadelesi, Türkiye’nin ekonomisi ve 
demokrasisine verdiği destekten dolayı te-
şekkür etti.               Devamı Sayfa 5’te...
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Bilindiği gibi sendikalar,  başta üyeleri olmak üzere daha adil ve 
hakça bir paylaşım  için geliştirilmiş  araçlardan biridir. Sendikalar 
her türlü vesayetten arınmış, demokrasinin egemen olduğu ülke-
lerde varlık kazanırlar, hayatiyetlerini devam ettirebilirler. Ülkemiz 
ağır bedeller ödeyerek, darbe dönemlerini geride bırakarak evrensel 
hukuk normlarına yaklaşırken memur sendikacılığı da en parlak dö-
nemlerini yaşamaya başlamıştır. Memur-Sen mücadelesini verdiği 
bu yeni Türkiye’de,  kamu görevlilerinin haklarını savunmanın mer-
kezi haline gelmiştir. Yoksulluk, sefalet, adaletsiz gelir dağılımının, 
darbe kalıntısı antidemokratik yasaların karşısında üyelerinin, top-
lumun aklı ve vicdanı olmayı bilmiştir. Her türlü tekelciliğin, buna 
devlet de dâhil,  her türlü zorbalığın ve sömürünün kaynağı olduğunu 
bilerek adımlarını atmıştır. İktidarın tek yanlı isteklerinin, ya da üre-
tilen ekonomik değerin kendilerine aktarılmasını bekleyen sermaye  
sınıfının lobiciliğinin karşında durmasını bilmiştir. Memur-Sen 2013 
yılında da üyelerinden aldığı güçle başta kamu görevlileri olmak 
üzere milletimiz ve dünya mazlumları için sendikal gücünü sonuna 
kadar kullanmıştır. 

6 Temmuz 2013 sayılı Resmi Gazete’ye göre, Memur-Sen’in üye 
sayısı 707 bin 652, Kamu Sen’in üye sayısı 444 bin 935, KESK’in 
üye sayısı ise 237 bin 180’dir. Bu rakamları, analiz ettiğimizde or-
taya çıkan tablo, hem oransal olarak hem sayısal olarak Kamu Sen 
ile KESK’in üye sayısı toplamı Memur-Sen’in üye sayısının gerisinde 
kaldığını gördük. 11 hizmet kolunun 10’unda Memur-Sen’in, sadece 
bir hizmet kolunda KESK’in yetkili olması da imza ve itiraz yetkisi-
nin, kamu çalışanları tarafından neredeyse tek başına Memur-Sen 
ve bağlı sendikalarına verilmesinin taşıdığı anlamın ve önemin far-
kındayız.

Kuruluşundan bu güne sendikal tarihte güzel izler bırakan 
Memur-Sen 2013 yılındaki faaliyetleriyle de tarihe altın harflerle 
adını yazdırmayı başarmıştır. Üyelerinden aldığı güçle başta kamu 
görevlileri olmak üzere milletimiz ve dünya mazlumları için büyük bir 
aşkla çalışmalarına devam etmiştir. Başlattığı kampanyalarla, ya-
nında olduğu sosyal projelerle, mazlumlara yaptığı yardımlarla, yüz 
binlerin katılımıyla gerçekleştirdiği mitinglerle ve kamu görevlileri 
için elde ettiği haklarla iyilik hareketini sürdürmeye devam etmiştir. 
Durmadan yorulmadan hayırlı işlerde yarışan; her gün yazılı, görsel 
ve sosyal medyada adından söz ettiren, gündem belirleyen bir kon-
federasyon olmuştur. 

Ancak içinden geçtiğimiz süreç bize geçmişi ve geleceği unut-
turmamalıdır. Bu bağlamda, 2013 yılında sendikal faaliyetlerimize 
ilişkin kısa bir değerlendirme yapmayı önemsiyorum. Uzun zaman-
dır vicdanları kanatan, toplumun asli üyelerine parya muamelesini  
uygun gören darbe yasasına  ve  bu yasanın uygulamasına  karşı  
“özgürlük için on milyon imza” kampanyasıyla başladık. Bir ay gibi 
kısa bir sürede 12 milyon 300 bin imza toplayarak bir rekora imza 
attık. Topladığımız imzaların gereğinin yapılması için hükümete 
teslim ettik. Yönetmeliğin değişmesini beklemeden sivil itaatsizlik 
eylemimizi başlattık.  Sivil itaatsizlik eylemiyle, insanın temel hak-
larından olan inanç özgürlüğünün gereği olarak sivil kıyafetlerle gö-
revimizin başında olduk. Kadın, erkek, genç yaşlı demeden herkesin 
desteğiyle toplanan rekor sayıdaki imzanın da etkisiyle gerçekle-
şen demokratikleşme paketiyle yasaklar, ötekileştirmeler son buldu.  
Yıllardır Türkiye’de başörtülü kadınlara karşı uygulanan zulmün son 
bulmasında üzerimize düşen görevi yerine getirmenin mutluluğunu 
yaşadık.

İlk toplu sözleşmede yerel yönetimler hizmet kolu hariç diğer hiz-
met kollarında ve genel toplu sözleşmede toplu sözleşmede uzlaşma 
sağlanamamış, buna bağlı olarak kamu görevlileri hakem kuruluna 
başvurmuştuk. Bununla birlikte gerek masa gerekse hakem kurulu 
sürecinde yürüttüğümüz mücadeleyle ilk toplu sözleşmede de önem-

li kazanımlar elde ettik. 2013 yılında gerçekleştirdiğimiz toplu söz-
leşme sürecinde ise geçmiş dönemlerle kıyaslanmayacak büyük bir 
sendikal zafer olarak nitelenen kazanımlar elde ettik.

Yarım asra dayanan, binlerce insanımızın ölümüne, milyonlarca-
sının ruhsal yıkımına, 100 milyarlarca dolarların harcanmasına  yol 
açan terörle mücadele sürecinden çözümüne ilişkin yeni bir safhaya 
geçildi. Büyük Türkiye idealine sahip her vatandaş gibi biz de birlik 
ve beraberliğimizden taviz vermeden çözüm sürecinin başarılı olma-
sı için bütün Türkiye’yi dolaştık. Kardeşliğin ve huzurun önemini her 
yerde anlattık. Bir yıldır terörün sebep olduğu şehit haberi almama-
nın verdiği mutlulukla, bize ait olup olmadığına bakmadan ülkemiz 
hayrına olduğuna inandığımız bu projeyi destekledik. 

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Bayramı’nı Çanakkale’de kutladık.  
Emeğin, özgürlüğün ve dayanışmanın en güzel örneklerinden biri-
ni,  destanlar yazılan bir ilimizde gerçekleştirdik.   Türk, Kürt, Arap, 
Laz, Çerkez demeden Çanakkale’nin geçilmemesi için canlarını feda 
eden şehitlerimizin aziz hatıralarına sahip çıktığımızı bir kez daha 
haykırmak için “Bin Yıllık Desende Bir ve Beraberiz” sloganıyla kut-
lamamızı yaptık. 

2013 yılında güzel gelişmelerin yanı sıra dünyanın değişik bölge-
lerinde demokrasi dışı müdahalelerin, savaşların sebep olduğu fela-
ketler de yaşandı. Dünyanın neresinde olursa olsun zalimin karşısın-
da mazlumun yanında olmayı ilke edinmiş Memur-Sen, Mısır’da Fi-
ravuna karşı Esma’dan yana, Suriye’de diktatöre karşı halktan yana 
oldu. Başta Mısır ve Suriye olmak üzere bütün dünya mazlumlarına 
sahip çıkmak, onların sesi olmak için Sıhhiye Meydanında yüz binle-
rin katılımıyla “Mısır İçin Direniş İnsanlık İçin Diriliş Mitingi” yaptık. 

 Memur-Sen, 2014 yılında da insan onurunun, onurlu bir haya-
tın, emeğin, adaletin, özgürlüğün, hakça bir paylaşımın, örgütlü mü-
cadelenin önemli bir aktörü olmaya devam edecek.  Biz inanıyoruz 
ki “Durmak kaybetmektir. Başkalarının hayatına dokunmak hayatı 
anlamlı ve değerli kılar. Gerçek en iyi anlatılandır.” Biz de hiç dur-
madan insanların hayatlarını daha değerli kılmak ve gerçekleri daha 
anlatmak için çaba göstermeye devam edeceğiz.
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Türkiye, tek parti döneminin yasakçı uy-
gulamaları, darbecilerin vesayet anlayışı ve 
ekonomik krizler nedeniyle Menderes ve Özal 
dönemlerinde yakalanan kısmi istikrar dışın-
da siyasal, ekonomik ve toplumsal istikrarı 
bir türlü yakalayamamıştı. 2000’li yıllardan 
sonra Türkiye’deki tüm demokratik güçlerin 
ve sivil unsurların kararlı ve birlikte müca-
delesi olan 12 Eylül 2010 referandumuyla 
ülkemizde vesayet anlayışına büyük ölçüde 
son verilerek, siyasi, ekonomik ve toplumsal 
istikrar sağlandı. Bu tarihten sonra 76 mil-
yonun yeni hedefi, özlemi, talebi ve beklentisi 
meşru, demokratik ve sivil zeminde verilen 
mücadeleyle sağlanan istikrarın sürmesi, 
hatta kurumsallaştırılarak ve adil bir sisteme 
dönüştürülerek istikrarın yeni neslin omuzla-
rında geleceğe taşınmasıdır.

Türkiye’nin vesayet rejimine son verme-
sinden, demokratik adil bir düzen kurma-
sından ve istikrarı kurumsallaştırmasından 
rahatsız olan uluslararası mihraklar, yanla-
rına yerli taşeronları da alarak bu istikrarı 
bozmak için siyasi ve toplumsal mühendislik 
plan ve projelerini devreye koydular. Spor 
karşılaşmalarında devlet adamlarının yu-
halanmasıyla başlayan ve yapılan itiraflarla 
amacının asla ağaç olmadığı anlaşılan Gezi 
Parkı olaylarıyla zirve yapan istikrarın bozul-
ması çalışmaları, milletin ve seçilmiş meşru 
hükümetin bu provokasyonlara karşı dik dur-
masıyla sonuçsuz kaldı. Ne var ki,  Gezi olay-
larıyla istikrara kastedenler, ülkemize yönelik 
senaryoları ve yeni planlarını devreye sokmak 
için bahaneler arıyorlar ve fırsat kolluyorlar-
dı. Önce dershane tartışmasını fırsat olarak 
gören söz konusu karanlık güç odakları, ar-
dından toplumun en hassas olduğu yolsuzluk-
lar konusunun arkasına saklanarak seçilmiş 
meşru iktidarı devirme, Türkiye’yi istikrarsız-
laştırma planlarını iç destekçileriyle birlikte 
devreye soktular.

Memur-Sen olarak, bu tür süreçlerde or-
tak aklı işleterek ve devreye sokarak yol ha-
ritamızı belirleriz. Nitekim, süreci yolsuzlukla 
kararlı mücadele ve dış operasyonlara karşı 
milli iradeye sahip çıkma şeklinde ikiye ayır-
dık. Demokrasiyi, milli iradeyi ve hukuk devle-
tini ortadan kaldırmak, seçilmiş hükümetleri 
illegal yöntemlerle devirmek isteyenlere karşı 
hep sert tepki verdik, bugün de aynı anlayışı/
tavrı devam ettiriyoruz. Memur-Sen olarak, 
siyasetin kuşatılmasına, sivil siyasetin alanı-
nın daraltılmasına, başka bir ifadeyle vesayet 
taraftarlarının salıverilmesine ve milli irade 

yanlılarının elinin kolunun bağlanmasına hep 
karşı olduk.

Memur-Sen olarak, kuvvetler ayrılığı sis-
temini savunuyoruz. Fren ve denge sistemi 
içinde,  tüm erklerin kendi işini yapmasını, 
birbirlerinin alanına müdahale etmemesini 
istiyoruz. Bu kapsamda, son günlerde yolsuz-
lukla mücadele perdesi altında, psikolojik ha-
reket taktiğiyle uluslararası güçlerin de des-
teğini arkasına alan kimi yargı mensuplarının 
ve kurumlarının, seçilmiş ve meşru hükümeti 
devirmeye ve milli iradeyi ortadan kaldırma-
ya yönelik tavır içinde olduğunu açık-seçik 
görmekteyiz. Halkın oylarıyla işbaşına gelmiş 
siyasal iktidarın, yargı vesayetiyle gönderil-
mek istenmesini asla kabul edemeyiz.

Siyaset, iktidar ve muhalefette bulunan 
partilere ait bir sahnedir. Halk, uygulamaları-
nı ve icraatlarını beğenmezse iktidarı muha-
lefete düşürür, muhalefeti de iktidara getirir. 
Bu kayıtlı bir siyasettir. Siyasete dışarıdan 
müdahaleyse, kayıt dışı siyasettir. Demok-
ratik sistemlerde, kayıt dışılığın her türlüsü 
anti-demokratiktir, gayrı hukukidir ve nihaye-
tinde meşruiyetten yoksundur. Biz, bürokratik 
oligarşinin her türlüsüne karşıyız. Dün, askeri 
bürokrasinin darbeler veya darbe girişimle-
riyle sivil siyaset alanına girmeye çalışması-
na nasıl karşı çıkmışsak, bugün de yargı ve 
emniyet bürokrasisinin sivil siyaset üzerin-
de vesayet oluşturmasına, kayıt dışı siyaset 
yapma girişimlerine aynı netlik ve sertlik de 
tepki gösterdik, göstermeye devam edeceğiz. 
Büyük Türkiye idealini sekteye uğratacak po-
lis, asker ve yargı vesayeti çabalarına karşı 
milletimizle dayanışma içinde olacağız.

Son aylarda yaşanan süreci, dış operas-
yonlarla mücadele ve yolsuzlukla mücadele 
diye ikiye ayırdığımızı, ikisiyle de ayrı ayrı 
mücadele edeceğimizi yazımın başında be-
lirtmiştim. Memur-Sen olarak, her zaman 
mahrumların, mağdurların ve mazlumların 
yanında olduğumuzu defalarca deklare ettik. 
Bu çerçevede, başta yetimler olmak üzere 
tüm yoksul kesimlerin sözcülüğünü yaptık, 
yapıyoruz ve yapmaya da kararlılıkla devam 
edeceğiz. Bu noktada, milletimizin ve kamu 
görevlilerinin temiz toplum ve adil bir sistem 
özlemlerini ve taleplerini yasama ve yürütme 
erkleriyle paylaştık. Bugün de,  adil bir sis-
tem, temiz toplum ve yolsuzluk, yoksulluk, ya-
saklar noktasında duyarlı siyaset talebimizi 
gündeme taşımaya, kamuoyuyla paylaşmaya 
devam ediyoruz.

Türkiye’de özellikle 28 Şubat sürecinde si-
yaset-bürokrasi-işadamı üçgeninde yolsuzluk 
ilişkisinin kurulduğuna, ülkenin milli kaynak-
larının yağmalandığına şahit olduk. O süreç-
te ve daha sonra yetim malını gasp eden bu 
zihniyetle ve mensuplarıyla mücadele ettik. 
Bugün de benzer yolsuzluk ilişkilerinin varlığı-
na işaret eden her türlü iddia ve ithamın dik-
kate alınması ve kararlılıkla üzerine gidilmesi 
gerektiğini haykırıyoruz. 17 Aralık operasyo-
nundan sonra yaptığımız tüm açıklamalarda, 
yolsuzluk iddialarının araştırılmasında ucu 
kime dokunursa dokunsun sonuna kadar gi-
dilmesi, varsa yetim malı yiyenlerin yargı hu-
zurunda hesap vermesi gerektiği konusunda 
en net açıklama yapan kuruluşların başında 
geliyoruz. Ancak, yolsuzlukla mücadele karar-
lılığının; uluslararası güç odakları ile siyaset-
bürokrasi (yargı, emniyet, asker bürokrasi) 
arasında kurulan işbirliğini ve bu işbirliğinin 
Türkiye’de yeniden vesayetin tesis edilmesi-
ni, demokratikleşmenin geriye götürülmesini, 
insan hakları alanında elde edilen kazanım-
ların kaybedilmesini hedeflediğini görmeye 
engel bir körlüğe dönüşmesine de asla mü-
saade etmeyiz. Bu, eski Türkiye’ye geri dö-
nüştür. Bu kapsamda, Ergenekon davalarının 
“yeniden yargılama” tartışmaları üzerinden 
sulandırılmasını, “Ergenekon diye bir yapı-
lanma yok” şeklinde akla ziyan ön kabullerin 
kimi fırsatçılar eliyle topluma dayatılmasını, 
bütün bu retorik üzerinden de milletin gele-
ceğine ipotek koyanların salıverilmesini de 
asla kabullenemeyiz. Böylesi bir süreç, yeni 
Türkiye’nin kurulmasını geciktirecek, millet 
iradesinin, milli egemenliğin yeniden vesa-
yetçilerin eline geçmesine imkan sağlayacak 
bir zemin hazırlanmasıyla sonuçlanabilir. Biz, 
normalleşme istiyoruz. Türkiye’nin normalleş-
mesinin yolunun da güçlü ekonomi ve kaliteli 
demokrasiden geçtiğine inanıyoruz.

Bu çerçevede, yeniden yargılama gün-
demiyle ilgili görüşlerimizi de ifade edelim. 
Ergenekon örgütüne ilişkin yargılama karar-
larının değişmesi sonuçları örgütün varlığı 
ve amacıdır. Bu noktada, söz konusu dava-
da örgüt mensubiyeti ve örgütün amaçlarına 
hizmet etmek noktasında davanın sanıkları-
na yönelik hataların varlığı olsa dahi yeniden 
yargılama; kanun vaz etmek suretiyle değil 
yeni delile dayalı olarak ilgili mahkemeye 
yapılacak yeniden yargılama başvurusu ya-
pılması ve mahkemenin bu başvuruyu kabul 
etmesi suretiyle gerçekleşmesi daha uygun 
olacaktır.Yeniden yargılamanın bir kanun 
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hükmüne dayalı ve zorunlu olarak gerçekleş-
mesi; ancak yakın dönemin benzer nitelikli 
davalarının bütününde adil yargılama hakkı-
nın ihlal edildiğine dair inandırıcı delil ve tes-
pitlerin varlığı halinde her mahkemece ayrı 
karar alınması şeklindeki uzun süreç yerine 
daha kısa bir sürecin oluşturması saikiyle ya-
pıldığında makul ve makbul olabilir.

Türkiye, 2015 Haziran sonuna kadar ye-
rel, Cumhurbaşkanlığı ve genel olmak üzere 
üç seçim süreci yaşayacak. Özellikle, ilk kez 
halk tarafından seçilecek olması Cumhur-
başkanlığı seçim sürecini daha anlamlı hale 
getiriyor. 2007 yılındaki Cumhurbaşkanlığı 
seçimleri öncesi oynanan oyunların belki de 
daha büyüklerinin Ağustos 2014 tarihindeki 
Cumhurbaşkanlığı seçimi sürecinde sahneye 
konulabileceğini aklımızdan çıkarmamalıyız. 
Sancısız ve sıkıntısız bir Cumhurbaşkanlığı 
seçim dönemini geçirmek için sürecin mil-
li irade çizgisine ve demokratik teamüllere 
uygun şekilde yürütülmesi için gereken her 
türlü tedbiri şimdiden almalıyız.

Kayıt dışı siyaset dönemleri, kamu gö-
revlilerini ve sendikaları da olumsuz etki-
lemektedir. Memur-Sen’in liderliğinde im-
zalanan ve 2014-2015 yıllarını kapsayan 
toplu sözleşmeler tam anlamıyla bir zaferdir, 
kazanımlar manifestosudur. Bu manifesto 
niteliğindeki kazanımlarımızın, en başta da 
Türkiye’nin; Gezi Parkı olaylarının zincirleme 
operasyon halkası olan yeni bir dış operas-
yonla itibarsızlaştırılmasına, istikrarsızlaştı-
rılmasına ve milli iradenin yok sayılmasına 
seyirci kalamayız, kalmayacağız. Toplu söz-
leşme süreçlerinde yüzbinlerce kamu görev-
lisinin desteğiyle alınteri dökerek, alanlarda 
ve masada mücadele ederek elde ettiğimiz 
kazanımlarımızı, ekonomimizi zayıflatma 
lobilerine, kaos lobilerine, faiz çetelerine, 
kayıt dışı siyaset heveslilerine yedirtmeyiz. 
Dün olduğu gibi bugünde milletimizle ve 
kamu görevlileriyle ittifak ederek, ulusal ve 
uluslararası çetelere karşı mücadele eder, 
onları vesayet bataklığında yeniden boğa-
rız. Bu kapsamda, Mısır’da Sisi vesayetine, 
Suriye’de Esat katilinin soykırım uygulama-
larına şiddetle karşı çıktık. Mısır halkıyla da-
yanışmak ve onları sahip çıkmak için Rabia 
Platformu oluşturduk ve alanlardan mazlu-
mun yanında olduğumuzu haykırdık. Suriyeli 
kardeşlerimiz için yardım kampanyaları dü-
zenledik. Memur-Sen olarak, Suriye’de zalim 
Esat rejiminin yıkılması, Mısır’da Darbeci 
Sisi’nin gitmesi, her iki ülkenin de normal-
leşmesi için Suriye ve Mısır halkıyla dayanış-
maya devam edeceğiz.  

Yasama, yürütme ve yargı erklerinin ken-
di işini yapması, kayıt dışı siyaset yapılma-
ması gerektiğinin de altını çizmiştim. Sivil 
toplum kuruluşları ve cemaatler de kayıt 
dışı siyaset yapmamalı, devleti yönetmeye 
kalkışmamalıdır. Özellikle yurt içinde ve yurt 
dışında insan yetiştiren cemaatlerimiz bu 
misyonlarını artırarak sürdürmeli, siyasetin 
istikrarsızlaşmasına yol açacak tavır, duruş 

ve eylemlerden kaçınmalıdırlar. Siyasi parti-
lerin rakibi cemaatler; cemaatlerin rakibi de 
siyasi partiler ve iktidarlar değildir. Bu ger-
çek akıllardan çıkarılmadan cemaat ve cami-
alar iyi insanlar yetiştirmeye odaklanmalıdır.

Vesayetle demokrasi bir arada yaşamaz, 
yaşayamaz. Demokrasi güçlendikçe vesayet 
zayıflar ve zamanla yok olur, demokrasi za-
yıfladıkça da vesayet güçlenir ve zamanla 
bütün sistemi kuşatır. Demokrasinin güçlü 
olduğu dönemlerde sivil toplum kuruluşları 
ve cemaatler de daha özgür faaliyetlerde 
bulunurlar. Bu açıdan sivil toplum kuruluşla-
rı ve cemaatler, sivil siyasetin yanında, de-
mokrasi ve özgürlüklerin tarafında olmalıdır. 
Asla ve asla, bilerek veya bilmeyerek, ulusal 
ve uluslararası güç odaklarının ve vesayetçi-
lerin yanında olmak gibi bir hataya, gaflete 
düşmemelidir.

Vesayetin yeniden ve farklı bir zeminde 
inşa edilmeye çalışıldığı bir süreçte,  sivil 
toplum bölünmüş bir tavır sergilememeli, 
parçalanmış bir görüntü vermemelidir. Biz, 
böyle bir tablonun oluşmaması için elimiz-
den geleni yapıyoruz. Demokratik, sivil, öz-
gürlükçü ve güçlü bir sivil toplum kuruluşu 
olarak ülkemiz üzerinde ameliyat yapılma-
sına, yeni operasyon senaryolarının yazıl-
masına ve sahneye konulmasına asla izin 
vermeyeceğiz. Uzun yıllardır çatı ve şemsiye 
kuruluş olarak üstlendiği misyonu hakkıyla 
yerine getiren Memur-Sen, kamu görevlile-
rimizin ve milletimizin zarar görmemesi için 
güçlü ittifaklar oluşturarak ve tarihi sorum-
luluklar alarak görevini başarıyla yapmıştır. 
Bu çerçevede, 12 Eylül referandumuyla güç-
lenen demokrasinin yargı darbesiyle, küresel 
operasyonlarla ve paralel devlet yapılanma-
larıyla zayıflatılmasına müsaade etmeye-
ceğimizi, izin vermeyeceğimizi bir kez daha 
yineliyorum. Memur-Sen Genel Merkezimiz, 
Sendikalarımız başta olmak üzere 81 ilde 
faaliyet gösteren teşkilatımızın yaptığı açık-
lamalar ve eylemler, illegal siyasete, kayıt 
dışı siyasete geçit vermeyeceğimizin açık 
delilidir.

Yargı odaklı ve polis destekli vesayetin 
yeniden tesisi çabaları nedeniyle, sendikal 
konulara yeteri derecede değinemeyeceğim. 
Çünkü, vesayet ikliminde ne emeğimizi ne 
de ekmeğimizi koruyabiliriz. Bugün, bu yö-
nüyle emeğimizin ve ekmeğimizin değeri/
miktarı değil bizzat kendisi risk altındadır. 
Ancak, yine de birkaç hususu idraklerin dik-
katine sunmak gerekiyor. 2013 yılında sivil 
itaatsizlik eylemlerimiz sonucunda, kamuda 
ve Meclis’te başörtüsü yasağının sona er-
mesi, tarihi kazanımlarımız arasında yerini 
almıştır. 1 Ocak 2014 tarihinde yürürlüğe 
giren 2014–2015 yıllarına ilişkin toplu söz-
leşmeyle elde ettiğimiz kazanımlarımız da, 
kelimenin tam anlamıyla büyük bir başarı 
ve daha önce örneği olmayan bir zaferdir. 
Sadece emekli ikramiyesine aldığımız 5 bin 
250 TL zam bile(ayda 437.5 TL) geçmiş 
tüm toplu görüşmelerin üzerindedir. Bu ka-

zanım  bile tek başına toplu sözleşme zafe-
rimizin büyüklüğünü anlamak için yeterlidir. 
Anadolu’nun tamamını kapsayan teşkilatları-
mızla, çözüm sürecine yönelik katkımız tarih-
sel bir öneme sahiptir. Yine öncülüğümüzde 
kurulan Rabia Platformu, mazlumlarının sesi 
oldu, olmaya devam ediyor. Kamu Personel 
Danışma Kurulu’nu çok verimli bir şekilde 
çalıştırdık, orada olgunlaştırılan konuların 
çıkarılacak yasalarla yürürlüğe girmesi mü-
cadelemiz devam ediyor. Filipinler ve Suriye 
başta olmak üzere insanlık için, mazlumlar 
için, mağdurlar ve mahrumlar için yardım ve 
dayanışma kampanyalarımız sürüyor. Özet-
le 2013 yılı memurların yüzünün güldüğü yıl 
oldu. Sendikal kazanımlarla bir manifesto 
yazdık. 2013 yılında neredeyse yüz yılık bir 
geçmişe sahip olan kılık kıyafet yasağı orta-
dan kalktı. Yasaklarla nefes alamaz hale ge-
tirilen kadınlar, üniversiteler, kamu işyerleri, 
Meclis başta olmak üzere hayatın her ala-
nında huzura kavuştular.

 2014 yılında konfederasyonumuzun ve 
sendikalarımızın kurumsallaşma çalışmala-
rına da üyelik çalışmalarına da aksatmadan 
devam edeceğiz. Geziciler, dört ağacı baha-
ne ederek ülkemizin maddi ve manevi birçok 
değerine zarar verdiler. Dört ağacı korumak 
için yapıldığı söylenen eylemler sırasında, 
yüzlerce ağaç tahrip edildi. Yıkmayı değil 
yapmayı her zaman merkeze alan Konfe-
derasyonumuz, “daha yeşil bir Türkiye için 
1 milyon fidanı toprakla buluşturma” kam-
panyası başlattı. Bu kapsamda, Ankara’da 
“Mehmet Akif İnan Hatıra Ormanı” tesis 
ettik. İnşallah, bu kampanyamız teşkilatları-
mız tarafından dalga dalga Anadolu’ya ya-
yılacak. Aynı şekilde geleceğimizin teminatı 
dediğimiz fidanlarımız olan gençlerimizin de 
yetişmesi, ülkenin yönetimini devralmaları 
için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. 
Bu minvalde Konfederasyonumuz bünye-
sinde faaliyet gösteren Genç Memur-Sen 
hem Ankara’da hem de taşrada etkinlikler 
düzenlemektedir. Teşkilatlarımızdan ricamız 
gençlerin önünü açmaları, tecrübe paylaşımı 
yapmalarıdır. Medeniyet ve kültür havzamıza 
ancak değerlerden beslenmiş gençler yetiş-
tirerek hizmet edebiliriz.

Yazıyı bitirirken,  birkaç önemli hususun 
altını tekrar çizmek istiyorum. Asil medeni-
yetin asil örgütü Memur-Sen olarak, ‘darbe-
lerin tamamı kirlidir’ anlayışıyla, vesayetin 
her türlüsüne karşı çıkmaya devam ederek 
yeni Türkiye’yi inşa etmeye, Büyük Türkiye 
idealini gerçekleştirmeye yönelik faaliyetle-
rimizi sürdüreceğiz. İktidarların Taksim’den, 
kirli operasyonlardan çıkmadığını, sandıktan 
ve millet iradesinden çıktığını hatırlatmaya 
devam edeceğiz. Memur-Sen’in yolu millet 
çizgisidir, gücü milletin değerleridir, adresi 
milletin iradesinin yanıdır. Bu hiçbir zaman 
değişmeyecektir. Bu düşüncelerle milletimi-
zin ve kamu görevlilerinin yeni yılını kutlar, 
huzur, sağlık ve esenlikler dilerim.
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Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Memur-
Sen’in kurulduğu günden itibaren emeğin, ek-
meğin, hakkın ve milli iradenin, demokrasinin, 
barışın mücadelesini verdiğini söyledi. Başba-
kan Erdoğan, “İslam coğrafyasının sızısını ta 
yüreğinizde hissettiğiniz ve gereğini yaptığınız 
için sizlere teşekkür ediyorum” dedi.

Memur-Sen’in düzenlediği “Medeniyetimiz, 
İnsan, Demokrasi ve Şehirlerimiz” konulu ‘Bü-
yük Türkiye Buluşması’ yoğun katılımla gerçek-
leşti. Geceye katılan Başbakan Recep Tayyip 
Erdoğan, Memur-Sen’in kurulduğu günden iti-
baren emeğin, ekmeğin, hakkın milli iradenin, 
demokrasinin ve barışın mücadelesini verdiğini 
söyledi. Başbakan Erdoğan, “İslam coğrafyası-
nın sızısını ta yüreğinizde hissettiğiniz ve gere-
ğini yaptığınız için sizlere teşekkür ediyorum” 
dedi.

Merhum Akif İnan’ın kurduğu Memur-Sen’in, 
emeğin, hakkın, milli iradenin, demokrasinin 
mücadelesini verdiğinin altını çizen Erdoğan, 
Memur-Sen, Kurucu Genel Başkanı Akif İnan’ı, 
değerli şair ve mütefekkir olmasının yanında, 
ağabey ve güzel bir insan olduğunu söyledi. 
Başbakan Erdoğan, İnan’ın “Mescid-i Aksa’yı 
gördüm düşümde / Bir çocuk gibiydi ve ağlıyor-
du / Varıp eşiğine alnımı koydum / Sanki bir yer 
altı nehri çağlıyordu / Mescid-i Aksa’yı gördüm 
düşümde / Götür Müslümana selam diyordu / 
Dayanamıyorum bu ayrılığa / Kucaklasın beni 
İslam diyordu” dizelerini okudu.

Akif İnan’ın barışa, huzura ve özellikle de çok 
sevdiği Mescid-i Aksa’ya hasret içinde hayatını 

kaybettiğini, her şair gibi arkasında unutulmaz 
dizeler bıraktığını anlatan Başbakan Erdoğan, 
“Ama birçok şairden farklı olarak arkasında bir 
mücadele hem de en kutsal mücadeleyi, emek 
mücadelesini bıraktı. Kurduğu, temellerini attı-
ğı, istikametini çizdiği Memur-Sen işte o mü-
cadelenin adı oldu. Tekrar kendisini rahmetle 
yad ediyor, mekanı cennet olsun diyorum” diye 
konuştu.

Memur-Sen’in Kamu Personel Danışma 
Kurulu’na getirdiği taleplerinin üzerinde çalı-
şılması konusunda talimat verdiğini söyleyen 
Başbakan Erdoğan, Memur-Sen’in kurulduğu 
günden itibaren emeğin, ekmeğin, hakkın ve 
milli iradenin, demokrasinin, barışın mücadele-
sini verdiğini anlatarak, şöyle devam etti:

“1995 yılında mütevazi imkanlarla, samimi 
hissiyatla kurulan Memur-Sen Türkiye’nin en 
büyük konfederasyonu olarak çalışma hayatı-
mızda barış ve diyalogun öncüsü oldu. Burada 
Memur-Sen’e kurulduğu günden beri kararlılık-
la, sabırla ve samimiyetle sürdürdüğü mücade-
le için ayrıca teşekkür ediyorum. 28 Şubat’ta, 
dimdik duran Memur-Sen’e ve yönetimine te-
şekkür ediyorum. Vesayetçi sisteme, çetelere, 
mafyaya, cuntalara karşı verdiğimiz mücadele-
de hep yanımızda oldunuz, bundan dolayı hak-
kı savunan Memur-Sen’e teşekkür ediyorum. 
Memurların hak mücadelesinden Milli Birlik 
ve Kardeşlik Projesine, 2010 halk oylamasın-
dan eğitim reformuna, başörtüsüne özgürlük-
ten ekonominin büyümesine kadar her alanda 
gösterdiğiniz dirayet için, verdiğiniz destek için 
sizlere en kalbi şükranlarımı sunuyorum.

Tıpkı, merhum Akif İnan gibi, medeniyet 
havzamızı kucaklayan bir ufka sahip olduğu-
nuz için Filistin’den Myanmar’a, Pakistan’dan 
Somali’ye, Mısır’dan Süriye’ye kadar insani 
değerlere, vicdana, hakka ve hukuka sahip çık-
tığınız için, İslam coğrafyasının sızısını yüreği-
nizde hissettiğiniz ve gereğini yaptığınız için 
sizlere teşekkür ediyorum. Özellikle 17 Aralık 
darbe sürecinde eğilmediğiniz, bükülmediğiniz, 
dimdik durduğunuz için 5 Aralık’ta Türkiye’nin 
saygın sivil toplum örgütleriyle ahde vefanızı 
haykırdığınız için sizlere tek tek teşekkür edi-
yor, Allah hepinizden razı olsun diyorum. 28 
Şubat’ta dimdik duran Memur-Sen’e ve yöne-
timine teşekkür ediyorum. Vesayetçi sisteme, 
çetelere, mafyaya, cuntalara karşı verdiğiniz 
mücadelede hep yanımızda oldunuz. Bundan 
dolayı hakkı savunan Memur-Sen’e teşekkür 
ediyorum” dedi.

GÜNDOĞDU: MEMUR-SEN ADALET VE 
MERHAMET KONfEDERASYONUDUR

Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğ-
du, Memur-Sen’in adalet ve merhamet konfe-
derasyonu olduğunu söyledi. Memur-Sen’in, 
barış ve hakkaniyet temelli yeni bir dünya mü-
cadelesi veren bir hareket olduğunu vurgulayan 
Gündoğdu, “Memur-Sen Türkiye’nin en büyük 
emek örgütüdür. Toplu Sözleşmede elde edi-
len başarı Memur-Sen’in rakipsizliğini tescille-
miştir” dedi. 17 Aralık operasyonuna değinen  
Gündoğdu, şöyle konuştu; “Son operasyonda, 
hedef AK Parti Genel Başkanı değil Türkiye 
Cumhuriyeti’nin Başbakanı ve Başbakan üze-

BaşBakaN ERdoğaN MEMUR-SEN’iN 
Büyük TüRkiyE BUlUşMaSıNa kaTıldı
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rinden Türkiye olduğu açıktır. Bu yüzden, kime 
oy verdiği, hangi ideolojiden olduğu, hangi 
cemiyetin ya da camianın mensubu olduğuna 
bakmadan herkes bu operasyona karşı ortak 
tavır almalıdır.”

Gündoğdu, Memur-Sen’in ATO 
Congresium’da düzenlediği “Büyük Türkiye 
Buluşması Medeniyetimiz, İnsan, Demokrasi 
ve Şehirlerimiz” programında konuştu. Gün-
doğdu, medeniyetimizin, hem millete hem de 
millete hizmetle sorumlu olanlara; Halka hiz-
meti Hak’ka hizmet saymayı, insanı yaşatma-
yı devleti yaşatmanın ön şartı görmeyi, kurda 
yem olan kuzunun hesabını dahi vermeyi salık 
verdiklerini kaydetti. Genel Başkan Gündoğdu 
açıklamalarını şöyle sürdürdü; “Biz, bilir ve ina-
nırız ki; dünya üzerinde Allah’a kulluktan daha 
büyük bir makam, Allah’ın rızasını gözeterek 
insana hizmet etmekten daha büyük bir onur 
yoktur. Hakikat yolculuğumuzun bineği mede-
niyetimiz, insan ve iman arasındaki kadim bir-
likteliği esas alıyor. Zamanda yolculuk yaparak 
“Asr-ı Saadet” devrinde yaşama imkanımız yok. 
Beton yapılara dair imar planlarıyla şekillenmiş 
esaret şehirleri yerine, Asr-ı Saadeti var eden 
irfan değerleriyle imar edeceğimiz Şehr-i Sa-
adet’lerde yaşama imkanımız var. Bu nokta-
da, belediyelerimize, belediye başkanlarımıza 
büyük görevler düşüyor. İnsan odaklı, insani 
değerleri önceleyen, “değerli” deyince akla “in-
sanların” geldiği Saadet Şehirleri kurabiliriz.”

SON OPERASYONUN HEDEfİ 
BAşBAKAN ÜzERİNDEN BÜYÜYEN 

TÜRKİYE’DİR

Genel Başkan Ahmet Gündoğdu,  17 Aralık 
operasyonun “Büyük Türkiye” hedefini akamete 
uğratmaya dönük sivil vesayet çabası ve paralel 
devlet yapılanması, milleti ve devleti demokra-
tikleşme, özgürleşme yolculuğundan döndürme 
çabasının yattığını söyledi. “Yorulmadan daha 
demokratik devlet, daha özgür millet hedefine 
uzanmalıyız” ifadelerini kullanan Gündoğdu, 
“12 Eylül 2010 referandumuyla daha da net-
leştirdiğimiz yol haritasına sadık kalmalı, hu-
kukun üstünlüğüne dayanan demokratik sosyal 
hukuk devletini gerçek anlamda tesis etmeliyiz. 
Paralel devleti ve uzantılarını, yolsuzluk iddia-
larını hukukun evrensel kurallarına, adil yargı-
lamaya ve bağımsız yargıya dair ilkelere sadık 
kalarak açığa kavuşturmalıyız. Ancak, kayıt dışı 
siyasete de göz yummamalıyız” diye konuştu. 

