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Mehmet Emin ESEN
Genel Başkan Yardımcısı

ZOR ZAMANLARDA EMEK ÖRGÜTÜ OLMAK

2020 yılının ilk yarısını hem dünya hem de Türkiye olarak zorlu günlerden 
geçerek geride bıraktık. Hala devam eden pandeminin etkileri ile uğraş-
maya devam ediyoruz. Bu yılın başlarında Çin’in Wuhan kentinden tüm 
dünyaya yayılmaya başlayan virüsün Mart ayında tüm dünya etkisi altına 
girmişti. Şimdiden günlük hayatımızda pek çok şeyin değişmesine neden 
olan pandemi bundan sonra endüstri 4.0, dijitalleşme gibi üzerine konuş-
tuğumuz olguların daha çok konuşulmasına ve hakim sistemler haline gel-
melerine neden olacaktır. 

Türkiye, virüsün dünyaya yayıldığı ilk günlerden itibaren aldığı tedbirlerle virüsün bizim için tehlikeli olma-
sını büyük ölçüde engellemiş ve özellikle Avrupa ve komşu ülkelere nazaran çok başarılı bir süreç yönetimi 
ortaya koymuştur.  Bu noktada devletin salgına karşı aldığı hızlı tedbirler ve yerinde uygulamalarla özellikle 
sağlık sisteminin çökmesinin önüne geçilmiştir. 

Salgının pek çok batı ülkesinde ortaya çıkardığı tablolar ise ülkemizde görülmemiş, milletimiz hem birbiri ile 
hem de devlet ile birlikte uyumlu hareket ederek salgının ortaya çıkardığı etkileri en aza indirme noktasında 
örnek bir dayanışma içinde olmuştur. Halkımızın sağduyusu ve devletin aldığı tedbirler sayesinde market 
yağmalama veya hastane koridorlarında tedavi edilen hastaların trajik fotoğrafları ile hamdolsun ülkemizde 
karşılaşmadık.

Memur-Sen Konfederasyonu da bu süreçte Türkiye’nin en büyük emek örgütü ve sivil toplum kuruluşu ola-
rak eşine az rastlanır bu zor günlerde sorumluluk alarak ülkemizin, milletimizin yanında yer aldık. Pandemi 
sürecinde yapılan çalışmaları, kamu görevlilerinin ve emekçilerin hak kaybına uğramaması ve sağlıklarını teh-
dit edecek bir durumla karşılaşmamaları için yetkili konfederasyon olarak sorumluluk aldık ve gerekli adımları 
hiç vakit kaybetmeden attık.

Tempolu ve yoğun bir sürecin içinden geçtiğimiz son birkaç ayı ele aldığımız bu bültende pandemi öncesi ve 
sonrasında yürüttüğümüz çalışmaları bulacaksınız.

Tarihe tanıklık ettiğimiz bu süreçte Memur-Sen olarak erdemli sendikacılığın bizlere verdiği şuur ile hare-
ket etmeye ve sorumluluğumuzu yerine getirmeye çalıştık. Yalnızca pandemi sürecinde değil, bültende de 
göreceğiniz gibi pek çok konuda üzerimize düşenleri yaparak kurucu felsefemizin bize yüklediği mana ile 
hareket ettik. 

Memur-Sen, şimdiye kadar her zorlukta bir emek örgütü bir sivil toplum kuruluşu; üyesine, ülkesine hizmet 
etmeyi en büyük hazinesi sayan bir erdemliler hareketi olarak hep en doğru yerde durup en iyi olanı yap-
maya çalıştı. 

Son birkaç ayda içinden geçtiğimiz zor zamanlarda da yine üzerine düşeni yapmış ve emeğin hakkını almak 
için ter akıtan bir örgüt olarak iyinin, doğrunun, faydalının ve güzelin yolunda emek vermiştir. Bu emeğin 
ve gayretin bereketi ile daha iyi ve daha güçlü günlere ulaşacağımız ümidini hiçbir zaman kaybetmeyelim. 
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“Sağlıklı Bir Hayat, Emeğin 
Merkeze Alındığı İnsani Bir Düzenin 
Tesisiyle Mümkündür”

Ali YALÇIN 
Genel Başkan

2019 yılının Aralık ayında 

Çin’in Wuhan kentinde ilk kez 

görülen yeni tip koronavirüs 

(Covid-19) hızla dünyanın 

birçok bölgesine yayıldı. 

Türkiye’de ise ilk vaka 10 Mart 

2020 tarihinde görüldü ve bir 

gün sonra da Dünya Sağlık 

Örgütü tarafından Covid-19 

pandemi olarak ilan edildi. 

Hızla artan vaka sayıları 

ve ölümler sağlık, üretim 

ve hizmet alanlarında da 

çökmelere sebep olarak 

ekonomik sistemleri olumsuz 

etkiledi. Türkiye’deki toplam 

vaka sayısı 200 binin üzerinde 

ve her geçen gün artarken 

dünyada bu sayı 15 milyona 

ulaşmak üzere. Sokağa çıkma 

yasakları, maske zorunluluğu, 

kamuda Memur-Sen’in de 

pandemi sürecinde önerdiği 

‘esnek çalışma modeli’ne 

geçiş, seyahat kısıtlamaları, 

kafe ve restoranların kapalı 

olması gibi yoğun ve etkili 

önlemlerle salgın kontrol 

altında tutuldu ve sağlık 

sisteminin çökmesi engellendi. 

Bunlara ek olarak süreç 

boyunca Türkiye, açıkladığı 

çeşitli paketlerle pandeminin 

ekonomiye olumsuz etki 

edebilecek yansımalarıyla 

da mücadele etti. Türkiye bu 

süreçte açıkladığı 100 milyar 

TL’lik “Ekonomik İstikrar 

Kalkanı” paketiyle, kısa çalışma 

ödeneği ile üretime ara veren 

işyerlerinde çalışanlara geçici 

gelir desteği sağlandı. Ücretsiz 

izne ayrılan, kısa çalışma 

ödeneğinden yararlanamayan 

veya işten çıkarıldığında 

işsizlik ödeneğine hak 

kazanamayan işçilere günlük 

39,24 TL destek sağlandı. 

Bu desteklerin ehemmiyeti 

oldukça büyüktü, bu açıklanan 

paketlerle çalışma hayatı da 

güvence altında tutuldu. 

Bizler de 

C u m h u r b a ş k a n l ı ğ ı ’ n d a 

Cumhurbaşkanı Erdoğan 

başkanlığında gerçekleştirilen 

“Koronavirüsle Mücadele 

Eşgüdüm” toplantısında görüş 

ve önerilerimizi ifade ederek 

istişareye katkı sunduk. 

Ardından Bilim ve Sanat 

Eğitim Merkezlerinde ve 

Meslek Liselerinde üretilen 

yüz koruyucu siper ve 

maskelerin bir kısım maliyetini 

üstlendik. Türkiye’nin büyük 

mücadelesine destek vermek 

ve koronavirüs salgınının 
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etkilerini en hafif şekilde atlatmak 

adına Memur-Sen olarak ihtiyaç 

sahiplerine ulaştırılmak üzere 

“Milli Dayanışma Kampanyası”na 

1 milyon TL, İHH, Deniz Feneri ve 

Kızılay aracılığıyla da 1 milyon TL 

olmak üzere 2 milyon TL’lik bağışta 

bulunduk. Ardından Ramazan 

ayında da ihtiyaç sahiplerine 

ulaştırılmak üzere 1.5 Milyon TL’lik 

bir bağışta daha bulunduk. Buna 

ek olarak Memur-Sen ve bağlı 

sendikalarımızın genel başkanları 

olarak 1 aylık maaşlarımızı ülkemiz 

tarafından başlatılan kampanyaya 

bağışladık. Bununla da yetinmeyip 

Kızılay’ın “kan stokunda azalma” 

açıklamasından yola çıkarak 

yöneticilerimizle birlikte Kızılay’a 

kan bağışında bulunduk. Pandemi 

süresince iki kalıcı mesajımız vardı. 

‘Evde kal, hayatta kal ve hayat 

eve sığar’ kan bağışımızla buna bir 

üçüncüsünü ekledik ve “Kan Ver 

Hayat Ver, Kızılay’a Destek Ver” 

çağrımızı yineledik. 

Yanı sıra vatandaşlarımızın hayatını 

kolaylaştıran ve sağlıklarını 

güvenle emanet ettikleri kamu 

görevlilerimizle birlikte Memur-

Sen olarak biz de alanlara indik. 

Kamu görevlilerimizi sahada da 

yalnız bırakmadık, dertlerine, 

işlerine, yoğunluklarına ortak 

olduk. PTT çalışanlarımızın 

fedakârlığı konusunda farkındalık 

üretmek ve onlara moral destek 

vermek için PTT çalışanlarımızla 

birlikte maske dağıttık. Vefa Sosyal 

Destek Grupları’yla birlikte ihtiyaç 

sahiplerine yardımlarını ulaştırdık. 

Buna ek olarak misafirhanelerimizi 

virüs salgınına karşı mücadele 

veren sağlık çalışanlarımıza tahsis 

ederek, onlara güvenebilecekleri 

bir liman olduk. 

Salgınla mücadelede en önemli 

savaşı veren sağlık çalışanlarına 

yönelik geçmişte Memur-Sen’in 

de önerdiği tasarı, Türkiye Büyük 

Millet Meclisi’nde kabul edildi. 

Bunun yanı sıra Memur-Sen olarak, 

evlerine gidememelerinden dolayı 

misafirhanelerde konaklamak 

zorunda olan sağlık çalışanlarının 

yemek sorununa ilişkin çözüm 

çağrısını Cumhurbaşkanlığı’na 

yazılı olarak ilettik. Kamu 

görevlileri için özellikle bu süreçte 

yoğun mesai harcayanlara yönelik 

ek ödeme talebimizi birçok yerde 

dile getirdik. Bu taleplerimizle 

kamu görevlilerine ilişkin yerinde 

düzenlemelerin de banisi olduk. 

Koronavirüs salgınından en çok 

emekçiler etkilendi. Tüm dünyada 

işsizlik oranları arttı, kâr oranlarını 

düşürmek istemeyen işverenler 

de çareyi işçilerini çıkartmakta 

buldu. Buna Memur-Sen olarak 

en başından beri tepkimizi 

dile getirdik. Kurumlarına her 

dönemde alınlarının teriyle 

hizmet üretmiş emek kesiminin 

bu süreçte işten çıkarılmasının 

doğru olmadığını belirttik.                                               

Süreç boyunca Türkiye, 
açıkladığı çeşitli paketler-
le pandeminin ekonomi-
ye olumsuz etki edebi-
lecek yansımalarıyla da 
mücadele etti. Türkiye 
bu süreçte açıkladığı 100 
milyar TL’lik “Ekonomik 
İstikrar Kalkanı” paketiy-
le, kısa çalışma ödeneği 
ile üretime ara veren 
işyerlerinde çalışanla-
ra geçici gelir desteği 
sağlandı. 
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Türkiye – Avrupa Birliği Karma 

İstişare Kurulu olarak yaptığımız 

ortak açıklamayla, bu süreçte bizim 

yapmamız gerekenin dayanışma 

içinde bulunmamız olduğunu, 

salgına karşı 83 Milyon hep birlikte 

mücadele vermemiz gerektiğini 

ifade ettik. Ek olarak tedbirlere 

sıkı sıkıya uyulmasının gerekliliğini 

ifade ederek firmalara yaptığımız 

çağrıyla, hem çalışanlarımızı, hem 

de firmalarımızı korumakla birlikte 

üretim kapasitemizi koruyarak 

üretmeye devam etmenin önemini 

belirttik. 