“17 Aralıkla birlikte varlığı açığa çıkan em-
niyet ve yargıdaki paralel devlet kurgusu üze-
rinden, geçmişte kurulan vesayet tezgahlarının 
faillerinin mağdur edilmiş olabileceği gibi bir 
yanılgıya düşmemeliyiz” açıklamalarında bu-
lunan Gündoğdu, “Bugünün vesayet tasarla-
yıcılarına kızgınlığımız, dünün vesayetçilerine 
merhamet kapılarını açmak gibi bir hatayı te-
tiklememelidir. Dün bu milletin önüne vesayet 
mayınları döşeyenler en az bugün bu işe teves-
sül edenler kadar, millete ve millet iradesine 
saygıda kusur etmişlerdir. Hukuk, merhamet 
değil adalet aracıdır. Adaletin tesisinde hatalar 
varsa, hakkı ihlal edilenler varsa bu ortaya çı-

karılmalıdır. Ancak, hata yapıldığı hatta kum-
pas olduğu ön kabulüyle geçmişin vesayetçi-
lerine kanun yoluyla yeniden yargılama hakkı 
verilmesi, milletin vicdanında yaralara neden 
olur. Yeniden yargılanma, vesayete odaklan-
mışların yeniden yapılanması tehdidini kendi 
ellerimizle oluşturmak olur. Son operasyonda, 
hedefin AK Parti Genel Başkanı değil Türkiye 
Cumhuriyeti’nin Başbakanı ve Başbakan üze-
rinden Türkiye olduğu açıktır. Bu yüzden, kime 
oy verdiği, hangi ideolojiden olduğu, hangi 
cemiyetin ya da camianın mensubu olduğuna 
bakmadan herkes bu operasyona karşı ortak 
tavır almalıdır. Türkiye’nin küresel yapının at 
oynatma alanı haline gelmesini, milletin yeni-
den vesayet altına alınmasını istemeyen her-
kes devletin bağımsızlığından, milletin ege-
menliğinden, sivil siyasetten yana olmalıdır” 
ifadelerine yer verdi.  

17 Aralık operasyonunun fitilini ateşle-
yenlerin, çözüm sürecini sona erdirmeyi ve 
Türkiye’nin yeniden terör girdabına düşmesi-
ni isteyenler olduğunu vurgulayan Gündoğdu,  
yeni Türkiye ve yeni Anayasa hedefini aka-
mete uğratmak isteyenlerin başarılı olama-
yacaklarını söyledi. Gündoğdu konuşmasını 
şöyle  sürdürdü: “Büyük Türkiye yolculuğunun 
sona ermesini isteyenler Türkiye’nin eski gün-
lerine dönmesini dileyenlerdir. Milletin sivil 
siyasete olan inancını kaybettirerek vesayete 
ve darbelere vize kolaylığı sağlayan üstünlerin 
hukuku anlayışını yeniden hayata geçirmek is-
teyenlerdir. Bütün bu planların, hayallerin ve 
hedeflerin gerçekleşmesi için “Uzun Adamı”, 
“Direnen Adamı” devre dışı bırakmaya odak-
landılar. Türkçe ezan zulmune son verip ezanın 
tekrar Rabça okunmasını sağlayan Menderes 
niçin hedef alınmışsa “Direnen Adam” onun 
için hedeftir. Bu ülkeyi dünyayla tanıştıran ve 
küresel rekabetin öznesi olacağına inandıran 
Özal niçin hedef alınmışsa “Direnen Adam” 
onun için hedeftir. Namlusu millete dönmüş 
tanka selam durmam çıkışıyla vesayete karşı 

koyan “Muhsin Başkan” niçin hedef alınmışsa 
“Direnen Adam” onun için hedeftir. Devletin 
kasasına çöreklenmiş şebekenin defterini dü-
ren, D-8’le İslam dünyasını ayağa kaldırmaya 
çalışan ve kendisini İslam birliğine adayan 
“Savunan Adam Erbakan Hoca’mız” niçin he-
def alınmışsa “Direnen Adam” onun için he-
deftir. Ancak, milleti unuttular. Liderlerine, 
egemenliğine, bağımsızlığına kurulan tez-
gahları kavrayan ve idrak eden bir millet var 
artık. O yüzden bu sefer başaramayacaklar. 
Mısır’da Mursi’ye yapılanın Türkiye’de hayata 
geçirilmesine hem millet hem Memur-Sen izin 
vermeyecektir.”

MEMUR-SEN’İN RAKİPSİzLİĞİNİN 
TEScİLİ TOPLU SözLEşMEDİR

Danışma Kurulu’nda üzerinde fikir birliği 
yaptıkları bazı taleplerini hatırlatan Gündoğ-
du, “2002 yılından beri maaşlara yapılan reel 
artışlar içerisinde maaşı en geride kalan-
lar akademisyenlerdir. 2023 vizyonuyla, özel 
üniversitelerle, uluslararası üniversitelerle ve 
mükemmel bir şekilde binaları yapılmış bu 
üniversitelerde bilimsel özgürlüğün yaygınlaş-
ması için akademisyenlerimizin yüzünün gül-
dürülmesi gerekiyor” dedi. 

Genel Başkan Gündoğdu, 4-C’li personelin 
kadroya geçirilmesini istediklerini belirterek 
taleplerini şöyle sıraladı: “Yüzde 90’ı kadrolu, 
KPSS’yi kazanmış kamu işçisi iken, onların 
elinde olmayan özelleştirmeyle bu hakların-
dan mahrum kaldılar.

Üzerinde defalarca uzlaştığımız 2005 yı-
lından sonra göreve başlayanlara bir derece 
verilmesinin de artık zamanının geldiğini dü-
şünüyoruz.

Disiplin cezalarının affedilmesi, emekli 
ikramiyesindeki 30 yıllık süre sınırlamasının 
kaldırılması, iş ve meslek danışmanlarının 
kadroya geçişteki mali kayıplarının önlenme-
si, memurlarla aynı işi yapmakta olan, benzer 
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görevleri yürüten üniversite mezunu işçilerin 
memuriyete dahil edilmesi gibi konular da ta-
kipçisi olduğumuz konuların başında.”

“Toplu sözleşmede elde ettiğimiz başarılar 
Memur-Sen’in rakipsizliğini tescilliyor”  diye 
konuşan Gündoğdu, “ Memur-Sen, Türkiye’nin 
en büyük emek örgütüdür. Emeğin değerli ol-
masının ve ekmeğin artmasının ön şartının, 
özgür, sivil ve demokratik bir siyasal sistem 
olduğunun bilincindeyiz. Bugün, Suriye’de sen-
dikadan bahsetme imkanı yoktur. Özgürleş-
meyi, demokratikleşmeyi, sivilleşmeyi, mazlu-
ma destek olmayı, zulmü ortadan kaldırmayı, 
insanı ve insan onurunu korumayı da görev ve 
sorumluluklarımız arasında görüyor, varlık ne-
denleri arasında kabul ediyoruz. Memur-Sen, 
özgürlük insana aittir, insana dairdir anlayı-
şıyla hareket eden aksiyoner bir özgürlük ha-
reketidir. Bu düşünceyle, darbe dönemlerinin, 
vesayet süreçlerinin eseri kanun ve kararlarla 
uygulamaya konulan bütün yasakların kaldırıl-
ması mücadelesi verdik, vermeye devam edi-
yoruz” dedi.

Bu mücadeleyle elde edilen  kazanımların 
sonuncusunun ve ülke kadınları açısından en 
değerlisinin, kamudaki başörtüsü yasağının 
kaldırılması olduğunu sözlerine ekleyen Gün-
doğdu, “Bunu milletimize inanarak ve güve-
nerek başlattığımız “Özgürlük için On Milyon 
İmza” kampanyasında topladığımız 12 Mil-
yon 300 bin imzayla başardık. Memur-Sen, 
“bin yıllık desende bir ve beraberiz” çağrısını 

sürekli seslendiren bir kardeşlik hareketidir. 
Biz, etnik kimliklerin birini diğerinden daha 
değerli ya da değersiz gören ırkçı ideolojileri, 
birliğimize, dirliğimize yönelik bir tehdit ola-
rak değerlendiriyoruz. Kardeşlik ikliminin bu 
toprakların mütemmim cüzü olduğu inancıyla, 
Milli Birlik ve Kardeşlik Projesine de “Çözüm 
Süreci”ne de destek olduk, destek oluyoruz. 
Akil İnsanlar Heyeti’nde yer almayı millet ta-
rafından verilmiş bir görevin ifası olarak gör-
dük. Türkiye’yi tabiri caizse karış karış gezdik. 
Çözüm iradesini destekleyecek girişimlerin ya 
öncüsü ya da paydaşı olduk.”

MEMUR-SEN BARIş VE HAKKANİYET 
TEMELLİ YENİ BİR DÜNYA 
MÜcADELESİNİN ADIDIR

Gündoğdu, Arakan’da, Doğu Türkistan’da ve 
Suriye’de zalim yönetimlerin zulmüne maruz 
kalanlara el uzattıklarının altını çizdi. Memur-
Sen’in Mısır’da demokrasiye vurulan darbeye 
ve özgürlük diyenleri katleden darbecilere kar-
şı Mısır halkının yanında yer aldığını anımsa-
tan Gündoğdu, “Mısır İçin Direniş, İnsanlık İçin 
Diriliş” mitingimizle, dünyaya ses ver dedik. 
Rabia Platformunun kuruluşunda ve eylemle-
rinde sorumluluk almayı, “önce insan ve mut-
laka insan onuru” duruşumuzun gereği olarak 
gördük. Filistin’e ve Gazze’ye olan muhabbe-
timizi, katil İsrail devletine yönelik lanetimizi 
her fırsatta dile getirdik. Memur-Sen, kendisi-
ni cüzdan sendikacılığıyla sınırlamayıp bütün 

eylem ve söylemlerinde vicdan sendikacılığını 
ön plana çıkarmıştır. Biz, “insan”, “insan onu-
ru”, “medeniyet”, “adalet”, “hakkaniyet”, “öz-
gürlük”, demokrasi” ve “kardeşçe yaşamak ve 
hakça bölüşmek” kavramlarını merkeze almış 
değerler sendikacılığı hareketiyiz. Memur-Sen 
hak karşısında vav, haksızlık karşısında elif 
olmaya adananların bu çağdaki gür sesidir” 
şeklinde konuştu.

Gecede kısa bir konuşma yapan Ankara 
Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek 
gecenin düzenlenmesinde emeği geçenlere 
teşekkür etti.

Yapılan konuşmaların ardından Başbakan 
Recep Tayyip Erdoğan’a gecenin anısına Ge-
nel Başkan Gündoğdu tarafından tablo hediye 
edildi. Ayrıca, Başbakan Erdoğan’a, engelliler, 
kadınlar ve gençlere yönelik desteklerinden 
dolayı Memur-Sen Kadın Komisyonu Başkanı 
Safiye Özdemir, Engelliler Komisyonu Başkanı 
Elvan Uğurlu, Genç-Memur-Sen Başkanı Eyüp 
Beyhan tarafından çiçek takdim edildi.

Geceye Başbakan Yardımcısı Emrullah İş-
ler, Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanı  Faruk Çelik, Aile ve 
Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İslam, Anka-
ra Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, 
bakan yardımcıları,milletvekilleri, müsteşar-
lar, bürokratlar ve Türkiye’nin dört bir yanın-
dan gelen Memur-Sen üyeleri katıldı.
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Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, 
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik ile görüştü.

Gündoğdu, görüşmelerinde Toplu Sözleşme 
ve Kamu Personeli Danışma Kurulunda görüşülen 
ve üzerinde uzlaşma sağlanan konular ile kamu 
görevlilerinin haklı beklentisi doğrultusunda 
Memur-Sen tarafından gündeme taşınan konu-
larla ilgili yasal düzenlemelerin ivedilikle sonuç-
landırılarak yürürlüğe konmasını istedi.

Genel Başkan Gündoğdu, ilk olarak 25 Ocak 
2014’te Haliç Kongre Merkezinde Başbakan Re-
cep Tayyip Erdoğan ile görüştü. Gündoğdu, Toplu 
Sözleşme ve Kamu Personeli Danışma Kurulu’nda 
gündeme getirilen ve üzerinde ortak çalışma ya-
pılmasına karar verilen; öğretim elamanlarına 
mahsus ilave maaş artışı (akademik zam), 4/C’li 
personelin kadroya geçirilmesi, 2005 yılından 
sonra göreve başlayanlara bir derece verilmesi, 
disiplin cezalarının affına ilişkin düzenleme ya-
pılması, emekli ikramiyesinin hesaplanmasında 
otuz yıllık süre sınırlamasının kaldırılması, aile (eş 
ve çocuk) yardımının artırılması, fazla mesai üc-
retine yönelik mağduriyetlerin giderilmesi, 28 Şu-
bat mağduru kamu görevlilerinin sosyal güvenlik 
hakları, yüksek öğretim mezunu işçilerin memur 
kadrosuna geçirilmesi, iş ve meslek danışmanla-
rının kadroya geçiş kaynaklı maaş mağduriyeti, 
atama yapılacak öğretmen sayısının artırılması 
konuları başta olmak üzere kamu görevlilerinin 

talep ve beklentilerine konu olan hususlarla ilgili 
olarak  Memur-Sen’in gündeme taşıdığı ve talep 
ettiği hususların yasal düzenleme yapılarak ha-
yata geçmesi konusunda Başbakan’a bilgi ver-
mişti ve desteğini talep etti. Görüşme sonucunda 
Başbakan Erdoğan, kendisine aktarılan konularla 
ilgili olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
Faruk Çelik’le birlikte çalışılması ve bu çalışmanın 
sonuçlarının paylaşılmasını istemişti.

Genel Başkan Gündoğdu, Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan ile görüşmesinin ardından Ça-
lışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik ile 
görüştü. Gündoğdu, Bakan Çelik ‘e Başbakana 
aktarılan konular yanında son KPDK’ da varılan 
karar gereğince oluşturulan teknik komisyonun 
üzerinde çalıştığı ve mesafe kaydettiği konu baş-
lıkları da değerlendirildi.

Kamu görevlilerinin beklentisi doğrultusunda 
Memur-Sen tarafından talep ve teklife dönüş-
türülen hususlarla ilgili düzenleme yapılmasının 
hem kamu personel sistemi hem de kamu gö-
revlileri açısından öneminin farkında olunduğuna 
ilişkin ortak kanaatin oluştuğu görüşme oldukça 
verimli geçti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çe-
lik, bu görüşmede ifade edilen konu ve talepler-
le ilgili olarak çalışma yürüttüklerini, bunlardan 
kanunla düzenlenmesi gerekmeyen konularda 
çalışmaların son aşamasına gelindiğini kanunla 
düzenlenmesi gereken konularda ise ilgili kamu 

kurum ve kuruluşların görüşlerinin de alınması sü-
recinin devam ettiğini söyledi.

Çelik, çalışmalar sonucunda oluşan kanaat-
lerin mutlaka Memur-Sen Konfederasyonuyla 
paylaşılacağını ve sosyal diyalog süreci işletilerek 
nihai kararın oluşturulacağını da ifade etti.

Genel Başkan Gündoğdu, ise  “Bakan Faruk 
Çelik ile yapılan görüşme 25 Ocak’ta Başbakan 
Erdoğan ile yaptığı görüşmenin bir sonucudur. Bu 
süreci, Toplu Sözleşmenin 30 günle sınırlı olma-
dığını çok kez ispat eden Memur-Sen’in sendikal 
kazanımın toplu sözleşme dışında da elde edile-
bileceği yaklaşımına uygun olarak tamamlamak 
istiyoruz. Görüşmede ifade ettiğimiz talep ve tek-
liflerin kazanıma dönüşmesi için ısrarcı ve kararlı 
olmaya devam edeceğiz” dedi.

 GENEL BAşKAN GÜNDOĞDU, 
BAşBAKAN ERDOĞAN VE BAKAN 

ÇELİK GöRÜşMESİNİN KONU 
BAşLIKLARI:

 1- öğretim Elemanlarına Mahsus İlave 
Maaş Artışı  (Akademik zam)

Akademik personel, 2002-2012 döneminde 
doğrudan kendilerine ilave artış yapılmaması ve 
reel maaş artışı bakımından bazı unvanlar için 
eksi bazıları içinse çok düşük düzeyde olması ne-
deniyle diğer kamu görevlilerine nazaran mağdur 
konumdadır. Özellikle akademik personelin baş-

GüNdoğdU, BaşBakaN ERdoğaN 
VE BakaN ÇElik’lE kaMU 

GÖREVlilERiNiN haklaRıNı GÖRüşTü
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langıç maaşı, akademisyenliğe olan ilgiyi azalt-
maktadır. Bunun sonucunda, akademik personel 
sayısındaki artış, üniversite sayısındaki artışla 
doğru orantılı olamamaktadır.

Bu anlamda, hem akademik personelin reel 
artış bazlı maaş mağduriyetinin giderilmesi 
hem de üniversitelerin akademik personel ih-
tiyacının karşılanmasına ilişkin riskin ortadan 
kaldırılması hedefiyle akademik personelin 
maaşlarında; 2014 Ocak ayında 729, 2015 
Ocak ayında 729 TL olmak üzere artış yapıl-
ması uygun olacaktır.  

 2- 4/c’li Personelin Kadroya Geçirilmesi

Kamu personel sisteminde son dönemin en 
önemli gündem maddelerinin başında 4/C statü-
sündeki geçici personelin kadroya geçirilmesine 
ilişkin talep yer almaktadır. Buna bağlı olarak, 
söz konusu personelde yüksek bir beklenti oluş-
muştur. Bu çerçevede, kamu hizmetine yönelik 
motivasyonunu daha üst seviyelere ulaştırmak 
ve konunun gündemden düşmesini sağlamak 
amacıyla 4/C’li personelin; öncelikle kadrolu (4/A) 
statüsüne geçirilmesi, bunun kesinlikle mümkün 
olmaması halinde ise bu personelin 4/B sözleş-
meli personel olarak ya da kadrolu işçi (4/D) sta-
tüsünde mevcut görevlerini sürdürmeleri uygun 
olacaktır.

3- 2005 Yılından Sonra Göreve Başlayanlara 
Bir Derece Verilmesi

 Son toplu görüşmelerde ve ilk toplu sözleş-
mede genel hatlarıyla üzerinde uzlaşılmasına 
rağmen konuya ilişkin yasal düzenleme halen çık-
mamıştır.  Kamu Personeli Danışma Kurulu’nda 
konuyla ilgili kanun tasarısı taslağı hazırlanmış 
olduğu ifade edilmiş ve bu konuya ilgili kamu ku-
rumlarının genel olarak olumlu baktığı ifade edil-

miştir. Bu bağlamda, 2005 yılından sonra göreve 
başlayan/başlayacak kamu görevlilerine bir de-
rece verilmesi yönündeki düzenlemenin gerçek-
leştirilmesi, hem daha önce varılan mutabakatın 
gereğinin yapılması hem de buna ilişkin beklenti 
içerisinde olan geniş bir kitlenin takdirinin kaza-
nılmasını sağlayacaktır.

4- Disiplin cezalarının Affına İlişkin 
Düzenleme Yapılması

 Kamu görevlilerine disiplin cezalarının affına 
ilişkin son düzenleme 2006 yılında yapılmış ve 
(kanunda belirtilenler dışında kalan) 14/02/2005 
tarihine kadar işlenen fiillere bağlı olarak disiplin 
cezaları affedilmiştir. Kamu görevlileri, her beş 
yılda bir bu yönde düzenleme yapıldığına ilişkin 
kanaate bağlı olarak 2010 yılından bu yana disip-
lin cezalarının affına yönelik düzenleme yapılması 
beklentisi içerisindedir. Bu kapsamda, bu beklen-
tinin karşılanması amacıyla (5525 sayılı Kanunda 
yer verilen suç türleri dikkate alınarak) 14/2/2005 
tarihinden itibaren işlenen fiillere bağlı olarak alı-
nan disiplin cezalarının affına ilişkin düzenleme 
yapılması uygun olacaktır.

5-Emekli İkramiyesinin Hesaplanmasında 
Otuz Yıllık Süre Sınırlamasının Kaldırılması

 Kamu görevlilerinin emekli ikramiyesinin 
hesaplanmasında, otuz yıllık süre sınırlaması bu-
lunmaktadır. Buna karşın, otuz yılı aşan hizmet 
süreleri emekli ikramiyesinin hesabında dikkate 
alınmazken kamu görevlilerinden otuz yıllık hiz-
met süresinden sonra da prim kesintisi yapıl-
maktadır. Gerek toplu görüşme gerekse toplu 
sözleşme ve son olarak da Kamu Personeli Da-
nışma Kurulu’nda gündeme taşınan ve üzerinde 
uzlaşılan çok da büyük maliyet gerektirmeyen bu 
teklifin gereğinin yapılacağına inanıyoruz.

6- Aile (Eş Ve Çocuk) Yardımının Artırılması

 2014-2015 yıllarına ilişkin toplu sözleşmede 
kamu görevlilerinin eş ve çocuk yardımlarında 
herhangi bir artış yapılmamıştır. Bunun başlıca 
nedenini, kadın istihdamının arttırılması ve hali 
hazırda çalışan kamu görevlilerinin çocuklarının 
bakımına yönelik kreş yardımı veya kreş imka-
nı sağlanması, kadın kamu çalışanlarına yönelik 
ilave bazı hakların pozitif ayrımcılık kapsamlı bir 
yasal düzenlemeyle verilmesine yönelik çalışma 
yapılması oluşturmaktadır. Ancak, bu çalışma 
tamamlanmış ve bu yönde bir düzenleme henüz 
yürürlüğe girmemiştir. Bu nedenle, kamu görevli-
lerine ödenen ve ağırlıkla da muhafazakar kamu 
görevlilerinin yararlandığı eş ve çocuk yardımı tu-
tarlarının artırılması uygun olacaktır.

(Kamu Personel Danışma Kurulu’nda Görüşü-
len Madde)

Eş ve çocuk yardımı Kadın istihdamının artırıl-
masına yönelik konu başlıkları

a.   Analık izninin 18 haftaya çıkarılması

b.   Üçüncü çocuğa asgari geçim indiriminin 
%100 uygulanması (mevcut durumda 4 çocuğa 
uygulanıyor)

c.   Süt izni süresinin uzatılması ve süt izni sü-
resince nöbet ve gece vardiyası verilmemesi

d.   Evlilik yardımı verilmesi

e.   Tüp bebek uygulamasında deneme sayısı-
nın üçe çıkarılması

7- fazla Mesai Ücretine Yönelik Mağduriyet-
lerin Giderilmesi

 Başta Adalet ve Maliye Bakanlığı personeli 
olmak üzere birçok kamu kurumunda, fazla mesai 
ücreti kaynaklı mağduriyet yaşanmaktadır. Mağ-
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duriyetin nedenini 2013 yılı Merkezi Yönetim Büt-
çe Kanunun ve 666 sayılı KHK’nin fazla çalışma 
ücretiyle ilgili hükümleri oluşturmaktadır. Maktu 
fazla çalışma ücreti uygulamasının sona erdiril-
diği kurumlar da dahil olmak üzere, fiilen yapılan 
fazla çalışmayla ilgili olarak; fazla çalışma kar-
şılığı ücretlerin hemen ödenmesi ve buna ilişkin 
sınırlayıcı hükümlerin mevzuattan çıkarılması 
yanında fazla çalışma ücreti tutarının arttırılması 
yönündeki beklentileri karşılayacak bir düzenleme 
yapılması uygun olacaktır.

8- 28 şubat Mağduru Kamu Görevlilerinin 
Sosyal Güvenlik Hakları

 28 Şubat döneminde özellikle muhafazakar 
kamu görevlilerine yönelik devlet memurluğun-
dan çıkarma veya aday memurluk döneminde 
“memuriyetine son verilme” işlemleri yapılmıştır. 
5510 sayılı Kanuna eklenen geçici maddelerle bu 
durumda olanların mağduriyetine çözüm üretil-
miş ve son olarak da aynı Kanuna eklenen geçici 
maddeyle mağdur konulmada olanların açıkta 
geçen sürelerine karşılık gelen prim tutarlarının 
ilgili kamu idareleri tarafından SGK’ya ödenmesi-
ne yönelik düzenleme yapılmıştır.

Ancak, söz konusu düzenlemede, daha önceki 
düzenlemeye dayalı olarak boşta geçen sürelere 
ilişkin borçlanma ödeme yapanlara ödedikleri tu-
tarların geri ödenmesi şeklinde bir hükme yer ve-
rilmemiştir. Diğer taraftan, söz konusu dönemde 
devlet memurluğundan çıkarılmasına bağlı olarak 
başka sosyal güvenlik kurumlarından (Bağ-Kur, 
SSK’dan) emekli olmak zorunda bırakılan bir kitle 
de mevcuttur.

Bu çerçevede, açıkta geçen sürelere ilişkin 
prim tutarlarını borçlanarak kendileri ödeyenlerin 
ödedikleri tutarların iade edilmesi ve söz konusu 
sürelere ilişkin prim tutarlarının son görev yap-
tıkları kurumları tarafından ödenmesi ile baş-
ka sosyal güvenlik kurumlarından emekli olmak 
durumunda kalanların Emekli Sandığı iştirakçisi 
olarak emekli sayılmasına yönelik bir düzenleme 
yapılması konuya ilişkin mağduriyetleri büyük 
oranda giderecektir.

9- Yüksek öğretim Mezunu İşçilerin Memur 
Kadrosuna Geçirilmesi

 Kamu kurum ve kuruluşlarında işçi kadrosun-
da görev yapmakla birlikte yürüttükleri görevler 
ağırlıkla memurlar tarafından yürütülen görevler-
le aynı özellikleri taşıyan yükseköğretim mezunu 
(mühendis, avukat, doktor vb.) işçi personelin bu-
lundukları kurumlarda memur kadrolarıyla ilişki-
lendirilmesi uygun olacaktır. Bu şekilde statü ve 
kadro değişimi kamu maliyesine ek külfet getir-
memekte hatta bu konumdaki personelin bu iş-
leme bağlı olarak maaşlarında düşme meydana 
gelmektedir.

10- İş Ve Meslek Danışmanlarının Kadroya 
Geçiş Kaynaklı Maaş Mağduriyeti

 Sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesine 
yönelik son düzenlemeyle kadroya geçirilen Çalış-
ma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde gö-
rev yapan “iş ve meslek danışmanları”nın maaşı 
kadroya geçişle birlikte düşmüştür. Söz konusu 

personelin bu mağduriyetini giderilmesine yöne-
lik  yasal düzenleme çalışması Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılmıştır. Bu düzen-
lemenin çıkması sorunu bütünüyle ortadan kaldıra-
caktır. Diğer taraftan, İş ve Meslek Danışmanları’nın 
istihdamın arttırılması ve işsiz sayısının azaltılması-
na dönük başarıları ve İMD sertifika programını ta-
mamlayan potansiyel aday sayısı da dikkate alına-
rak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (İŞ-KUR) 
tarafından yeni İş ve Meslek Danışmanı istihdamı 
yapılması da bu yönde oluşan beklentilerin karşılan-
masını sağlayacaktır.

11- Atama Yapılacak öğretmen Sayısının 
Artırılması

Kamu personel sistemi içerisinde sayıları en 
fazla ve en çok ihtiyaç duyulan meslek grubunu öğ-
retmenler oluşturmaktadır. Öğretmen ihtiyacının 
karşılanamadığı durumlarda, ücretli öğretmenlik 
uygulaması devreye sokulmaktadır. Bu kapsamda, 
MEB tarafından açıklanan 120 bin öğretmen açığı 
ve öğretmen ihtiyacının kadrolu öğretmen istihda-
mı yoluyla giderilmesi gibi hususlar dikkate alınarak 
2014 yılında en az 80 Bin öğretmen ataması yapıl-
ması uygun olacaktır.

12 - Kamu Personeli Danışma Kurulu teknik 
toplantı sonuç raporunda yer alan konu 
başlıkları

A. Yardımcı hizmetler sınıfına ek gösterge veril-
mesi

B. Yıllık izinlerin iş günü esasına göre düzenlen-
mesi

C. Kit sözleşmeli personelin yıllık izinlerinin me-
murlarla paralel hale getirilmesi

d. Özel sektörde geçen (işçilikte) hizmet sürele-
rinin tamamının kazanılmış hak aylığında değerlen-
dirilmesi

D. 4046 sayılı Kanun’a göre atanan araştırmacı-
ların sorunlarının çözümlenmesi

F. Adaylıkta uyarma veya kınama cezası alanla-
rın memuriyetten çıkarılması uygulamasına son ve-
rilmesi (aday memur tanımının yasadan tamamen 
çıkarılması)

G. 4/B’li ve 4/C’li hamile personele gece nöbeti 
ve gece vardiyası verilmemesi

H. Belediye bağlı kuruluşlarındaki Daire Baş-
kanları ile üniversite Genel Sekreter Yardımcıları-
nın ek göstergesinin 3600’e yükseltilmesi.

İ.Fazla çalışmaya ilişkin Başbakanlık Genelge-
si hazırlanması

J. Sümer Holding personelinden işsizlik sigor-
tası kesilmemesi

K. Kitler ve kamuda çalışan üniversite mezunu 
işçilerin kitlerde 2 sayılı cetvele diğer kamu ku-
rumlarında çalışanların memuriyet kadrolarına 
geçirilmesi

I. Misafir sanatçıların iş güvencesinin sağlan-
ması

M. Kamu iktisadi teşebbüslerinde ücret siste-
minin değerlendirilmesi, temel ücret gruplarının 
sayılarının azaltılması ve kurumlar arası ücret 
dengesizliğinin giderilmesi

N. Kadroya geçirilen sözleşmeli personele ge-
tirilen 5 yıllık kurumlar arası nakil yasağının eş 
durumu ve sağlık mazereti yönünden değerlen-
dirilmesi

O. GATA sağlık personeline sağlık hizmetleri 
tazminatı verilmesi

P. Yurtdışı 4/B statüsündeki sözleşmeli per-
sonelin kadroya alınması ve     aile yardımından 
faydalandırılması

R. Emekli memurlara promosyon ve aile yar-
dımı verilmesi

S.  Nöbetçi memurluğu uygulamasının kaldı-
rılması (İçişleri Bakanlığı çalışmakta)

U. Mahkemelerdeki iş yoğunluğu sebebiyle 
çalışanlara fazla çalışma ücreti verilmesi (Maliye 
Bakanlığı çalışmakta)

Ü. Fazla çalışmaların geçici olması halinde üc-
ret veya izinle karşılanması, süreklilik arz etmesi 
durumunda ise istihdam artışı yoluna gidilmesi. 
(Maliye Bakanlığı çalışmakta)

Y. Merkez teşkilatlarına servis hizmeti sunul-
ması. (Maliye Bakanlığı çalışmakta)
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Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gün-
doğdu, Mehmet Akif İnan’ın bir dava adamı 
olduğunu, İnan’ın kendisini milletine ve ül-
kesine hizmete adamış, şair, yazar, düşünür 
ve önemli bir aksiyon insanı olduğu söyledi. 
İnan’ın millet adına sendikacılık yaptığını kay-
deden Gündoğdu, “Mehmet Akif İnan abimiz, 
milletin inancına bağlı ve değerlerine önem 
veren bir sendikacılığın temellerini attı” şek-
linde konuştu.

Başkent öğretmen evinde Memur-Sen 
Kurucu Genel Başkanı merhum Mehmet Akif 
İnan’ın vefatının 14. yılı anma programı ve 
Memur-Sen Genişletilmiş Başkanlar Kurulu 
Toplantısı düzenlendi. Programın öğleden ön-
ceki kısmında ‘Mehmet Akif İnan, Memur-Sen 
ve Büyük Türkiye’ konulu sempozyum düzen-
lendi. Oturumun ikinci kısmında ise genişletil-
miş başkanlar kurulu yapıldı.

Genel BaşkanGündoğdu, “Mehmet Akif 
İnan’ın deyimiyle ‘vefa elbiselerini giyerek 

programımıza teşrif eden Akif İnan’ dostları 
hoş geldiniz. Örgütlü mücadeleye katkı sunan, 
ter akıtan sendika üyesi arkadaşlarımdan ve  
sendika üyesi olma imkanı olmamasına rağ-
men gönülleri bizimle olan tüm kardeşlerimiz-
den Allah razı olsun” dedi. Mehmet Akif İnan’ı 
anma programının bu yıl bir panele dönüştü-
rüldüğünü belirten Gündoğdu, Akif İnan’ın çok 
yönlü bir dava adamı olduğunun altını çizdi. 
İnan’ın  iyi bir şair ve fikir insanı olduğunun 
dile getiren Gündoğdu,  “Akif İnan’ın misyo-
nu insan yetiştirmekti. Batı değerleriyle yeti-
şen insanlar değil, medeniyet davasına bağlı 
yeni nesiller yetiştirmenin önemini biliyordu. 
Akif İnan Türkiye’deki değerler sendikacılığı-
nı önemseyen ve öne çıkartan isimdir. Tür-
kiye’deki örgütlenmenin, sendikacılığın, öz-
gürlüklerin gelişmesinde Akif İnan’ın katkısı 
çok büyüktür. Kendisini rahmet ve minnetle 
anıyoruz. Yetiştirdiği nesiller onun duacısıdır. 
Fikirleri de hem bugün  hem de gelecekte Bü-
yük Türkiye’nin inşacısı olacak nesillerin yolu-
nu aydınlatmaya devam edecektir.  En büyük 

eserlerinden biri olan Memur-Sen artık bir fi-
dan değil ulu bir  çınardır. Daha kuruluş aşa-
masında Hak-İş’in tecrübesinden istifade etti. 
Böylece  Memur-Sen 20-30 yıllık bir tecrübey-
le kurulmuş oldu” ifadelerini kullandı.

 Bugün Türkiye’nin en büyük sivil toplum 
kuruluş ve konfedarasyonu olan Memur-Sen’in 
kuruluş çilesinin Akif İnan ve arkadaşları ta-
rafından çekildiğini anımsatan Gündoğdu, 
“Akif abinin dava adamı olacak gençlik ide-
alini 1970’li yıllarda görüyoruz. Adanmışlığı 
ön plana çıkararak, gençlere ihtiyacının ol-
duğunu söylüyor. Bugün hem sivil toplumda 
hem toplumda o gün konferanslarını dinleyen 
gençlerin öncülük yaptığını görüyoruz. Genç 
Memur-Sen’i kurarak hayata geçirdik. Mısır 
darbesinin 100. gününde Türkiye genelinde 
yapılan eylemlerde medeniyet gençliğinin ne-
ler yapabileceğini gördük” ifadelerini kullandı.

 “İnan, sendikacılığı devlet adına yapan 
kesimleri çok iyi görüyordu” diyen Gündoğ-
du, “Mehmet Akif İnan abimiz, millet adına 

MEhMET akif iNaN VEfaTıNıN
14. yılıNda RahMETlE aNıldı
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sendikacılık yapan, milletin değerlerine önem 
veren bir sendikacılığın temellerini attı. Bura-
da medeniyet sendikacılığını çok önemsediği-
ni görüyoruz. Toplu Sözleşme hakkı olmazsa 
olmazıydı. Anayasa değişikliğini o günlerde 
haykırıyordu. Toplu Sözleşme hakkı için ‘biz de 
ya bu hakkı alırız ya da bir daha bu masaya 
oturmayız’ dedik ve iş güvencemize dokun-
durtmadan almış olmamızMemur-Sen’in ça-
lışma hayatına yaptığı önemli bir gelişmedir” 
dedi.

Mısır’da yaşanan olaylara dikkati çeken 
Gündoğdu, konuşması sırasında salondaki 
dinleyicilerle birlikte Rabia işareti yaptı.

“PARALEL DEVLET İDDİASIYLA İLGİLİ 
NE VARSA ÜzERİNE GİDİLMELİ

Dershane tartışmalarına değinen Gün-
doğdu, “Dershaneler kapatılmalıdır’ cümlesi 
söylenince ‘dershaneler kapatılmamalıdır, 
kapanmalıdır’ dedik. Hala sınavların amaç ol-
duğu eğitim sisteminde, dershaneleri kapat-
mak çözüm olmaz” dedi. Testle tost arasına 
sıkışmış, erdemli, ahlaklı olmanın önemli ol-

madığı bir sistem içinde kaybedenin Türkiye 
olacağına dikkati çeken Gündoğdu, “Mesele 
sadece dershane meselesi değilmiş. Taksim 
Gezi olaylarında bu nasıl iş, niye taraflar bi-
raya gelmedi’ derken bir sanatçının Tweet’iyle 
meselenin ağaç meselesi olmadığını gördük. 
Son günlerdeki operasyonlar da tıpkı gezide 
olduğu gibi meselenin dershane meselesi ol-
madığını gösterdi” şeklinde konuştu.

17 Aralık operasyonu ve devlet içerisinde 
paralel yapılanma olduğu yönündeki iddia-
lara ilişkin, “Peygamberlerden sona Cenab-ı 
Hakk’ın sevdiği şehitlerdir. Onlara bile huzu-
ruma kul hakkı ile gelmeyin diyor. (Yasaklar, 
yolsuzluklar, yoksulluklar) 3Y’ye biz yağcılık 
maddesini ekliyoruz. Bu 4Y ile sonuna kadar 
mücadele edilmelidir. Şunu da ifade etmek is-
terim ki Memur-Sen, yolsuzluk görünümlü bir 
projeyle Türkiye’yi zayıflatmaya çalışan kirli 
projeye karşıdır “ ifadelerine yer verdi.

Türkiye’nin yakaladığı istikrarı sürdürmesi-
nin önemine işaret eden Gündoğdu, “2010 Re-
ferandumunda ‘Evet’ diyen yüzde 58’lik kesim 
var. Bizim  duruşumuz bellidir. Demokrasiden, 

insan haklarından ve özgürlüklerden yana du-
ruşumuzu sürdürüyoruz. Referandumda ‘evet’ 
diyenler ‘Hayır’ diyenleri sevindirecek bir ta-
vır içerisine girmemeli.  17 Aralık operasyo-
nu sadece bir yolsuzluk operasyonu olarak 
görülemez. Yolsuzluk varsa sonuna kadar gi-
dilmeli. Hiç bir şekilde üzeri örtülemez. Ancak 
yolsuzluk kılıfı üzerinden ülke hedef alınıyorsa 
siyaset kurumuna, demokrasiye, milletin ira-
desine önem veren herkesin yer alacağı taraf 
Başbakanı’nın yanıdır.” dedi.