Memur-Sen Konfederasyonu 

olarak her yıl Anadolu’nun çeşitli 

meydanlarında ve illerinde coşku 

ile kutladığımız 1 Mayıs Emek ve 

Dayanışma Bayramı’nı ise bu yıl 

virüs salgını nedeniyle uluslararası 

çevrimiçi video konferans 

yoluyla kutladık. Emeğin ve adil 

bölüşümün güçlü çağrısını bu yıl 

da dile getirdiğimiz uluslararası 

konferansla 7 kıtadan emek 

lideriyle devrimizin imkânları 

nispetinde bir araya geldik. Pandemi 

dolayısıyla emek dünyasının 

karşı karşıya kaldığı durumu 

uluslararası katılımcılarla birlikte 

değerlendirdik. Değindiğimiz 

konularla emek hayatını yakından 

ilgilendiren son gelişmeleri masaya 

yatırırken tüm dünyada sürece 

ilişkin farklı strateji ve uygulamaları 

konuştuk. 

Bu yılki 1 Mayıs’ta alanlar boş 

kalsa da, asıl olan örgütlülük 

ve dayanışmayla yürekleri 

buluşturduk, tüm dünyadan emek 

örgütleriyle kol kola vererek, 

“bundan sonra ne olacak?” 

sorusuna cevap aradık.

Pandemi sürecinde emek 

dünyasının yaşadığı kriz işin 

geleceğiyle ilgili hızlı bir simülasyon 

oldu. Bu süreçte evden çalışmanın 

önemi gözler önüne serilirken, 

internet teknolojileriyle entegre 

bir çalışma sistemi de yine farklı 

bir perspektif sundu. Pandemi 

krizi, emek dünyasının ve emek 

dünyasını temsil eden uluslararası 

örgütlerin de ne kadar kırılgan 

olduğunu gösterdi. Daha önce 

“gelecek kurgusu”nu tam anlamıyla 

masaya yatırmamış olan küresel 

sistemlerin tamamına yakını sınıfta 

kaldı. Oysa gelecek öngörüleri 

mevcut krizi en az hasarla atlatmak 

ve gelecekte gerçekleşebilecek 

çok daha farklı senaryolara 

karşı hem sistemin hem de 

emeğin direncini artıracaktı. 

Süreç boyunca “esnek çalışma 

modeli”nin pandemi süreciyle 

sınırlı tutulması gerektiğini ifade 

ettik. Pandemi sürecin bitimiyle 

normale dönmenin, iş yerinde 

iş, evde de aileyle geçirilecek 

vakitlerin önemine binaen öne 

çıkardığımız bu başlık hala önemini 

koruyor. Nitekim “esnek çalışma” 

modeline dair çekincelerimiz 

sürüyor ve konunun enine boyuna 

tartışılması gerektiğini ifade etmek 

istiyorum. 

Bu yılki 1 Mayıs’ta 
alanlar boş kalsa da, 
asıl olan örgütlülük ve 
dayanışmayla yürekleri 
buluşturduk, tüm dün-
yadan emek örgütleriyle 
kol kola vererek, “bun-
dan sonra ne olacak?” 
sorusuna yanıtlar aradık. 
Yayımladığımız sonuç 
bildirisiyle de, pandemi 
sürecinin biteceğine dair 
umuları pekiştirdik, hep 
birlikte zorbaların düzeni-
ni de pandeminin ürettiği 
tehdidi de bitireceğimizi 
kaydettik. 
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Bunlara ek olarak tüm diğer 

sistemlerde gelecek öngörüleriyle 

birlikte işbirliğini esas alan yeni 

bir arayışa geçmenin zorunluluğu 

görülmüştür. Koronavirüs salgınını 

fırsat görerek bunu bir tehdit 

unsuru haline getiren Neo-liberal 

politikaların aksine, işin geleceği 

olgusunu daha derinlemesine 

ve gerçekçi olarak irdelemenin 

gereği, gelecek planlamasının 

daha somut veriler üzerinden 

vakit kaybetmeden yapılmasının 

gerekliliği apaçık ortadadır. Kriz 

söylemi ne yazık ki her kesim 

tarafından yükseltiliyor. Kimileri 

krizin merkezine covid-19’u 

koyuyor ve bir noktada asıl 

gündemi perdeliyor. Ancak bize 

göre kapitalist dünya sistemi uzun 

zamandır krizdeydi. Neo-liberal 

politikalar iflas etmiş, finans balonu 

patlamış, insanlığın çoğunluğu 

da mağdurlar sınıfına itilmişti. 

Yine sistemin en tepesindekilerin 

dünyanın dört bir yanında neden 

oldukları savaşlar, çatışmalar 

neticesinde baş gösteren nüfus 

hareketleri, göç dalgası sistemsel 

krizi net bir şekilde gösteriyordu. 

Covid-19 işte bu krizin üzerine 

insanlığın başına bela olmuştur. 

Bütün devletler, ideolojiler ve 

sistemler şunu görmüştür ki; 

sağlıklı bir hayatın mümkün 

olması ancak emeğin merkeze 

alındığı, gelir ve istihdamda 

adaletin sağlandığı insani bir 

düzenin tesisiyle mümkündür. 

Buradan, dünyanın beşten, 

emeğin sermayeden, özgürlüğün 

terörden, ahlakın şiddetten, 

müzakere ve dayanışmanın 

nükleer ve kimyasal silahlardan 

büyük olduğuna inanan emekçiler 

olarak evde kalacağımızı ve 

hayatta kalacağımızı yineliyorum. 