 Program,  Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Ramazan Kaplan, Prof. Dr. Şükrü Karatepe, 
TBMM İdare Amiri ve Çorum Milletvekili Salim 
Uslu ile Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. 
Dr. Erdinç Yazıcı’nın konuşmacı olarak katıl-
dı.  Panelde Mehmet Akif İnan’ın sendikacılık 
yönü, Eğitim Bir-Sen ve Memur-Sen’in kuruluş 
süreçlerindeki mücadelesi anlatıldı.

Programa, Memur-Sen Genel Başkan Yar-
dımcıları, Bağlı Sendikaların Genel Başkanları 
ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Memur-Sen İl Tem-
silcileri ve çok sayıda konuk katıldı.
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MEMUR-SEN’dEN ihh’ya

dESTEk ZiyaRETi

Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, 
İHH Genel Merkezi’ni ziyaret ederek Genel Başkan 
Bülent Yıldırım ile görüştü. Gündoğdu,  İHH’nın bu 
ülkeye, bu millete ait bir değer olduğunu belirte-
rek şöyle konuştu; “İHH, bizim medeniyet değerle-
rimizi mazlumlarla, mağdurlarla ve mahrumlarla 
buluşturuyor. Kadirşinas insanımızın yardımlarıyla 
birlikte sevgilerini, kardeşlik  duygularını 
gemilere, uçaklara, kamyonlara yükleye-
rek dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç 
sahiplerine ulaştırmaktadır” dedi.

Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet 
Gündoğdu,  İnsan Hak ve Hürriyetle-
ri İnsani Yardım Vakfı(İHH)’nın Genel 
Merkezi’ni ziyaret etti. İHH Genel Başka-
nı Bülent Yıldırım ile görüşen Gündoğdu, 
İHH’nın  bu ülkeye, bu millete ait bir de-
ğer olduğunu söyledi.  İHH’nın mesuliyet 
duygusu içinde tüm insanlığa hizmet 
götürdüğünün altını çizen Gündoğdu, “ 
İHH, bütün yardım kuruluşları gibi bizim 
medeniyetimizin mazlumlarla, mağdur-
larla ve mahrumlarla bir olma hasletini  
gemilere, uçaklara, kamyonlara yükleye-
rek bizi bekleyenlere bizden bekleyenle-
re bizim sevgimizi, merhametimizi taşımaktadır. 
İHH’nın faaliyetlerine baktığımızda sadece insana 
yardımı  görürsünüz. İHH’nın raporlarını okuduğu-
nuzda sadece  insanlık telaşı, mazlumların elinden 
tutma heyecanı görürsünüz. İHH’nın gönüllülerine 
baktığımızda sadece  insanlığa adanmış, iyiliğe 
odaklanmış insanlar görürsünüz. Bu adanmışlıktır 
ki, Mavi Marmara da dokuz şehit vererek adan-
mışlığın zirvesi olan şehitlik mertebesine çıkılmış-
tır. İHH, Türkiye’de ve dünyada anasız ve babasız 
kalan çocuklara gönüllü anne ve baba olmuş, ye-
timlerin umudu olmuştur.” dedi.

“İHH, açtığı fırınlarda ürettiği sıcak ekmekleri 
milyonlarca aç uyuyan çocukla buluşturarak  aç-
lıkla yüz yüze kalan çocukların umudu olmuştur” 

diyen Gündoğdu, İHH, başta Suriyeli kardeşlerimiz 
olmak üzere kış şartlarında yalınayak gezen çare-
sizlerin çaresi olduğunu kaydetti.

İHH’nın;Filistinli,  Gazzeli, Suriyeli, Arakan-
lı, mağdur ve mazlumlara yardım elini uzattığını 
belirten Gündoğdu, bu durumdan rahatsız olanla-
rın varlığına işaret etti.  Genel Başkan Gündoğdu 

şöyle konuştu, “Bütün çabası mazlum ve mağdur 
insanlara yardım götürmek olan İHH’yı hedef alan 
her türlü girişim sonuçsuz kalacaktır. Memur-Sen 
olarak İHH’nın dünya mazlumları, yetimleri, mağ-
durları için yaptığı çalışmaların her zaman yanında 
olduk. Bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. 
Tabi ki bu yardımlardan birileri rahatsız olabilir, 
olacak da.  Yakın geçmişte Siyonist İsrail’in zul-
münün altındaki Filistinli kardeşlerimize yardım 
götürmek için yola çıkan Mavi Marmara Gemisi’ne 
yapılanları hiç bir zaman unutmayacağız. İsrail’in 
hunharca saldırısında şehit olan vatandaşlarımızı 
bir kez daha rahmetle anıyorum. Katil İsrail’i kı-
nıyorum. Bu saldırıda Memur-Sen’in acısı iki kat 
daha fazladır. Biliyorsunuz Mavi Marmara gemi-

sine yapılan saldırıda üyemiz Ahmet Doğan’ın oğlu 
19 yaşındaki Furkan kardeşimiz, Siirt’te görev ya-
pan öğretmen üyemiz Yusuf Bilgen ve Araştırma 
Görevlisi Üyemiz İsmail Bilgen’in babası İbrahim 
Bilgen şehit oldu. Umarız bir daha böyle bir olay 
yaşanmaz. İHH’nın insanlığa hizmet yolundaki yü-
rüyüşü devam etmektedir.”

 İHH’nın dünyanın dört bir yanına 
uzanan yardım elinin karşılığının maz-
lumların hayır duaları olduğunu belirten 
Gündoğdu, “ İHH, “Su gibi aziz olasınız” 
duasına mazhar bir kuruluş olarak, açtığı 
binlerce su kuyusu ile  Afrikalı susuz du-
dakları su ile buluşturmuştur. Bu nedenle 
İHH’nın insani yardımlarını çok önemsi-
yoruz ve  nedeni ne olursa olsun bu insa-
ni yardımlarının önünün kesilmesini iste-
miyoruz.  Aksi taktirde hem bu dünyada 
hem öbür dünyada yetimler bu hizmetleri 
bilerek veya bilmeyerek  engelleyenlerin 
yakasına yapışacaktır. Bu gün buraya 
ziyaret sebebimiz safımızı belli etmek 
içindir. Safımız yetimin yanıdır, mazlu-
mun yanıdır,  insani yardımların yanıdır. 
Bu duygularla İHH yöneticileri ve gönül-

lülerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz” dedi.

İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım ise ziya-
retten duyduğu mutluluğu dile getirdi. Yıldırım, 
Memur-Sen gibi Türkiye’nin en önemli kuruluşları-
nın destekleriyle hizmet aşklarının daha da arttı-
ğını söyledi.

Ziyarete Memur-Sen’e bağlı Büro-Memur-Sen 
Genel Başkanı Yusuf Yazgan, Bem-Bir-Sen Genel 
Başkanı Mürsel Turbay, Ulaştırma-Memur-Sen 
Genel Başkanı Can Cankesen, Birlik Haber-Sen  
Gürbüz İnaltekin, Kültür Memur-Sen Genel Başkanı  
Mecit Erdoğan, Bayındır Memur-Sen Genel Baş-
kanı Abdulhadi  Karasapan   ve İHH Genel Merkez 
yöneticileri katıldı.
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Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Baş-
kanı Ahmet Gündoğdu, millet ve devlet olarak 
ortaya konulan ‘Büyük Türkiye’ idealinin kirli 
bir küresel operasyonla hedef alındığına şahit 
olduklarını ifade ederek, “Yolsuzluk ve paralel 
devlet iddialarının üzerine kararlılıkla gidilme-
lidir” dedi.

 Memur-Sen’e bağlı Eğitim-Bir-Sen’in 27. 
Başkanlar Kurulu toplantısı Abant’ta başladı. 
Toplantının açılışında konuşan Genel Başkan 
Ahmet Gündoğdu, gündeme ilişkin değerlendir-
melerde bulundu.

 Suriye, Mısır, Somali, Arakan ve Doğu Tür-
kistan başta olmak üzere birçok yerde insan-
lık dramlarının yaşandığını belirten Gündoğdu, 
“Antidemokratik uygulamaların ve insan hak-
ları ihlalinin adeta zirve yaptığı bu dünyada 
yaşanan sorunlara kayıtsız kalmayan, insanlık 
ailesinin vicdanını temsil eden bir sendikayız” 
şeklinde konuştu.

 17 ARALIK OPERASYONU KÜRESEL 
SERMAYENİN KİRLİ BİR OYUNUDUR

Türkiye’de, 12 Eylül 2010 referandumu ile 
birlikte, bir asrı aşkın süredir devam eden, ba-
zen açık, bazen gizli şekilde varlığını sürdüren 
vesayet sistemine son verildiğini söyleyen Gün-
doğdu, şunları söyledi:

“Bu durum, aynı zamanda eylem ve tavır-
larını bağımsızlık temelinde belirleyen yeni 
Türkiye fotoğrafını da ortaya çıkarmıştır. Yeni 

Türkiye, içeride ve dışarıda bazı odakları mem-
nun etmemiştir. Yolsuzluk iddia ve ithamları 
üzerinden başlatılan 17 Aralık Küresel Ope-
rasyonu, ‘egemen millet’ ve ‘bağımsız devlet’ 
duruşundan rahatsızlık duyan küresel yapının 
ve onun uzantılarının ‘yolsuzluk iddiaları’ kı-
lıfı giydirilmiş yeni senaryosudur. Bu yönüyle, 
operasyon ile devleti, milleti ve hükümetiyle 
birlikte Türkiye hedef alınmıştır. 7 Şubat, Gezi 
Parkı olayları ve 17 Aralık Operasyonu, küresel 
sermayenin kirli bir oyunudur.  Milletin ege-
men, devletin bağımsız olmasından rahatsızlık 
duyan iç ve dış odaklar, 17 Aralık’ta, yeni bir 
vesayet tesis etmek için son bir darbe vurmak 
istemiştir. ‘Yolsuzluk’ sosuyla servis edilen 17 
Aralık Küresel Operasyonu konusunda bizim 
görüşümüz nettir. Küresel operasyonla birlikte 
‘yolsuzluk’ ve ‘paralel devlet’ olmak üzere orta-
da iki de iddia vardır. Her iki iddianın üzerine 
de kararlılıkla gidilmelidir. Yolsuzluk iddia ve 
ithamlarının,  hukukun genel ilke ve kuralları-
na uygun olarak kimse peşinen mahkûm ya da 
masum ilan edilmeden araştırılması, soruştu-
rulması ve gerekli yargı süreçlerinin işletilme-
si aklıselimi devre dışı bırakanlar hariç bütün 
toplumun ortak beklentisidir. Şu hususun altını 
özellikle çizmek istiyoruz. Yolsuzluk iddialarıy-
la ilgili yargı sürecine; herkes hem ‘masumiyet 
karinesi’nin hem de ‘tarafsız ve bağımsız yargı’ 
ilkesinin hilafına olacak eylem ve tutumlardan 
özenle kaçınarak destek verilmeli, yargıyı etki-
leyecek ya da töhmet altında bırakacak beyan-
lardan kaçınılmalıdır.” 

 cEMAAT YILLARIN BİRİKİMİ 
OLAN TOPLUMSAL TEVEccÜHÜ 
TÜKETMEKTEN VAzGEÇMELİDİR

17 Aralık sürecinde dini hassasiyetlere da-
yalı hizmetler sunduğunu düşündüğümüz bir 
cemaatin pozisyonundan dolayı üzüldüklerini 
vurgulayan Gündoğdu, “Türkiye’de ve yurt dı-
şında eğitim faaliyetleriyle öne çıkan, uluslara-
rası vizyonuyla takdir edilen cemaatin, hizmet 
hareketinin, 17 Aralık sürecinde takındığı tavır, 
kullandığı üslup ve deklare ettiği görüşler sa-
dece bugüne değil, geçmişe dönük tereddüt 
ve ithamlara da kapı aralamaktadır. Hizmet 
hareketinin son derece önem verdiği anlaşı-
lan dershane düzenlemesini dahi unutturacak 
kadar yolsuzluk iddiaları üzerinden siyasi söy-
leme bürünmesini, siyasi iktidarı ve Başbakanı 
hedef alan söylemlerini makul ve makbul bir 
gerekçeye dayandırmak ne yazık ki mümkün 
gözükmemektedir. Cemaatin dershanelerle ilgi-
li tartışma sonrasında ortaya koyduğu tavır ve 
görüşleri demokratik tepki olarak nitelendirme 
olasılığı yok olmakta, mevcut konumu ve duruşu 
itibarıyla her geçen gün operasyonun zanlıları 
arasına yerleştirilme ihtimali artmaktadır. Yıl-
ların birikimi olan toplumsal teveccüh bir çırpı-
da kaybedilmek istenmiyorsa, hizmet hareketi, 
paralel yapılanmanın merkez unsuru olduğuna 
yönelik toplumsal algının oluşmasına kaynak-
lık teşkil eden tavırlara, söylemlere ve ilişkilere 
son vermeli, acilen varoluş gerekçesini oluştu-
ran hizmet alanına çekilmelidir. Referandumda 

yolSUZlUk VE PaRalEl dEVlET 
iddialaRıNıN üZERiNE  

kaRaRlılıkla GidilMElidiR
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‘evet’ için güç birliği yapanların ‘hayırcı’ların 
ekmeğine yağ sürmesi milletin beklentilerine 
hizmet etmez. Aksine ortak kazanımların kay-
bedilmesi gibi arzu edilmeyen sonuçlara da kapı 
aralayabilir. Türkiye enerjisini içerde tüketme-
si gereken bir ülke değildir. Mısır’ın,  Filistin’in, 
Arakan’ın, Doğu Türkistan’ın ve Suriye halkının 
umudu Türkiye’dir. Dünya mazlumlarının umudu 
söndürülmemelidir” diye konuştu.

VATANDAşLARIMIz SURİYELİ 
MAzLUMLARIN “SANA İHTİYAcIM 

VAR” ÇAĞRISINI GöNÜLDEN 
DUYUYOR VE GEREĞİNİ YAPIYOR

Suriye’nin, gözünü kan bürümüş, eline bula-
şan mazlum kanı her gün daha da artan cani 
Esed’den ve zorba Baas rejiminden kur-
tarılması gerektiğini ifade eden Gün-
doğdu, şöyle konuştu: “Bu, bütün dünya-
nın ve insanlığın ortak sorumluluğudur. 
Türkiye’nin bu noktadaki sorumluluğu 
biraz daha ağırdır. Türkiye, devleti ve 
milletiyle, Suriye konusuna uluslararası 
dengeler ve diplomatik menfaat boyu-
tuyla değil, öncelikle ‘insani merhamet’ 
ve ‘mazluma destek’ anlayışını merkeze 
alarak bakmaya devam etmelidir. Biz, 
devlet ve millet olarak zalim Esed’in 
ve zorba Baas rejiminin yıkılışını bek-
lemeden, Suriye’nin mazlum halkının 
‘Sana İhtiyacım Var’ çağrısına gönül-
den cevap vermeliyiz. Bu amaçla ve bu 
ad altında düzenlediğimiz yardım kam-
panyasına, teşkilatımızın ve bütün milletimizin 
kadirşinas ve diğerkâm bir tavırla destek olaca-
ğına inanıyoruz.”

 4/c STATÜSÜNDEKİ KAMU 
GöREVLİLERİ KADROYA 

GEÇİRİLMELİDİR

Sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesine 
yönelik iki kanuni düzenleme yapılmasına karşın 
4/C kapsamında istihdam edilen kamu çalışan-
larıyla ilgili böyle bir yasal zeminin hala üretil-
mediğini belirten Gündoğdu, “Sendika ve kon-
federasyonumuzca 4/C’li personelle ilgili olarak 
son yıllarda şüphesiz önemli kazanımlar elde 
edilmiştir. Sendika üyesi olabilmeleri, çalışma 
sürelerinin 11 ay 28 güne çıkarılması, hizmet 
sözleşmelerindeki hukuka aykırı hükümlerin dü-
zeltilmesi, aile ve çocuk yardımından faydalandı-
rılması gibi önemli kazanımlar sağlanmıştır. Son 
toplu sözleşmeyle bekar bir 4/C’li net 253 TL, 
evli ve iki çocuklu 4/C’li net 483 TL iyileştirmeye 
kavuşmuştur. 4/C kapsamındaki personelin asıl 
ve haklı beklentisi, bizim de toplu sözleşme tek-
lifimiz olan 4/C statüsünde istihdam edilenlerin 
kadroya geçirilmesidir. 4/C’li personel, kadrolu 
memur statüsüne ya da en kötü ihtimalle kad-
rolu işçi statüsüne geçirilmelidir” ifadelerini kul-
landı.

 AKADEMİK PERSONELİN 
MAAşLARINI İYİLEşTİRMEYE YöNELİK 

zAM AcİLEN YAPILMALIDIR

Türkiye’nin akademik personelin mali hak-
ları ve maaş durumu itibarıyla Kanada, Güney 
Afrika, Brezilya, İsrail, Malezya ve Arjantin gibi 

ülkelerin gerisinde, 20. sırada yer aldığını kayde-
den Gündoğdu,  bu durumun, dünyanın en büyük 
17. ekonomisine sahip Türkiye’ye yakışmadığını 
vurguladı ve konuşmasına şu şekilde devam etti: 
“Üniversite sayısının artırılması politikası, nite-
likli akademisyenlerin yetiştirilmesi ve mevcut 
akademik personelin devlet üniversitelerinde 
kalmasının sağlanması argümanlarıyla destek-
lenmelidir. Bunun yolu, 2002-2012 döneminde 
reel maaş artışı kayıplarını da giderecek şekilde 
akademik personele zam yapılmasıdır. Aksi hal-
de, akademik kariyer yolculuğuna çıkan başarılı 
öğrencilerin kısa süre içerisinde kamunun açtığı 
uzmanlık, müfettişlik ve diğer kariyer unvanlara 
atanmak yönündeki eğilimi engellenemez. Bü-
yük Türkiye hedefinin ihtiyaç duyduğu beyinleri 
yetiştirecek üniversitelerin nitelikli öğrencileri 

elinde tutamamasına ilişkin vahim tablo devam 
eder. Eğitim-Bir-Sen olarak, öğretim eleman-
larının durumlarına ilişkin gerçekleştirdiğimiz 
iki çalıştay sonrası hazırladığımız ‘Ulusal ve 
Uluslararası Karşılaştırmalar Işığında Öğretim 
Elemanlarının Mali Hakları’ raporumuzu YÖK 
Başkanıyla birlikte kamuoyuna açıkladık, Çalış-
ma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’na taşıdık. Maliye 
Bakanlığı yetkilileri ile görüşmeler yaptık. Yakın 
dönemde gerçekleşen görüşmemizde konuyu 
Sayın Başbakanın dikkatine sunduk. Beklenti-
miz ve teklifimiz, öğretim elemanlarına yönelik 
2002-2012 arası reel kayıpları karşılayacak, 
beklentilere cevap verecek bir iyileştirmenin ive-
dilikle yapılmasıdır.”

 YASA TASARISINDA BAzI KISIMLARIN 
ÇIKARILMASI, BAzI KISIMLARIN 
GözDEN GEÇİRİLMESİ GEREKİR

Meclis’e sevk edilen Milli Eğitim Bakanlığıyla 
ilgili yasa tasarısının bazı kısımlarının tasarıdan 
çıkarılması, bazı kısımlarının ise gözden geçiril-
mesi gerektiğini dile getiren Gündoğdu, “Milli 
Eğitim Bakanlığı’nda en fazla yargı konusu olan 
düzenlemelerin başında, şüphesiz eğitim kuru-
mu yöneticilerinin seçimi, atanması ve yer de-
ğiştirmelerine ilişkin yönetsel düzenlemeler yer 
almaktadır. 100 bin eğitim kurumu yöneticisinin 
görev yaptığı bakanlıkta bu konuda yaşanacak 
her tartışma ve değişiklik, okul iklimine, eğitim 
sistemine, öğretmenlere ve hepsinden önemlisi 
doğrudan öğrencilere yansımaktadır.  Çok yakın 
bir tarihte hayata geçirilen sınav+mülakat dü-
zenlemesinin sonuçları ortaya çıkmadan, somut 
veriler üzerinden sağlıklı değerlendirmeler yapıl-

madan, eğitim kurumu yöneticilerinin sınav veya 
başka bir objektif kıstas olmaksızın doğrudan 
valiliklerce atanması uygulamasına geçilmesi 
yeni tartışmaları tetikleyecek ve beraberinde 
bazı sıkıntılara kapı aralayacaktır. Tasarıdan, 
eğitim kurumu yöneticilerine ilişkin bölümler 
çıkarılmalı, görevlerine henüz yeni başlayan on 
binlerce yöneticinin işine yoğunlaşmasına fırsat 
verilmelidir.”

 öĞRETMENLER SINAVA DEĞİL, 
öĞRENcİLERİN EĞİTİMİNE 

YOĞUNLAşMALIDIR

Tasarının aday öğretmenlikten öğretmenliğe 
geçişte sınav uygulaması öngören hükmünün, 
yönetilemez boyutta sorunlara kapı aralayaca-

ğını düşündüklerini dile getiren Gün-
doğdu, “Öğretmenlerin yoğun bir idari 
baskı altında, iş güvencesi olmaksızın 
görev yapmalarına neden olacak olan 
yeni yaklaşım, objektif, ölçülebilir ve 
denetlenebilir olmaktan ziyade, kuş-
kuları artırabilecek sonuçlara yol aça-
bilir. Öğretmenlerin hem meslek ön-
cesi hem de görev sırasında oldukça 
fazla sayıda sınava tabi tutulmaları, 
öğretmenlerin öğrencilerinden ziyade 
kendilerine yoğunlaşmalarına neden 
olabilir. Bu durum, eğitim-öğretim 
hizmetinin ana amacı olan öğrenci-
lerin ikinci plana itilmesi gibi, eğitim 
sistemini bütün yönleriyle tehdit ede-

cek sonuçlara yol açabilir. Tasarının bu maddesi 
nitelik artırıcı bir adaylık süreci tasarımı hedef-
lenerek yeniden düzenlenmeli, ancak aday öğ-
retmenlikten öğretmenliğe geçişe mahsus bir 
sınav kesinlikle alternatifler arasında olmama-
lıdır” dedi.

 KARİYER BASAMAKLARI MUAMMA 
OLMAKTAN ÇIKARILMADIR

Tasarıda, kariyer basamakları uygulamasın-
dan vazgeçildiği izlenimini uyandıracak ibareler 
bulunduğunu vurgulayan Gündoğdu, sözlerini 
şöyle tamamladı:

“Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararı doğ-
rultusunda kariyer basamakları konusunda yeni 
bir düzenleme beklentisi mevcutken, 1739 sayılı 
Kanun’un 43. maddesinin kariyer basamakları-
na ilişkin iki fıkrasının yürürlükten kaldırılması, 
lisansüstü ve doktora eğitimlerini tamamla-
mış olmakla uzman öğretmen ve başöğretmen 
olma beklentisi taşıyan öğretmenlerimizin hayal 
kırıklığına neden olmuştur. Bakanlığın öğret-
men politikalarında, yüksek lisans ve doktoralı 
öğretmen vurgusu yaptığı bir ortamda kariyer 
basamakları uygulamasından vazgeçmek is-
temesi çelişkili bir yaklaşımdır. Sendikamızın 
teklifi ve öğretmenlerimizin beklentisi, Anaya-
sa Mahkemesi’nin iptaline konu olan kısımlarda 
düzenleme yapılarak, öğretmenlerin alan bilgi-
lerinin ölçüldüğü, performanslarının değerlen-
dirildiği bir sistemin ortaya çıkarılmasıdır. Mes-
leğin kariyer meslekler arasında yer almasının 
sağlanmasıdır. Öğretmenlik mesleğinin kariyer 
meslek olması, en az eğitime yapılacak fiziki ya-
tırımlar kadar önem taşımaktadır.” 
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Genel Başkan Ahmet Gündoğdu, “Amacımız 
medeniyete hizmet etmek, mazlumlara sahip 
çıkmak, bu ülkeyi yüceltmektir” dedi.

Memur-Sen’e bağlı Sağlık-Sen’in ‘Türkiye 
Buluşması’ programına katılan Memur-Sen Ge-
nel Başkanı Ahmet Gündoğdu, “Ne zaman ek-
mek için mücadele dediysek alanlarda oldunuz. 
Ne zaman milletin ortak aklına öncülük edin 
dediysek alanlarda oldunuz. İyi ki varsınız. Allah 
hepinizden razı olsun. Bizim için ücret araçtır. 
Amacımız medeniyete hizmet etmek, mazlum-
lara sahip çıkmak, bu ülkeyi yüceltmektir”  diye 
konuştu.

Genel Başkan Gündoğdu, son günlerde 
Türkiye’nin gündemini meşgul eden 17 Aralık 
operasyonu ve sonrasında yaşananları değer-
lendirdi. Gündoğdu, yolsuzluk ve paralel devlet 
iddialarının sonuna kadar hukuk kuralları içinde 
kalarak ve masumiyet karinesine dikkat ederek 
araştırılması gerektiğinin altını çizdi. Gündoğ-
du yolsuzluk iddialarının sonuna kadar araştı-
rılmasını gerektiğini belirterek şunları söyledi: 
“ Küresel Operasyonunun hedefi Başbakan 
üzerinden  büyük Türkiye’dir. Bunu da daha iyi 
anlamak için size bir tespitte bulunayım. Rah-
metli Menderes Niçin İttihat ve Terakkiciler ta-
rafından hedef alındı? Niçin millet düşmanları 
onu idama götürdü? Rabca olan ezanı Arapça 
zannedip Türkçeye çeviren zavallıların 18 yıl 
boyunca yaptıkları yanlışı düzeltip aslına çevir-
diği için Menderes hedef alındı. Rahmetli Özal 
Türk-Kürt kardeşliğini tesis etmek ve çözüm 
sürecine o gün adım attığı için hedef alındı.
Merhum Erbakan maddi ve manevi kalkınmayı 
birlikte ele aldığı için, bu milletin değerlerinden 
taviz vermediği için ve Müslümanların uyanı-
şının dünya mazlumlarının kurtuluş reçetesi 
olacağını haykırdığı için Siyonistlerin hedefine 
oturtulmuştur. Merhum Yazıcıoğlu ‘Namlusu 
millete dönmüş tanklara selam durmam’ dediği 
için hedef alındı. Başbakanımız Davos’ta ‘One 
Minute’ dediği için, 27 Nisan e-Muhtırası’na 
karşı darbecilere işinize bakın dediği için, Ka-
muda başörtü özgürlüğünü getirdiği için, refe-
randuma öncülük ettiği için, imam-hatiplerin 

önünü yeniden açtığı için hedef alındı.”

 GÜNDOĞDU: “SAĞLIK-SEN, HER 
İSTENİLDİĞİNDE ALANLARDA OLDU”

Gündoğdu konuşmasında, Eğitim-Bir-Sen’in 
toplantısını bırakarak Sağlık-Sen’in Türkiye 
Buluşması’na katıldığını söyledi. Sağlık-Sen’in 
büyük bir Türkiye Buluşması’na imza attığını 
belirten Gündoğdu, “Ne zaman ekmek için mü-
cadele dediysek alanlarda oldunuz. Ne zaman 
milletin ortak aklına öncülük edin dediysek 
alanlarda oldunuz. İyi ki varsınız. Allah hepiniz-
den razı olsun. Bizim için ücret araçtır. Amaç 
medeniyete hizmet etmek, mazlumlara sahip 
çıkmak, bu ülkeyi yüceltmektir” şeklinde konuş-
tu.

Ak Parti’nin iktidara geldiği günden bu güne 
kadar memur maaşlarına yüzde 300 zam yap-
tığını söylediğini, bunun doğru ancak eksik bir 
ifade olduğunu belirten Gündoğdu, “Yapılan bu 
zamların çoğu seyyanen ek ödeme şeklindedir. 
Bu zamlar emekliliğe ayrıldığımız gün biten 
ücretlerdir. Bu yıl emekli maaşımızı ve emekli 
ikramiyemizi büyütmeyi hedefleyerek masaya 
oturduk. 175 TL zammın ne anlama geldiğini 
rakiplerimiz çok iyi biliyor. Yetkili olmuş ama 
bunun yarısını, hatta dörtte birini bile alama-
mışlardır. Bunlar bunu bildiği için kazanımları-
mızı değersizleştirmek istiyorlar” dedi.

Kamudaki başörtüsü yasağının Memur-
Sen’in öncülüğünde kaldırıldığını belirten Gün-
doğdu, çözüm sürecine yönelik yaptıkları çalış-
maları da katılımcılara aktardı. Düzenledikleri 
yardım kampanyalarıyla dünyanın her tarafın-
daki yardıma muhtaçlara el uzattıklarını söyle-
yen Gündoğdu, geçen yıl Suriye için “bir ekmek 
bir battaniye” kampanyasından sonra bu yıl da 
“sana ihtiyacım var” kampanyası başlatıldığını 
hatırlattı.

Sağlık-Sen’in böyle büyük bir organizasyo-
nuna yardım kampanyasının yanı sıra Suriye’de 
yaşanan insanlık dramına dikkat çeken film 
gösterimi ile başlamasının da kendisini ayrıca 
mutlu ettiğini söyledi. Başlatılan kampanyaya 

kendi maaşından 5 bin TL ile katılacağını ifade 
eden Gündoğdu, Sağlık-Sen camiasının da ken-
disine yakışır büyüklükte kampanyaya destek 
olacağına olan inancını dile getirdi.

17 Aralık operasyonunun halen sıcaklığını 
koruduğunu söyleyen Gündoğdu, “Bu küresel bir 
operasyondur. Yolsuzluk ve paralel devlet iddi-
ası var. Yolsuzlukla ilgili masumiyet karinesi 
göz önünde bulundurularak sonuna kadar araş-
tırılmalı, üstüne gidilmelidir. Bunun yanı sıra, 
parelel devlet iddiası da sonuna kadar takip 
edilmeli, gidilmelidir. Dersanelerin kapatılması 
konusunda mesele dersane meselesi değilmiş. 
Bunu gördük. Kurumlar rica makamı, siyaset 
icra makamıdır. Kişiler önerilebilir. Ancak bu 
önerilen kişiler, iş başına geldiğinde iş başına 
getirilenlerden değil, halktan emir alması ge-
rekir” dedi.

Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş’in 
üye sayılarıyla ilgili bilgi verdiğini söyleyen 
Gündoğdu, Sağlık-Sen’den Türkiye’nin ikinci bü-
yük sendikası olmayı istediklerini, bu rakamın 
210 bin ile mümkün olamayacağını, 230 bin, 
240 bin ile mümkün olabileceğini ifade etti. 
Gündoğdu, konuşmasının sonunda katılımcıları 
Rabia selamıyla selamladı.

 KAfKAS: fİİLİ HİzMET SÜRESİ 
zAMMI İÇİN BİRLİKTE MÜcADELE 

EDELİM

Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı Agah 
Kafkas da konuşmasında, Sağlık-Sen’in üye 
sayısının büyük bir örgütlü çalışmanın ürünü 
olduğunu ve örgütlü toplumu tesis ettikçe ek-
meğin büyütüleceğini, yarınların aydınlatılaca-
ğını söyledi.

“Sağlık-Sen’in Suriye’deki kardeşlerimizin 
yanında olduklarını görmekten dolayı mutluyuz” 
diyen Bakan Yardımcısı Kafkas, “Sendikacılığın 
haysiyetli sendikacılık yapanlardan biri oldu-
ğunu görmekten mutluluk duyuyoruz. Hedefleri 
bir bir yakaladık ve sağlıkta Türk modeli diye 
bir model var bugün dünyada. Hep bize muasır 
medeniyet seviyesi diye gösterilen yerlerden 

GüNdoğdU: aMaCıMıZ MEdENiyETE hiZMET 
ETMEk, MaZlUMlaRa SahiP ÇıkMakTıR
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geliyorlar bunun için. Türkiye’yi bütün dünyaya 
örnek gösterdiğiniz için hepinizi alnından öpü-
yorum.” şeklinde konuştu.

 ATTIĞIMIz ADIMI, DEĞERLERİMİz 
BELİRLER

Sağlık-Sen’in 200 bin üyesiyle, Türkiye’nin 
en büyük sivil toplum örgütlerinden birisi ol-
duğunu vurgulayan Sağlık-Sen Genel Başkanı 
Metin Memiş, başta merhum Akif İnan olmak 
üzere, bayrağı kendilerine devredenlere de te-
şekkür etti. Memiş konuşmasında, Memur-Sen 
Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu ile Sağlık-Sen 
eski Genel Başkanı Mahmut Kaçar’ın yanı sıra 
Sağlık-Sen ve Memur-Sen’in insan merkezli 
hizmet anlayışını gece gündüz demeden, kar 
kış demeden yurdun dört bir yanında temsil 
eden Sağlık-Senliler’e teşekkür etti.

Emeğin hakkı ve sosyal adalet için mücade-
le etmelerinin yanı sıra en zor anlarında milleti-
mizin yanı başında olan sağlık ve sosyal hizmet 
çalışanları olduklarını söyleyen Memiş, bu iki 
kimlikle attıkları her adımı, sahip oldukları de-
ğerler ve kulluk şuurunun belirlediğini söyledi.

Halktan kopuk hiçbir hareketin hedefe ula-
şamayacağını bilen bir sivil toplum örgütü ol-
duklarını da söyleyen Metin Memiş, “Biz yeni 
Türkiye’yi büyüten ve yeni Türkiye ile büyüyen 
erdemliler hareketiyiz. Sendikal anlayışımızın 
kodlarını milli ve manevi değerlerimiz belirle-
mektedir. İsyan kültüründen değil, adalet duy-
gusundan besleniyoruz.” dedi.

Sağlık-Sen’in toplu sözleşme ve diğer ka-
zanımlarından da bahseden Metin Memiş, ter 
akıtarak elde ettikleri başarıdan birilerinin 
kendilerine pay çıkarmaya çalıştığını, bu emek 
hırsızlığına da kimsenin izin vermemesi gerek-
tiğini kaydetti.

EK öDEME EMEKLİLİĞE 
YANSITILMALI, fİİLİ HİzMET SÜRESİ 

zAMMI VERİLMELİ

 Sağlık hizmetlerine erişim ve vatandaş 
memnuniyetinde artış yaşanmasına karşın, ça-
lışan memnuniyetinde aynı artışın yaşanmadı-

ğını ifade eden Metin Memiş, “Sağlık çalışan-
ları hak ettiklerinin karşılığını almak istiyor. Ek 
ödemelerin emekliliğe yansıtılarak uğradıkları 
haksızlığın giderilmesini istiyor. Fiili hizmet sü-
resi zammı verilmesini istiyor. Adil bir perfor-
mans sistemi istiyor. Sorunlardan arınmış bir 
aile hekimliği sistemi istiyor. En önemlilerinden 
biri de, sözleşmeli çalışan sağlıkçılar, artık söz-
leşmeli çalışmak istemiyor.” şeklinde konuştu. 
Lisans tamamlama konusunda gerekli adımla-
rın da bir an önce atılması çağrısında bulunan 
Memiş, 2351 kişinin VHKİ kadrosuna atanması, 
vekil ebe hemşirelerle kamu dışı aile sağlığı ça-
lışanlarının kadro sorunlarının da bir an önce 
çözülmesini istedi.

 Konuşmasında, Suriye’de yaşanan dra-
ma batının sessiz kalmasını eleştiren Memiş, 
Memur-Sen ve Sağlık-Sen olarak bütün maz-
lumların acılarına ortak, dertlerine derman, ya-
ralarına merhem olmayı vicdani bir sorumluluk 
olarak gördüklerini söyledi.

 TÜRKİYE’Yİ ESKİ GÜNLERİNE 
DöNDÜRMEK İSTİYORLAR

 Türkiye’nin sergilediği ilkeli duruştan ra-
hatsız olanların milletin güçlü iradesiyle deği-
şen Türkiye’yi, eski günlerine döndürmek için 
de gayri ahlaki bir oyun oynandığını ifade eden 
Metin Memiş, bu küresel fitne çabalarının bile, 
Türkiye’nin ne kadar doğru ve haklı bir zeminde 
durduğunun göstergesi olduğunu kaydetti.

 Türkiye’de demokrasiyi kesintiye uğratacak 
her türlü oyunun, millet iradesiyle bozulduğu-
nu, bu süreçte hep öncü konumda olduklarını 
hatırlatan Metin Memiş, konuşmasını şu şekil-
de sürdürdü: “Bu şer odakları dün gezi olayları 
ile ülkeyi karıştırmak istediler. Türkiye’nin bü-
yümesine, güçlenmesine engel olmak için 17 
Aralık ve 25 Aralık senaryoları oluşturdular. 
Milletimizin yumuşak karnı olan yolsuzluk üze-
rinden planlarını kurdular. Eğer yolsuzluk yapan 
varsa, kim olursa olsun bunun hesabı mutlaka 
sorulmalı, ama yolsuzluğu bahane ederek, siya-
si bir kaos ortamı oluşturmak kaydıyla milletin 
iradesine ipotek koymak isteyenlere, yargı ve-
sayeti oluşturmak isteyenlere ve küresel güç-

lerin vesayetine Memur-Sen olarak müsaade 
etmeyeceğiz.”

SURİYE HALKININ AcISINI, 
YÜREĞİMİzDE HİSSETTİK

Sağlık-Sen ailesinin hiçbir zulme sessiz kal-
madığını ifade eden Memiş, “Başta batı dünyası 
olmak üzere, tüm dünyanın insanlıktan çark et-
tiği anda, Filistin’de, Gazze’de, Irak’ta, Sudan’da 
Myanmar’da, Somali’de Arakan’da olduğu gibi 
Suriye’de de, İslam’a bayraktarlık yapmış ecda-
dımızın, izzetine yakışan bir tavır sergilediniz. 
Milletimiz, Suriyeli Bedir’in, Adeviyye Şehidi 
Rabia’nın sesini, duymayan kulaklara haykıra-
rak Türkiye’nin itibarını koruyanlardan razıdır, 
Allah da razı olsun” şeklinde konuştu.

KAÇAR: SAĞLIK-SEN İLKLERİN 
SENDİKASI

Ak Parti Şanlıurfa Milletvekili, Ak Parti Teş-
kilat Başkan Yardımcısı Mahmut Kaçar da ko-
nuşmasında, Sağlık-Sen’in Türkiye’de ilklerin 
sendikası olduğunu, sendikacılığın ideolojik 
kaygılarla yapıldığı ortamda insan hakları, bi-
reysel özgürlükleri, özelde çalışan genelde bü-
tün insanların sıkıntılarını dert edinen bir sen-
dika olduğunu dile getirdi.

Sağlık-Sen’in yetkili olmasından sonra bir 
çok önemli kazanıma imza attığını belirten Ka-
çar, “Dava şuurunuzile 2009 yılında Sağlık-Sen 
yetkili sendika oldu ve çok önemli kazananım-
lar elde edildi. Ben inanıyorum Sağlık-Sen son 
derece önemli kazanımlar elde etmeye devam 
edecek” şeklinde konuştu.

Konuşmalardan sonra, Sağlık-Sen Ge-
nel Başkanı Metin Memiş, günün anısına Ah-
met Gündoğdu’ya, Agah Kafkas’a ve Mahmut 
Kaçar’a hediye takdim etti.

Programa Memur-Sen Genel Başkan Yar-
dımcısı ve Enerji Bir-Sen Genel Başkanı Hacı 
Bayram Tonbul ve Enerji Bir-Sen Genel Başkan 
Yardımcısı Cemil Şentürk, Memur-Sen Antalya 
İl Temsilcisi Süleyman Gökçen de katıldı.
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Memur-Sen,  1 milyon fidanı toprakla buluş-
turuyor. Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Kurucu 
Genel Başkanı merhum Mehmet Akif İnan adına 
Hatıra Ormanı oluşturuldu. Memur-Sen Genel 
Başkanı Ahmet Gündoğdu, Mehmet Akif İnan Ha-
tıra Ormanı için Türkiye genelinde 1 milyon fidan 
dikileceğini açıkladı.

 Memur-Sen Mehmet Akif İnan Hatıra Ormanı 
için ilk fidanlar toprakla buluştu. Atatürk Orman 
Çiftliği’nin Söğütözü mevkiindeki arazisinin 20 
dekar alanına 2 bin fidanın dikimi için tören dü-
zenlendi.  Fidan  dikimi öncesi bir konuşma ya-
pan Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, 
hem değerler sendikacılığı yaptıklarını hem de ge-
lecek nesillere daha güzel bir dünya bırakmak için 
yeni projelere imza attıklarını kaydetti.

Gündoğdu, merhum Mehmet Akif İnan’ın ha-
yatını insan yetiştirmek için adadığının altını çiz-
di. Genel Başkan Gündoğdu, “Memur-Sen olarak 
sendikacılığımızı hizmet sendikacılığı, medeniyet 
sendikacılığı diye tanımlıyoruz. Kurucumuz Meh-
met Akif İnan adını taşıyacak olan bu orman, 
medeniyet sendikacılığımızın gereğidir. Kurucu 
Genel Başkanımız Merhum Mehmet Akif İnan, bir 
eğitimciydi ve  ömrünü insan yetiştirmeye adadı. 
İnsan yetiştirmek ne kadar önemliyse o insanların 
yaşadığı çevreyi güzelleştirmek, daha yaşanılır ve 
temiz bir çevre bırakmak da o kadar önemlidir. “ 
dedi.

 AĞAÇ BİzE BARIşI, SEVGİYİ, HUzURU, 
MUTLULUĞU AşILAR

Mehmet Akif İnan Hatıra Ormanı’na katkıda 
bulunanlara teşekkür eden Gündoğdu, “Memur-

Sen, Ankara Orman Bölge Müdürlüğü ve Atatürk 
Orman Çiftliği Müdürlüğü ile Ağaçlandırma 
Seferberliği kapsamında Atatürk Orman Çiftliği 
sahasında bulunan 20 dekar sahaya 2 bin fidanı 
toprakla buluşturuyoruz. 750 bin üyemiz adına bir 
fidanın yanı sıra toplamda 1 milyon fidan dikmiş 
olacağız. Biz, ağacı bir endüstri ham maddesi değil 
medeniyetimizin bir imgesi olarak görüyoruz. Ağaç 
bize barışı, sevgiyi, huzuru mutluluğu aşılayan 
bir varlıktır. Ağacın olmadığı bir yerde, insanın 
huzuru bulması, mutlu olması çok zordur. Hem bir 
hatıra bırakması, hem de insanın mutluluğuna, 
huzuruna katkı sağlayacağı açıktır. Çünkü ağacın, 
yeşilin, ormanın olduğu yerde yaşayan insanlar, iç 
dünyalarıyla barışık olurlar. İç dünyasıyla barışık 
olan bir insanın toplumla veya diğer fertlerle 
kavgalı olması mümkün değildir” dedi.

“Bir yıl sonrasını düşünüyorsan buğday ek, 
On yıl sonrasını düşünüyorsan ağaç dik, yüz 
yıl sonrasını düşünüyorsan insan yetiştir ‘ sö-
zünü kendimize şiar edindik” ifadelerini kullan 
Gündoğdu, açıklamalarını şöyle sürdürdü; “Biz 
biliyoruz ki insana ve doğaya yapılacak her 
yatırım gelecek nesillere yapılan yatırımdır. 
Bizim medeniyetimiz “salih evlat bırakmak”, 
“faydalı ilim bırakmak” ve “hayırlı amel bırak-
mak” özendirilir ve bunun gereği yapılır. Biz, 
bu ormanla hayırlı bir eseri insanımıza, ge-
lecek kuşaklarımıza bırakıyoruz.  Bu ormanı 
hayırlı bir amel olarak görüyoruz. Kuracağı-
mız ormandan dili, dini, ırkı, cinsiyeti ne olur-
sa olsun herkes eşit faydalanacak. Bu bizim 
sendikal hizmet anlayışımızla örtüşen bir ça-
lışmadır. “

MEDENİYET HAVzAMIzA DA HİzMET 
EDİYORUz

Konuşmasına Mehmet Akif İnan’ın “Ölüm bir 
tohumsa kefen zarında / Gün olur fışkırır bir or-
man olur” dizelerini hatırlatan Ahmet Gündoğdu, 
“Ölmeden önce, her alanda öyle tohumlar ekme-
liyiz, öyle hizmetler yapmalıyız, öyle hayırlar işle-
meliyiz ki; bugün diktiğimiz fidanlar nasıl ormana 
dönüşecekse hayırlı hizmetlerimiz de başta mil-
letimiz olmak üzere bütün insanlığın hayrını esas 
alan hizmet kervanına dönüşecektir. Memur-Sen 
olarak sadece sendikal faaliyet gerçekleştirmiyor, 
medeniyet havzamıza da hizmet ediyoruz. Sevgi 
ve barış dolu bir dünyanın inşasına hizmet ede-
cek nesillerin yetişmesine de katkıda bulunuyoruz. 
Törene katılan Ankara Orman Bölge Müdürü Mus-
tafa Özkaya ise Memur-Sen’in sosyal sorumluluk 
alanında çok önemli bir hizmete imza attığını 
söyledi. Çevre duyarlılığına ve ormanın önemine 
dikkat çeken Özkaya, “Türkiye’nin en büyük sivil 
toplum kuruluşlarından biri olan Memur-Sen’in 1 
milyon fidan kampanyası çok önemli. Kendilerine 
çok teşekkür ediyoruz. Bu tür duyarlılıklar herkese 
örnek olmalı” dedi.

Konuşmaların ardından fidan dikim töreni-
ne geçildi. Düzenlenen törene Memur-Sen Genel 
Başkan Yardımcıları Hacı Bayram Tonbul, Meh-
met Emin  Esen, Mehmet Bayraktutar, Ekrem 
Yavuz, Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Vekili Ahmet 
Özer, Büro-Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yaz-
gan, Bem-Bir-Sen Genel Başkanı Mürsel Turbay, 
Bayındır Memur-Sen Genel Başkanı  Abdulhadi 
Karasapan, bağlı sendikaların yöneticileri ve da-
vetliler katıldı.

MEMUR-SEN daha yEşil BiR 
TüRkiyE iÇiN 1 MilyoN fidaNı 

ToPRakla BUlUşTURdU
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Memur-Sen Konfederasyonu ve bağlı sendi-
kaların Basın Danışmanları “Sendikal Habercilik” 
Konulu hizmet içi eğitim programında bir araya 
geldi. Anadolu  Ajansı haber ve fotoğraf editör-
leri ile akademisyenlerin katıldığı eğitim iki gün 
sürdü.

Memur-Sen Konfederasyonu bünyesinde gö-
rev yapan basın danışmanları ve sosyal medya 
uzmanları hizmet içi eğitimde bir araya geldi. 
Hizmet içi eğitim programında habercilik, fo-
toğrafçılık, sendikal hukuk dili, sendikal haber-
cilik, beden dili, liderlik ve basın danışmanlığının 
görev ve etik kuralları konuları anlatıldı. Gazi 
Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Zakir Avşar, Selçuk Üniversitesi İletişim Fakülte-
si Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Fidan, Erciyes 
Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Görevlisi 
Mustafa Bostancı, Anadolu Ajansı Yurt Haberler 
Editörü Ziver Büyüktaş, Anadolu Ajansı Fotoğraf 
Editörü Fırat Yurdakul, Memur-Sen Genel Baş-
kan Yardımcısı Mehmet Emin Esen, Memur-Sen 

Genel Başkan Danışmanları Şahin Ali Şen, Avu-
kat Hüseyin Rahmi Akyüz, Genel Başkan Danış-
manı Alaettin Şahin eğitime katılan basın danış-
manlarıyla bir araya geldi.

 Hizmet İçi Eğitim Programında konu-
şan  Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gün-
doğdu, basın danışmanlığının önemine dikkat 
çekti. Memur-Sen’in 750 bine yakın üyesiyle 
Türkiye’nin en büyük konfederasyonu olmasının 
yanı sıra büyük bir sivil toplum kuruluşu olduğu-
nu anımsatarak şöyle konuştu; “Memur-Sen, ge-
nel başkanından yardımcısına, hukukçusundan 
danışmanına, Türkiye’nin en ücra köşesindeki 
üyesinden yardımcı hizmetlerde görev alan per-
soneline kadar büyük bir ailedir. Memur-Sen’in 
gerek üyeleriyle ilgili toplu sözleşmelerde ge-
rekse ülkeyi ve dünyayı ilgilendiren konulardaki 
faaliyetlerini kamuoyuna duyuracak olan basın 
danışmanı arkadaşlarımızdır. Basın birimleri ku-
rumların dışa açılan penceresidir. Biz ne kadar 
önemli işler yaparsak yapalım bunu kamuoyuna 

duyuracak olan sizlersiniz. Hepimiz görevimizi 
en iyi yapmanın gayreti içinde olmalıyız.” dedi.

 Memur-Sen’in sürekli gelişen ve üreten bir 
konfederasyon olduğunu anımsatan Gündoğdu, 
“Basın danışmanlarımızın kendini yenilemesi, 
geliştirmesi bizim için büyük önem taşıyor. Kon-
federasyonumuz sürekli büyürken, bu büyümey-
le beraber çalışanlarının da bilgi ve donanımını 
sağlamak durumundayız. Bu eğitim programı 
o yüzden büyük önem taşıyor. Bu tür eğitimleri 
daha sık yapacağız. Basın alanındaki gelişme-
leri yakalamak, teknolojik imkanları yakından 
takip etmek için arkadaşlarımızı alanında en iyi 
akademisyen, gazeteci ve basın danışmanlarıyla 
buluşturmaya devam edeceğiz” ifadelerini ku-
landı.

 Memur-Sen’in  her zaman istişareye önem 
verdiğini dile getiren Gündoğdu, “Yapıcı eleşti-
ri benim gıdam olmuştur. Sendikal hayatta en 
önemli ilkelerimden biri budur. Kimin dediğin-
den ziyade denilen cümlenin içerisinde benim 

MEMUR-SEN BaSıN daNışMaNlaRı 
hiZMET iÇi EğiTiM

PRoGRaMıNda BUlUşTU
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yapmam gereken eksiğim ne var ona bakarım. 
Benim bir işteki ölçüm şudur. Her zaman işinin 
en iyisini yapmak.Bu hepimizin ilkesi olmalı. Yine 
işlerimizde birlik ve beraberlik içersinde ekip ru-
huyla çalışmamız bize başarıyı da beraberinde 
getirecektir. Ben her sabah evimden çıkarken 
bugün Memur-Sen Genel Başkanlığında son 
günümdeymişim gibi işe gelirim ve o duyguyla 
işimin hakkını vermeye çalışırım. İşlerim gece 
yarılarına kadar sürse bile ben evimden o niyet-
le çıktığım için bu bana yorgunluk vermez; gıda 
verir, haz verir, maneviyat verir. İki gündür bu-
radasınız biz sizden ne istediğimizi bu faaliyetle 
ortaya koymuş oluyoruz. Memur-Sen’in Basın 
Danışmanı kulvarında en iyisi olması için bir is-
teğin, gayretin içerisindeyiz” dedi.

 Basın ve İletişimden Sorumlu Genel Başkan 

Yardımcısı Mehmet Emin Esen de kamuoyunun 
bilgilendirilmesinde basının önemine dikkat 
çekerek şunları söyledi: “Kuruluşundan bugüne 
önemli başarılar elde eden Memur-Sen bu yıl 
yaptığı hayırlı hizmetlerle adını tarihe altın harf-
lerle yazdıracaktır. Son bir yıl içerisinde yaptığı-
mız faaliyerlerde sadece bir kaç tanesini hatır-
latacak olursak ne kadar önemli işler yaptığımız 
görülecektir. Bu yıl içerisinde kamuda serbest kı-
yafet için imza kampanyası yaptık. Suriye başta 
olmak üzere Filipinler ve dünyanın birçok yerine 
yardım için kampanyalar düzenledik. Yüzbinlerin 
katılımıyla “Mısır içn direniş, İnsanlık için diriliş” 
eylemi yaptık,   bu çalışmaların kamuoyuna yan-
sıtılmasında basın danışmanlarımızın payı çok 
büyüktür. Dolayısıyla Memur-Sen’in tarihinin ya-
zımında sizlerin büyük bir önemi vardır. Sizlerin 

yazdıkları tarihe geçecektir. Burada önemli olan 
yazılı,  görsel ve sosyal medyayı, yerinde ve za-
manında kullanmaktır. Bunları yapacak olanlar 
sizlersiniz” dedi.

 Eğitim programına Memur-Sen Genel Baş-
kan Vekili ve Toç Bir-Sen Genel Başkanı Günay 
Kaya, Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı ve 
Enerji Bir-Sen Genel Başkanı Hacı Bayram Ton-
bul, Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Ek-
rem Yavuz, Bem Bir-Sen Genel Başkanı Mürsel 
Turbay, Ulaştırma Memur-Sen Genel Başkanı 
Can Cankesen, Ulaştırma Memur-Sen Genel 
Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu, Eğitim Bir-Sen 
Genel Başkan Yardımcısı Ali Yalçın, Diyanet-Sen 
Genel Başkan Yardımcısı Cebrail Yakışır, Toç-
Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Şahin Değir-
men katıldı.
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Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğ-
du, Memur-Sen Konfederasyonu’nun, 2013 yı-
lında toplu sözleşme masasında memurların 
sosyal, ekonomik ve özlük haklarının kazanıl-
masında elde ettiği başarıların yanında sivil 
toplum kuruluşu olarak da mazlum ve mağdur 
insanların yanında, diktatörlerin ise karşısında 
olduğunu söyledi.

Dünyada yaşanan felaketlere, zorbalıklara 
sessiz kalmayan Memur-Sen’in, Filipinler’de 
yaşanan sel felaketini ve Suriye’deki insanlık 
dramını görmezden gelmediğini söyleyen Gün-
doğdu, bu ülkelere toplam 182 bin TL nakdi 
yardım yaptıklarını ayrıca yardım kuruluşları ile 
başlattığı kampanyalarla sahip olduğu misyo-
nun gereğine uygun bir davranış sergilediğini 
ifade etti. 

Gündoğdu, “2013 yılında bunların dışında 
kamuda kılık kıyafet özgürlüğü için ‘Özgürlük 
İçin 10 Milyon İmza’ sloganıyla bir kampanya 
düzenledik. Bu kampanyada 12 milyon 300 bin 
imza topladık. Topladığımız bu imzalar başör-
tüsünün kamuda özgür olmasını fiilen sağladık. 
Bu kampanyanın ardından kamuda serbest kı-
yafet eylemiyle de kılık-kıyafet kanununun de-
ğişmesi için hukuki altyapıyı oluşturduk. Eğitim 
sistemimizin çağın gerekleriyle uyumlu olması 
ve değerlerimizi esas alması için çalıştaylar 
düzenledik, raporlar hazırladık. Ülkemizin de-
mokratikleşmesi için attığımız adımların ya-
nında dünyada da mazlumların yanında olduk. 

Mısır’da Sisi’nin yapmış olduğu darbeye karşı 
Sıhhiye Meydan’ında ‘Mısır İçin Direniş İnsan-
lık İçin Diriliş’ mitingiyle darbelere karşı oldu-
ğumuzu ve Rabia ruhunu destek olduğumuzu 
dünyaya haykırdık. Suriye’de açlıkla ve soğukla 
mücadele eden insanlara destek olmak için 
İHH aracılığıyla 5 tır yardım gönderdik” diye 
konuştu. 

“Memur-Sen, kurulduğu günden bu yana  
gerek ulusal gerekse uluslararası alanda insan-
lığı ilgilendiren tüm meselelerde sorumluluk al-
mış, yardıma koşmuştur”  diye konuşan Genel 
Başkan Gündoğdu, “Dünyanın neresinde oldu-
ğuna bakmaksızın, din, dil, ırk gözetmeksizin 
yaraları sarmaya çalıştık. Yardım kampanyala-
rının en önemli aktörü olan Memur-Sen, 2010 

MEMUR-SEN 2013’TE 
MaZlUMlaRıN yaNıNda yER aldı



MEMUR-SEN22

yılında sel felaketi yaşanan Pakistan’a 50 bin 
TL, 2011 yılında kıtlık yaşayan Somali’ye 325 
bin TL, 2012 yılında Van’da yaşanan deprem 
felaketinden zarar gören insanlara 410 bin 
TL, yine 2012 yılında sel felaketi yaşanan 
Samsun’a 33 bin 500 TL, 2013 yılında tayfun 
felaketi yaşanan Filipinler’e 50 bin TL, Sa-
vaş mağduru  olan Suriyeli kardeşlerimize ise 
132 bin TL olmak üzere toplamda 1 milyon 
54 bin TL yardım yaptık” şeklinde konuştu. 

Gündoğdu, yaptıkları nakdi yardımların 
yanı sıra; Kimse Yok mu, İHH, Deniz Feneri, 
Cansuyu ve Yardımeli gibi yardım dernek-
leriyle 81 ilde başlattığı kampanyalarla da 
mazlumların ve mağdurların yanında olduk-
larını söyledi.

Beşşar Esed’in halkın taleplerine kulak-
larını tıkaması ve diktatörlüğünü sürdürme 
ısrarının ülke insanı için büyük bir felakete 

sebep olduğunu söyleyen Gündoğdu, bu fe-
laketin tüm insanlığın gözleri önünde şidde-
tini arttırarak devam ettiğine dikkat çekti. 
Suriye’de milyonlarca insanın açlık ve barın-
ma sorunuyla karşı karşıya bulunduğunu söy-
leyen Gündoğdu konuşmasını şöyle sürdürdü: 
“Komşusu aç iken tok yatan bizden değildir, 
diyen bir medeniyetin savunucuları olarak 
Suriye’deki kardeşlerimizin, komşularımızın 
içinde bulundukları trajediye göz yumamayız. 
Daha önce Suriyeli kardeşlerimizin yanında 
yer aldığımızı, bu zulmün bir an önce durma-
sı gerektiğini defaatle deklare ettik. Şimdi 
maddi yardımlarımızla da Suriyeli kardeşle-
rimizin yanında yer aldık. Memur-Sen Konfe-
derasyonu öncülüğünde sivil toplum kuruluş-
larıyla birlikte Suriye halkı için ‘Bir Ekmek Bir 
Battaniye’ kampanyası gibi sayısız yardım 
kampanyaları düzenledik. Büyük Memur-Sen 
ailesinin tüm fertleri yaptığımız kampanyala-

ra karınca kararınca katkıda bulundu. Suriyeli 
kardeşlerimizin içinden geçtiği bu zor süreci bir 
an önce atlatması için Memur-Sen olarak her 
türlü çabayı göstereceğiz.”

Memur-Sen’in ilkesel duruşunun her zaman 
mazlum ve mağdurdan yana olduğunun altını 
çizen Genel Başkan Gündoğdu açıklamalarını 
şöyle sürdürdü:

“Dünyanın neresinde olursa olsun, her za-
man mazlumun, mağdurun yanında, haksızlı-
ğın, hukuksuzluğun ve zalimin karşısında olan 
Memur-Sen mazlum ve mağdur insanların ne 
tenlerinin rengi, ne dinleri ne de dilleri öncelik-
tir. Bir yerde ‘imdat’ çığlığı varsa karınca ka-
rarınca elimizi uzatmaya gayret ediyoruz. Bu 
inançla milletimiz ve milletin oluşturduğu ku-
rumlar her zaman olduğu gibi ihtiyaç sahiple-
rinin yardımına ilk koşanlar oldu, bundan sonra 
da olmaya devam edecektir.”
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Kamu Personel Danışma Kurulu Ça-
lışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk 
Çelik Başkanlığında toplandı. Memur-
Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu,  
kamu çalışanlarının haklarını Kamu Per-
soneli Danışma Kurulu Toplantısı’nda 
(KPDK) masaya taşıdı. 

 Toplantıya Kamu Görevlileri Sendi-
kaları Heyet Başkanı ve Memur-Sen Ge-
nel Başkanı Ahmet Gündoğdu, Memur-
Sen’e bağlı yetkili sendikaların genel 
başkanları ile diğer konfederasyonların 
temsilcileri hazır bulundu.

Genel Başkan Gündoğdu, “ Yılın 365 
gününde kamu görevlilerinin haklarını 
savunmak ve yeni kazanımlar elde et-
mek için çalışıyoruz. Biz toplu sözleşme süreci-
ni 1 ayla sınırlı olarak görmüyoruz. Gerek Kamu 
Personeli Danışma Kurulu’nda gerekse diğer 
görüşmelerimizde ve toplantılarımızda her za-
man kamu görevlilerinin hakları için mücadele 
ediyoruz. Bugün de kamu görevlilerimiz için iyi 
kazanımlar elde etmeyi umuyoruz.” dedi. 

Gündoğdu, toplantıda başta 4-C’lilerin kad-
roya alınması, akademisyenlerin mali hakları-
nın düzenlenmesi, İş ve Meslek Danışmanları-
nın maaş sorunun çözülmesi, sicil affı gibi bir 
çok talebi dile getirdi. 

İşte Memur-Sen’in Kamu Personeli Danış-
ma Kurulu toplantısında masaya getireceği 
talepler

 1- KAMU PERSONELİ DANIşMA KU-
RULUNUN GEÇMİş DöNEM ÇALIşMA-
LARINA İLİşKİN İzLEME-DEĞERLEN-
DİRME 

Kurulun 2012 yılı toplantıları ile 2013 Mart 
toplantısında görüşülen ve üzerinde çalışılan 
konularla ilgili gelinen aşama ve konularla ilgili 
hazırlanan yasal ve idari düzenleme tasarı ve 
taslaklarının son şekli hakkında Kurulun bilgi-
lendirilmesi,

 2- ÇEşİTLİ STATÜLERDEKİ KAMU 
PERSONELİNİN KADROYA GEÇİşİNE 
İLİşKİN KONULAR

a)    4/C statüsünde istihdam edilen kamu 
görevlilerin görev yaptıkları kurum önceliğinde 

öğrenim durumlarına ve yeterliklerine 
uygun kadrolara atanması,

b)    Çeşitli kamu kurum ve kuru-
luşlarında memurlarla benzer görevleri 
yürüten yükseköğrenim mezunu işçile-
rin (ÇAY-KUR’dakine benzer şekilde) 
memur kadrolarına atanması, 

c)    Kamu kurum ve kuruluşların-
da sözleşmeli personel istihdamına 
istisnai nitelikte olmasını sağlayacak 
ve toplam kadro sayısının yüzde 3’ünü 
aşmayacak oransal bir sınırın tespiti, 

3- özLÜK HAKLARINA İLİşKİN 
KONULAR 

a)    15/01/2005 tarihinden sonra 
göreve başlayan/başlayacak kamu görevlileri-
ne bir derece verilmesi 

b)    14/02/2005 tarihinden sonra işlenen 
fiillere bağlı olarak verilen disiplin cezalarının 
(5525 sayılı Kanunda yer verilen suç türleri dik-
kate alınarak) affına ilişki düzenleme yapılması, 

c)    Kamu görevlilerinin izin haklarına (yıl-
lık, mazeret, analık, refakat, süt izni ile aylıksız 
vb izinlerine) ilişkin şart ve sürelerde değişiklik 
yapılması

d)    KİT personelinin izin sürelerine ve izin-
lerinin ertesi yıla devrine ilişkin düzenleme ya-
pılması

e)    Çeşitli kamu kurum ve kuruluşları ta-

MEMUR-SEN kaMU GÖREVlilERiNiN
TalEPlERiNi kaMU PERSoNEli
daNışMa kURUlU’Na Taşıdı
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rafından istihdamda zorluk çekilen bölgeler ve 
kamu personelin adil ve dengeli dağılımı ge-
rekçesine dayalı olarak uygulamaya konulan 
rotasyon ve zorunlu bölge hizmeti uygulama-
larının kapsam ve sürelerin yeniden değerlen-
dirilmesi,

f)    İstihdamda zorluk çekilen bölgelerde 
görev yapan/görev yapmak isteyen kamu gö-
revlilerine yönelik teşvik ödeme uygulamalarını 
hayata geçirilmesi, 

g)    Resmi tatillerde ve hafta sonu tatille-
rinde görev yapan kamu görevlilerinin ücret ve 
izin hakları, 

 4-    AYLIK, MAAş, ÜcRET VE MALİ 
HAKLARA İLİşKİN KONULAR 

a)    Öğretim elemanlarının reel kayıplarının 
giderilmesi ve kayıpların telafisine ve akade-
misyenliğin özendirilmesine dönük maaş/ücret 
iyileştirilmesi yapılması

b)    KİT’lerde ücret gruplarının sayısının 
azaltılması ve grupların kapsamlarının yeniden 
belirlenmesi, 

c)    Fazla çalışma ücretlerine ilişkin mağ-
duriyetlerin giderilmesi ve fazla çalışmaya da-
yalı maktu ücret ödemesi yapılan kurumlardaki 
kamu görevlilerinin 666 sayılı KHK kapsamlı 
mağduriyetleri,

d)     Ek gösterge oranlarının artırılması ve 
ek göstergeden yararlanamayan kamu görevli-
lerine yönelik ek gösterge düzenlenmesi, 

e)    Kadın kamu görevlilerine yönelik po-
zitif ayırımcılık uygulamaları (doğuma dayalı 
aylıklı izin süresinin artırılması, çocuk için ilave 
kademe, emeklilik yaşı ve hizmet süresinde her 
çocuk için indirim, çocuk için ilave kademe ve-
rilmesi vb. )

f)    Hamile ve emziren kadın kamu görevli-
lerinin çalışma saat ve sürelerine ilişkin İş Sağ-
lığı ve Güvenliği Kanunu ve bağlı yönetmelikleri 
ile Devlet Memurları Kanunu hükümleri arasın-
daki çelişkinin giderilmesi, 

g)    Engelli kamu görevlilerinin kariyer un-

vanlara atanabilmelerine yönelik düzenleme 
yapılması, 

h)    Engelli kamu görevlilerine yönelik per-
sonel servisi uygulamaları ve işyerleri ile kamu 
hizmet binalarının engelli kamu görevlilerinin 
hayatını kolaylaştıracak ve verimliliğini artıra-
cak şekilde düzenlenmesi, 

 5- SOSYAL GÜVENLİK HAKKINA VE 
MEVzUATINA İLİşKİN KONULAR 

a)    Emekli ikramiyesinin hesabında 30 yıl-
lık hizmet süresi sınırlamasının kaldırılması

b)    Emeklilere maaş promosyonu

c)    Emekli kamu görevlilerine aile ve çocuk 
yardımı ödenmesi

d)    Emekli maaşının hesaplanmasında “ek 
ödeme”, “döner sermaye” ve benzeri ödeme ka-
lemlerinin dikkate alınması

e)    Tazminat yansıtma oranlarının yüksel-
tilmesi 

f)    Fiili hizmet zammından yararlanacak 
kamu görevlilerin kapsamının genişletilmesi, 

g)    Disiplin cezaları affedilenler ile ara re-
jim döneminde istifa edenlerin açıkta geçen 
sürelerine ilişkin sosyal güvenlik primlerinin 
ödenmesine yönelik yasal düzenlemelerin ek-
sikliklerinden kaynaklanan mağduriyetler, söz 
konusu sürelere ait prim borçlanması yapan-
ların ödedikleri primlerin iadesi, prim ödenen 
sürelerin kazanılmış hak aylığı açısından de-
ğerlendirilmesi, bu kapsamda bulunan perso-
nelden emekli olanların hak (emekli ikramiyesi 
ve emekli maaşı) kayıplarının giderilmesi

 6-    SOSYAL HAK VE YARDIMLARA 
İLİşKİN KONULAR

a) Aile yardımına ilişkin tutarın artırılması, 

b)    İstihdamda zorluk çekilen il/ilçelerde 
görev yapan-görev yapmak isteyenlere aile-
çocuk yardımı tutarlarının artımlı olarak öden-
mesi, 

c) Kamu görevlilerine ilk evliliklerinde evlilik 
yardımı yapılması, 

d)    Kamu görevlilerinin çocuklarına yönelik 
ücretsiz kreş uygulaması-kreş ücretinin kamu 
tarafından karşılanması

 

7- KAMU PERSONEL SİSTEMİNE VE 
KAMU GöREVLİLERİNE İLİşKİN BAzI 

KONULAR 

a)    Özelleştirme kapsamındaki kamu kurum 
ve kuruluşlarındaki personelin diğer kurum/ku-
ruluşlarına atanmalarında yaşanan sıkıntıların 
giderilmesi, 

b)     Özelleştirme kapsamında istihdam 
fazlası personel olarak belirlenen kamu gö-
revlilerinin özlük ve mali haklarının, kariyer ve 
liyakat kapsamındaki kazanılmış haklarının ko-
runmasına dönük düzenleme yapılması, 

c)    Özelleştirme kapsamında araştırmacı 
kadrolarına atanan kamu görevlilerinin ek gös-
terge dahil mali haklar bağlamında yaşadıkları 
sıkıntıların giderilmesi, fark tazminatı uygula-
masında kamu görevlisi aleyhine sonuç doğu-
ran kıstasların değiştirilmesi, 

d)    Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarında 
görev yapan personelin döner sermaye ödeme-
lerinden (ek ödeme kapsamında mahsuplaşılan 
kısım açısından) gelir vergisi kesintisi yapılma-
ması, 

e)    Atama ve yer değiştirme yönetmelikle-
rinde rotasyon uygulamasına yer verilen kamu 
kurum ve kuruluşlarının konuyla ilgili düzenle-
melerinde yeniden düzenleme yapılması, 

f)    Son düzenlemeyle sözleşmeli statüden 
kadrolu statüye geçirilenlerin beş yıl süreyle 
kurumlararası nakil yapmasına ilişkin sınırla-
manın kaldırılması/esnetilmesi

g)    Toplu sözleşme hükümlerinin uygulan-
masında isteksiz davranan kamu kurum ve ku-
ruluşlarının ve yöneticilerinin uyarılması  

8-  HİzMET KOLLARINA DAHİL 
KONULAR 

a)    İş ve Meslek Danışmanlarının kadrola-
rının artırılması ve kadroya geçişte ücretlerinin 
düşmemesi, 

b)    TARGEL kapsamında istihdam edilen ve 
kadroya geçen personelin durumu, 

c)    Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde gö-
rev yapan personelin mali ve sosyal hakları ile 
özellikle GATA olmak üzere TSK kapsamındaki 
sağlık kurumlarında görev yapan sivil persone-
lin ek ödeme-performans ödemesi konusu, 

d)    Özelleştirme nedeniyle ve istihdam faz-
lası personel olarak belirlenmesine bağlı olarak 
Araştırmacı kadrosu/pozisyonuyla ilişkilendiri-
lenlerin mali, sosyal ve özlük hakları 

gibi ağırlıkla hizmet koluna ilişkin konular 
hizmet kollarında yetkili olan sendikalarımız 
tarafından gündeme getirilip, talep, teklif ve 
beklentiler ifade edilecektir. 
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Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğ-
du, “Darbelerin tamamı kirlidir.  28 Şubat post 
modern darbesi de bu kirliğiyle tarihe geçmiş-
tir. Böyle bir darbenin ’bin yıl sürecek’ diyen 
aktörleri tankları yürüttükleri caddeden cezae-
vi araçlarıyla hukuk önüne çıkarılıyor. Bunu ül-
kemiz adına, milletimiz adına, hukuk adına bir 
fırsat olarak, değer olarak görüyoruz” dedi.

Ankara Adliyesi önünde 28 Şubat davasıyla 
ilgili basın açıklaması yapan Gündoğdu, o dö-
nemde sendika ve ülke adına zarar gördükle-
ri için 28 Şubat davasına müdahil olduklarını 
söyledi.

Memur-Sen örgütü olarak bütün darbelere 
karşı olduklarını söyleyen Gündoğdu, “Her dar-
be bizim zarar gördüğümüz gibi sadece eğitim 
hakkını, çalışma hakkını gasp eden biri süreci 
beraberinde getirmez. Aynı zamanda yeni do-
ğan ve doğacak nesillerin ideallerini, hayalle-
rini de yok eder. Her darbe eğitim ve çalışma 
hakkının kesilmesinin yanında sağlıklı yaşama 
hakkını da gasp etmiş olur. Darbelerin tama-
mı kirlidir.  28 Şubat post modern darbesi de 
bu kirliğiyle tarihe geçmiştir. Böyle bir darbe-
nin ’bin yıl sürecek’ diyen aktörleri tankları yü-
rüttükleri caddeden cezaevi araçlarıyla hukuk 
önüne çıkarılıyor. Bunu ülkemiz adına, milleti-
miz adına, hukuk adına bir fırsat olarak, değer 
olarak görüyoruz” ifadesini kullandı.

Davada, dönemin askeri vesayetinin yar-
gılandığını ancak medya, siyaset ve akademik 
ayağına dokunulmadığına vurgu yapan Gün-

doğdu, davanın genişletilmesi gerektiği konu-
suna dikkat çekerek şöyle devam etti:

“Bu ülkede kim darbe yapmış ya da darbeye 
destek olmuşsa bunlar hukuk adına yargılan-
malıdır. Dönemin mağdurlarının haklarının iade 
edilmesi gerekiyor. Hukuk ve sosyal devlet an-
layışı bunu gerektiriyor. Artık bu militarist ana-
yasadan da kurtulmamız lazım. Geçici madde-
leriyle, devrim kanunlarıyla, devrim kanunlarına 
atıfta bulunulan maddeleriyle, tanımsız laikli-
ğiyle, evrensel hukukun gasp edilmesine daya-
nak olan ve yargının da Türk milleti adına değil, 
darbeciler adına karar verdiği, kirli ortamlara 
müsaade etmeyecek, özgürlüğü manifesto ara-
cı olarak ele alacak bir yeni anayasaya geçil-
mesi de lazım.”

Genel Başkan Gündoğdu, 12 Eylül ve 28 
Şubat darbelerine yönelik dava açılmasının 
Türkiye’nin demokratik bir kazanımı, millet ira-
desinin darbecilere karşı zaferi olduğunu söy-
ledi. Gündoğdu, hem 12 Eylül darbesinin hem 
de 28 Şubat darbesinin tüm karanlık noktaları 
aydınlığa kavuşuncaya kadar davalar kararlılık-
la sürdürülmesi gerektiğine belirterek 12 Eylül 
ve 28 Şubat darbelerinin anası 27 Mayıs dar-
besi ile 12 Mart Muhtırası’nı yapanlara karşı da 
dava açılması gerektiğini ifade etti.

Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğ-
du, “Bugün burada görülecek dava, Türkiye’nin 
siyasi kirlenmesine, demokrasinin çamura bu-
lunmasına, milletin iradesinin yok sayılmasına 
son verme çabalarından biridir. Ancak, biz dar-

beyi ve darbecileri yargılamayı yeterli görmü-
yoruz, yeterli göremeyiz. Yargı üstüne düşeni 
ivedilikle yapmalı ve bu davaları hızla karara 
bağlamalı, darbecilere hak ettikleri cezaları 
vermelidir” diye konuştu.

Duruşmayı izleyen Memur-Sen Genel Baş-
kanı Ahmet Gündoğdu, duruşma çıkışında basın 
mensuplarının sorularını yanıtladı.

28 Şubat davasına ilişkin duruşmayı izle-
yen Gündoğdu, mahkemeden ayrılırken yap-
tığı açıklamada, darbeyi destekleyen, öncülük 
eden, göz yuman herkesin yargılanması gerek-
tiğini söyledi.

Evrensel hukukun en temel hakkının savun-
ma olduğunu söyleyen Gündoğdu, yargılama-
dan sonra suçsuz olanların çocuklarının rahat 
edeceğini, huzura kavuşacağını, suçlu olanların 
da hak ettiği cezayı alacağını vurguladı.

Mahkemede iddianame okunurken 
Türkiye’nin hangi badirelerden geçtiğini bir 
kez daha hatırladıklarını dile getiren Gündoğ-
du, “28 Şubat süreci ’bin yıl sürecek’ diyenle-
rin 17. yılında hukuk önüne çıkmış olaması 
da yeni Türkiye’nin, hukuk devletini esas alan 
Türkiye’nin önemli bir kazanımı olarak görüyo-
ruz” diye konuştu.

Darbe mağdurlarının haklarının iade edil-
mesi gerektiğini, demokratik sosyal devletin 
bunlardan bir özür dileme mecburiyeti olduğu-
nu öne süren Gündoğdu, darbecilere pirim ver-
meyen, vesayetçilere destek olmayan yeni bir 
anayasanın yapılması gerektiğini ifade etti.

GüNdoğdU: daRBElERiN
TaMaMı kiRlidiR
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Memur Sendikaları Konfederasyonu 
(Memur-Sen), Türkiye Odalar ve Borsalar Birli-
ği (TOBB), Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB), 
Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-
İş), Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyo-
nu (TİSK),  Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu 
(Hak-İş) ve Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Kon-
federasyonundan (TESK) oluşan 7 sivil toplum 
kuruluşları temsilcileri, TESK Genel Merkezinde 
bir araya geldi.

Toplantıya Memur-Sen Genel Başkanı Ah-
met Gündoğdu, TOBB Başkanı Rifat Hisarcık-
lıoğlu, TZOB Başkanı Şemsi Bayraktar, Türk-İş 
Başkanı Ergün Atalay, TİSK Genel Sekreteri 
Bülent Pirler, Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan, 
ve TESK Başkanı Bendevi Palandöken katıldı.

Ortak basın açıklamasının yapıldığı top-
lantıda, sivil toplum kuruluşları adına bildiriyi 
TESK Başkanı Bendevi Palandöken okudu. İşte 
basın bildirisinin tam metni:

ÇÜNKÜ TÜRKİYE HEPİMİzİN

Toplumun farklı kesimlerini temsil eden 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Tür-
kiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB), Türkiye İşçi 
Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), Türkiye 
İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), 
Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Hak-İş), 
Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-
Sen) ve Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfe-
derasyonu (TESK) olarak buradayız.