Bizler bu süreçte elimizi taşın 

altına koyarak ülkemizle birlikte 

dayanışma içinde bir mücadele 

verdik. Görüldü ki bu tür kriz 

ortamlarındaki en önemli değer, 

birlikte ve dayanışma içinde 

mücadeledir. Küresel olarak 

bunu bir kez daha ifade etme 

gereği duyuyorum ki, işbirliği ve 

dayanışma emeğin olmazsa olmaz 

kavramlarıdır. 

Pandemi sürecinde de yoğun bir 

emek sarf eden tüm çalışanlarımıza 

teşekkürü bir borç biliyorum. 

Bu süreçte hayatını kaybeden 

tüm görevlilere Allah’tan rahmet 

diliyor, ailelerine baş sağlığı 

dileklerimi iletiyorum. 

Pandemi dolayısıyla üye 

mutabakat işlemleri Temmuz 

ayına ertelenmişti. Hizmet 

kollarındaki mutabakatlar gösterdi 

ki, kamu görevlilerinin teveccühü 

örgütlü güce güven yönünde. 

Güveni güce alın terini kazanıma 

dönüştüren Memur-Sen olarak 

rakiplerimizle aramızdaki farkla 

emekçinin alın terini koruma ve 

ekmeğini büyütme mücadelemizi 

sürdürüyoruz. 

Kamu görevlilerinin Memur-

Sen’e güvenini gösteren 

mutabakatlar ile Memur-Sen’in 

soylu mücadelesine gösterilen 

haklı teveccüh bir kez daha 

ortaya çıkmış oldu. Hizmet 

kollarındaki mutabakatlar 

ile Memur-Sen ve bağlı 

sendikalarımızın toplu sözleşme 

masasında kamu görevlilerinin 

temsil sorumluluğunun hakkını 

verdiğimiz kamu görevlilerinin 

takdiriyle akıllara kazınıyor. Bu 

rakamlarla Memur-Sen olarak alın 

terine verdiğimiz değer, emekçiye 

kazanım üretme perspektifimiz ve 

değerler odaklı sendikacılığımız ile 

sendikacılığın vasatını yükselterek 

Türkiye’nin her bölgesine 

ulaştığımız tescillenmiş oldu.

Bu itibarla; kutlu yürüyüşümüze 

omuz veren büyük Memur-Sen 

ailesinin üye olmak noktasındaki 

kararlılık gösterenlere, bu yıl 

ailemize katılma kararı verenlere, 

81 ilde teşkilatımızın bütün 

birimlerine öncülük eden 

sendikal öncülere, genel merkez 

yöneticisi olarak Memur-Sen’in 

sendikal mücadelesine yön veren 

emek mücadelesi liderlerine, 

yeni ufuklar ve kararlı yarınlar” 

hedefimize katkılarından ve yeni 

zaferlere, rekorlara imza atma 

kararlıklarından dolayı bir kez 

daha teşekkür ediyorum.
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Yalçın Diyanet-Sen Başkanlar Kurulu’nda Konuştu
Diyanet-Sen’in Ankara’da gerçekleştirilen 41. Başkanlar Kurulu Toplantısı Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yal-
çın, Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı ve Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet Bayraktutar, Memur-Sen 
Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Esen, Diyanet-Sen Genel Başkan Yardımcıları ve şube başkanlarının 
katılımı ile gerçekleştirildi.

Toplantıda Diyanet-Sen başkanla-

rına hitap eden Memur-Sen Genel 

Başkanı Ali Yalçın, Diyanet-Sen’in 

öncü kimliği ile hep ilklerin sendikası 

olduğunu hatırlatarak “Yeni bir yıla, 

yeni bir döneme girdik. Diyanet-Sen 

sendikacılıkta çıtayı hep yüksek tut-

tu. Memur-Sen’e bağlı sendikalar 

arasında ilk yetkiyi alan bu yetkiyle 

Memur-Sen’i de toplu görüşme ma-

sasına taşıyan, sendikalaşma onanı 

en yüksek sendikamız. Her zaman 

rekorlara koşan Diyanet-Sen 81 ilin 

81’inde de yetkiyi alan tek sendika-

mız. Bunlar kolay elde edilmiş başa-

rılar değil. Geçmiş yıllarda aldığımız 

mesafeyi bu yıl geçmemiz, adeta 

kendimizle yarıştığımız sendikal mü-

cadelede çıtayı çok daha yukarılara 

çıkarmamız, gayret ve fedakârlıkta 

düzeyi ufukların ötesine taşıma-

mız gerekiyor. Memur-Sen’in, Diya-

net-Sen’in kapasitesini arttırmanın, 

örgütlülüğümüzü büyütmenin her 

zamankinden daha önemli olduğu 

bir dönemdeyiz. Bu nedenle saha-

da yapacağımız her türlü çalışmayı 

özenle, özveriyle yapmamız gereki-

yor” dedi.

Memur-Sen Genel Başkanı 
Ali Yalçın: Zammı Enflasyon 
Canavarı Değil Masanın Tarafları 
Belirlesin

Memur-Sen olarak “zammı enflas-

yon canavarı değil masanın tarafla-

rı belirlesin” iradesini dile getirerek 

tabloyu değiştirecek teklifi paylaştık-



Haziran 2020

9Memur-Sen Bülten 2020

larını belirten Yalçın, “Enflasyon tahmini tutmayan, teklif ettiği 

maş zammı oranı enflasyonu yenmeye yetmeyen bakışın fatu-

rası bordrolara yansıyor” diye konuştu.

Sorunun kalıcı çözümünün ise enflasyon tahminine göre değil, 

mevcut enflasyona göre tekliflerin yapılması gerektiğini söyle-

yen Yalçın enflasyon tahminlerinin tutmadığı gerçeğine göre 

hareket edilmesi, enflasyon canavarının değil toplu sözleşme-

nin yetkili taraflarının iradesi benimsenmesi gerektiğini söyledi.