Türkiye için üreten, çalışan bizler, içinden 
geçmekte olduğumuz süreci değerlendirmek 
için bir araya geldik.

Çünkü, o etrafı saran yolsuzluk iddiaları ve 
paralel devlet iddiaları, toplumsal barışı ve is-
tikrarı tehdit etmekte, demokrasiye ve iç barı-
şımıza açık şekilde tehlike oluşturmaktadır. 

- Küresel ekonomide yeni dengelerin 
oluştuğu bu dönemde, bu tartışmalara sap-
lanıp kalmamız, dünya yeniden kurulurken 
hızımızı kesme riski doğurmaktadır.

- Birlik ve beraberlik yerine ayrışmaları ve 
kamplaşmaları derinleştiren, kurumlara ve kural-
lara duyulan güveni ve ülke istikrarını tehdit eden 
gelişmeler, enerjimizi kalkınmaya, daha fazla re-
fah ve demokrasiye odaklanmamızı zorlaştırmak-
tadır. İçinde bulunduğumuz olumsuz süreçten bir 
an evvel çıkabilmemiz için bizler,

- Demokrasiyi, ekonomiyi ve iş dünyası-
nı tehdit eden bu yolsuzluk ve paralel devlet 
iddialarının üzerine kararlılıkla gidilmesini 
istiyoruz. 

- Demokrasinin temel ilkelerinden kuvvetler 
ayrılığını kuvvetler çatışmasına dönüştürecek 
tartışmalardan ve ayrışmalardan kaçınılmasını 
istiyoruz.

- Türkiye’nin güçlenmesinden huzursuz 
olanlara fırsat verilmemesini istiyoruz.

- Küresel krize rağmen sürdürdüğümüz eko-
nomik başarımızın sekteye uğramasına izin veril-
memesini istiyoruz.

- Avrupa Birliği’ne tam üyelik sürecinin 
zayıflatılmamasını, aksine sürecin hızlandı-
rılmasını istiyoruz.

- Türkiye’nin uluslararası imajını sarsacak gi-
rişimlerden hassasiyetle uzak durulmasını istiyo-
ruz. 

- Türkiye için üretenlerin, istihdam sağ-
layan kurum, kuruluş ve şirketlerimizin, iti-
barlarının zedelenmemesini, kamplaşmalara 
kurban edilmemesini istiyoruz. 

- İfade, düşünce, inanç ve teşebbüs hürriyetini 
güçlendirecek, özel hayata saygıyı pekiştirecek 
bir anayasa istiyoruz.

Bir kez daha hatırlatmak isteriz ki, yeni bir 
toplumsal mutabakat zeminine her zamankin-
den daha fazla ihtiyaç duyuyoruz.

Türkiye bugün hala yeni anayasasını bekle-
mektedir. 

- Evrensel hukuk ilkelerine uygun, AB 
normlarının hayata geçirilmesini kolay-
laştıracak, demokratik bir anayasanın ge-
rekliliği toplumun tüm kesimlerince kabul 
edilmektedir. 

- Yasama, yürütme ve yargı erklerinin tekrar 
bir çatışma yaşamaması ancak yeni bir Anaya-
sa ile sağlanabilir.

- cumhuriyetimizin 100.  yılı hedefleri-
ne odaklanan Türkiye’mizde  Meclisimize, 
siyasi partilerimize, bütün kurumlarımıza 
ve sivil topluma büyük bir görev düşmek-
tedir. Bu görev, cumhuriyetimizi güçlen-
dirmek ve demokratik, laik, sosyal hukuk 
devletini kurumsallaştırmak, gelecek ne-
sillere örnek bir Türkiye bırakmaktır.

- Unutulmamalıdır ki, yapmak zor yıkmak 
kolaydır. Bu ülkeyi yıpratacak, ortak kazanım-
larımızı heba edecek tutumlar, hepimize kay-
bettirir. 

- Ülke istikrarsızlığa sürüklenmemeli-
dir.

- Ülkemiz güçlü devlet geleneğiyle bu zor-
lukları da aşacak kudrete sahiptir.

- Hepimiz bu ülke için çalışıyoruz, bu 
ülke için üretiyoruz.

  - Gün ayrışma değil, bütünleşme günüdür. 

- Gün, günlük çekişmelerden sıyrılıp, or-
tak geleceğimiz için birlikte hareket etme 
günüdür.

STk’laRdaN SağdUyU ÇağRıSı
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Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğ-
du, 17 Aralık operasyonuyla başlayan süreçte 
yolsuzluk ve paralel devlet iddialarının hukuk 
çerçevesinde araştırılması gerektiğini söyledi. 
Gündoğdu, Küresel Operasyonunun hedefinin, 
Başbakan üzerinden Türkiye olduğunun altını 
çizdi.

 Memur-Sen’e bağlı Ulaştırma Memur-Sen’in 
5. Olağan Genel Kurulu’na katılan Genel Baş-
kan Ahmet Gündoğdu, son günlerde Türkiye’nin 
gündemini meşgul eden 17 Aralık operasyonu 
ve sonrasında yaşananları değerlendirdi. Gün-
doğdu, yolsuzluk ve paralel devlet iddialarının 
sonuna kadar hukuk kuralları içinde kalarak ve 
masumiyet karinesine dikkat ederek araştırıl-
ması gerektiğinin altını çizdi. Gündoğdu yolsuz-
luk iddialarının yanı sıra devleti hedef alan kü-
resel bir operasyonun olduğuna dikkat çekerek 
şöyle konuştu: “ Küresel Operasyonunun hedefi 
Başbakan üzerinden  büyük Türkiye’dir. Bunu da 

daha iyi anlamak için size bir tespitte buluna-
yım. Rahmetli Menderes Niçin İttihat ve Terak-
kiciler tarafından hedef alındı? Niçin millet düş-
manları onu idama götürdü? 18 yıl Rab’ca olan 
ezanı Arapça zanneden zavallıları ezanı Türkçe-
ye döndürdüğü milletin dinini dilini değiştirdiği 
o yapıda ezanı yeniden Arapça’ya döndürdüğü 
için Menderes hedef alındı. Rahmetli Özal Türk-
Kürt kardeşliğini tesis etmek ve çözüm sürecine 
o gün adım attığı için hedef alındı.Merhum Er-
bakan maddi ve manevi kalkınmayı birlikte ele 
aldığı için, bu milletin değerlerinden taviz ver-
mediği için ve Müslümanların uyanışının dünya 
mazlumlarının kurtuluş reçetesi olacağını hay-
kırdığı için Siyonistlerce hedefe oturtulmuştur. 
Merhum Yazıcıoğlu ‘Namlusu millete dönmüş 
tanklara selam durmam’ dediği için hedef alındı. 
Başbakanımız Davos’ta ‘One Minute’ dediği için, 
27 Nisan e-Muhtırası’na karşı darbecilere işinize 
bakın dediği için, Kamuda başörtü özgürlüğünü 
getirdiği için, referanduma öncülük ettiği için, 
imam-hatiplerin önünü yeniden açtığı için hedef 
alındı.”

“HERKES KENDİ İşİNİ YAPSIN”

 AK Parti ile Cemaat arasında yaşanan tartış-
malar hakkında da açıklamalarda bulunan Gün-

doğdu şunları kaydetti: “Dershanede Memur-
Sen gibi eğitimden anlayan tüm sivil toplum ör-
gütleri de ‘dershaneler kapatılmamalıdır, kapan-
malıdır’ demişti. Çünkü 120 bin öğretmen açığı-
nın olduğu bir ülkede dershanelerin kapatılması 
çözüm olmaz.” Hizmet hareketinin milletin gurur 
duyduğu okulları, Türkçe Olimpiyatları gibi STK 
projeleri devam ettirmesi gerektiğini dile geti-
ren Ahmet Gündoğdu; “Her kurumun kendi işini 
yapması lazım. Buradan cemaatlere de sesleni-
yorum: “Biz, sizi İslami hizmetlerinizle seviyoruz. 
Hizmetlerinize devam edin, okullar, camiler açın, 
din eğitimi verin, üniversiteler açın. Hepimizin 
görevi, yüzde 58 ‘evet’ ile oluşturduğumuz re-
ferandumda ‘hayır’ diyenlerin,  derin devletten 
medet umanların ekmeğine yağ sürmemek ol-
malıdır. Bütün cemaatler buna dikkat etmelidir.”

“PARALEL DEVLET İDDİASININ 
ÜzERİNE SONUNA KADAR 

GİDİLMELİDİR”

 Başkan Gündoğdu,İstanbul merkezli 17 Ara-
lık operasyonuna da değinerek, paralel devlet 
iddiası varsa bunun sonuna kadar üstüne gidil-
mesi gerektiğini söyledi. Başbakan Recep Tay-
yip Erdoğan’ın “Kendi çocuklarım bile olsa zerre 
kadar yolsuzluğa bulaşanı evlatlıktan reddede-

küRESEl oPERaSyoNUN hEdEfi 
BaşBakaN üZERiNdEN  

Büyük TüRkiyE’diR
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rim” sözünü hatırlatan Gündoğdu, bunun Türkiye 
Cumhuriyeti Başbakanı’nın söylemesi gereken 
en önemli söz olduğunu vurguladı ve sözlerine 
şu şekilde devam etti: “Siyaseti sendikacılığı 
başkaca görevleri hiç kimsenin kirli işleri des-
tekçisi konumuna getirmemiz mümkün değil. Bu 
anlamda da tereddüt yok. Elbette masumiyet 
karinesini de Uluslararası Hukuku da biliyorum. 
Yargı kararını verinceye kadar herkes masum-
dur.”

HER zAMAN MAzLUMLARIN 
YANINDA OLAcAĞIz

Mısır’da yapılan darbeyi hatırlatan Gündoğ-
du, “Mısır’da darbe oldu. Batı’nın en demokrat-
ları bile ‘Darbeye karşıyım ama Mursi bunu hak 
etti’ dediler. Tıpkı 28 Şubat sürecinde ülkemizde, 
‘Darbeye karşıyım ama Erbakan bunu hak etti’ 
diyen zavallılar gibi. Öyleyse bizler bugünlerde 
daha çok duyarlı olmak zorundayız” Suriye’deki 
İslam âlimleri ‘kedi, köpek eti yiyebilirsiniz’ diye 
fetva verir hale geldi. Suriyeli bir bacımız, ‘Ey 
batılılar, insan olarak bizi görmüyorsunuz, bari 
hayvan yerine koyun da belki bize sahip çıkarsı-
nız’ diye haykırıyor. Kendi ülkelerinde bir balina 
bile karaya vurduğunda ortalığı ayağa kaldıran 
Batı medeniyeti, Suriye’ye karşı çifte standart 
uyguluyor. Hz Ali’nin, ‘İnsanlar ya sizin dinde kar-
deşiniz ya da hilkatte, yaradılışta eşinizdir’ sözü 
gereği önce Müslüman olarak ümmet sorumlu-
luğunun gereğini yapmalıyız. İnsan olarak da do-
ğuştan gelen hakların gaspına göz yummama-
lıyız. Mal emniyeti, can emniyeti, din emniyeti, 
nesil emniyeti, akıl emniyeti ayaklar altındaysa, 
bu küresel darbelere karşı insan olan herkesle 
omuz omuza durmalıyız. İnsanlığın karşılaştığı 
felaketler karşısında dinini, milliyetini, cinsiyeti-
ni sorgulamadan mazlumun yanında yer alma-
mız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

 “DERSHANELER SEBEP DEĞİL, 
SONUÇTUR”

Başkan Gündoğdu, dershanelerin dönüştü-
rülmesiyle ilgili : “Dershane olayı bizim işimizdir. 
Ben eğitimciyim. Memur-Sen’in en büyük sendi-
kası Eğitim-Bir-Sen’in Genel Başkanıyım. Eğitim 
konusu bizim işimiz olduğu için pedagojik yapı 
hazırladık. Sonuç olarak dedik ki ‘Dershaneler 
kapatılmamalıdır, kapanmalıdır. Çünkü dersha-
neler sebep değil sonuçtur. 120 bin öğretmen 
açığı olduğu sürece sınavlar tek amaç ve çocuk-
ların kalitesi daha çok test çözenin kaliteli olduğu 
sürece dershaneler olur. Devlet işini yapmıyorsa 
dershaneler çakma ürün olarak ortaya çıkar. Siz 
eğitimi kaliteli olarak verin dershanelere gerek 
kalmaz dedik’ ifadelerini kullandı.”

Kamuda başörtü özgürlüğü hakkında konu-
şan Gündoğdu şunları kaydetti: “10 Aralık 2012 
tarihinde Meclisin önünde başkanlarımızla ye-
niden kılık-kıyafet yasağına son verilmesi için 
ve eğitim, siyaset ve çalışma hakkında eşitlik 
talebiyle eylem başlattık. 2013 yılında bu imza 
kampanyasına dönüştü. İmza kampanyasını baş-
lattığımız günlerde, bugün iktidarın da birçok 
yöneticisinin ‘Niyetimizi görmüyor musunuz bizi 
niye sıkıştırıyorsunuz? Siz şöyle kötüsünüz böyle 
kötüsünüz’ diye çıkışlarını hep beraber yaşadık. 
İmza kampanyasının standının önünden geçipte 
imza atamadan sırtını dönüp giden milletvekil-
leri gördük. Hiç önemli değil. Kimsenin niyetini 
hiç sorgulamadık. Başkanlarımızla Genel Başkan 
Yardımcılarımızla kamuda başörtü özgürlüğü 
problemini epeyce bir tartıştık. Hükümetin niyeti 
kamuda başörtü özgürlüğü sorununu çözmekse, 
Memur-Sen’in başlatmış olduğu kamuda Başör-
tü Özgürlüğü İmza Kampanyasından daha güçlü 
destek olmazdı. Kamu’da başörtü özgürlüğü için 
toplamış olduğumuz 12 milyon 300 bin imzayı 
hükümete teslim ettik. Arkasından sivil itaatsiz-

lik eylemi ile özgürlüğü başlattık. Bazı valiler bu 
yönetmeliğe aykırıdır dediler. Onların karşısına 
çıktık ve şunları söyledik: ‘Şapka kanunu yürürlü-
lükte siz şapka takmıyorsunuz, kanuna uymamak 
suç değilse bu ucube yönetmeliği tanımamak 
erdemdir. Ahlaklı olan herkesin yapması gereken 
iştir’ dedik. Fiili olarak sorunu çözdük. Şunu da 
belirtmek isterim ki, Hükümetin de hakkını yeme-
yelim. Hükümet yönetmeliği değiştirerek huku-
ken sorunu çözdü ve kamuda başörtüsü Mecliste 
özgür hale geldi. Böylece başörtülü milletvekilleri 
Meclise başörtüsü ile girdi. O standın önünden 
geçerken standı görmeden geçermiş gibi yapan 
milletvekilleri, ‘Biz mecliste muhalefet partisinin 
milletvekillerine bile ‘Bacım’ dedirttik’ diyorlar. 
‘Bacım’ dedirtildiği doğru ama dedirten siz de-
ğilsiniz. Başörtülüyü gördüğünde kırmızı görmüş 
boğaya dönen ana muhalefet partisinde 11 mil-
yon oyu olan bu partiye başörtülülerine ‘Bacım’ 
dedirten Memur-Sen in yaptığı faaliyeti ile or-
taya çıkan 12 milyon 300 bin imzadır. Bu imza 
sahiplerine teşekkür ediyorum.”

 Konuşmanın sonunda Gündoğdu, Mısır’da 
demokrasinin askıya alınmasını kınadıklarını be-
lirterek salondaki katılımcıları Rabia işareti ya-
parak katılımcıları selamladı 

Ulaştırma Memur-Sen Genel Başkanı Can 
Cankesen,  demokratik değerleri barındıran bir 
kitle sendikası olduklarını, tüm çalışanları birlik, 
beraberlik, hak ve hukuk mücadelesinde örgütle-
meyi hedeflediklerini dile getirdi.

İcazetli bir sendikal hareketi uygun görme-
diklerini belirten Cankesen, “Ulaştırma Memur-
Sen olarak tabuları kutsallaştırarak onlar üze-
rinden söylem geliştirmedik, tam aksine tabuları 
yıkarak insanların daha özgür bir ortama ve hu-
zura kavuşmaları yönünde çaba göstermekteyiz” 
ifadelerini kullandı.
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Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gün-
doğdu ve Memur-Sen Yönetim Kurulu Üyeleri 
Prof. Dr. Necmettin Erbakan Vakfı’nı ziyaret 
etti.

Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gün-
doğdu, Memur-Sen Genel Başkan Vekili, Toç 
Bir-Sen Genel Başkanı Günay Kaya, Memur-
Sen Genel Başkan Yardımcısı ve Enerji Bir-
Sen Genel Başkanı Hacı Bayram Tonbul, 
Memur-Sen Genel Başkan Yardımcıları Meh-
met Emin Esen ve Ekrem Yavuz, Necmettin 
Erbakan Vakfı’nın Ankara’da olan merkezini 
ziyaret etti. Ziyaretçileri Vakıfın Genel Baş-
kanı ve Necmettin Erbakan’ın oğlu Dr. Fatih 
Erbakan ve yönetim kurulu üyeleri karşıladı.

Milli Görüş Lideri merhum Prof. Dr. Nec-
mettin Erbakan,  mühendislik zekasını, siya-
sal, toplumsal, sosyal ve ekonomik alanlara 
transfer etmesini bilmiş öncü isimlerden 
biri olduğunu belirten Gündoğdu, “Liderlik 
yaparken dayandığı temel zemin medeniyet 
değerlerimiz ve maneviyat dünyamız olmuş-
tur. İnşacı ve ihyacı bir kimliğiyle Batı kapi-
talizminin yıprattığı ve  yozlaştırdığı değer-
lerimizi yeniden inşa etme mücadelesi ver-
miştir. Özellikle yetiştirdiği imanlı gençlik ile 
de büyük ölçüde bu hedefine ulaşmıştır” diye 
konuştu.

ADİL DÜzENİN MİMARIDIR

Erbakan’ın Milli Görüş Hareketi’nin li-
deri olduğunu söyleyen Ahmet Gündoğdu, 
Erbakan’ın kurduğu ve büyüttüğü bu hare-
ketin, fikir ve projelerini oluştururken, kendi 
medeniyet köklerinden beslendiğini, bununla 
da yetinmediğini belirterek şunları söyledi: 
“Erbakan Hoca, yeni uygulamalarıyla mede-
niyetimizin gelişerek zenginleşmesine katkı 
sundu. Küresel sömürü ve savaşın yerine kü-
resel bir adil düzen kurmak istiyordu. D-8’le 

başlayan daha sonra D-60’la devam edecek 
ve tüm dünyayı manevi kalkınma ve barışla 
kucaklayacak bir küresel sistem planlamıştı.  
Türkiye’nin dünya ölçeğinde lider ülke olma-
sı hedefleniyorsa küresel vizyona sahip bu 
proje mutlaka hayata geçirilmelidir.  Meh-
met Akif Ersoy’un “Tek dişli canavar” olarak 
tanımladığı, konfederasyonumuzun kurucusu 
Mehmet Akif İnan’ın ise öldürücü ve felç edici 
“Paslı bıçak”a benzettiği Batı medeniyetine 
karşı her zaman alternatifler ortaya koymuş, 
büyük Türkiye ideali ve büyük İslam Mede-
niyeti fikrini sürekli toplumun nazarına sun-
muştur.”

Necmettin Erbakan’ın insan ve hakikat 
merkezli bir sistemin kurulmasında sivil top-
lum kuruluşları, araştırma ve geliştirme mer-
kezleri, sendikalar ve birliklere özel önem 
verdiğini hatırlatan Gündoğdu, “Onun, tavsi-
yeleri ve öncülüğü doğrultusunda  sendikalar, 
esnaf birlikleri, öğretmen ve teknik eleman 
dernek ve vakıfları kurulmuş ve kurulmaya 
devam etmektedir. Bu kuruluşlar Türkiye’nin 
demokratikleşmesi, büyümesi, kalkınması, 
medeniyet ve kültür değerlerinin inşası nok-
tasında lider rol üstlenmişler, bu rollerini bu-
gün de artırarak sürdürmektedirler” dedi.

 Genel Başkan Gündoğdu, merhum Prof. 
Dr. Necmettin Erbakan hocamın Memur-Sen 
büyük ailesi nazarında da özel bir değeri ol-
duğunu belirterek “Türkiye Cumhuriyeti 54. 
Başbakanı ve Milli Görüş Lideri merhum 
Prof. Dr. Necmettin Erbakan sendikalarımı-
zın kuruluşundan itibaren manevi destekle-
riyle hep yanımızda oldu. Başbakanlığı döne-
minde kamu görevlileri, işçiler ve emekliler 
Cumhuriyet tarihinin en yüksek zammını aldı. 
Türkiye’nin maddi ve manevi kalkınmasında 
İslam dünyasının birlik ve beraberlik içinde 
olması yolunda ortaya koyduğu projelerle 
kubbede hoş bir seda bırakan merhum Hoca-

ma bir kez daha Allah’tan rahmet diliyorum” 
ifadelerini kullandı.

MİLLİ GöRÜş HAREKETİNİN 
LİDERİDİR

Vakıf hakkında bilgi veren Dr. Fatih Er-
bakan, “Prof.Dr.Necmettin Erbakan Vakfı 
Milli Görüş’ün tek ve değişmez lideri Erba-
kan Hocamızın ideallerini yaşatmak, Milli 
Görüş fikriyatını yeni nesillere aktarmak ve 
şuurlu kadroları yetiştirmek üzere çalışma-
lar yapacaktır. Erbakan Hocamızın bir bilim 
insanı,ilim adamı, siyasetçi, ekonomist olma-
sının yanında büyük bir manevi değer olduğu 
gerçeğini de inşallah bu çalışmalarımız çer-
çevesinde toplumumuza anlatacağız” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile ge-
tiren Fatih Erbakan, ziyaretçilerine Erbakan 
Vakfı motifli kahve fincanı hediye etti.

MEMUR-SEN’dEN
ERBakaN Vakfı’Na ZiyaRET
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Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğ-
du, Suriyeli vatandaşlara yönelik yardım kam-
panyası genelgesi kapsamında Başbakanlık 
AFAD Koordinasyonunda, Başbakan Yardımcısı 
Beşir Atalay‘ın Başkanlığındaki İnsani Yardım 
Değerlendirme Toplantısı’na katıldı.

Toplantıda Suriye’nin içinde bulunduğu içler 
acısı kötü durumuna vurgu yapan Gündoğdu, 
Türkiye olarak dünyanın neresinde bir mazlum 
varsa yardım etmeye gayret ettiklerini belirtti 
ve Suriye’de çocukların öldüğüne dikkat çekti. 
Suriye’de çocukların açlıktan ve soğuktan öldü-
ğünü dile getiren Gündoğdu, geçen yıl Memur-
Sen’in de içinde bulunduğu ‘Bir mama, bir bez’ 
, ‘Bir ekmek, bir battaniye’ kampanyalarının ye-
niden başlatılması gerektiğini belirtti. Onlar için 
yardım, bizim için yeniden diriliş olacaktır diyen 
Gündoğdu, “Yardım kampanyasını bir an önce 
başlatmamız gerekir. Bu konuda geç kaldığımızı 
düşünüyorum” şeklinde konuştu.

“GözÜMÜzÜN öNÜNDE  
ÇOcUKLAR öLÜYOR” 

Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, 
Suriyeli vatandaşlara yönelik yardım kampanya-
sı genelgesi kapsamında Başbakanlık AFAD Ko-
ordinasyonundaki İnsani Yardım Değerlendirme 
Toplantısı’na katıldı. Türkiye olarak dünyanın ne-
resinde bir mazlum varsa yardım etmeye gayret 
ettiklerini belirten Gündoğdu, Suriye’de çocuk-
ların öldüğüne dikkat çekti. Suriye’de çocukla-
rın açlıktan ve soğuktan öldüğüne vurgu yapan 
Gündoğdu, “Geçen yıl yapılan ‘Bir mama, bir bez’ 
, ‘Bir ekmek, bir battaniye’ kampanyalarının ye-
niden başlatılması gerekiyor. Çünkü gözlerimizin 
önünde çocuklar ölüyor. Birkaç aydır sivil top-

lum kuruluşları yardım kampanyaları düzenledi. 
Memur-Sen olarak biz de bu yardım kampanya-
larına destek verdik ve bundan sonra da destek 
vermeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

 SURİYE İÇİN YARDIM TÜRKİYE İÇİN 
DİRİLİş VAKTİ

Hiçbir şeyin Suriyeli çocuklara yardım et-
meye engel olmaması gerektiğine vurgu yapan 
Gündoğdu, Suriye’de çocukların açlıktan öldü-
ğüne dikkat çekti ve şunları kaydetti: “Suriye’de 
masum ve zavallı çocuklar ölürken bizler rahat 
uyuyamıyoruz. Rahat uyumamamız lazım. Rahat 

uyuyorsak bizlerde sorun var demektir” diyen 
Gündoğdu, Suriyelilere yapılacak olan yardımın 
Türkiye için bir diriliş olacağını ifade etti.

Toplantıya Başbakanlık AFAD Başkanı Dr. 
Fuat Oktay’ın yanı sıra Başbakanlık Kamu Dip-
lomasisi Koordinatörlüğü Türk İşbirliği ve Ko-
ordinasyon Ajansı Başkanlığı, Anadolu Ajansı 
Genel Müdürlüğü, Türkiye Diyanet Vakfı Genel 
Müdürlüğü, Türk Kızılayı Genel Başkanlığı, Türki-
ye Odalar ve Borsalar Birliği, İslam Dünyası Si-
vil Toplum Kuruluşları Genel Sekreterliği, Hak-İş 
yetkilileri ve Uluslararası Rabia Platformu tem-
silcileri de katıldı.

hiÇBiR şEy SURiyElilERE
yaRdıM ETMEyE ENGEl dEğil
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Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğ-
du,  komşu Suriye halkı için başlatılan “Sana 
İhtiyacım Var” kampanyasına halkın tamamının 
sahip çıkması gerektiğini  söyledi. Gündoğdu, 
bu kampanyanın sadece bir yardım kampanya-
sı olarak görülmemesine dikkat çekerek şöyle 
konuştu: “Bugün başlatılan kampanya aynı  za-
manda komşuluk hukukunun bir gereği olarak 
görülmeli. Kadirşinas halkımız her akşam aç 
uyuyan ve soğuktan donarak ölen Suriyeli kar-
deşlerimizin umudu olduğunu unutmamalıdır.”  

Suriye’de, başta çocuklar olmak üzere kadın, 
yaşlı ve hastaların hayata tutunabilmeleri için 
Memur-Sen’in de aralarında yer aldığı Başba-
kanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı 
(AFAD),Türk Kızılayı, Hak-İş, Diyanet Vakfı ve 
Anadolu Ajansı gibi kurum ve sivil toplum ör-
gütleri,  İnsani Yardım Platformu çatısı altında  
“Sana İhtiyacım Var” yardım kampanyası başlat-
tı. Kampanya İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde 
bir basın toplantısıyla kamuoyuna duyuruldu.  
Toplantıda konuşan Memur-Sen Genel Başkanı 
Ahmet Gündoğdu, kampanyanın insan ve üm-
met olma sorumluğunun bir yansıması olacağını 
dile getirdi. Memur-Sen’in kuruluşundan bugüne 
kadar dünyanın neresinde olursa olsun mazlum 
ve mağdurların yaralarının sarılmasında öncü 
olduğunu kaydetti. Gündoğdu, İslam medeniye-
tinin yaşatmayı esas aldığını belirterek, “Bugün 

sadece Suriye için değil, mazlum ve mağdur kim 
varsa ona yardım elinin uzanması için çok daha 
güçlü bir şekilde haykırmamız gerekiyor. Bizim 
medeniyetimiz yaşatmayı esas alan bir medeni-
yettir. Böyle bir medeniyetin temsilcileri olarak 
‘Sana İhtiyacım Var’ kampanyasına daha çok 
sahip çıkmalıyız. Çünkü hemen yanı başımızda 
her gece aç uyuyan, soğuktan donarak hayatını 
kaybeden insanlar varken; yaşananlara seyirci 
kalmamız ve susmamız doğru değildir. ‘Çocuklar 
uyurken susmalıyız ama öldürülürken asla sus-
mamalıyız.’ şeklinde konuştu.

 Genel Başkan Gündoğdu, Memur-Sen’in 
geçtiğimiz yıllarda da komşu Suriye halkı için 
‘Bir Ekmek Bir Battaniye’ ile ‘Bir Mama Bir Bez’ 
kampanyasına öncülük ettiğini anımsatarak söz-
lerine şu şekilde devam etti: “Bugün de  Suriyeli 
kardeşlerimiz için yeni bir  yardım seferberliği 
başlattık. Orda açlıktan ölen çocuklar,  soğuktan 
donan insanlar var. Açlık ve sefaletin boyutları o 
kadar ileri boyutlara ulaştı ki Suriye’deki  İslam 
alimleri ‘Kedi köpek eti yiyebilirsiniz’ şeklinde 
fetva veriyor. Durum bu kadar vahim iken biz 
tok yatamayız. Vicdan sahibi hiç kimse bu du-
ruma kayıtsız kalamaz. Hepimiz bu kampanyaya 
destek vermeliyiz. Millet olarak elimizden geleni 
yapacağımızı düşünüyorum. Demokrasi havarisi 
kesilen Batılı devletler yaşanan vahşet ve yok-
sulluğa seyirci kalıyorlar. Bir ay önce bir bacı-

mız, ‘Ey Batılılar bizi adam yerine koyup sahip 
çıkmadınız, bari hayvan yerine koyun, belki sahip 
çıkarsınız’ diye çağrıda bulunuyor.  Suriye’de in-
sanlık ciddi bir sınavdan geçiyor. Bu kadirşinas 
millet bugüne kadar yaptığının en iyisini yine 
yapacaktır.”

BATI, SURİYE’DEKİ KATLİAMA 
SEYİRcİ KALDI

Suriye’de  3 yıldır yaşananların soykırıma 
dönüştüğünü dile getiren Gündoğdu, “Suriye’de 
vahşetin, katliamın, sefaletin yaşandığını hepi-
miz biliyorduk. Ama son yayınlanan fotoğraflar 
bu soykırımı bir kez daha gözler önüne serdi. Bir 
diktatörün savaş suçlusu olması için bunların 
binde biri yeterliyken, hala ses çıkarması gere-
ken bir çok Batılı insan hakları kuruluşu ve Bir-
leşmiş Milletler gibi kurumlardan ses yok. Dikta-
tör Beşar Esed, kimyasal silah kullanana kadar 
Batı ülkelerinden hiç bir ses çıkmadı. Kimyasal 
silah kullanmadan öldürmeye devam edilsin 
mi deniliyor. Burada bir medeniyet mücadelesi 
olduğunu görmemiz lazım. Batı medeniyeti öl-
dürmeyi geçim kaynağı ediniyor. Her seferinde  
dünyanın demokrasi havariliğine soyunan Batı 
yaşananları sadece seyrediyor” dedi.

Gündoğdu, sözlerini kampanyaya destek ve-
ren tüm sivil toplum kuruluşlarına teşekkür ede-
rek tamamladı.

GüNdoğdU:‘SaNa ihTiyaCıM VaR’ 
kaMPaNyaSıNa TaM dESTEk VERECEğiZ
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özGÜRLÜĞE 12 MİLYON 300 BİN İMzA ATILDI

Memur-Sen, kamuda kıyafet özgürlüğü için 14 Ocak 2013’de Türkiye 
genelinde ‘Özgürlük İçin 10 Milyon İmza’ kampanyası başlattı. Bir ay süren 
kampanyaya rekor katılımla 12 milyon 300 bin kişi destek verdi.

Memur-Sen’in yasaklara tepki vermek yerine özgürlüğü bizzat yaşama-
nın doğru olacağı kanaatiyle de kamuda serbest kıyafet eylemi başlatmış 
ve kamu görevlilerinin fiilen kaldırdığı başörtüsü yasağına ve diğer kıyafet 
sınırlamalarına hukuken de son verdiklerini belirten Gündoğdu, “Milletimiz, 
Özgürlük İçin 10 Milyon İmza Kampanyası’na katılarak üzerine düşeni yap-
tı. Memur-Sen olarak bizler de üyelerimize, ülkemize karşı bir sorumlulu-
ğumuzu daha yerine getirmiş olmanın vicdani rahatlığını yaşıyoruz” dedi.

Çözüm süreci kapsamında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından 
oluşturulan 63 kişiden oluşan Akil insanlar Heyetinde yer alan Memur Sen-
dikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, 
Türkiye’nin 37 ilinde süreci anlattı. 

Türkiye Cumhuriyeti toprakları üzerinde yaşayan herkesin etle kemik 
gibi olduğunu belirten Ahmet Gündoğdu, bin yıllık kardeşlik hukukuna ni-
fak sokulamayacağının altını çizdi. 30 yıldır anaların ağladığını, gencecik 
insanların hayatlarını kaybettiğini ve maddi-manevi olarak ülkenin zarar 
gördüğünü söyleyen Gündoğdu, akil insanlar olarak İbrahim’in ateşine su 
taşıyan serçe misali, ocaklara düşen ateşi söndürmek için yola çıktıklarını 
ifade etti.

 2014-2015 yıllarını kapsayan ve kamu görevlilerinin bu yıllardaki mali ve 
sosyal haklarını belirleyecek olan toplu sözleşme görüşmeleri genel toplu söz-
leşme ve 10 hizmet kolunda tamamlandı. Kamu görevlilerinin geneline yönelik 
hakların belirlendiği genel toplu sözleşme ilk defa imzalanmış oldu. 

Memurların haklarının savunucusu olan Memur-Sen, Toplu Sözleşme 
Masası’nda Kamu görevlilerinin taban aylığında 1 Ocak 2014’ten geçerli 
olmak üzere brüt 175, net 123 TL artış sağladı. 4/C’linin ücretleri bu toplu 
sözleşmeyle, 1 Ocak 2014’ten itibaren aile (eş ve çocuk) yardımı dâhil olmak 
üzere, brüt 590, net 493 TL arttı. Bekar 4/C’li personelin ücretindeki artış ise 
net 253 TL, brüt 350 TL oldu.Taban aylığa yapılan yüzde 17 zam, 1 Ocak 2014 
tarihinden sonra emekli olan kamu görevlilerinin (30 yıllık hizmet süresi üze-
rinden) emekli ikramiyelerinde 5.250 TL artış olmasını sağladı.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Memur-Sen Konfederasyonu’na bağlı 
Genç Memur-Sen’in Altınpark’ta düzenlenen programına katıldı.

Memur-Sen’in bir Sivil Toplum örgütü olarak başarılı çalışmalara imza 
attığını belirterek Memur-Sen’in sağduyulu çalışmalarından dolayı teşek-
kür eden Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, “Memur-Sen bir memur sen-
dikaları konfederasyonu olmanın ötesinde Türkiye’nin etkili, güçlü bir sivil 
toplum örgütü olarak gerçekten çok başarılı çalışmalara imza atıyor. Gay-
retli çalışmalarından dolayı şükranlarımı sunuyorum” dedi. 

Başbakan Erdoğan, “Memur-Sen bir memur sendikaları konfederasyo-
nu olmanın ötesinde Türkiye’nin etkili, güçlü bir sivil toplum örgütü olarak 
gerçekten çok başarılı çalışmalara imza atıyor. Burada Memur-Sen’e özel-
likle çözüm sürecine verdiği katkılardan, teşekkür ediyorum” diye konuştu.

2014 MEMURLARIN YÜzÜNÜN GÜLDÜĞÜ YIL OLAcAK

ERDOĞAN: MEMUR-SEN STK OLARAK  
ÇOK BAşARILI İşLERE İMzA ATIYOR

MEMUR-SEN 2013’TE TaRih yaZdı

GÜNDOĞDU ‘MİLLİ BİRLİK VE KARDEşLİK  
PROjESİ İÇİN YOLLARDA
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YÜz BİNLER ‘MISIR İÇİN DİRENİş İNSANLIK İÇİN DİRİLİş’ 
MİTİNGİNDE BULUşTU

Memur-Sen, Hak-İş, Mazlum-Der ve Anadolu Gençlik Derneği’nin oluştur-
duğu “Mazlum Mısır Halkı İle Dayanışma Platformu”nun düzenlediği “Mısır İçin 
Direniş İnsanlık İçin Diriliş” mitinginde; yüz binlerce insan Mısır’da, Suriye’de ve 
dünyanın pek çok yerinde Müslümanlara yönelik yapılan zulümlere dur demek 
için Sıhhiye Meydanı’nda buluştular. 

Zalimlerin karşısında, mazlumların yanında olduğunu haykırmak için Sıhhi-
ye Meydanı’nı dolduran yüz binleri selamlayan Memur-Sen Genel Başkanı Ah-
met Gündoğdu, burada yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Mısır’da, Suriye’de 
insanlar katlediliyor, insanlık yok ediliyor, demokrasi, insan hakları ve insan 
onuru çiğneniyor, seyirci kalmayacağız, sessiz durmayacağız. ”

Memur-Sen, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü Çanakkale’de kutladı.  
Çanakkale ruhuna yakışan ve bayram havasında geçen 1 Mayıs kutlama-
larına Türkiye’nin dört bir yanından yüz binlerce Memur-Sen üyesi katıldı. 

Türkiye’nin 7 bölgesini temsil eden halk oyunu ekiplerinin gösterileri 
yaptığı Emek ve Dayanışma Günü’nün de birlik ve beraberlik mesajları ve-
rildi. Burada bir konuşma yapan Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gün-
doğdu, 4/C’liler başta olmak üzere bütün sözleşmeliler ve geçici personel 
hemen kadroya alınması gerektiğine vurgu yaparak kamu görevlilerinin 
mali, özlük ve sosyal haklarının iyileştirilmesi gerektiğini belirtti.

Memur-Sen Genişletilmiş Başkanlar Kurulu toplantısı 25-28 Nisan 
2013 tarihlerinde Alanya’da yapıldı. Genel Başkan Gündoğdu, cüzdan değil, 
vicdan sendikacılığı yaptıklarını söyledi. 

Üç gün süren toplantıda memurların, kamu görevlilerin, 4/B, 4/C’ lilerin 
sosyal haklarının iyileştirilmesi, ek ödeme, eşit işe eşit ücret gibi konuların 
masaya yatırıldığı toplantıda konuşan Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet 
Gündoğdu, “Bizim yaptığımız, kuruş değil, duruş sendikacılığıdır. Ücretle 
ilgili sorunu telafi etmek mümkündür ama itibar kaybı olursa, onu yeniden 
ihdas etmek çok kolay değildir” dedi.