Yalçın, 2020 yılı için uygulanacak olan yeniden değerlendirme 

oranlarını örnek göstererek “Vergi ve harçlarda, kamu tarafın-

dan sağlanan mal ve hizmetler ile uygulanacak adli ve idari ce-

zalarda 2020 yılı için yapılacak artış oranını belirleyen yeniden 

değerleme oranı %22,58 olarak açıklandı. Devletin gelir kale-

minde fiyat, ücret, tutarlarına %22.58 zam yapıldı. Kamu İşve-

reni Hakem Heyeti ise 2020 yılı için kamu görevlilerinin ücretle-

rine %4+%4’ü yani yıllık %8.16‘yı uygun gördü. Devletin kendi 

alacağına zam ile kamu görevlisine yaptığı zam 

oranında fark var. Bu,5.Dönem Toplu Sözleşme-

deki mutabakatsızlık gerekçesinin teyididir” şek-

linde konuştu.

Bayraktutar: Hakları Genişleten, İmkânları 
Zenginleştiren, Fırsatları Büyüten Bir 
Sendikal Duruş ve Sonuçlar Manzumesi 
Ürettik

Başkanlar Kurulu’nun açış konuşmasını gerçek-

leştiren Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet Bay-

raktutar, Diyanet-Sen’in önemli bir görevi üstlen-

diğini ifade ederek, “Diyanet-Sen milletin imzası 

ve rızasıyla, kışladan kürsüye, meclisten sınıfa, 

üniversiteden baroya başörtülü kardeşlerimiz 

özgürce inançlarının gereğini yerine getiriyor ve 

kamu hizmeti üretiyor” dedi.
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Kamuda her kurumun farklı bir sözleşmelilik 

modeli benimsediğine dikkati çeken Yalçın, 

kamuda 350 bin sözleşmeli için 41 farklı sözleş-

me modelinin bulunduğunu ifade ederek, “Bu 

ciddi bir keşmekeş. Devlet mevzuat açısından 

bu kadar çeşitli ve farklılık doğru bir uygula-

ma değil. Devlette çalışma esası 657/A’dır yani 

kadroludur. Ancak gelinen noktada az önce de 

dediğim gibi 41 farklı sözleşme modeli bulunu-

yor. Kadroluyla sözleşmeli arasında ise 26 çeşit 

fark var. Kamu işvereni bile bu kadarına vakıf 

mıdır bilmiyorum. Aynı işi yapıyorsunuz, ama 

çok farklı değerlendirmelerle karşılaşıyorsunuz, 

bunlar kabul edilemez durumlar. Biz bu konu-

ları gündemde tutmayı sürdüreceğiz, tekrar bu-

radan belirtmek istiyorum: kamuda sözleşmeli 

istihdamı bir an önce kadroluya çevrilmeli” 

dedi.

Akit TV canlı yayınına katılan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, kamu görevlilerinin taleplerine, toplu 
sözleşme görüşmelerine ve gündeme ilişkin görüşlerini paylaştı.

Sözleşmeli İstihdam Ülkenin Kanayan Yarasıdır

5. Dönem Toplu Sözleşme döneminde makul tekliflerin kabul 

görmediğine dikkat çeken Yalçın, bu tekliflerin kabul görmedi-

ğini, Kamu Görevlileri Hakem Heyeti’nin de hakemlik etiketine 

yakışmayacak şekilde noter vazifesi gördüğünü ifade etti.

Yalçın 5. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleriyle birlikte 3 konu-

nun tartışmaya açılmış olduğunu kaydederek tartışmaya açılan 

maddeleri şu şekilde sıraladı: “Kamu Görevlileri Hakem Heye-

ti'nin özerkliği, 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu 

Sözleşme Kanunun yeterliliği, Kamu İşvereni'nin güvenilirliği.”

Kamuda İstihdam Modeli Sadece “Kadrolu” Olmalı

Memur-Sen’in uzun bir süredir gündemden düşürmediği “kad-

rolu istihdam esas olmalıdır” taleplerine de değinen Yalçın, ka-

muda sözleşmeli istihdam rejiminin, ülkenin kanayan bir yarası 

olduğunu ifade ederek, kamuda istihdam modelinin sadece 

“kadrolu” olması gerektiğini söyledi.
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Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sánchez Amor, Türkiye ziyaretleri kapsamında aralarında 
Memur-Sen'in de bulunduğu memur ve işçi konfederasyonları temsilcileriyle bir araya geldi.

Memur-Sen Heyeti, AP Türkiye Raportörü 
Nacho Sánchez Amor'la Bir araya Geldi

"Türkiye'de sendikaların durumu ve sendikal haklar" konusuyla İstanbul'da gerçekleştirilen toplantıya Memur-Sen'i 

temsilen Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Esen katıldı.

Toplantıda bir sunum yapan Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Esen, Memur-Sen'in, 1 milyonu aşkın üyesiyle Tür-

kiye'nin en büyük emek örgütü ve sivil toplum kuruluşu olduğunu ifade etti. Bağlı 11 sendikasıyla birlikte Memur-Sen’in 

tüm hizmet kollarında yetkili olduğunu ve kurulduğu günden itibaren daima emeğin hakkını savunduklarını kaydetti.

Esen: Uluslararası Alanda Emeğin Dayanışmasını 
Önemsiyoruz

Esen Memur-Sen'in diline, inancına ve ırkına bakmaksı-

zın herkesi kucaklayan projeler gerçekleştirdiğinin de al-

tını çizerek, "Bu projelerimiz kapsamında Türkiye'nin 81 

ilinde de, yurtdışında dünyanın farklı bölgelerinde de bü-

yük ölçekli programlar gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.

"Uluslararası alanda emeğin dayanışmasını önemsi-

yoruz" diyen Esen, "Dünyanın birçok ülkesinde emek 

örgütleriyle ve bölgesel yapılarla işbirliği içerisindeyiz. 