Memur-Sen kuruluşunun 19.yıl dönümünü büyük bir katılım ve coşkuyla 
kutladı. 11 Haziran 2013’de yapılan kutlama programında Kurucu Genel 
Başkan merhum Mehmet Akif İnan Hatıra Yarışması’nda dereceye girenle-
re de plaket verildi. 

Gecenin açılış konuşmasını yapan Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet 
Gündoğdu, sendikal mücadelede kamu görevlilerinin sesi olma yolunda 
toplu sözleşme dahil sayısız kazanım elde ettiklerini, milletin sesi olma yo-
lunda referandum dahil hayırlı işlerde emeklerinin olduğunu söyledi.

MEMUR-SEN’DEN EMEK VE  
DAYANIşMA GÜNÜ’NE YAKIşIR KUTLAMA 

GENİşLETİLMİş BAşKANLAR KURULU  
TOPLANTISI YAPILDI

MEMUR-SEN’İN SOYLU MÜcADELESİNDE 19. YIL

MEMUR-SEN 2013’TE TaRih yaZdı
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Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, 
son günlerde ortaya çıkan tablonun, Türkiye’nin 
hak ettiği bir tablo olmadığını belirterek, “Bugün 
Arakanlı, Suriyeli, Mısırlı, Gazzeli yetimin ve maz-
lumun ümidi olan ülkemizde hiç kimsenin darbe-
cilerin, hayırcıların ekmeğine yağ sürmeye hakkı 
yoktur” dedi.

 Memur-Sen Gaziantep İl Temsilciliği’nin dü-
zenlediği il divan toplantısına katılan Gündoğdu, 
geçen yıl kamuda başörtüsü özgürlüğü için baş-
lattıkları ‘10 Milyon İmza’ kampanyasına milletin 
rekor bir katılımla destek verdiğini hatırlatarak, 
“Kampanyaya, üyemiz olsun olmasın, halkımız 
12 milyon 300 bin gibi bir rekor ile katılarak, 
özgürlüğe ‘evet’ dedi. 12 milyon 300 bin imzayı 
hükümete teslim eder etmez  fiili olarak sorunu 
çözdüğümüz sivil itaatsizlik eylemimizi başlat-
tık. Daha sonra, hükümetin, kadınların eğitim, 
siyaset ve çalışma hakkının önündeki engelleri 
hukuken kaldırması ile Türkiye bir ayıptan daha 
kurtulmuş oldu. Çözüm süreci, kamuda başörtü 
özgürlüğü gibi yüzde yüz bir Memur-Sen projesi 
değil, devletin projesi, milletin kardeşlik projesiy-
di. Memur-Sen burada üzerine düşeni yaptı. İllere 

gittiğimizde gördüğümüz tablo, devletin ötekileri 
ile toplumun ötekilerinin beriki olma arzusuydu. 
Hükümetin son  demokrasi paketiyle, öteki ilan 
edilenler de kendilerini bu ülkenin berikisi olarak 
görmeye başladı” şeklinde konuştu.

 Türkiye’nin, son yıllardaki demokrasi yolculu-
ğuyla önemli kazanımlar elde etmesinin yanı sıra 
siyasi ve ekonomik istikrarın içte ve dışta bazı 
güçleri rahatsız ettiğini ifade eden Gündoğdu, 
şunları söyledi: “Türkiye’nin büyümesinden rahat-
sız olanlar, ilk olarak Taksim Gezi Parkı olaylarını 
organize ettiler. Burada dik duran ve millete oy-
nanan oyunu bozan hükümete şimdi yeni bir oyun 
oynanıyor. Bu oyunda iç ve dış güçlerin işbirliğini 
görüyoruz. Küresel bir senaryonun içine yerleştiril-
miş yolsuzluk iddiası üzerinden ülke karıştırılmak 
isteniyor. Memur-Sen olarak, hiç tereddüt etme-
den yolsuzlukların üzerine sonuna kadar gidilme-
sini istiyoruz. Medeniyet değerlerimizin hükmü 
açıktır, rüşvet alan da veren de suçludur. Yetimin 
malına göz diken varsa, sonuna kadar üzerine gi-
dilmelidir. Ancak kimse uluslararası oyunu gizle-
mek için yolsuzluk iddialarını kendine perde yap-

masın. Rahmetli Adnan Menderes’ten rahatsız 
olanların gayesi neyse, Turgut Özal’dan, Muhsin 
Yazıcıoğlu’dan, Necmettin Erbakan’dan rahatsız 
olanlar bugün yine ülkenin seçilmiş başbakanı 
üzerinden ülke istikrarını hedef alıyor. Yasama, 
yürütme, yargı kuvvetler ayrılığı ilkesi  bugün yara 
almış, devlet çatışmasına dönmüş gözüküyor. Bu, 
Türkiye’nin hak ettiği bir tablo değildir. Onun için 
hukukun üstünlüğüne yeniden geçmemiz lazım. 
Bugün Arakanlı, Suriyeli, Mısırlı, Gazzeli yetimin 
ve mazlumun ümidi olan ülkemizde hiç kimsenin 
darbecilerin, hayırcıların ekmeğine yağ sürmeye 
hakkı yoktur.”

Genel Başkan Ahmet Gündoğdu, kavgadan 
değil, diyalogdan yana olduklarını kaydederek, 
“Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen, hatır değil, tavır 
sendikacılığı yapmaktadır. 2012 yılı toplu sözleş-
mesinde çalışanlara yapılan yanlışa karşı iş bırak-
ma eylemi gerçekleştirerek, kuruş sendikacılığı 
değil, duruş sendikacılığı yaptık” diye konuştu.

Eğitim-Bir-Sen Gaziantep Şube Başkanı ve 
Memur-Sen İl Temsilcisi Mithat Sevin ise, yap-
tıkları işin kuru bir ücret sendikacılığı olmadığı-
nı dile getirerek, “Değerler sendikacılığı, hizmet 
sendikacılığı, akademik ve sosyal sendikacılık ya-
pıyoruz. Sendika olarak, sadece ülkemizde değil, 
dünyanın neresinde olursa olsun, mağdurların ve 
mazlumların her zaman yanında olduk ve olmaya 
da devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcı-
sı Halil Etyemez’in de bir selamlama konuşması 
yaptığı toplantıya, Memur-Sen’e bağlı sendika-
ların Gaziantep Şube başkanları, il temsilcileri ve 
yönetim kurulu üyeleri, Genç Memur-Sen İl Baş-
kanı Mehmet Fatih Kocabaş ve yönetimi, Memur-
Sen Gaziantep Kadınlar Komisyonu Başkanı Ay-
fer Er ve üyeleri ile ilçe teşkilatları katıldı.

“hiÇ kiMSE daRBECilERiN, hayıRCılaRıN 
EkMEğiNE yağ SüRMEMEli”
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Memur-Sen, Hak-İş’in  ku-
ruluşunun 38. yılı törenine 
katıldı.  Kuruluş yıl dönümü 
programına katılan Memur-
Sen Genel Başkan Yardımcısı 
Mehmet Emin Esen, Hak-İş’in 
Türkiye’nin çok önemli sivil 
toplum kuruluşu olduğunu 
söyledi.

 Hak-İş  38. Kuruluş Yıldö-
nümü Etkinlikleri, 2. Kısa Film 
Yarışması Ödül Töreni yapıldı.  
Törende Memur-Sen Genel 
Başkan Yardımcısı Mehmet 
Emin Esen de bir selamlama 
konuşması yaptı. Genel Baş-
kan Yardımcısı Esen, konuş-
masına Memur-Sen Genel 
Başkanı Ahmet Gündoğdu’nun 
selamını ileterek başladı. 
Esen, “Genel Başkanımız daha önceden plan-
lanan Toç Bir-Sen’in Antalya’da yapılan baş-
kanlar kurulu toplantısı dolayısıyla bu geceye 
katılamadı. Sizlere sevgi ve selamlarını gön-
derdi. Hak-İş, Türkiye’nin önemli bir işçi kon-
federasyonu olmanın ötesinde demokrasi ve 
özgürlükler için öncü bir sivil toplum kuruluşu-
dur. Memur-Sen’in kuruluşunda Hak-İş’in çok 
önemli katkıları vardır. Memur-Sen’in kuruluş 
sürecinin iki önemli aktörü vardır. Bunlardan 
biri kurucu genel başkanımız merhum Mehmet 
Akif İnan diğeri ise Hak-İş’in efsane Genel Baş-

kanı Necati Çelik olmuştur. Her iki büyüğümüze 
de  Allah’tan rahmet diliyorum. Hak-İş, hep ilk-
lerin öncüsü olmuş, 12 Eylül darbesinden 10 yıl 
sonra düzenlediği Anayasa Kongresiyle sivil ve 
yeni bir Anayasa’nın yapılması için önemli bir 
adım atmıştır. Türk dünyası ve Afrika ülkeleri 
açılımı yaparak bu ülkelerin sivil toplum kuru-
luşlarıyla kalıcı diyaloglar kurmuştur. Hak-İş’in  
ülkenin demokrasisine katkısının bundan sonra 
da artarak devam edeceğine inancımız tam-
dır. Bu vesileyle Hak-İş’in bugünlere gelmesin-
de büyük katkıları olan Salim Uslu ve Hüseyin 

Tanrıverdi’ye ve yönetim ku-
rulu üyelerine emeklerinden 
dolayı teşekkür ediyorum. 
Hak-İş Genel Başkanı Mah-
mut Arslan başta olmak üzere 
konfederasyon yönetimine ve 
üyelerine nice 38 yıllar diliyo-
rum. Herkesi saygı ve sevgiyle 
selamlıyorum” dedi.

 Hak-İş tarafından bu yıl 
ikincisi düzenlenen “Emek” te-
malı “Kısa Film, Uzun İş” slo-
ganı altında 2. Kısa Film Ya-
rışmasını kazananlara ödülleri 
verildi. Yarışmada Mansiyon 
ödüllerinden birisini alan Re-
cep Dere-Melda Gürbüz ikilisi 
ödülünü, Memur-Sen Konfe-
derasyonu Genel Başkan Yar-
dımcısı Mehmet Emin Esen’in 
elinden aldı.

 Törene, Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, 
TBMM İdare Amiri, AK Parti Çorum Milletvekili 
Salim Uslu, AK Parti Manisa Milletvekili ve AK 
Parti MKYK Üyesi Hüseyin Tanrıverdi, Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bakan Yardımcısı 
Halil Etyemez, SGK Yönetim Kurulu Üyesi Halit 
Ortaköy başta olmak üzere, çok sayıda Millet-
vekili, Sivil Toplum Örgütü Temsilcisi, Bürokrat, 
Akademisyen ve Hak-İş Teşkilat mensupları ka-
tıldı.

ESEN: hak-iş dEMokRaSi VE 
ÖZGüRlüklERiN ÖNCüSü oldU
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AB BAKANI MEVLÜT ÇAVUşOĞLU

Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu Avrupa Birliği (AB) Ba-
kanı Mevlüt Çavuşoğlu’nu ziyaret etti. Türkiye’nin, AB sürecinde  çok 
önemli adımlar attığının altını çizen Gündoğdu, Bakan Çavuşoğlu’na yeni 
görevinde başarı diledi.

Memur-Sen Genel Başkanı Gündoğdu, Büro Memur-Sen Genel Baş-
kanı Yazgan ve Büro Memur-Sen Genel Eğitim Sekreteri İdris Maden ile 
birlikte kabine revizyonu sonrasında AB Bakanı olan Mevlüt Çavuşoğlu’nu 
makamında ziyaret etti. Genel Başkan Ahmet Gündoğdu, Bakan Mevlüt 
Çavuşoğlu’na görevinin hayırlı olmasını diledi.

Türkiye’nin AB sürecinin değerlendirildiği ziyarette konuşan Genel 
Başkan Gündoğdu, AB’nin Türkiye’ye çifte standart uygulamasına kar-
şı uyanık olunması gerektiği uyarısında bulundu. Türkiye’nin hak ettiği 
kazanımlara ulaşmak için gece gündüz çaba sarf edilmesi gerektiğini 
belirten Gündoğdu, “Türkiye, 50 yıl önce AB yolculuğuna başladı. AB’nin 
kazanımlarını elde etmek için çaba sarf etmeliyiz. AB’nin, Avrupa’nın in-
san hakları, demokratikleşme, müktesebatından yararlanmak istiyoruz. 

AB’ye kabul ederler etmezler ama biz ihtiyacımız olduğu için bu kriter-
leri yerine getirmeliyiz ama AB’nin çifte standardına karşı da uyanık 
olmamız lazım. Mısır, Suriye konularında insan haklarının merkezi olan 
Batı’nın çifte standardını görüyoruz “ dedi.

GENEl BaşkaN GüNdoğdU  ’daN BakaNlaRa ZiyaRET

ULAşTIRMA, DENİzcİLİK VE  
HABERLEşME BAKANI  LÜTfİ ELVAN

Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, kısa bir süre önce 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı görevine getirilen Lütfi 
Elvan’a ‘Hayırlı Olsun’ ziyaretinde bulundu.

Genel Başkan Gündoğdu, Ulaştırma Bakanı Elvan’a yeni görevinde 
başarılar diledi. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın çok 
önemli atılımlar gerçekleştirdiğini dile getiren Gündoğdu, “Türkiye, son 
yıllarda çok önemli projelere imza atıyor. Özellikle ulaştırma alanında 
yapılan atılımları taktirle izliyoruz. Özellikle kara ve demir yolu ağı sürek-
li genişliyor. İnsanları artık lüks olmaktan çıkan havayolunu kullanabilir 
oldu. O yüzden hem zor ama çok önemli bir görevi yerine getiriyorsunuz. 
Bir sivil toplum kuruluşu ve memur konfederasyonu olan Memur-Sen 
olarak Türkiye’nin kalkınma yolculuğunda her türlü desteği vermeye de-
vam edeceğiz” dedi.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Lütfi Elvan da ziya-
retten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Bakan Elvan, Memur-Sen’in  
Türkiye’nin en büyük ve en önemli konfederasyonu olmasının yanı sıra 

ülke ve dünya meselelerinde söyleyecek sözü olan bir sivil toplum kuru-
luşu olduğunu dile getirdi.

Genel Başkan Gündoğdu’nun ziyaretinde Memur-Sen’e bağlı Ulaştır-
ma Memur-Sen Genel Başkanı Can Cankesen, Birlik Haber-Sen Genel 
Başkanı Gürbüz İnaltekin ve Bayındır Memur-Sen Genel Sekreteri Şera-
fettin Pekyürek de hazır bulundu.

BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOjİ BAKANI fİKRİ IşIK

Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu,  son kabine değişikliği 
ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı olan Fikri Işık’a ‘Hayırlı Olsun’ 
ziyaretinde bulundu.  Gündoğdu, çiçeği burnunda bakana başarılar 
diledi.

Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, Memur-Sen Genel 
Başkan Yardımcısı ve Enerji Bir-Sen Genel Başkanı Hacı Bayram 
Tonbul ve Memur-Sen’e bağlı Birlik Haber-Sen Genel Başkanı Gürbüz 
İnaltekin,  son kabine değişikliği ile bakanlık koltuğuna oturan Bilim, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık’ı makamında ziyaret ettiler.

 Bakan Işık’i ile bir süre görüşen Gündoğdu,  “Bakanlık görevinizde 
başarılar diliyoruz. Zor ama çok önemli bir görevi  yerine getiriyorsu-
nuz.  Bir sivil toplum ve memur konfederasyonu olarak ülkemizin de-
mokratikleşme ve kalkınma yolculuğunda her türlü desteği vermeye 
hazırız. Daha yakın çalışma içersinde olacağız” dedi.

 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı olan Fikri Işık’da ziyaretten duy-
duğu memnuniyeti dile getirdi. Bakan Işık, Memur-Sen’in hem sivil 
toplum kuruluşu hem de memurların temsilcisi olarak çok önemli iş-
lere imza attığını ve çalışmalarını yakinen takip ettiğini söyledi.
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   AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANI AYşEGÜL İSLAM 

Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, Genel Başkan Yardımcısı 
ve Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş ile birlikte  Aile ve Sosyal Poli-
tikalar Bakanı Doç. Dr. Ayşenur İslam’a ‘Hayırlı olsun’ ziyaretinde bulundu.

 Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, son kabine değişikliği ile 
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı koltuğuna oturan Ayşenur İslam’a yeni 
görevinde başarı dileklerinde bulundu. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın 
çalışmalarını yakından takip ettiklerini ifade eden Genel Başkan Gündoğdu, 
“Bakanlığınızda son yıllarda çok önemli adımlar atıldı. Kadına yönelik şidde-
tin önlenmesi başta olmak üzere önemli reformları taktirle izliyoruz. Memur-
Sen olarak daha yakın işbirliği içerisinde olmak istiyoruz. Memur-Sen, toplu 
sözleşmede yetkili konfederasyon olmasının yanı sıra ülke meselelerinde de 
söyleyecek sözü olan 707 bin üyeye sahip bir sivil toplum kuruluşudur “ dedi.

Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş ise “Görevde yükselme ve unvan 
değişikliği sınavı bir an önce yapılmalıdır. Toplumun dezavantajlı kesimi-
ne hizmet sunan sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının mağduriyetlerinin 
giderilmesi, özlük haklarının iyileştirilmesine yönelik taleplerimizin takipçisi 

olacağız ve çalışmalarımızı sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.

 Metin Memiş, Sağlık-Sen olarak sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının 
sorunlarının çözümünde işbirliği ve ortak çalışmaya önem verdiklerini be-
lirtti.

EKONOMİ BAKANI NİHAT zEYBEKcİ

Memur-Sen Genel Başkanı Gündoğdu, Büro Memur-Sen Genel Başkanı 
Yazgan ile birlikte kabine revizyonu sonrası Ekonomi Bakanı olan Nihat 
Zeybekci’yi makamında ziyaret etti. Genel Başkan Ahmet Gündoğdu, 
Bakan Nihat Zeybekci’ye yeni görevinin hayırlı olmasını diledi.

Genel Başkan Gündoğdu, Bakan Zeybekci’ye Memur-Sen’in üye sayı-
ları ve çalışmalarıyla ilgili bilgiler verdi. Memur-Sen’in 750 bin civarında 
üyesi bulunan bir konfederasyon olduğunu kaydeden Gündoğdu, “Ülke 
ekonomisinin büyütülmesinde, refah seviyesinin artırılmasında kamu 
görevlilerinin çok önemli bir payı var. Bu nedenle bakanlığınızla birlikte 
daha yakın çalışma içersinde olacağız. Kamu görevlilerinin mali ve özlük 
haklarının iyileştirilmesi için hazırladığımız tüm projeleri sizinle payla-
şacağız. Yetkili konfederasyon olarak kamu görevlileri adına toplu söz-
leşme masasına oturduk. Üyemiz olsun olmasın tüm kamu görevlilerinin 
kazanımlarının artırılması için mücadele ettik etmeye de devam ediyo-
ruz. Bir memur konfederasyonu olmanın yanı sıra daha çok demokrasi, 
daha çok özgürlük adına yapılacak tüm olumlu girişimleri destekliyoruz. 
Ülkemizi ve insanları ilgilendiren her olay bizi de ilgilendiriyor” dedi.

Ziyaretten memnuniyet duyduğunu ifade eden Ekonomi Bakanı Zey-
bekci, Memur-Sen’in yaptığı başarılı çalışmalarla sivil toplum örgütleri 
arasında dikkat çektiğini belirtti. Memur-Sen’in Türkiye’nin en büyük sivil 
toplum kuruluşu olduğunu kaydeden Nihat Zeybekci, memurları ve ülkeyi 
ilgilendiren konular hakkında Memur-Sen ile işbirliği içerisinde olacak-
ları söyledi. Zeybekci, bakanlık çalışanlarının en iyi konumda hizmet ver-
mesi için ellerinden geleni yapacaklarını kaydetti.

ÇEVRE VE şEHİRcİLİK BAKANI İDRİS GÜLLÜcE

Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, Çevre ve Şehircilik Ba-
kanı İdris Güllüce’ye ‘Hayırlı Olsun’ ziyaretinde bulundu.

 Genel Başkan Gündoğdu, Bakan Güllüce’ye yeni görevinde başarılar 
diledi. Bakanlığın kentsel dönüşüm ile ilgili çok büyük projeleri yürüt-
tüğünü söyleyen Gündoğdu, “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı son yıllarda 
Türkiye’de çok başarılı işlere imza attı. Özellikle kentsel dönüşüm başlı 
başına önemli bir proje.Yine TOKİ tarafından binlerce konut ülkemize ka-
zandırıldı. TOKİ’nin gerçekleştirmiş olduğu kentleşme sürecinde, plansız 
inşa edilen ve düzensiz konutlar yerine daha estetik ve depreme daya-
nıklıları yapıldı. Bundan sonraki çalışmalarınızda başarılar diliyoruz. Di-
ğer bakanlıklar ve kuruluşlarla olduğu gibi bakanlığınızla da daha yakın 
çalışma içerisinde olacağız” dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce de ziyaretten duyduğu mem-
nuniyeti dile getirdi. Bakan Güllüce, ötekileştirmeden herkesimle işbir-
liğine açık olduklarına vurgu yaptı. Memur-Sen’in Türkiye’nin en büyük 

memur konfederasyonu ve güçlü bir sivil toplum kuruluşu olduğunu dile 
getiren Bakan Güllüce, “Paydaşlarımızın düşünce ve projelerini önemsi-
yoruz. Memur-Sen bizim önemli bir paydaşımız. Yakın işbirliği içersinde 
olacağız” ifadelerini kullandı.

 Ziyarete Memur-Sen’e bağlı Bayındır Memur-Sen Genel Başkanı Abdul-
hadi Karasapan, Genel Başkan Yardımcıları Sefer Sürem, Selami Narmanlı, 
Şükrü Çiftçi, Şeraffettin Pekyürek, Bakanlık Temsilcisi Faruk Özen de katıldı.

GENEl BaşkaN GüNdoğdU  ’daN BakaNlaRa ZiyaRET
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Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, 
Kudüs Muhafızı Şeyh Raed Salah’ı makamında 
kabul etti.

Kudüs’ün İsrail tarafından değersizleştirdiğini 
söyleyen Gündoğdu, “Başbakan’ın ‘One Minute’ 
çıkışıyla dünya mazlumlarının sözcülüğüne soyu-
nan bir Türkiye’nin İsrail’i ciddi anlamda rahatsız 
ettiğini, Türkiye’de oynanan küresel operasyon 
oyunuyla ne amaçlanmışsa Çeçenistan’da, Irak’ta, 
Afganistan’da ve Myanmar’da da aynı şeyle-
rin amaçlandığını, Kudüs’ün, Mescid-i Aksa’nın 
Memur-Sen için ayrı bir önem taşıdığını, Mescid-i 
Aksa’nın Müslümanlar için Ümmet’in Kalesi konu-
munda olduğunun altını çizdi.

“MEMUR-SEN AcI ÇEKEN 
MÜSLÜMANLARIN YANINDA OLAMAYA 

DEVAM EDEcEK”

Dünyanın birçok yerinde zulme maruz kalan 
Müslümanların olduğunu kaydeden Gündoğdu, 
“Bu acılar karşısında bundan sonra yeni acıla-
rın olmaması için Memur-Sen olarak elimizden 
geleni yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz. 
Türkiye’nin en büyük memur konfederasyonu ola-
rak bir taraftan İslam’ın mirası olan değerlerimi-
ze sahip çıkmanın sorumluluğunun bilincindeyiz. 
Diğer taraftan dünyanın neresinde olursa olsun 
mazlumların dertleriyle dertlenmeye devam ede-
ceğiz” ifadelerini kullandı.

MEScİD-İ AKSA İÇİN 
MÜSLÜMANLAR TEK YÜREK 

OLMALI

Mescid-i Aksa’nın ve Kudüs’ün sorun-
larını Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet 
Gündoğdu’ya aktarmak için ziyarete geldik-
lerinin altını çizen Şeyh Raed Salah şunları 
kaydetti: “Mescid-i Aksa işgal altındadır. 
Mescid-i aksa işgal altında olduğu sürece 
İslam dünyası tehlike altındadır. Tarih bo-
yunca Filistin davası sadece Arap dünyası-
nın davası değil, tüm İslam aleminin davası 

olmuştur. Mescid-i Aksa’nın savunulabil-
mesi için Müslüman aleminin tek ses, tek 
yürek olması gerekir. Mescid-i Aksa işgal 
altında olduğu müddetçe İslam dünyası İs-
rail tarafından işgal altında olmaya devam 
edecektir.”

Ziyarette Memur-Sen Genel Başkan Yar-
dımcıları Günay Kaya, Hacı Bayram Tonbul, 
Mehmet Emin Esen, Ekrem Yavuz hazır bu-
lundu. Genel Başkan Gündoğdu heyete gü-
nün anısına tablo hediye etti.

GüNdoğdU kUdüS MUhafıZı
şEyh RaEd Salah’ı kaBUl ETTi

Memur-Sen Genel Başkan Yar-
dımcısı Mehmet Emin Esen, konfe-
derasyon olarak dünyanın neresinde 
olursa olsun mazlum ve mağdurlara 
yardım elini uzatmaya devam ede-
ceklerini söyledi.

Memur-Sen Genel Başkan Yar-
dımcısı Esen, İlke İlim Kültür ve 
Dayanışma Derneği (İLKDER) ‘Ko-
ruyucu Aile Tanıtım ve Bilgilendir-
me Programı’nda konuştu. Esen,  
Memur-Sen’in kurulduğu günden 
beri dünyanın dört bir yanındaki 
mazlum ve mağdurlara karınca ka-
rarınca el uzatmaya çalıştığının altı-
nı çizdi. Mehmet Emin Esen şunları 
söyledi: “Memur-Sen olarak maz-
lumların, mağdurların ve yetimlerin korunup 
kollanmasını kendimize ilke edindik. Kurulu-
şumuzdan bu yana az çok demeden dünyanın 
neresinde olursa olsun ihtiyaç sahiplerinin ya-
nında olmaya gayret ettik, olmaya da devam 
edeceğiz. Bu hizmetleri yapmamıza vesile olan 
kuruluşlarımızdan birisi de İLKDER’dir. Yetim-
lerin başını okşadığı ve yetimlere sahip çıktığı 
için İLKDER’i tebrik ediyorum, Allah razı olsun. 

Memur-Sen olarak birlikte nice çalışmalarda 
daha buluşmayı umuyorum.”

TÜRKİYE BÜYÜMEYE YARDIMLARINI 
SÜRDÜRMEYE DEVAM EDEcEK 

Dünya’nın neresinde olursa olsun yardıma 
muhtaç herkesin Türkiye’ye umut bağladığının 
altını çizen Esen, son günlerde bazı yardım ku-
ruluşlarının hedef alındığı olaylara dikkat çekti.  

Genel Başkan Yardımcısı Esen, “Gezi 
Parkı ve 17 Aralık yolsuzluk görü-
nümlü uluslararası operasyonlarla 
Türkiye ye ve yardım kuruluşlarına 
bir had bildirme girişimiydi. Dün-
ya mazlumlarından ve yetimlerine el 
uzatılmasından duyulan rahatsızlıktı. 
Yardım duygumuzu zedelemek, yardım 
kuruluşlarının gücünü zayıflatmak için 
operasyonlar yapılıyor. İslam Peygam-
berinin de bir yetim olduğunun altını 
çizen Esen, şunları kaydetti: “Biz Müs-
lümanlar her zaman yetimi, muhtacı 
koruyan ve kollayan bir Peygamberin 
ümmetiyiz. Biz böyle bir medeniyetin 
mensuplarıyız. Bizim medeniyetimiz 
yaşamayı ve yaşatmayı ilke edinmiş-
tir” dedi.

GÜNDOĞDU’YA TEşEKKÜR PLAKETİ 

İLKDER, Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet 
Gündoğdu’yu dünya mazlumlarına uzattığı yar-
dım eli dolayısıyla ödüle layık görüldü. Memur-
Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu’nun ödü-
lünü Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin 
Esen aldı.

MEMUR-SEN düNya MaZlUMlaRıNıN 
yaNıNda olMaya dEVaM EdECEk
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Memur-Sen Konfederasyonu’na bağlı Bele-
diye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası 
(Bem Bir-Sen) 20. kuruluş yılını kutladı. Gündoğ-
du, Bem-Bir-Sen’in 20 yaşında dinamik ve genç 
bir sendika olmasının yanı sıra 70 bin üyesiyle 
her geçen yılda daha da büyüdüğünü belirtti.

Memur-Sen Genel Başkan’ı Ahmet Gündoğ-
du, Memur-Sen’e bağlı Bem-Bir-Sen’in 20. Kuru-
luş Yıldönümü ve İbrahim Keresteci Basın Ödül-
leri Töreni’ne katıldı. Törende bir konuşma yapan 
Gündoğdu, üyelerin ve kamu görevlilerinin hak-
larının korunması ve artırılması mücadelesinin 
yanı sıra dünyanın dört bir yanında mazlum ve 
mağdurların dertlerine derman olma mücadele-
si verdiklerini belirterek şöyle konuştu, “Memur-
Sen Konfederasyonumuza bağlı Bem-Bir-Sen’in 
20. yılını kutlamak için buradayız. 70 bin üyesi ve 
20 yaşında genç ve dinamik bir sendika olarak 
geleceğe yürüyen Bem-Bir-Sen, sadece üyele-
rinin değil tüm kamu görevlilerinin hakları için 
de çalışıyor. Nice 20 yıllar diliyorum. Biz birlikte 
büyük bir aileyiz. Hep birlikte özlük ve özgürlük 
mücadelesi vermeye devam ediyoruz. Bugün 
20. yılında olan Memur-Sen, bağlı sendikalarıyla 
birlikte 50 yılda yapılabilecek nice büyük proje-
lere ve hizmetlere imza atmıştır” dedi.

Genel Başkan Gündoğdu, 740 bin üyesiyle 
Türkiye’nin en büyük ve güçlü konfederasyonu 
Memur-Sen’in, 2013 yılında özgürlüğe 10 mil-
yon imza kampanyası başta olmak üzere ülke 
demokrasisinin gelişmesi adına atılan bazı 
adımları dile getirdi. Gündoğdu, geçen yıl ka-
muda başörtüsü özgürlüğü için başlattığımız 
10 milyon imza kampanyasına milletin rekor bir 
katılımla destek verdiğini anımsatarak şöyle ko-
nuştu; “ Kampanyaya üyemiz olsun olmasın hal-
kımız 12 milyon 300 bin gibi bir rekor ile özgür-
lüğe ‘evet’ dedi. Kamuda baş örtü özgürlüğüne 
imza kampanyasıyla girdik. 12 milyon 300 bin 
imzayı hükümete teslim eder etmez  fiili olarak 

sorunu çözdüğümüz sivil itaatsizlik eylemimizi 
başlattık. Daha sonra kadının eğitim, siyaset ve 
çalışma hakkı önündeki  engelleri hükümetin de 
sorunu hukuken çözmesiyle  bir engelden daha 
kurtulmuş olduk. Çözüm süreci kamuda başörtü 
özgürlüğü gibi yüzde yüz bir Memur-Sen projesi 
değildir. Devletin projesi idi, hükümetin projesiy-
di, milletin kardeşlik projesi idi. Memur-Sen bu-
rada üzerine düşeni yaptı. Ben 37 ile genel baş-
kanlardan kalan bütün illere gittiğimizde  gör-
düğümüz tablo devletin ötekileri ile toplumun 
ötekilerinin beriki olma arzusuydu. Hükümetin 
son  demokrasi paketiyle öteki ilan edilenler de 
kendilerini bu ülkenin berikisi olarak görmeye 
başladı” dedi.

 BÜYÜYEN TÜRKİYE’DEN RAHATSIz 
OLAN İÇ VE DIş GÜÇLER VAR

Türkiye’nin son yıllardaki demokrasi yolcu-
luğuyla ödemli kazanımlar elde etmesinin yanı 
sıra siyasi ve ekonomik istikrarın içte ve dışta 
bazı güçleri rahatsız ettiğini kaydeden Gündoğ-
du, “Türkiye’nin büyümesinden rahatsız olanlar 
ilk olarak Taksim Gezi Parkı olaylarını organize 
ettiler. Burada dik duran ve millete oynanan 
oyunu bozan hükümete şimdi yeni bir oyun oy-
nanıyor. Bu oyunda iç ve dış güçlerin işbirliğini 
görüyoruz. Küresel bir senaryonun içine yerleş-
tirilmiş yolsuzluk iddiası üzerinden ülke karıştı-
rılmak isteniyor. Memur-Sen olarak hiç tereddüt 
etmeden yolsuzlukların üzerine sonuna kadar 
gidilmeli diyoruz. Medeniyet değerlerimizin 
hükmü açıktır rüşvet alanda verende suçludur. 
Yetimin malına göz diken varsa  sonuna kadar 
üzerine gidilmelidir. Ancak kimse uluslararası 
oyunu gizlemek için yolsuzluk iddialarını kendine 
perde yapmasın.  Rahmetli Adnan Menderes’ten 
rahatsız olanların gayesi neyse,  merhum Tur-
gut Özal’dan, merhum Muhsin Yazıcıoğlu’ndan, 
Necmettin Erbakan’dan rahatsız olanlar bugün 
yine ülkenin seçilmiş başbakanını üzerinden ülke 

istikrarını hedef alıyor. Yasama, yürütme yargı 
kuvvetler ayrılığı ilkesi  bugün yara almış gözü-
küyor. Devlet çatışmasına dönmüş gözüküyor. 
Bu tablo Türkiye’nin hakkettiği bir tablo olmadı-
ğı için hukukun üstünlüğüne yeniden geçmemiz 
lazım. Bugün Arakanlı, Suriyeli, Mısırlı, Gazzeli 
yetimin ve mazlumun ümidi olan ülkemizde hiç 
kimsenin darbecilerin, hayırcıların ekmeğine yağ 
sürmeye hakkı yoktur” dedi. Gündoğdu Bem-Bir-
Sen’in 20. yılını kutlayarak sözlerini tamamladı.

 Bem-Bir-Sen Genel Başkanı Mürsel Turbay 
ise sendika olarak önemli hizmetlere imza at-
tıklarını söyledi. 70 bin üyesiyle Bem-Bir-Sen’in 
her geçen gün daha büyük kazanımlar elde etme 
yolunda emin adımlarla ilerlediğini kaydetti. Ya-
pılan konuşmaların ardından Bem-Bir-Sen’in 
merhum Genel Sekreteri İbrahim Keresteci adı-
na düzenlenen yarışmada dereceye giren basın 
mensuplarına ödülleri verildi.

BEM-BiR-SEN 20. yılıNı kUTladı
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Sendikal haklar mevzuatına yönelik üst dü-
zey çalışma grubu Brüksel’de toplandı.  Toplan-
tıda Türkiye’de sendikal hakların ILO sözleşmesi 
doğrultusunda düzenlenmesiyle ilgili gelişmeler 
konuşuldu.

Türkiye-Avrupa Birliği müzakere sürecin de 
önemli bir nüans noktası olarak yer alan Sosyal 
Politika ve İstihdam hakkındaki 19. Faslı’nın da 
açılabilmesi için ön şartlardan biri olan, Türki-
ye’deki sendikal hakların konuşulduğu toplantıya 
Memur-Sen Konfederasyonu adına Memur-Sen 
Genel Başkan Yardımcısı ve Sağlık-Sen Genel 
Başkanı Metin Memiş ve Genel Başkan Danış-
manı Osman Timurtaş katıldı.

Avrupa Komisyonu Genişlemeden Sorumlu 
Başkan Yardımcısının başkanlığında toplanan 
komisyona ayrıca, Ülkemizdeki Memur Sendi-
kaları, İşçi, İşveren sendikası, Çalışma Bakanlığı 
Müsteşar yardımcıları, Çalışma Genel Müdürü, 
ILO, Avrupa Sendikalar Konfederasyonu, Epsu, 
Busines Europe ve diğer bazı sivil toplum kuru-
luşlarından üst düzey yöneticiler katıldı.

Toplantıda işçi ve memur sendikaları kanu-
nunda yapılan değişiklikler, Türkiye’deki Sosyal 
Diyalog mekanizmaları ve etkinlikleri konusunda 
görüşlerini ifade eden katılımcılar 19. Fasıl’ın 
açılıp açılmaması yönünde kurumsal görüşlerini 
ifade ettiler.

Avrupa Komisyonu’ndan ve diğer uluslara-
rası kuruluşlardan katılanların da görüş belirt-
tikleri iki panelin ardından tartışma bölümle-
rine geçildi. Toplantıda Memur-Sen adına ko-
nuşan Metin Memiş, Türkiye’nin AB ile yürüt-
mekte olduğu katılım müzakereleri açısından 
son derece önemli olan “Sosyal Politika ve 
İstihdam” başlıklı 19. Fasıl’la ilgili bu çalışma-
nın içerisinde Memur-Sen olarak bulunmayı ve 
katkı sunmayı önemsediklerini söyledi.

Türkiye’nin geçmişten günümüze kadar 
olan sosyal, demokratik ve sendikal gelişim-
leri hakkında bilgi veren Memiş, “Uluslararası 
sözleşmelerin iç hukuk normlarından öncelikle 
uygulanmasına imkan veren Anayasanın 90. 
maddesini diğer hükümlerden ayrı tutmak 
gerekir. AB üyelik sürecinin etkisiyle Anaya-
sada yer aldığını söylemenin çok da yanlış 
olmayacağını düşündüğüm 90. Madde, sendi-
kal örgütler açısından son derece önemlidir. 
Bu madde, konumuz ve konumumuz itibarıyla 
sendikal hakların uluslararası garantörü ko-
numundaki ILO’nun sözleşme ve kararlarının 
Türkiye’de uygulanma zorunluluğunun yanında 
AB müktesebatının da iç hukuka göre öncelen-
mesinin de dayanağıdır. Bunu şunun için ifade 
ediyorum, ILO sözleşme ve kararlarında ya da 
AB müktesebatında yer alan bir uygulamanın 
ya da ilkenin Türkiye’de hayat bulmaması bu 
madde bağlamında ancak ve ancak hukuka 

aykırılık olarak ve uygulama eksikliği olarak 
değerlendirilmesidir” diye konuştu.

Genel Başkan Yardımcısı Memiş, Türkiye’de 
kamu sektörü bağlamında emek örgütleri ile iş-
veren arasındaki ya da emek örgütü üyeleri ile 
işverenler temsilcileri arasındaki ilişkilerin tek 
ve mutlak etkileyici unsurunun Türkiye’nin iç hu-
kuk normları olduğunu söylemek Anayasal bir 
hata olacağını belirterek şunları söyledi:

“Gelinen noktaya veya yürütülemeyen sü-
reçlere, hatta olması gereken sosyal diyalog 
türlerine dair her eksiklik, her yanlışlık sade-
ce iç hukukunun değil İLO normlarının ve AB 
müktesebatının da eseri olarak değerlendiri-
lebilir. Bu genel anayasal çerçeveden sonra, 
Türkiye’nin sendikal haklar mevzuatının kamu 
sektöründeki sosyal diyalog süreçlerinin, im-
kan ve fırsatlarının neler olduğunu kısaca ifa-
de edelim. Öncelikle, sendikal örgütlenme ve 
hakların kamu sektöründeki yasal düzlemi hiç 
şüphesiz 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendi-
kaları ve Toplu Sözleşme Kanunu’nu olduğu-
nu ifade edelim. Bunun yanında, 4688 sayılı 
Kanun’da hüküm bulunmayan hallerde 6356 
sayılı Kanun hükümlerine yönelik genel atıf 
yapılması nedeniyle bu bağlamda bu kanun da 
kısmi anlamda kamu görevlileri açısından uy-
gulanabilir niteliktedir.”

MEMUR-SEN BRükSEl’dE 19. faSıl
ToPlaNTıSıNa kaTıldı
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Memur-Sen Konfederasyonu 
Genel Başkanı Ahmet Gündoğ-
du, Çağdaş Demokratlar Birli-
ği Derneği’nin düzenlediği  “Yılın 
Adamları Ödül Töreni” nde “Yılın 
Sivil Toplum Örgütü Lideri” seçildi.

Ankara’da düzenlenen ödül tö-
reni, Hak-İş Konfederasyonu Genel 
Merkezi’nin Konferans Salonu’nda 
gerçekleştirildi. Milletvekilleri, çok 
sayıda gazeteci, yazar, akademis-
yen ve bürokratın katılımıyla ger-
çekleştirilen ödül töreninde Memur-
Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğ-
du adına Genel Başkan Yardımcısı 
Mehmet Emin Esen “Yılın Sivil 
Toplum Örgütü Lideri” ödülünü Ak 
Parti Diyarbakır Milletvekili Cuma 
İçten’in elinden aldı.

 Genel Başkan Gündoğdu’nun 
bir toplantı sebebiyle şehir dışında 
olduğunu belirten Esen, toplantı-
yı organize eden ve katılımcılarına 
Gündoğdu’nun selamlarını iletti.

“BU öDÜLÜ GÜÇLÜ BİR 
TÜRKİYE İÇİN ÇABA 

SARf EDEN 76 MİLYONA 
ARMAĞAN EDİYORUM”

Darbelerden dolayı milletimizin çok acılar 
çektiğini söyleyen Mehmet Emin Esen,  geçmiş 
dönemlerde darbeler ve muhtıralarla insanımı-
za büyük bedeller ödettiklerini belirterek, “12 

Eylül Referandumundan sonra vesayetçi zih-
niyetlerin ve darbecilerin milletimiz üzerinde 
kötü emellerini gerçekleştirme zemini ortadan 
kalktı. Bu ödülü darbe mağdurlarına ve refe-
randumda evet çıkması için emeği geçenlere 

armağan ediyoruz” şeklinde konuş-
tu.

Bu ülkede başörtülü kadınları-
na değişik işkencelerin yapıldığını 
anımsatan Esen, “Başörtülü kar-
deşlerimiz üniversite kapılarından 
kovuldular. İkna odalarında her tür-
lü psikolojik baskıya maruz kaldılar. 
Devlet kurumlarında ve Mecliste 
hadleri bildirildi. Memur-Sen ku-
rulduğu günden bu yana başörtüsü 
özgürlüğü için mücadele vermiştir. 
En son bu yıl kamuda serbest kı-
yafet için 12 milyon 300 bin imza 
topladı. Çok şükür Başbakanın açık-
ladığı demokratikleşme paketiyle 
başörtüsü serbest hale geldi. Bu 
ödülü başı açık veya kapalı özgürlük 
mücadelesine destek veren bütün 
kadınlara armağan ediyorum” dedi.

Mehmet Emin Esen, “Çözüm sü-
reciyle beraber artık şehit haberleri 
almıyoruz. Başta şehit ve gazile-
rimiz olmak üzere ülkemizin birlik 
ve beraberliği için mücadele eden 
bütün iç sorunlardan arınmış güçlü 
bir Türkiye için çaba sarf eden 76 

milyon milletimize armağan ediyorum” şeklinde 
konuştu.

Ayrıca Memur-Sen Mersin İl Temsilcimiz 
Atilla Olçum da Jüri Özel Ödülüne laik görüldü.

GüNdoğdU ‘yılıN SiVil ToPlUM
ÖRGüTü lidERi’ SEÇildi
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Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı ve 
Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş, taşeron 
işçi sorunun kadro ve sendikal örgütlenmeyle çö-
zülebileceğini söyledi.

Başkan Memiş,  Hizmet-İş Sendikasının 
“35. Kuruluş Yıldönümünü”  programına katıl-
dı. Burada bir konuşma yapan Başkan Memiş, 
işçi sendikacılığının en önemli sorunlarından 
birinin taşeron işçi konusu olduğunu anım-
sattı. Büyük  çoğunluğunun kamuda olmak 
üzere yaklaşık 1 milyon taşeron işçi olduğunu 
anımsatan Genel Başkan Yardımcısı Memiş, 
“Genelde işçi sendikacılığının özelde Hizmet-
İş Sendikamızın en önemli sorunların başında  
taşeron işçilik ve bu işçilerin örgütlenme soru-
nu geliyor. Bu sorun aynı zamanda Türkiye’nin 
önemli sorunlarından biri haline de gelmiştir. 
Taşeron işçilik, hem ulaştığı sayı hem de or-
taya çıkardığı problemler bakımından taşı-
namaz haline gelmiş, sürdürülebilir olmaktan 
çıkmıştır. Elimizde resmi ve sağlıklı veriler  
olmasa da, değişik kurumların tespitine göre, 
600 bini kamu işyerleri olmak üzere 1 milyo-
nun üzerinde taşeron işçisi var ve bu işçiler 
onlarca sorunla boğuşmaktadır.” dedi.

Taşeron işçilerin sorunlarının çözüleceği  deği-
şik iktidarlar tarafından kamuoyuna deklare edil-
miş olmasına rağmen bir mesafe alınamadığını 
kaydeden Metin Memiş, “Ancak, bugüne kadar, so-
run çözülebilmiş değildir. Taşeron işçi sorununun kalı-

cı ve kesin  çözümü taşeron işçilerin kadroya alınma-
sıdır. Taşeron işçilerin, sendikal haklara kavuşması, 
kalıcı ve kesin çözümlerden bir diğeridir. Sendikalı ve 
örgütlü işçiler, iş güvencesi başta olmak üzere mali, 
sosyal ve özlük haklarına ilişkin fazla sorun yaşama-
makta,  kayıt dışı çalışma baskısına muhatap olma-
maktadır. Mevcut durumda, istisnai durumlar hariç 
taşeron işçilerin kıdem tazminatından yararlanması 
mümkün değildir. Çünkü, taşeron işçilerin yüzde 90’ın 
üzerindeki kısmı hatta yüzde 100’üne yakını kıdem 
tazminatından yararlandırılmamaktadırlar. Halbuki 
bu işçiler,  kağıt üzerinde girdi çıktı yapılsa da  esa-
sen çalışma hayatlarını çalıştıkları şirketlerde sürdü-
rüyorlar. Bundan dolayı İş Kanunu’na göre tazminat 
haklarının mutlaka ödenmesi gerekmektedir. Bunun 
için kıdem tazminatını ödemeyen asıl işveren veya alt 
işverene yasal zorunluluklar getirilmesi gerekmekte-
dir. Aksi taktirde, işverenlerin takdirine ve inisiyatifine 
kalması durumunda işçilerin kıdem tazminatı sorunu 
toplumsal bir yara olarak devam edecektir. 4857 Sa-
yılı İş Kanununun 2. Maddesine göre, “ asıl işin taşe-
ron şirketlere verilemeyeceği, yardımcı işlerin ve özel 
uzmanlık işlerinin taşeron işçilere verileceği” ibaresi 
bulunmaktadır. Ancak, uygulamaya baktığımızda 
asıl işlerde de taşeron işçilerin istihdam edildiği gö-
rülmektedir. Bu uygulamanın en yoğun gerçekleştiği 
alan ise Sağlık Bakanlığı’na bağlı kamu işyerleridir.” 
şeklinde konuştu. 

Memur-Sen olarak, kıdem tazminatı tartışma-
larını yakından takip ettiklerini ve  Hak-İş’in çözü-

me yönelik yapıcı duruşunu doğru bulduklarını  be-
lirten Metin Memiş, şöyle konuştu; “Hak-İş her za-
man olduğu gibi bu sürede de alternatif tekliflerini 
sunmuş, uzlaşma arayışına girmiş ve riske girilme-
si gerektiği noktalarda da riske girmiştir. Kelime-
nin tam anlamıyla elini değil gövdesini taşın altına 
koymuştur. Ancak DİSK istemezükçü bir anlayışla, 
teklifi değil de teklifi getirenin kimliğine bakarak 
hayır deme anlayışını dün olduğu gibi bugünde 
sürdürmektedir.  Türk-İş ise bünyesindeki ideolo-
jik sendikacılık yapan aktörlerin tutumu nedeniyle 
net bir görüş belirleyememiş, kararsız tutumunu 
devam ettirmektedir. Hiçbir zaman hükümet, işve-
ren ve işçi yüzde 100 mutabık kalmaz. Önemli olan 
uzlaşılan hususların hayata geçirilmesidir.” 

Metin  Memiş, kuruluşunun 35’inci yılını kutla-
yan Hizmet-İş’e başarılar dileyerek sözlerini şöy-
le tamamladı; “ Memur-Sen ve Eğitim Bir-Sen’in 
kuruluş sürecinde Hak-İş ve Hizmet-İş’in önemli 
bir yeri vardır. Hak-İş ve Hizmet-İş, uluslararası 
alandaki sendikal bilgi ve birikimini Memur-Sen 
ve üyesi sendikalarla paylaşmaya devam etmek-
te, mücadelemize katkı vermektedir. Bu vesileyle 
katkılarından dolayı kendilerine teşekkür ederken 
750 bin Büyük Memur-Sen Ailesi adına Hizmet-İş 
sendikasının 35. yılını kutluyorum. Hizmet-İş Sen-
dikamıza bundan sonraki faaliyetlerinde başarılar 
diliyorum.” dedi.  Programa Memur-Sen Genel 
Başkan Vekili Günay Kaya’da katıldı.

MEMiş: TaşERoN SoRUNU kadRo VE 
SENdikal ÖRGüTlENMEylE ÇÖZülüR
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Memur-Sen’e bağlı Genç Memur-Sen Ko-
misyonu ve Uluslararası Rabia Platformu Mısır, 
Suriye, Myanmar, Irak ve Doğu Türkistan’da ya-
şamını yitirenler için “Sessiz Sandalye” eylemi 
düzenledi.

Akköprü Metro İstasyonun Otoparkında 4 
bin 100 sandalyeye Mısır, Suriye, Myanmar, 
Irak ve Doğu Türkistan’da yaşamını yitirenleri 
temsilen 4 bin 100 kişinin isminin yazıldığı ka-
ğıtlar yapıştırıldı.

Memur-Sen Genel Başkanvekili ve Toç Bir-
Sen Genel Başkanı Günay Kaya da batılı tarih-
çilerin insan haklarının başlangıcı olarak 1215 
yılındaki Magna Carta’yı gösterdiğini ama 622 
yılında Medine Sözleşmesi’yle farklı dinlere 
mensup olanların hak ve hukukunun güvence 
altına alındığını söyledi.

Gözetlemelerin ve dinlemelerin olduğu yer-
de insan haklarından bahsedilemeyeceğini 
ifade eden Günay, “Böyle toplumlarda da de-
mokrasiden bahsedilemez. Bırakalım sıradan 
insanları, dünyanın süper güçlerinin liderlerinin  
bile dinlendiğine, gözetlendiğine de bugünün 
dünyasında şahitlik yapıyoruz. En temel insan 
hakkı yaşam hakkı ama daha dün Bosna’da, 
bugün Arakan’da, Mısır’da, Suriye’de ayaklar 
altında olduğunu görüyoruz. ‘Sessiz Sandalye’ 
eyleminin en temel yaşam hakkının korunması 
açısından ne kadar ehemmiyetli bir etkinlik ol-
duğunu da her bir vicdan sahibi teslim edecek-
tir” diye konuştu.

Rabia Platform Koordinatörü Ci-
hangir İşbilir ise dünyanın adeta gü-
nah çıkartırcasına Nelson Mandela 
ile ilgilendiğini ifade ederek, bugün 
Mursi ile ilgilenen bir ülkenin olmadı-
ğını dile getirdi.

Küresel güçlerin ve uluslararası 
öğütlerin insanlığı jeopolitiğe, jeoeko-
nomiye, jeostratejiye kurban ettiğini belirten İş-
bilir, şöyle konuştu:

“Bunların sonucu olarak ortaya tek bir şey çıkı-
yor, ‘jeotrajedi’. İşte Uluslararası Rabia Platformu, 
insanlığın öldüğü, insanlığın katledildiği, demok-
rasinin, adaletin, barışın  hiçe sayıldığı bu gün-
de, Mısır’ın, Suriye’nin, Irak’ın, Doğu Türkistan’ın, 
Myanmar’ın, Arakan’ın, Keşmir’in şehitlerini tem-
silen, onları unutmadığımızı göstermek amacıyla 
bu eylemi gerçekleştiriyor. Buradan tüm şehitleri 
rahmetle, şükranla ve minnetle anıyoruz.”

Platform adına basın açıklamasını okuyan 
İlkay Zengin Göngör, Dünya İnsan Hakları Günü 
dolayısıyla insanın insana yaptığı haksızların dün-
yanın dört bir yanında bir kez daha kınandığını ve 
protesto edildiğini belirterek, haksızlığa uğramış 
her bireyin ve zulme uğrayan her mazlumun hak-
kını savunmaktan yana olduklarını söyledi.

Ne zalimin ne de mazlumun kimliğini sor-
duklarını, Allah’ın yarattığı insanoğluna hak-
sızlık edenin karşısında olduklarını ifade eden 
Göngör, “Dünyanın en adaletsiz savaşının ya-
şandığı Suriye’de, seçilmiş hükümete karşı yapı-
lan Mısır’da, ambargo altında inleyen Gazze’de, 

mezhep savaşlarına sürüklenen Irak’ta ölen 
mazlum kardeşlerimizin adını anmak için bura-
dayız. Yurtlarından sürülen Myanmar, toprak-
ları gasp edilmiş Doğu Türkistanlılar’ın sesini 
duyurmak için buradayız” dedi.

Bosna savaşının başlamasının 20. yıl dönü-
münde Saraybosna’da hayatını kaybedenlerin 
anısına geçen yıl Saraybosna’nın Titova Cad-
desi boyunca 11 bin 541 boş sandalyenin dizil-
diğini anımsatan Göngör, şöyle konuştu:

“Biz de bugün aynı şekilde Mısır’ın Ra-
bia Meydanı başta olmak üzere, Suriye’de, 
Filistin’de, Irak’ta, Myanmar’da, Doğu 
Türkistan’da haysiyetli bir hayat için canını ve-
ren 4 bin 100 kişinin anısını yaşatmak amacıyla 
boş sandalyeleri dizdik. 4 bin 100 sembolik bir 
rakamdır. Zira bu coğrafyalarda iki yılda ölen 
sivillerin sayısı 150 bini geçti. Onların bazıları-
nın isimlerini sandalyelere yazdık. Yaşasalardı 
bu sandalyelerde oturacaklardı.”

Konuşmaların ardından “Ankara’dan Mısır’a 
direnişe bin selam” sloganı atıldı. Etkinliğe ka-
tılanlar “Rabia işareti” yaptıktan sonra alandan 
ayrıldı. 

“yaşaM hakkı ayaklaR alTıNda”



MEMUR-SEN44 EĞİTİM BİR-SEN

EğiTiM-BiR-SEN BÖlGE ToPlaNTılaRı 
yoğUN kaTılıMla GERÇEklEşTiRildi

Eğitim-Bir-Sen, bölge toplantılarını yaptı. 
Yaklaşık 7 bin 500 Eğitim-Bir-Sen yönetici-
sinin katıldığı ve 7 bölgede yapılan 11 top-
lantıda, gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin 
değerlendirmelerde ve önümüzdeki dönemde 
yapılması planlanan faaliyetler hakkında is-
tişarelerde bulunuldu. Eğitim-Bir-Sen Genel 
Başkan yardımcıları Ahmet Özer, Esat Tek-
taş, Murat Bilgin, Ali Yalçın, Teyfik Yağcı ve 
Ramazan Çakırcı’nın sekretaryalarının fa-
aliyetleriyle ilgili bilgi verdiği toplantılarda 
gündeme ve eğitime dair açıklamalarda bu-
lunan Genel Başkan Ahmet Gündoğdu, “Ma-
yıs 2014 mutabakatına kadar 120 bin yeni 
üye hedefini teşkilatımızla birlikte gerçekleş-
tireceğiz” dedi. 

EĞİTİMİN EN öNEMLİ SORUNU 
öĞRETMEN AÇIĞIDIR 

Okullarda öğretmen açığını gidermek gibi 
en hayati konuya israf olarak bakılmaması 
gerektiğini dile getiren Gündoğdu, “Yeterli 
eğitim alamayan ve kaybedilen her öğrenci 
gelecek için kayıptır. Çocukların da, ülkenin 
de yedeği yoktur. Ülkenin geleceğine de, ge-
lecek nesillerin kaybedilmesine de göz yum-
mak doğru olmaz” şeklinde konuştu. 

Başbakana, Maliye Bakanına, Milli Eğitim 
Bakanına çağrıda bulunan Gündoğdu, 80 bini 
Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölge-
lerinde olmak üzere Türkiye genelinde 126 
binin üzerinde öğretmen açığı bulunduğunu 
kaydederek, şunları söyledi: “Biz, öğretmenin 
vekili, ücretlisi olmaz diyoruz. Doğu Anado-
lu ve Güneydoğu başta olmak üzere, bütün 
bölgelerdeki öğretmen açığını kadrolu öğ-
retmen istihdam ederek gidermek lazım. Aksi 
takdirde gelecek nesillerin donanımı açısın-
dan, derse branş öğretmeni girmemesi, sınıf-
lara vekil ve ücretli öğretmenin girmesi ve 
öğrencilerin yeterli eğitim alamaması ülkeye 
zarar verecektir. Sınavları kazanmış yüz bin-
lerce öğretmen adayı var. Öğretmen açığını 

kapatmakla, hem eğitimi kaliteye hem de bu 
arkadaşları işe kavuşturmak gibi iki güzel işi 
birlikte yapmış olacağız.” 

DEĞERLER SİSTEMİMİzE UYGUN BİR 
MÜfREDATA GEÇİLMELİ 

Genel Başkan Ahmet Gündoğdu, eğitimin 
temel sorunlarından birinin de değerler sis-
temimize uygun bir müfredatın olmaması 
olduğunu söyledi. Müfredatın güncellenerek 
değerler sistemimize uygun hale getirilme-
si gerektiğini kaydeden Gündoğdu, “Devlet, 
eleyen sistemden, hayata hazırlayan, doğuş-
tan gelen yeteneklerin önünü açan ve birey 
olmayı ön plana çıkaracak değerler siste-
mimize uzanan bir müfredat geliştirmelidir. 
Bunun yanında öğretmen açığını gidermeli 
ve öğretmenin bölgeler arası eşit dağılımını 
sağlamalıdır. Kalkınmada öncelikli yörelere 
gidecek öğretmen bulunamıyorsa pozitif ay-
rımcılık yapılmalıdır. Devletin okulunu diplo-
ma doldurma yeri olmaktan çıkarıp, eğitimin 
verildiği yere dönüştürmeli, öğretmeni diplo-
ma doldurma memuru olmaktan çıkarıp öğ-
rencileri hayata hazırlayan inşacı, öğrencile-
re rehber haline getirmeliyiz” diye konuştu. 

ERKEKLER İÇİN KAMUDA SİVİL 
İTAATSİzLİĞE DEVAM EDİYORUz 

Gündoğdu, kamuda başörtüsü yasağı-
nın kaldırılması için gerçekleştirdikleri “Öz-
gürlük İçin10 Milyon İmza” kampanyasının 
hedefine ulaştığını belirterek, şöyle devam 
etti: “Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen gündemi 
kendi belirler, öncü olur. Kamuda başörtüsü 
yasağını; imza kampanyasıyla, sivil itaatsiz-
lik eylemiyle fiili olarak çözen Eğitim-Bir-
Sen’dir. İnsan haklarını ve insan onurunu bir-
çok yönüyle ihlal eden otuz yıllık başörtüsü 
yasağını sona erdiren düzenlemeyi, kadına 
yönelik bir ayrımcılığı sona erdirecek olması 
ve kadın-kadına eşitliğinin tesisi açısından 
da son derece önemli ve değerli buluyoruz. 

Bu anlamda, kılık ve kıyafet yönetmeliğinin 
5. maddesinde hala hükmünü sürdüren kra-
vat zorunluluğu, saç ve favori uzunluğu, sakal 
bırakma yasağı, bıyık şekli gibi sınırlama ve 
yasaklara son verilmesi yönünde düzenleme 
yapılması için sivil itaatsizliğe devam ediyo-
ruz.” 

öĞRETİM ELEMANLARI ‘EşİT İşE 
EşİT ÜcRET’TE EN fAzLA İHMAL 

EDİLEN KESİM 

Akademisyenlerin mali açıdan rahatla-
tılması gerektiğini vurgulayan Gündoğdu, 
“Maaşların düşük düzeyde kalması nedeniy-
le öğretim elemanları giderlerini karşılamak 
ve yaşadığı şehirde tutunmak için asıl amacı 
olan araştırma yapmak yerine ek derse gir-
meyi zorunlu olarak tercih etmektedir. Öğ-
retim elemanları ders makinesi gibi haftalık 
maksimum 40 saate kadar derse girebilmek-
tedir. Bir başka önemli problem ise, üniver-
site dışında daha iyi şartlarda iş bulan araş-
tırma görevlileri girdikleri üniversiteleri terk 
edebilmektedir. Öğretim elemanları, eşit işe 
eşit ücret uygulamasında en fazla ihmal edi-
len kesim olarak ücretleri değişmeyen nadir 
meslek gruplarından biri olmuştur. Sendika 
olarak, akademisyenlerin mali haklarının iyi-
leştirilmesi için üç çalıştay yaptık. Bu konuyla 
ilgili hazırladığımız raporu YÖK Başkanı Gök-
han Çetinsaya ve Çalışma ve Sosyal Güven-
lik Bakanı Faruk Çelik’e sunduk. Önümüzdeki 
günlerde Sayın Başbakan ile görüşerek rapo-
rumuzu kendisine de takdim edeceğiz” şek-
linde konuştu. 

EN Az 120 BİN YENİ ÜYE 

Yeni döneme ilişkin hedeflerini de açıkla-
yan Genel Başkan Ahmet Gündoğdu, “Mayıs 
2014 mutabakatına kadar 120 bin yeni üye 
hedefini teşkilatımızla birlikte gerçekleştire-
ceğiz” ifadelerini kullandı. 
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Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş, 
Sağlık Bakanı Dr. Mehmet Müezzinoğlu’nu 
ziyaret etti. Memiş ziyarette kamuoyunun 
gündeminde olan tam gün tasarısı ve sağ-
lık çalışanlarının talepleri ile ilgili görüşlerini 
Bakan Müezzinoğlu’na aktardı. 

Komisyona geri çekilen tasarının tam gün 
yasasının özüne aykırı olduğunu ve çalışma 
barışını bozacak maddeler içerdiğini belirten 
Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş, sağ-
lık hizmetinin bir ekip işi olduğunu, bir düzen-
leme yapılırken belli bir grubun önerilerinin 
dikkate alınmaması gerektiğini ifade etti. 
Sağlık çalışanlarının yüzde 96’lık bir kesimi-
nin tam gün yasasına uyum sağladığını, ya-
pılacak yeni düzenlemenin çalışanların mem-
nuniyetini arttırması gerektiğini ifade etti.

MEMİş: TAM GÜN cAzİP HALE 
GETİRİLMELİ

Memiş, tam gün tasarısında hastane ayı-
rımı gözetilmeksizin tüm sağlık çalışanlarının 
maaş ve özlük haklarının iyileştirilmesi ve 
hocaların üniversiteyi tercih edecek makul 
düzeyde ücret geliri elde etmelerinin sağlan-
ması gerektiğini belirterek, tam günün cazip 
hale getirilmesinin önemli olduğunu söyledi.

Performansa dayalı ödeme sisteminin 
üniversitelerin özellikli yapıları dikkate alı-

narak yeniden tasarlanması ve uygulanması 
gerektiğini de belirten Sağlık-Sen Genel Baş-
kanı Memiş, bunu özelikle de bilimsel çalış-
malar ve eğitim açısından önemli olduğunu 
vurguladı. Performansa dayalı ödeme siste-
miyle sağlık çalışanlarının toplam gelirleri-
nin en az yüzde 80’inin sabit gelirden, yüzde 
20’sinin ise performans payından olmasını 
öneren Metin Memiş, gelirin tümünün de 
emekliliğe yansıması gerektiğini ifade etti.

MEMİş: AİLE HEKİMLERİ NöBETTEN 
MUAf TUTULMALI

Aile hekimlerinin nöbet konusuna da de-
ğinen Memiş, koruyucu hizmetlerde önemli 
rol oynayan aile hekimlerinin yeterince iş yo-
ğunluğunun bulunduğunu ve acil servislerde 
nöbet tutturulmaması gerektiğini söyledi. 
Memiş, yeni çıkarılacak aile hekimliği ücret 
yönetmeliğinin yeni mağduriyetler oluşturul-
maması gerektiğini kaydetti.

ÇALIşANLARIN AcİL SORUNLARI 
ÇözÜLMELİ

Memiş sağlık çalışanlarının sorunlarını 
çözecek ve durumlarını iyileştirecek düzenle-
melerin acilen çıkarılması gerektiğini belirte-
rek “Yeni yasada sağlık çalışanlarına yıpran-
ma payı verilmesi, ek ödemelerin emekliliğe 
yansıtılması, nöbet ücretlerinin tamamının 

arttırılması, vekil ebe hemşirelerin kadroya 
alınması, kamu dışı aile sağlığı çalışanları ve 
4/C’lilere kadro verilmesi, fiilen 45 saat olan 
mesai saatlerinin 40 saate çekilmesi, İlaç ve 
Tıbbi Cihaz Kurumu Piyasa gözetim ve dene-
tim görevlilerine denetçi kadrosu verilmesi, 
araştırmacıların özlük haklarının iyileştiril-
mesi, görevde yükselme mağduru 2351 kişi 
için ve şartları tutan yardımcı hizmetler sı-
nıfındakilere VHKİ kadrosu verilmesi gibi ta-
leplerini de Bakan Müezzinoğlu’na iletti.

MÜEzzİNOĞLU: EKSİK YA DA 
HATALI GöRÜLEN KONULAR 

DÜzELTİLEBİLİR

Sağlık çalışanlarının yaptıkları görev 
itibariyle en iyi şartlarda çalışmayı hak et-
tiklerini belirten Sağlık Bakanı Dr. Mehmet 
Müezzinoğlu da Sağlık-Sen’in sorumlu davra-
narak tam gün yasası ve torba yasa ile ilgili 
kendilerine getirdiği taleplerin olumlu katkı 
sağlayacağını belirtti.

Taleplerin tamamının torba yasaya ya da 
tam gün yasasına girmeyebileceğini ifade 
eden Sağlık Bakanı Müezzinoğlu, eksik veya 
hatalı görülen konuların çalışma Bakanlığı ve 
Maliye Bakanlığı ile yapılacak görüşmelerden 
sonra giderilebileceğini söyledi.

Sağlık-SEN, TalEPlERiNi  
BakaN MüEZZiNoğlU’Na ilETTi
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Diyanet-Sen’in düzenlediği 1. Ulusal Din 
ve Toplum Fotoğraf Yarışması fotoğraf ser-
gisi Ankara Kızılay Metro Sanat Galerisi’nde 
düzenlenen törenle sanat severlerin beğeni-
sine sunuldu. 

Serginin açılışına Diyanet-Sen Genel 
Başkanı Mehmet Bayraktutar, Diyanet-Sen  
Genel Başkan Yardımcıları,Memur-Sen yö-
netim kurulu üyeleri, Memur-Sen’e bağlı 
sendikaların genel başkanları ve yönetim 
kurulu üyeleri, Diyanet-Sen Şube Başkan ve 
yönetim kurulu üyeleri, Diyanet-Sen Şube 
Başkanları ve çok sayıda davetli katıldı. 

Fotoğrafa sergisi açılış töreninde ko-
nuşan Diyanet-Sen Genel Başkanı Meh-
met Bayraktutar, Diyanet-Sen’in bu gün 
Türkiye’nin sendikalaşma oranı en yüksek 
sendikası olmasının yanında  sosyal etkin-
likleri ile de farkını ortaya koyduğunu söy-
ledi.  

Fotoğrafın günümüzün en etkili iletişim 
araçlarından birisi olduğunu ifade eden 
Bayraktutar “Diyanet-Sen olarak düzenle-
diğimiz  1.Ulusal Din ve Toplum Fotoğraf 
Yarışmasıyla, Türkiye’nin sahip olduğu İs-
lam dönemi dini mimari eserlerle ülkemiz 
insanının ilişkilerini çok yönlü olarak orta-
ya koymayı hedefledik. Özellikle insanların 

cami, mescit, türbe, tekke, dergah gibi dini 
mekanlardaki tutum ve davranışlarını, iç 
dünyalarını yansıtan kesitleri fotoğraflarla 
yansıtmak,  Cami ve mescitlerde kılınan beş 
vakit namazın yanı sıra Cuma günlerinde, 
Ramazan ve Kurban Bayramlarında,  kandil 
günlerinde insanların dini mekanlarda yaşa-
dıkları heyecan ve coşku dolu dini duygu ve 
düşüncelerin, kaliteli fotoğraflarla topluma 
tanıtılması ve bu yolla ülkemizde yaşanan 
dini hayatın ve İslami değerlerin, bilgi, du-
yarlılık ve farkındalığının artırılarak sanat-
sal kaygılarla fotoğraflanmasını amaçla-
dık.” Şeklinde konuştu.  

Memur-Sen Konfederasyonu Genel Baş-
kan Vekili Günay Kaya ise “Diyanet-Sen 
sendikal alanda gerçekleştirilmeyen bu ça-
lışmayla örnek ve öncülüğünü devam  et-
tirmiştir. Bu gün bize iki hediyesiyle gönül-
lerin, kalplerin ve erdemli duruşun timsali 
olan Diyanet-Sen camiası farklılığını tekrar 
ispatlamıştır. Gerek  erdemli sendikacılığın 
besmelesi olması hasebiyle, gerek toplumun  
sanat, din, örf algısını bir bütün olarak su-
nan bu tür aktiviteleri ile örnek ve öncü sen-
dikal anlayışını devam ettirmektedir” dedi

Sergi açılışında yarışmada 1. Olan Saba-
hattin Özveren’e ödülü Genel Başkan Meh-

met Bayraktutar tarafından takdim edildi. 

Prof. Dr. Hakkı Acun, Prof. Abdülkadir 
Dündar, Göker Müftüoğlu, Dursun Ali  Sarı-
koç, Tekin Ertuğ ve Necip Evlice’nin yer al-
dığı seçici kurul tarafından değerlendirilen 
2058 fotoğraf arasından seçilen fotoğraf-
lardan 50 Başkent Kızılay Metro Sanat Ga-
lerisinde sergilendi.

öDÜL ALANLAR

Birinci: Sabahattin özVEREN/İSTANBUL 

5.000 TL 

İkinci: cüneyt ÇELİK/İSTANBUL

3.000 TL

Üçüncü: Mehmet özDEMİR/TRABzON

2.000 TL

Mansiyon: Ali IşIK/İzMİR:

1.000 TL

Mansiyon: Halil KARABAcAK/EDİRNE

1.000 TL

Mansiyon: İbrahim AYşIL/İSTANBUL

1.000 TL

DİYANET-SEN

ı. UlUSal diN VE ToPlUM foToğRaf 
yaRışMaSı SERGiSi aÇıldı
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Teşkilât çalışmaları sırasında 2010 yılında 
geçirdiği trafik kazasında vefat eden Bem-Bir-
Sen Genel Sekreteri İbrahim Keresteci adına 
Sri Lanka’nın başkenti Kolombo’nun Polonnaru-
wa bölgesinde inşa edilen cami, törenle Müslü-
manların ibadetine açıldı.

Bem-Bir-Sen İstanbul 5 No’lu Şubesi ve İHH 
işbirliği ile yapılan İbrahim Keresteci Camii ile 
merhum Genel Sekreterin adı dünyanın öbür 
ucunda da yaşayacak.

Maliyetinin tamamı Bem-Bir-Sen İstanbul 5 
No’lu Şubesi üyeleri tarafından gönüllülük esa-
sı ile karşılanan caminin açılış törenine Bem- 
Bir-Sen Genel Başkanı Mürsel Turbay,  İstanbul 
5No’lu Şube Başkanı Şaban Çamcı,  IHH yet-
kilileri ile İHH’nın bölge partneri olan Serendip 
Faundation Başkanı Mohamad Rafigue ve çok 
sayıda vatandaş katıldı.

öNcE İKİNDİ NAMAzI  
ARDINDAN AÇILIş

Merhum İbrahim Keresteci adına yaptırı-
lan caminin açılış törenine katılmak üzere Sri 
Lanka’ya giden Genel Başkan Mürsel Turbay 
ve beraberindeki heyet yöreye özgü çiçek kol-
yelerle karşılandılar,  camii açılış töreni öncesi 

cemaatle birlikte yeni yapılan camide ikindi na-
mazını kıldılar.

Genel Başkan Mürsel Turbay’ın namaz son-
rasında okuduğu Kuran-ı Kerim tilaveti ile baş-
layan törende, hem Türkiye’den giden heyet, 
hem de Sri Lankalı Müslümanlar adına konuş-
malar yapıldı.

Gülsuyu ve lokum ikram edilen açılış töre-
ninde, cami imamına Bem-Bir-Sen İstanbul 5 
No’lu Şube Başkanı Şaban Çamcı tarafından 
cübbe ve sarık hediye edildi.

 “BU cAMİİ MÜSLÜMANLARİN 
KARDEşLİĞİNİN PEKİşMESİNE 

VESİLE OLAcAKTİR”

Merhum Genel Sekreter İbrahimKeresteci’nin 
sendikal yaşamı ve manevi hayat nizamına ver-
miş olduğu değeri anlatan Bem-Bir-Sen Genel 
Başkanı Mürsel Turbay,  Bem-Bir-Sen İstanbul 
5No’lu Şube’nin kendi mesai arkadaşları da 
olan Keresteci’ye karşı göstermiş oldukları ve-
falı tavırdan da övgü ile sözetti. Turbay,  Şube 
Başkanı Çaban Çamcı, yönetimi ve şube üye-
lerinebu takdire şayan davranışlarından dolayı 
teşekkür etti.

Sri Lanka’da yıllardan beri devam eden iç 
savaş yüzünden zulüm altında bulunan Müslü-
man Halkın ibadet etmesine ve Müslüman ço-
cukların Kur’an- ı Kerim öğrenmesine hizmet 
edecek bu caminin açılışında bulunmaktan do-
layı duyduğu mutluluğu ifadeeden Mürsel Tur-
bay, konuşmasında şunları kaydetti:

“Allah’ın Mescidleri”ni yeryüzünde ancakAl-
lah’aimanedenlerimareder ve Allah’dakendile-
rinicennetlemüjdeler. Mescidlerinsanlarıniyilik 

ve güzellikleyakınlaşmalarına da hizmet eden 
mekanlardır.

Yeryüzündeki Müslümanlarınkardeşliğine-
hizmetin bir vesilesidirmescidler. Kardeşimiz 
İbrahim Keresteci adına inşaedilen bu  camimiz 
de Allah rızası  için kılınan her namaz, okunan 
her ayet, dünya müslümanlarınınkardeşliğinin-
pekişmesinevesileolacaktır.

Buna aracılık eden IHH’yı, Sri Lanka’lıpart-
neriSerendipFaundation Başkanı Mohamad 
Rafigue ve yönetimini, hepsindenönemlisi de 
bu caminin tüm maliyetinigönüllü olarak iüst-
lenenİstanbul 5 No’lu Şubemizinbaşkanıyöne-
ticileri ve tüm üyelerineşükranlarımızıiletiyoru
z”dedi.

KURBANLAR KESİLDİ,  GÜLSUYU VE 
LOKUM İKRAM EDİLDİ

Bölgede yaşayan Müslümanların rahatça 
ibadet edebilmesine hizmet edecek olan İbra-
himKeresteci Camii’nin açılışında cami cema-
atine gülsuyu ve lokum ikram edildi. Kesilen 
iki büyükbaş kurban bölgedeki fakir Müslüman 
halka dağıtıldı.

OKUL SözÜ VERİLDİ

Sri Lanka’nın başkenti Kolombo’nun Polon-
naruwa bölgesindeyaşan Müslüman halkın ço-
cuklarının eğitim öğretim göremediği ve böl-
gedeki diğer okullara gidemedikleri de vurgula-
nan törende bu çocuklar için bir de okul istendi. 

Bem-Bir-Sen Genel Başkanı Mürsel Turbay 
da okul konusunda bölge halkına söz verdik-
lerini bu konudaki incelemelere başladıklarını 
söyledi.

iBRahiM kERESTECi’NiN iSMi
SRi laNka’da yaşayaCak

BEM-BİR-SEN
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Büro Memur-Sen Genel Merkez hizmet 
binası törenle açıldı. Törende konuşan Büro 
Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, 
“Geçtiğimiz yıl aldığımız genel yetkimizi genel 
merkez hizmet binamızla taçlandırdık. Bu güne 
kadar birçok kazanıma imza atan sendikamızın 
kazanımları yeni hizmet binamızda artarak de-
vam edecektir” dedi.  

Büro Bankacılık Hizmet kolunda genel yet-
kili sendika olan Büro Memur-Sen, Ankara Tan-
doğan İller Sokak’ta satın aldığı genel merkez 
hizmet binasının açılışını törenle yaptı. Açılışa 
Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, 
Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı 
Halil Etyemez, Memur-Sen’e bağlı sendikaların 
genel başkanları ile Türkiye’nin dört bir yanın-
dan gelen Büro Memur-Sen teşkilatı katıldı. 