Gün geçtikçe de bu işbirliği ağımızı genişletmek yolunda 

da yeni adımlar atıyoruz. Biz özellikle küresel düzlemde 

emeğin dayanışmasını önemsiyoruz" şeklinde konuştu.

Türkiye'nin kamu görevlileri sendikacılığı açısından dün-

yada önemli bir konumda olduğunu hatırlatan Esen, 

Türkiye'de yüzden fazla kamu görevlileri sendikalarının 

bulunduğunu, bu sendikaların faaliyetlerini özgürce yap-

tıklarını ve üyeliğin ve istifanın da serbest olduğunu kay-

detti. Esen, bununla birlikte bir takım sorunların da hala 

sürdüğünü söyledi. Kamu görevlilerine yönelik "grev ve 

siyaset yasağı" meselesine dikkat çeken Esen, bu nokta-

larda da özgürleştirmek noktasında düzenleme yapılma-

sının elzem olduğunu belirtti.
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Memur-Sen Heyeti 
Deprem Bölgesinde Ziyaretlerde Bulundu
Memur-Sen Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan heyet,  6.8 büyüklüğünde depremin meydana geldiği ve 41 
kişinin hayatını kaybettiği Elazığ’da çeşitli temaslarda bulundu.

Memur-Sen Genel Sekreteri ve Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih 

Durmuş, Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı ve Bem-Bir Sen 

Genel Başkanı Levent Uslu, Memur-Sen Genel Başkan Yardım-

cısı ve Enerji-Bir Sen Genel Başkanı Hacı Bayram Tonbul, Me-

mur-Sen Genel Başkan Yardımcısı ve Diyanet-Sen Genel Başka-

nı Mehmet Bayraktutar, Mehmet Emin Esen ve Eğitim-Bir-Sen 

Genel Sekreteri Latif Selvi’den oluşan heyet önce Sivrice ilçesi-

ne daha sonra da Elazığ'a geçti.

Durmuş, Kamu Görevlilerinin Sorunlarını 

Dinledi

Buralarda resmi kurumları ziyaret eden heyet, 

buradaki kamu görevlileriyle de biraraya geldi. 

Deprem yaralarının sarılması için Memur-Sen 

olarak ellerinden geleni yapmaya hazır oldukla-

rını belirten Memur-Sen Genel Sekreteri Semih 

Durmuş, kamu görevlilerinin de sorunlarını din-

ledi.

Memur-Sen Depremin Yaralarının Sarılması 

Noktasında Elini Taşın Altına Koymaya Hazır

Heyet, buradan da depremin en şiddetli hissedil-

diği Mustafapaşa Mahallesi'ne geçti. Depremle 

ilgili yapılan çalışmalar hakkında burada yetkili-

lerden bilgi alan heyet, Memur-Sen'in de depre-

min yaraları sarılması noktasında elini taşın altı-

na koymaya hazır olduğunu beyan etti.
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Deprem nedeniyle evlerinden olan vatandaşları da ziyaret eden heyet, geçmiş olsun dileklerini depremzede-

lere iletti.

Heyet bölge ziyaretinin kapanışını ise Memur-Sen Elazığ İl Temsilciliği'nde yaptı.

Burada illerden gelen başkanların katılımıyla gerçekleştirilen istişare toplantısında, depremde vefat edenler için 

Kur'an tilaveti yapıldı ve dua edildi. Ayrıca heyet eşini ve oğlunu kaybeden Memur-Sen üyesi Hüseyin Civelek'e 

taziyelerini ilettiler.

Durmuş: Mağdur Tek Kişi Bile Kalmamasını Sağlamalıyız

Burada teşkilata hitap eden Genel Sekreter Semih Durmuş, "Sivil Toplum Kuruluşları olarak depremzedeler için des-

teğimizi sürdüreceğiz. Devletimiz ilgili kurum ve kuruluşlarıyla deprem bölgesinde halkımızın ihtiyaçlarına cevap 

veriyor, bizler de bunun için elimizden geleni yapmalı, mağdur tek kişi bile kalmamasını sağlamalıyız” dedi.
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Yalçın: Yüzyıllık İhanete Asla İzin Vermeyeceğiz

Kudüs’ün Filistin’in başkenti olduğunu söyleyen 

Ali Yalçın, “Terör devleti İsrail’in Kudüs’te hakkı 

olamaz. Çeşitli zorbalıklarla yapılan hukuksuz 

hamlelerle ilan edildiği gibi Kudüs, İsrail’in baş-

kenti olamaz. İslam ülkeleri mutlaka bu duruma 

yüksek sesle tepki göstermeli ve güçlü bir ses 

çıkarmalıdır. Biz Memur-Sen ailesi olarak asla 

oldubittilere meydan vermeyecek asla pes et-

meyecek asla Filistinli kardeşlerimizi yalnız bı-

rakmayacağız” diye konuştu.

Ortadoğu coğrafyasında huzuru temin etmenin 

yolunun emperyalistlerin bu topraklardan çekil-

mesi olduğunu ifade eden Yalçın, “Üstleri de as-

kerleri de bu coğrafyalardan çekilmeli ki bu top-

raklar huzurla buluşabilsin. Yüz yıllık ihanete asla 

geçit vermeyeceğiz, zafer inananlarındır” dedi.

Programda, İHH Ankara Başkanı Mustafa Sinan, 

AGD Başkanı Salih Turhan, AGD Ankara İl Başkanı 

Ahmet Şanver de birer konuşma gerçekleştirdi.

Memur-Sen Konfederasyonu, Anadolu Gençlik Derneği, Milli Gençlik Vakfı ve Milli Türk Talebe Birliği, ABD 
Büyükelçiliği önünde, ABD Başkanı Donald Trump’ın Filistin-İsrail meselesine "çözüm bulmak" iddiasıyla 
“Yüzyılın Anlaşması” adıyla açıklanan ve büyük tepki toplayan anlaşmayı protesto etti.

Sivil Toplum Örgütlerinden Trump’a Tepki 
“Yüz Yıllık İhanete Geçit Vermeyeceğiz”

Donald Trump tarafından açıklanan ve büyük tepki toplayan 

anlaşmanın içeriği, İstanbul’da ABD Başkonsolosluğu önünde, 

Ankara’da ise ABD Büyükelçiliği önünde protesto edildi.

Gecenin ilerleyen saatlerine rağmen yüksek katılımın olduğu 

protestonun Ankara ayağına, Memur-Sen Genel Başkanı Ali 

Yalçın, Memur-Sen Yönetim Kurulu üyeleri, Memur-Sen’e bağlı 

sendikaların başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“Coğrafyamızda İsrail sorunu var” diyen Memur-Sen Genel Baş-

kanı Ali Yalçın, “Yüz yıl önce büyük İsrail planı oyununu bölge-

mizde kuranlar, bu planlarını adım adım uygulamaya çalışıyor-

lar ve Filistin devletini adım adım yok etmeye çalışıyorlar” dedi.

Konuşması sık sık sloganlarla kesilen Yalçın, Trump’ın yüz yılın 

anlaşması diyerek Filistin halkının iradesini yok saydığını ifade 

etti. Yalçın, “Filistin’i işgal girişimi bu hamleyle başka boyuta 

taşındı. Bu girişimler bundan önce de yapıldı. Coğrafya kendi 

içinde kristalize edilip küçük devletlere bölünmeye ve güçleri 

de bitirilmeye çalışıldı. Ancak İslam âlemi diz çökmeyecek, pes 

etmeyecek, tek bir fert kalsak bile teslim olmayacağız, diz çök-

meyeceğiz” ifadelerini kullandı.
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Yalçın Çankırı İl Divanında Konuştu
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın Çankırı İl Temsilciliği tarafından düzenlenen divan toplantısına katıldı. 
Burada bir konuşma yapan Yalçın, örgütlülüğün önemine değinerek, kamu görevlileri sendikacılığı mevzua-
tındaki eksikliklerin ancak örgütlülükle çözülebileceğini söyledi.

28 Şubat dönemine atıfta bulunan Yalçın, “Bizim yaşadığımız 

travmalar, acılar, zor zamanlarda dar zamanlarda vatandaş yeri-

ne konmamak, üniversite önlerinde turnikelerde hapsolmak gibi 

her türlü dramatik durum bizim örgütlülüğü keşfetmememiz ve 

sesimizi yükseltmemizden kaynaklanıyordu. Ama şimdi bu gü-

cün farkındayız. Örgütlülüğü keşfettiğimizde az önce saydığımız 

sorunların çok daha katmerli olanlarını bir çırpıda çözüyoruz. Bin 

yıl sürecek denilen süreçleri 13 milyon imza ile bitiriyoruz” ifade-

lerini kullandı.

Yalçın: Başörtüsü Yasağını Bitirdik

15 Mayıs üyelik mutabakatına kadar üye çalışmalarına ağırlık ve-

rilmesi gerektiğini belirten Yalçın, “Biz bu örgütlü kapasite ile 258 

kazanımı elde ettik. Bu kapasite ile başörtüsü yasağını bitirdik. 

Bu kapasite ile ekonomik sosyal mali haklarda birçok iyileşme 

sağladık. Bundan sonra bu iyileşmeleri sağlayacak kapasite de 

burasıdır. Kimse durup dururken bize haklarımızı vermeyecek. 

Onu biz tırnaklarımızla söküp alacağız” şeklinde konuştu.

Yalçın: Hakları Mücadele Ederek Kazanıyoruz

Kamu görevlileri sendikacılığının işçi sendikacılığına göre daha 

yeni olduğunu söyleyen Yalçın, kamu görevlileri sendikacılığın-

da pek çok eksikliğin olduğunu ifade ederek “İşçi 

sendikacılığında olan birçok şey bizde henüz yeni 

yeni tamamlanıyor. O bu hakları da biz mücadele 

ederek kazanıyoruz. Onun için mevzuatımızdaki 

eksiklikleri, sendikal çerçevemizdeki eksiklikleri 

ortadan kaldıracak olan biziz. Bu açıkları kapata-

cak olan örgütlü kapasite bizleriz” dedi.
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Memur-Sen Konfederasyonu olarak özellikle son 

dört yıldır uluslararası emek arenasında çok yo-

ğun çalışmalar yürüttüklerini vurgulayan Yalçın, 

“Bu kapsamda emek ve çalışma hayatına ilişkin 

birçok uluslararası organizasyona katılım sağ-

ladık. Çok sayıda ülkede temaslarda bulunduk. 

Türkiye’de uluslararası düzeyde çalışma hayatına 

ilişkin birçok sempozyum, konferans, çalıştay ve 

eğitim programına ev sahipliği yaptık. Birleşmiş 

Milletler’den sonra dünyadaki en büyük uluslara-

rası toplantıları organize eden bir yapı haline gel-

dik” şeklinde konuştu.

“Tüm uluslararası faaliyetlerimizi yürütürken, te-

mel ilkelerimizi esas alarak sendikal ilişkilerde 

önde olmak yerine, yan yana yürümek ve tecrü-

belerimizi paylaşmak ana ilkesiyle ilerlemekteyiz.” 

diyen Yalçın, “Sendikal dayanışmaya, güçlü olanın 

zayıf olanı baskıladığı değil, karşılıklı dayanışma 

Türkiye Maarif Vakfı Tarafından düzenlenen 8. Ülke Temsilcileri Toplantısı geniş bir katılımla gerçekleştirildi. 
Toplantıya Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Esen, 
Memur-Sen İstanbul İl Temsilcisi Talat Yavuz, Şube Başkanları, Türkiye Maarif Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi 
Başkan Vekili Osman Nuri Kabaktepe ve Mütevelli Heyeti Üyesi Selim Cerrah, Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa 
Çaltılı katıldı.