KAzANIMLARIMIz YENİ HİzMET 
BİNAMIzDA ARTARAK DEVAM 

EDEcEK

Yeni hizmet binasının açılış konuşmasını 
yapan Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yazgan, 
sendikalarının başarılarına başarı eklediği-
ni söyledi. Son 3 yıl içerisinde üye sayılarının 
yüzde 200 arttığına dikkat çeken Yusuf Yazgan, 
“2010 yılında 17 bin üye sayımızı 2011 yılında 
33 bine, 2012 yılında ise 46 bine çıkararak ge-
nel yetkili sendika olduk. Genel yetkimizi bu yıl 
da 48 bin üye ile perçinledik. Şuanda sendika-
mız 52 bin üyeyi aşmış durumda. Yani 2010 yılı 
ile 2013 yılı arasında yüzde 200 büyüme yapa-

rak büro hizmet kolunda iki yıldır yetkili durum-
dayız. Türkiye genelinde 82’nci şubemizi Şırnak 
ilinde kurduk. Büro Memur-Sen, Şırnak’ta şube 
kurabilmişse artık şube kuramayacağı başka 
bir il yoktur. Bütün illerde tek başına şube olma 
yolunda hızla ilerliyoruz. Sendika olarak yurtdı-

şına açılarak 15 ülkede temsilcilik kurduk. Bu 
başarılarımızı genel merkez hizmet binası ala-
rak taçlandırdık. Bu güne kadar birçok kazanı-
mın altında imzası bulunan sendikamız, bundan 
sonra da yeni hizmet binasında kazanımlarını 
arttıracaktır. Sendikamızın başarılarına başarı 
eklemesinde en büyük paya sahip olan şube 
başkanlarımızdan il temsilcilerimize, şube yö-
netimlerimizden üyelerimize kadar tüm teşkila-
tımıza teşekkür ediyorum” dedi. 

HAKSIzLIKLAR KARşISINDA TAşIN 
ALTINA VÜcUDUMUzU KOYUYORUz

Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gün-
doğdu ise özelde memurların, genelde ise 

Türkiye’nin menfaatlerini şiar edindiklerini 
söyledi. Memur-Sen olarak gerçekleştirdikleri 
projelerden bahseden Gündoğdu, kılık-kıyafet 
serbestliği ve çözüm sürecinin hayata geçmiş 
biçiminin Memur-Sen olduğunu kaydetti. Gün-
doğdu, “Memur-Sen, ırkçılığın cahiliye dönemi-
nin en büyük sıkıntısı olduğunu bilen bir ailedir. 
Memur-Sen, haksızlıklar karşısında taşın altına 
vücudunu koymaktadır. Kamuda kılık-kıyafet 
özgürlüğü için 12 milyonun üzerinde imza top-
ladık. Amacımız kadına başörtü yasağı dayata-
rak aile yapımızı, değerlerimizi, dinimizi, mede-
niyet birikimimizi yok sayan, eğitimde, çalışma 
hayatında ve siyasette kadın-erkek eşitliğini 
sağlamak olmaktı. Bugün hükümetin açıkladığı 
paketle hem kamuda başörtü özgür, hem mec-
liste başörtülü milletvekilleri görevini yapabi-
liyor. Eşlerin başörtü sorununu hükümet çöz-
müştür, çalışanların ve siyasetçilerin başörtü 
sorununu Memur-Sen çözmüştür” diye konuştu. 

MEMUR-SEN VE BAĞLI SENDİKALAR 
öNEMLİ HİzMETLERDE BULUNDU

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardım-
cısı Halil Etyemez ise Memur-Sen ve bağlı sen-
dikaların önemine dikkat çekti. Halil Etyemez 
“Mekânlar bir binadan ibarettir ama onları an-
lamlı kılan içerisindeki faaliyetlerdir. Memur-
Sen ve bağlı sendikalar bu güne kadar yapmış 
oldukları hizmetlerinde önemli ve sıkıntılı sü-
reçlerden geçerek bugün dik durarak toplumun 
değişmesinde ve dönüşmesinde önemli hiz-
metlerde bulunmuşlardır şeklinde konuştu.

BüRo MEMUR-SEN hiZMET BiNaSı 
TÖRENlE aÇıldı
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Toç Bir-Sen Başkanlar Kurulu ve İşyeri Tem-
silcileri Eğitim ve İstişare Toplantısı Antalya’nın 
Kumluca ilçesinde gerçekleştirildi.

Toç Bir-Sen’in çalışmaları ve gelecek vizyo-
nunun paylaşıldığı toplantılarda tarım ve or-
mancılık hizmet koluna bağlı kurumlarda görev 
yapan çalışanların talep ve sorunları masaya 
yatırıldı.

“SERMAYEMİz SARSILMAz İRADEMİz 
VE PASLANMAz YÜREĞİMİzDİR”

 Toç Bir-Sen Genel Başkanı Günay Kaya, 
toplantıda yaptığı konuşmasında, Memur-Sen 
ve Toç Bir-Sen olarak tüm üyelerin, tüm çalı-
şanların, tüm Türkiye’nin ve tüm Dünya maz-
lumlarının sorunlarını eş zamanlı ve eşgüdümlü 
çözmeye çalıştıklarını dile getirerek; “Bugün 
Memur-Sen camiası 750 binlere ulaştıysa, Toç 
Bir-Sen 40 bin eşiğine geldiyse bunun nedeni, 
karşı karşıya kaldığımız sorunların çözümü için 
verdiğimiz mücadelemizdir. Bu mücadelemizde 
ise tek bir sermayemiz vardır, o da Memur-
Sen’lilerin, Toç Bir-Sen’lilerin, sarsılmaz iradesi 
ve paslanmaz yüreğidir. Bu özelliklerimizle biz-
ler hiçbir gücün karşısında eğilmedik, onuru-
muzu, şahsiyetimizi çiğnetmedik” dedi.

“SENDİKA OLMAK SORUNDAN DEĞİL, 
ÇözÜMDEN BESLENMEKTİR”

Konuşmasında Memur-Sen’in Çözüm 

Süreci’ne verdiği desteğe de değinen Genel 
Başkan Kaya, süreç içinde yer almanın ağır 
bir yük olduğunu ama teşkilat olarak yükün 
ağırlığına aldırmadan bu tarihi sorumlulu-
ğu üstlendiklerini belirtti. Kaya; “Sivil Top-
lum Kuruluşu olmak, sendika olmak, aydın 
olmak, entelektüel olmak sorundan kaçmak 

değil, tam aksine sorunları izleyen, olayın içine 
giren ve çözen, sorundan değil çözümden bes-
lenen olmayı gerektirir. Türkiye’nin en etkili ve 
güçlü sivil toplum kuruluşlarından biri olarak bu 
güçlü Memur-Sen ailesinin bir görevidir” şek-
linde konuştu.

Memur-Sen Konfederasyonu Genel Başka-
nı Ahmet Gündoğdu da düzenlenen Eğitim ve 
İstişare Toplantısında yaptığı konuşmasında 
“Türkiye’nin en donanımlı örgütlenme yapısıyla 
Memur-Sen ve Toç Bir-Sen olarak bizler devlet 
memurlarından kurulmuş, yarı resmi ama si-
vil toplum boyutuyla tam bağımsız örgütleriz. 
Devletin memurları olarak Anayasa ve yasa-
larla bu örgütleri kuruyoruz. Ama sendikacılı-
ğımızın; sivil toplum boyutu, değerler boyutu 
yasalarla sınırlandırılamaz. Bu gönül, değerler 
ve medeniyet değerlerimizin yasasıyla sınırları 
çizilmiş bir sendikal yapılanmadır” dedi.

BAşöRTÜSÜ YASAĞINI MEMUR-SEN 
ÇözMÜşTÜR

“Toç Bir-Sen sadece bir sendika, Memur-
Sen sadece bir konfederasyon değildir” diyen 
Genel Başkan Gündoğdu Türkiye’de yaşanan en 
büyük sorunlardan biri olan “Kamuda Kılık Kıya-
fet Yönetmeliği”nin değiştirilmesi için Memur-
Sen tarafından düzenlenen “10 Milyon İmza 
Kampanyası”nın da hedefine ulaştığını kaydede-
rek şunları söyledi: “Toç Bir-Sen ve Memur-Sen, 

ya gündemi kendi belirler öncü olur, ya belirlen-
miş gündemde özne olur, ya da gündem ülkeye 
size zarar veriyorsa karşı olur. Bunun dördüncü 
bir yolu yoktur. İşte bu siyasetin önünde olmak-
tır.  Başörtüsü özgürlüğü hem demokratik hem 
de Allah’ın emri olduğu için kamuda başörtüsü 
yasağını siyasetin önünde imza kampanyasıyla, 
sivil itaatsizlik eylemiyle çözen Memur-Sen’dir, 
Toç Bir-Sen’dir”

Konuşmaların ardından toplantının ikinci 
oturumunda Kişisel Gelişim Uzmanı Muhammed 
Alpkent katılımcılara “Beden Dili, Etkili Konuşma 
ve İletişim” konularında bir sunum gerçekleştirdi.     

Eğitim ve İstişare Toplantısı’nın ikinci günün-
de Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Bakanlık 
Müşavirlerinden Suat Sezer, Helal Gıda ile ilgili 
bir konferans verdi. Konferansın ardından İl ve 
Şube Başkanları ve İşyeri temsilcileriyle düzen-
lenen sendikal çalışmalara ilişkin toplantılarda 
bir araya gelindi.

Üç gün süren toplantıya Memur-Sen Genel 
Başkanı Ahmet Gündoğdu, Memur-Sen Genel 
Başkan Vekili ve Toç Bir-Sen Genel Başkanı Gü-
nay Kaya, Genel Başkan Yardımcıları Sabri Kı-
zılkaya, Şahin Değirmen, Hüseyin Öztürk ve Fa-
tih Doğan, Kadın Kolları Başkanı Emine Akgün, 
Engelliler Komisyonu Başkanı İlker Şaşmaz ve 
komisyon üyeleri, hizmet koluna bağlı kurumla-
rın müdürleri, Toç Bir-Sen İl ve Şube Başkanları 
ile İşyeri Temsilcileri katıldı.

TOÇ-BİR-SEN

ToÇ BiR-SEN BaşkaNlaR kURUlU 
GERÇEklEşTiRildi



MEMUR-SEN50

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı ve 
Enerji Bir-Sen Genel Başkanı Hacı Bayram 
Tonbul ile Genel Başkan Yardımcıları Mehmet 
Doğan ve Cemil Şentürk  Başbakan Yardımcı-
sı Beşir Atalay’ı makamında ziyaret etti.

Enerji Bir-Sen Genel Başkanı Hacı Bayram 
Tonbul, Başbakan Yardımcısı Atalay’a enerji 
sanayi ve madencilik hizmet kolunda yetkili 
sendika olduklarını belirterek Makine Kimya 
Endüstrisi Kurumunda görev yapan çalışan-
ların sıkıntıları ve Koruyucu Giyim Yardımının 
uygulanması ile ilgili bilgi verdi.

 “KPDK’DA GöRÜşÜLEcEK 
KONULARLA İLGİLİ DESTEK 

BEKLİYORUz’’

Genel Başkan Tonbul, KPDK’ da gündeme 
getirilecek taleplerle ilgili bilgi verdi. Tonbul, 
Özellikle 4/C statüsünde istihdam edilen kamu 
görevlilerin görev yaptıkları kurum önceliğinde 
öğrenim durumlarına ve yeterliklerine uygun 
kadrolara atanması, Çeşitli kamu kurum ve 
kuruluşlarında memurlarla benzer görevleri yü-
rüten yükseköğrenim mezunu işçilerin  memur 
kadrolarına atanması, Emekli ikramiyesinin he-

sabında 30 yıllık hizmet süresi sınırlamasının 
kaldırılması, 15/01/2005 tarihinden sonra gö-
reve başlayan/başlayacak kamu görevlilerine 
bir derece verilmesi , 14/02/2005 tarihinden 
sonra işlenen fiillere bağlı olarak verilen disip-
lin cezalarının (5525 sayı-
lı Kanunda yer verilen suç 
türleri dikkate alınarak) 
affına ilişkin düzenleme 
yapılmasıyla ilgili Baş-
bakan Yardımcısı Beşir 
Atalay’dan destek istedi.

Aynı zamanda çözüm 
sürecinin de yürütücüsü 
olan Başbakan Yardımcısı 
Beşir Atalay Memur-Sen’e 
sürece verdiği destek-
ten dolayı teşekkür etti. 
Genel Başkan Tonbul’da 
konuyla ilgili şöyle konuş-
tu.’’ Yıllardır ülkenin kana-
yan yarası olan bu soruna 
konfederasyon olarak Akil 
Adamlar grubunun içinde 
yer alarak destek verdik. 

Bütün teşkilatımızla Türkiye’nin  dört bir yanını 
gezerek çözüm sürecini anlattık.’’

Sürecin olumlu şekilde devam ettiğini belir-
ten Tonbul, Demokratikleşme paketiyle de altı-
nın doldurulması gerektiğini söyledi.

ENERJİ-BİR-SEN

ToNBUl’daN  BaşBakaN yaRdıMCıSı 
BEşiR aTalay’a ZiyaRET
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Birlik Haber-Sen, Leonardo da Vinci 
Hareketlilik Projesi kapsamında PTT ku-
rumunda çalışan 55 personel ile İngiltere, 
Almanya, Macaristan ve Çek Cumhuriyeti-
ni ziyaret ederek bu ülkelerde haberleşme 
sektöründe hizmet veren kurum ve kuru-
luşlar ile bilgi alış-verişinde bulundu.

Memur Sendikaları Konfederasyonu’na 
bağlı Birlik Haber-Sen tarafından düzenle-
nen ve PTT Genel Müdürlüğü’nün de pro-
je ortağı olduğu “Haberleşme sektöründe 
çalışanların mesleki risklerinin azaltılması” 
Leonardo da Vinci Hareketlilik Projesi kap-
samında PTT kurumunda çalışan değişik 
hizmet gurubuna ait toplam 55 personel 
İngiltere, Almanya, Macaristan ve Çek 
Cumhuriyeti’ni 15’er kişilik 4 grup halinde 
ziyaret etti ve bu ülkelerde haberleşme 
sektöründe hizmet veren kurum ve kuru-
luşlar ile toplantılar yaparak bilgi alış-veri-
şinde bulundu. Proje çerçevesinde ülkemizi 
Avrupa ülkeleri arasında büyük ölçüde Pos-
ta hizmetleri çalışanlarının giyim, teknolo-
jik imkânlar, yol, hizmet ve iş sağlığı ile ül-
kemizden daha ileride olduğu gözlemlendi.

Gelişmiş Avrupa birliği ülkelerinden Çek 
Cumhuriyeti ve Macaristan’da tüm posta 
hizmetleri göz önüne alındığında yaklaşık 
bin kişiye bir Posta görevlisi düştüğü, Al-
manya ve İngiltere’de ise Postbank dahil 
postanın tüm hizmet kolları (posta kabul, 
Sevk, posta hatları, dağıtım, banka işlem-
leri Postbank dahil) 700 kişiye bir posta 
görevlisi düşmektedir. Ülkemizde bu oran 
ise 76 milyon nüfusa karşılık 38 bine yakın 
PTT çalışanı bulunmakta olup, 2 bin kişi-

ye bir PTT görevlisi düşmektedir. Avrupa 
ülkelerinde gönderi sayılarına bakıldığında 
da dağıtıcı başına günlük 200-250 civarın-
da kayıtsız gönderi düşmektedir.

Ülkemizin son yıllardaki atılımı ve ge-
lişmişlik düzeyinin artması, nüfus sayı-
sındaki artış göz önüne alındığında PTT 
hizmetlerinin sağlıklı bir şekilde sunulma-
sı için mevcut personelin yeterli olmadığı 
müşteri sızlanmalarından anlaşılmaktadır. 
Hizmet kalitesinin artırılması ancak çalı-
şan sayısını arttırarak müşteri memnuni-
yetini sağlamak ve çalışma ortamını araç 
ve gereçlerle yeniden düzenleyerek yıllık 
izinlerini zamanında kullanılması duru-
munda memurdan daha fazla iş gücü elde 
etmek ile mümkün olacaktı.

BİRLİK HABER-SEN ÜLKEMİz İLE 
AB ÜLKELERİ ARASINDAKİ fARKI 

AzALTMAK İÇİN ÇALIşTI

 Birlik Haber-Sen, AB projesinde posta 
dağıtıcılarının tehlikeli iş güvenliği riskle-
rini minimum düzeye indirmek ve Avrupa 
ülkelerinde elde ettiği bilgiler doğrultu-
sunda hizmet kalitesini daha verimli ve 
çalışanların iş yükünü azaltma amacıyla 
düzenlenen Leonardo da Vinci Hareketli-
lik Projesi’nde ülkemiz ile Avrupa ülkeleri 
arasındaki farkı minimum düzeye indirmek 
için çalışmalarını sürdürdü. Böylece posta 
dağıtıcılarının iş, hak, hizmet ve özgürlük 
haklarının Avrupa ülkeleri ile kıyaslanarak 
ülkemizde de uygulanmasına yönelik çalış-
maları başlattı.

BiRlik haBER-SEN BiR ilki daha BaşaRdı
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Bayındır Memur–Sen Genel Başkanı Abdül-
hadi Karasapan, “Türkiye’nin kalkınma projeleri 
Bayındır Memur-Sen üyelerinin elinde büyüyor’’ 
dedi.

Bayındır Memur-Sen’in Kayseri bölge istişa-
re toplantısına katılan Genel Başkan Karasapan, 
“Toki, Gap, Karayolları, İller Bankası, Kop, Dap, 
Afet ve acil durum yönetimi gibi güzide kurum-
larımızdan ülkemizin son 10 yılına damga vuran 
projeler çıktı. Bu projelerde emeği geçen başta 
sendikamızın üyelerine ve bu kurumların tüm ça-
lışanlarına teşekkür ediyorum. Bu kurumlardaki 
çalışanlarımızın azimli ve kararlı çalışmalarının 
sonucu halkımızın ihtiyaçları karşılandı. Güçlenen 
Türkiye ile birlikte Türkiye’nin kalkınma projeleri 
Bayındır Memur-Sen üyelerinin elinde büyüyor’’ 
dedi.

Türkiye ‘nin konut, yol, köprü, afet yardım gibi 
konularında son yıllarda büyük başarılara imza 
attığını hatırlatan Karasapan, kentsel dönüşüm 
projesinin ülke açısından büyük bir öneme sahip 
olduğunu, Türkiye’nin bu alanda kendini yeniledi-
ğini belirterek şunları söyledi: “Türkiye bu alanda 
kendini yeniliyor. Geçmişte gecekondu meselesi 
başta olmak üzere çarpık kentleşmeye artık mü-
saade edilmediğini ve bu zamana kadar çeşitli 
sebeplerle geciktirilen bu olayın düzeltildiğini va-
tandaşımızın da daha düzgün ve modern alanlar-
da yaşamaya kavuşuyorlar” 

Programa katılan Kayseri Valisi Orhan Düz-
gün ise “Sivil toplum örgütlerinin bu tür çalışma-
larının hem çalışanlar adına hem de ülkemizin 
demokratikleşmesi anlamında büyük katkıların 
verildiğini takip etmekteyiz. Bu tür çalışmalarında 
biz yöneticilerin daha rahat kamu çalışanlarıyla 

çalışma imkanı getirmektedir. Çalışmalarınız da 
başarılar dilerim” dedi.

Bem Bir - Sen Genel Başkan Vekili Recai Kars-
lı ise “Bugün güzel bir toplantıda birlikteyiz. Bu 
toplantıya iştirak edenler her şeyin farkındalar. 
Sendikalar demokratik kitle örgütü olarak sorum-
luluğunu yerine getirmeye çalışıyor. Hukuk devleti 
olmayan yerlerde adaletten bahsetmek mümkün 
değildir. Ayrıca Türkiye’de memurlar toplu sözleş-
me hakkına kavuştular. Onun için bu kazanımların 
farkında olalım” şeklinde konuştu.

Memur - Sen İl Temsilcisi Aydın Kalkan ise, “Bu 
memlekette birçok insan inançları gereği zulüm 
gördü. Bildiğiniz gibi 2010 yılında Memur-Sen’in 
toplu sözleşmeye evet demesi var. 2010 yılında 
darbelere dur denildi. Bu ülkede artık kimse darbe 
yapamayacak. Ayrıca bildiğiniz gibi kamuda ser-
best kıyafet olması için 12 milyon 300 bin imza 
toplandı. Bu imzaların 300 bini de Kayseri’de atıl-
dı. Karar alındı ve serbest kıyafetle herkes işine 
gidebildi. Bu Cumhuriyet tarihinde bir devrimdir” 
diye konuştu.

Bayındır Memur-Sen Kayseri İl Temsilcisi Ra-
gıp Akkurt da yaptığı konuşmadı şunlara değindi: 
“Bu programı düzenlerken yine istedik ki birebir 
olarak Genel Merkezimize dertlerimizi, sorunları-
mızı ve taleplerimizi yüz yüze konuşarak, bir aile 
ortamında çözüm yollarını bulalım. Bunu başar-
dığımızı düşünüyorum. İnşallah tüm dertlerin ve 
sıkıntıların çözüleceği kanaatindeyim” dedi.

Toplantıya Kayseri Vali Yardımcısı Davut Ha-
ner, Memur - Sen İl Temsilcisi Aydın Kalkan, Ba-
yındır Memur - Sen İl Temsilcisi Ragıp Akkurt ve 
çok sayıda Bayındır Memur - Sen üyesi katıldı.

kaRaSaPaN: TüRkiyE’NiN kalkıNMa 
PRoJElERi, BayıNdıR MEMUR-SEN 

üyElERiNiN EliNdE BüyüyoR

BAYINDIR MEMUR-SEN
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Ulaştırma Çalışanları Memur Sendikası Ge-
nel Başkanı Can Cankesen, katener zammı, ARFF 
memurları ve apron çalışanlarının bir üst kurula 
geçmesi mesai ücretlerinin iyileştirilmesi  gibi 
birçok madde üzerinde çalıştıklarını ocak ayı için-
de bazı maddeler üzerine uzlaşma sağlanacağını 
belirtti.

Memur SEN Konfederasyonu Ulaştırma Ça-
lışanları Memur Sendikası  (Ulaştırma Memur-
SEN) Genel Başkanı Can Cankesen,  Diyarbakır, 
Batman, Siirt, Bingöl, Mardin, Şırnak, İllerini 
kapsayan Güneydoğu temaslarına Malatya ilin-
den başladı. Hava Yoluyla Malatya’ya gelen Can 
Cankesen,  Devlet Hava Meydanları İşletmeleri 
(DHMİ) ARFF İtfaiye personeliyle bir araya geldi, 
sorunlarını dinledi, sendika çalışmaları hakkın-
da bilgi verdi. Daha sonra Ulaştırma Çalışanla-
rı Memur Sendikası Malatya Şubesi’nin İl Divan 
Kurulu toplantısına katılmak üzere Malatya Hava 
Alanı’ndan ayrıldı.

 Genel Başkan Can Cankesen,  Ulaştırma 
Memur-SEN Malatya Şube Başkanı Mustafa 
Adak, Ulaştırma Memur SEN Malatya Şube’sin 
yönetim, denetim kurulu üyeleri, Devlet Demiryol-
ları ve Devlet Hava Meydanları İşletmeleri servis 
müdürleri ve müdür yardımcılarının da katıldığı İl 
Divan Kurulu toplantısında bir araya geldi.

MESAİ ÜcRETLERİ DÜşÜK

Toplantıda konuşan Ulaştırma Memur-
SEN Malatya Şube Başkanı Mustafa Adak, 
Devlet Demiryolları ve Devlet Hava Meydan-
ları İşletmeleri personeline bir lira 45 kuruş 
mesai ücretinin reva görüldüğünü, diğer kamu 
kurumlarında mesai ücretlerinin çok daha fazla 
olduğunu belirtti.

Mustafa Adak, “Ulaştırma Memur-SEN Ma-
latya Şube başkanlığı olarak 2013 yılı merkezi 
bütçe kanununa göre 1 Ocak 2013’ten itibaren 
ödenmekte olan bir lira 45 kuruş fazla mesai 
ücretinin insan onuruna yakışmadığını ve ağır 
şartlarda çalışan personellerin emeklerinin 
karşılığı olmadığını belirtmek istiyoruz” şeklin-
de konuştu.

BİRÇOK MADDE ÜzERİNDE 
ÇALIşILIYOR

Memurların dayanak noktası olduklarını 
dile getiren Genel Başkan Can Cankesen,  “ 
2 milyon 600 bin çalışanın sendikalılık oranı 
arttıkça bizim pazarlık oranımız da artmakta. 
2 yılda bir yapılan toplu sözleşme masasının 
yanında her yıl mart ve kasım ayında yapılan 

Kamu Personel danışma Kurulları var. Memur 
arkadaşlarımızın daha iyi şartlarda çalışması 
adına yaptığımız Kurum İdari Toplantılarımız 
var. Memurlar, Ulaştırma Memur-SEN’e üye ol-
makla sadece üyelik kazanmıyor, maddi mane-
vi üyelerimizin her türlü sorunlarıyla ilgileniyo-
ruz. Sendikamız geçen yıl yetkiyi aldı. Mücadele 
uzun boyutlu, masamızda birçok problem var, 
bunlarla ilgili çalışmalarımız sürmekte. Aile, 
eş ve çocuk yardımı, sendika pirimi gibi birçok 
madde de Memur-SEN’in payı var. Önümüzdeki 
dönemde ocak ayına kadar büyük ihtimalle 30 
yıl üzeri tazminatlardan tutunda, derece veril-
mesi, katener altında çalışan personellerimi-
ze katener zammı ve ek ödemlerin emekliliğe 
yansıtılması gibi birçok madde üzerinde çalışı-
yoruz. Demiryolları’nda manevra çalışanlarına 
manevra tazminatı aldık. Devlet Hava Meydan-
ları İşletmeleri çalışanlarından ARFF memurları 
ve apron çalışanlarının bir üst kurula geçmesi 
yönünde elimizden gelen çabayı sarf ediyoruz” 
dedi.

ULAŞTIRMA MEMUR-SEN

UlaşTıRMa MEMUR-SEN’iN TEşkilaT 
ZiyaRETlERi aRalıkSıZ dEVaM EdiyoR
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Kültür Memur-Sen Genişletilmiş Başkanlar 
Kurum Eğitim ve İştişare Toplantısı 20-22 Ara-
lık tarihinde Kızılcahamam’da gerçekleştirildi. 
Toplantı Kültür Memur-Sen il, ilçe, kurum ve 
işyeri temsilcilerinin katılımı ile gerçekleştirildi. 

Toplantıya Memur-Sen Genel Başkanı Ah-
met Gündoğdu, Enerji Bir-Sen Genel Başkanı 
ve Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı 
Bayram Tonbul, Memur-Sen Genel Başkan 
Yardımcısı Mehmet Emin Esen ve Bayındır 
Memur-Sen Genel Başkanı Abdülhadi Kara-
sapan katıldı. Başkanlar Kurulu Toplantısında 
Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı ve Enerji 
Bir-Sen Genel Başkanı Hacı Bayram Tonbul ve 
Bayındır Memur-Sen Genel Başkanı Abdülhadi 
Karasapan selamlama konuşmasında Kültür 
Memur-Sen’e başarı dileklerinde bulundular.

ERDOĞAN: “HİzMET SENDİKAcILIĞI 
YAPIYORUz”

Kültür Memur-Sen Genel Başkanı Mecit 
Erdoğan yaptığı açılış konuşmasında Kültür 
Memur-Sen’in sendikacılık anlayışı hakkında 
bilgiler verdi. Erdoğan, Kültür Memur-Sen’in 
kuruluşundan itibaren ücret sendikacılığı ve 
çatışmacı üslup yerine hizmet sendikacılığını 
temel alan bir anlayışla hareket ettiğini dile 
getirdi. 

“YETKİYİ ALMAK İÇİN SEfERBER-
LİK İÇİNDE HAREKET EDİLMELİ”

Memur-Sen’in kazanımlarından bahseden 
Erdoğan, ek ödeme adaletsizliğinin giderilme-
sinde, 2011 yılında 200 bin, 2013 yılında 100 
bin olmak üzere 300 bin sözleşmeli personelin 
memur kadrolarına alınmasının Memur-Sen’in 
sayesinde gerçekleştiğini söyledi. Erdoğan, 
Kültür Memur-Sen’in hizmet kolunda yer alan 
Enformasyon Memurlarının Turizm Araştırma-
cısı olarak atanmasının Memur-Sen sayesinde 
gerçekleştiğini de sözlerine ekledi. 

Kültür Memur-Sen özelinde kazanımlardan 
bahsetmeye devam eden Erdoğan, şöyle ko-
nuştu: “Sendikamızın kurumsal bazda yetkili 
olduğu Kültür ve Turizm Bakanlığı (KTB), Yaz-

ma Eserler Kurumu (YEK), Atatürk Yüksek Ku-
rumu (AYK) ve bünyesindeki kurumlarda Kurum 
İdare Kurulu Toplantılarında aldığımız kararlar 
doğrultusunda; görevde yükselme ve unvan 
değişikliği sınavları yapılmış olup bunların bir 
kısmı şunlardır: Kültür Memur-Sen olarak ka-
zanımlarımız toplu sözleşme masasında elde 
edilenlerle sınırlı kalmamıştır. Bildiğiniz üzere, 
Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde Şube 
Müdürü, Müze Müdürü, Kütüphane Müdürü, 
Folklor Araştırmacısı, Müze Araştırmacısı ve 
Şef kadroları için sınavlar yapılarak başarılı 
olanların atamaları yapılmış,  Müze Araştırma-
cısı kadrolarında çıkan sorun da sendikamızın 
girişimleri ve çalışmaları sonucunda atamaları 
görev yaptıkları yerlere yapılarak mağduriyet-
leri giderilmiştir. AYK ve bünyesindeki kurum-
larda yıllardır yayınlanmayan yönetmelikler KİK 
Toplantısı kararları sonrası yürürlüğe girerek 
bu yılbaşlarında görevde yükselme ve unvan 
değişikliği sınavları yapılarak başarılı olanlar 
yeni görevlerine atanmışlardır. Yine YEK’de ise 
bu alandaki yönetmelikler KİK kararlarımız son-
ra 27 Kasım 2013 tarihli Resmi Gazete yayım-
lanarak yürürlüğe girmiş olup ihtiyaç duyulan 
kadrolara sınavlar için hazırlık çalışmaları de-
vam etmektedir.”

15 Mayıs 2014 tarihinde açıklanacak yetkili 
sendikalar arasında Kültür Memur-Sen’in yer 
alması için tam bir seferberlik içerisinde hare-
ket edilmesi gerektiğini vurgulayan Erdoğan, 
şöyle konuştu: “Buradan toplantımıza katılan 
il, ilçe, kurum ve işyeri temsilcileri başta olmak 
üzere bizlere desteklerini her zaman ifade eden 
sendikalarımızın genel başkan ve yönetim kuru-
lu üyelerine çağrıda bulunarak yetkiye giderken 
bu seferliği birlikte yapalım ve heyecanı birlikte 
yaşayalım.  Başarıyı birlikte kutlayalım.”

“GERÇEKLER ENİNDE SONUNDA 
ORTAYA ÇIKAR”

Toplantıda katılımcılara hitap eden Memur-
Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, Memur-
Sen’in faaliyetlerinden bahsetti ve gündemdeki 
konular hakkında Memur-Sen’in görüşlerini 
paylaştı. 

Toplu Sözleşme Masasında alınan taban ay-
lık zammının 3+3’ten de 4+4’den de 5+5’ten de 
yüksek olduğunun altını çizen Gündoğdu, Toplu 
sözleşme görüşmelerinin sonlanmasından son-
ra ilk dört günde kazanılan hakların gazete ve 
televizyonlar tarafından göklere çıkarıldığını 
dördüncü günden sonra karalama kampanya-
larının başladığını söyledi. Gündoğdu, “Yılbaşı 
yaklaştıkça kazanımlarımız ulusal gazetelerin 
manşetlerini süslemeye başladı. İftira atanlar 
karalama kampanyaları yapanlara buradan 
sesleniyorum. Hiç bir zaman gerçekleri gizle-
yemezsiniz. Gerçekler eninde sonunda ortaya 
çıkar” diye konuştu.

“MEMUR-SEN IRKÇILIĞA PRİM 
VERMEz”

Memur-Sen olarak çözüm sürecinde taşın 
altına ellerini değil bütün vücutlarını koydukla-
rını söyleyen Gündoğdu, “Memur-Sen ırkçılığa 
prim vermez. Bilir ki Habeşli zenci Bilal’i Hazre-
ti Bilal yapan değerlerdir. Bilir ki Peygamberin 
amcasının elinin kuruması için ayetin nazil olu-
şuna inzaline aracılık Hz. Muhammed’dir  (s.a.v) 
ve bu dindir. Eğer ırk bir avantaj olsaydı Pey-
gamberin ırkından olmak Arap olmak avantaj 
olurdu. Fakat Peygamberin amcasına bile imti-
yaz verilmemiştir” dedi.

 “TÜRKİYE’Yİ YEME OPERASYONU”

17 Aralık tarihinde yapılan Operasyonu 
değerlendiren Gündoğdu, yolsuzluk yapanlara 
müsamaha gösterilememesi gerektiğini belir-
terek “Başbakansız Ak Parti, Başbakansız Tür-
kiye projesi Türkiye’yi yeme, değersizleştirme 
projesidir.  Amerika’nın, emperyalizmin,  Siyo-
nizmin, Ortadoğu’nun ve dünyanın gelişen dört 
ekonomisinden birisi olan Türkiye’den duyulan 
rahatsızlıktır. Onun için bu oyuna karşı uyanık 
olmak bu milletin boynunun borcudur”

Programda Kültür ve Turizm Bakanlığı Tef-
tiş Kurulu Başkanı Asım Keser katılımcılara 
Mobbing ve Bilişim Suçları konusunda sunum 
yaptı.

külTüR MEMUR-SEN GENişlETilMiş  
BaşkaNlaR kURUlU ToPlaNTıSı yaPıldı
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Memur-Sen ile Bangladeş Sendikaları daha 
yakın iş birliği yapacak.  Memur-Sen Genel 
Başkan Yardımcısı Ahmet Kaytan, Bangladeş’te 
sendika temsilcileriyle bir araya geldi.

Bir dizi ziyaret ve inceleme için 
Bangladeş’te bulunan Memur-Sen yönetici-
leri, ülkenin üç önemli sendika yetkilileriyle 
görüşmeler gerçekleştirdi. Daha sık iş birliği 
mutabakatına varılan görüşme samimi bir 
atmosferde gerçekleşti.

 Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı 
Ahmet Kaytan, Bangladeş’te sendikacılığın 
Türkiye’den daha farklı bir yapıda olduğunu 
söyledi. Bangladeş’te sendikalaşmanın mes-
lek gruplarına göre  yapılandığını anlatan Ah-
met Kaytan, “Memur-Sen olarak uluslararası 
sendikalarla yakın iş birliği programımız çer-
çevesinde Bangladeşi’in üç önemli sendikası-
nın temsilcileriyle bir araya gelerek karşılıklı 

görüş alış verişinde bulunduk. Son derece 
faydalı bir görüşme oldu. Bizleri ağırlayan 
başta Bangladeş’in Üniversiteler Sendika-
sı Temsilcisi Prof. Dr . M. Korban Ali,  Mü-
hendisler Sendikası Başkanı Shaikh Al Amin  

ve Ortaokullar Sendika Başkanı Mohammad 
Monjulrul Haque’le çok teşekkür ediyorum.  
Dost ve kardeş İki ülke sendikaları olarak daha 
sık iş birliği yapma kararı aldık.  En kısa sürede 
yine bir araya geleceğiz.” dedi.

Memur-Sen, bu Kurban Bayramı’nda da 
hem yurt içinde hem de yurt dışında yardım 
kampanyalarıyla ihtiyaç sahiplerini unutma-
dı. Kurban Bayramı’nda, Türkiye’nin değişik 
yerlerine yardım götüren Memur-Sen, baş-
ta Arakan, Bangladeş ve Kazakistan olmak 
üzere dünyanın dört bir yanında yürüttüğü 
yardım ve kurban bağış kampanyalarıyla da 
kıtalar arası kardeşlik köprüleri inşa etmeye 
devam ediyor.

 Türk halkı bu Kurban Bayramında da hem 
yurt içinde hem yurt dışında yardım seferber-
liği başlattı. Dünyanın dört bir yanına dağılan 
yardım severler, ihtiyaç sahiplerinin imdadı-
na koştu. Türkiye’nin en önemli ve güçlü sivil 
toplum kuruluşlarından olan Memur-Sen, bu 
yıl da hem Türkiye’de hem de dünyanın de-
ğişik bölgelerinde yaptığı kurban organizas-
yonlarıyla insanlığın kardeşliği için önemli bir 

projeye daha imza attı. Memur-Sen, Bangle-
deş ile Arakan’a 200, Kazakistan’a  300 kur-
ban götürerek sevgi, barış ve kardeşlik köp-
rüleri kurmaya devam ediyor.

 Memur-Sen tarafından Kazakistan’a 
gönderilen 300 kurbanın kesim ve dağıtı-
mına Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı 
ve Enerji-Bir –Sen Genel Başkanı Hacı Bay-
ram Tonbul ve Eğitim-Bir –Sen Genel Baş-
kan Yardımcısı Esat Tektaş, Bangledeş’deki 
kurban kesim ve dağıtımına ise Memur-Sen 
Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Kaytan ka-
tıldı. Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı ve 
Enerji-Bir –Sen Genel Başkanı Hacı Bayram 
Tonbul, bayramın sevgi, kaynaşma, paylaş-
ma ve kardeşlik günleri olduğunu söyledi. 
Memur-Sen’in her yıl dünyanın değişik yerle-
rindeki ihtiyaç sahiplerine kurban yardımında 
bulunduğunu hatırlatan Tonbul, “Bu Kurban 

Bayramı’nda da Memur-Sen olarak dünyanın 
değişik yerlerindeki Müslüman kardeşleri-
mize kurban yardımında bulunmaya çalıştık. 
Arakan’da zulme uğrayan kardeşlerimize 200, 
Kazakistan Çimkent’teki ihtiyaç sahipleri için 
de 300 kurban bağışladık. Bayram namazı-
mızı Ata yurdu’nda kıldık. Ardından soydaşla-
rımızla kurbanlarımızı kestik. Paylaşmanın ve 
kardeşliğin hazzını yaşadık.”dedi.

Memur-Sen’in Bangledeş’deki kurban ke-
sim ve dağıtımına katılan Genel Başkan Yar-
dımcısı Ahmet Kaytan ise gerek Arakanlı ve 
Bangledeşli Müslümanlar gerekse de diğer 
ihtiyaç sahiplerine bir nebze de olsa yardım-
da bulunabilmenin mutluluğunu yaşadıklarını 
kaydetti.  Memur-Sen’in Bangladeş kurban 
organizasyonuna SGK Yönetim Kurulu Üyesi 
Halit Ortaköy katıldı.

MEMUR-SEN BaNGladEş SENdikalaRı ilE 
STRaTEJik işBiRliği yaPaCak

MEMUR-SEN BU BayRaMda da
MaZlUMlaRı UNUTMadı