Yalçın, Türkiye Maarif Vakfı 8. Ülke Temsilcileri 
Toplantısında Konuştu

Emek dünyasının yaşanan hızlı dönüşümden önemli ölçüde 

etkilendiğini belirten Yalçın, teknolojik ilerleme ve dijitalleşme, 

küresel ısınma, çevre kirliliği, göç, açlık, savaşlar ve işsizlik gibi 

etkenlerin ekonomik düzeni etkilemesi sonucu endüstriyel iliş-

kilerin kapsamı ve formu sürekli değişmektedir. Bunun sonucu 

olarak çalışma hayatına ilişkin yeni kavramlar, yeni tehditler ve 

fırsatlar karşımıza çıkmaktadır. Ekonomi dünyasında yaşanan 

hızlı değişimler emek piyasasını doğrudan etkilemektedir” dedi.

Sendikaların ekonomik gelişmelerin doğuracağı sonuçları ön-

görerek, gerekli önlemlerin alınması için çeşitli mekanizmaları 

işlettiklerini, bu değişimlerin olumsuz etkilerini minimize ederek 

tehditleri fırsata çevirebilme noktasında etkin bir rol aldıklarını 

ifade eden Yalçın, “Memur-Sen olarak bizlerin de hem dünyadaki 

gelişmeleri yakından takip etmek hem de uluslararası tecrübeyi 

içe, Türkiye’nin tecrübelerini de dışarıya aktarmak için küresel 

düzeyde her zamankinden daha fazla diplomasi yürütmesinde 

büyük yarar bulunmaktadır” diye konuştu.
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emek örgütü ve konfederasyonla ilişkiler kurdu-

ğunu, 98 farklı ülkede çok sayıda emek örgütü 

ziyaret ettiğini, 187 Konfederasyon ve 13 bölgesel 

emek örgütü ve 78 Eğitim Sendikası ile İkili İşbir-

liği Protokolleri imzaladığını ve 127 farklı ülkeden 

300’den fazla emek örgütü ve konfederasyon ile 

800 civarı sendikacıyı Türkiye’de kabul ettiği bilgi-

sini paylaştı.

Toplantının sonunda Maarif Vakfı Mütevelli Heyeti 

Üyesi Başkan Vekili Osman Nuri Kabaktepe Me-

mur-Sen Genel Başkan Ali Yalçın’a günün anısına 

plaket takdim etti.

Genel Başkan Yalçın’dan önce ise Memur-Sen Dış 

İlişkiler Uzmanı Osman Özcan da Memur-Sen Dış 

İlişkiler Biriminin çalışmalarına yönelik bir sunum 

gerçekleştirdi.

ve işbirliği çerçevesinde eşit bir ilişki olarak bakıyoruz. Bu çerçe-

vede ortak eğitim ve paneller yapmak, ortak sorun¬larımızı tar-

tışarak ortak çözümler bulmak ana hedefimizdir. Memur Sendi-

kaları Konfederasyonu olarak Türkiye’de elde ettiğimiz sendikal 

bilgi ve birikimi yurtdışındaki partnerlerimiz ile paylaşmayı ve 

onlardan da emek mücadelesi alanında yeni deneyimler elde 

etmeyi önemsiyoruz” dedi. 

Kamu görevlileri sendikacılığında yetkili konfederasyon sıfatına 

sahip olan Memur-Sen’in; Türkiye’de sahip olduğu etkili temsil 

gücünü, örgütlenme, toplu pazarlık ve emek mücadelesindeki 

birikimini, emeğin küresel dayanışması perspektifi ile yurt dışın-

da da paylaşıma açık hale getirdiğini söyleyen Yalçın, iş ve güç 

birliği platformları oluşturmak amacıyla 2016 yılından bugüne, 

dış ilişkiler noktasında kapasite, potansiyel ve hedef artırımı 

perspektifi ile çalıştıklarını belirtti.

Dünyada ve Coğrafyamızda Yaşananlar Ülkeler Arası 
Dayanışma ve Paylaşımın Önemini Artırıyor

Dünyada ve özellikle coğrafyamızda yaşanan olayların her alan-

da ülkeler arası dayanışma, bilgi ve tecrübe paylaşımının öne-

mini ortaya koyduğunun altını çizen Yalçın, “Bu nedenle çeşitli 

ülkelerden konfederasyon, sendika ve diğer uluslararası emek 

örgütleriyle temas halinde olarak, imzaladığımız ikili işbirliği an-

laşmaları ile kalıcı işbirlikleri tesis etmeyi hedefliyoruz” ifadeleri-

ni kullandı.

Memur-Sen’in 2016 yılından bu yana dış ilişkiler faaliyetlerini 

özetleyen Yalçın, Memur-Sen Konfederasyonu’nun 2016-2019 

yılları arasında 5 kıtada yaklaşık 127 farklı ülkede 300’den fazla 
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Memur-Sen’in de aralarında bulunduğu sivil toplum kuruluşları, Esed rejimi unsurlarınca gerçekleştirilen alçak 
saldırı sonucunda şehit olan askerlerimizi Hacı Bayram-ı Veli Camiinde gerçekleştirilen basın açıklamasıyla andı.

STK’lar Adına Basın Açıklamasını Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Levent Uslu Yaptı

Şehidlik Mertebesine Yükselen 
Kahraman Mehmetçiklerimizi Dualarla Anıyoruz

Basın açıklamasına; Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Levent Uslu, Eğitim-Bir-Sen Genel Sekreteri Latif Selvi, Ço-

rum Milletvekili Erol Kavuncu, Memur-Sen Ankara İl Temsilcisi Ali Yaz, İHH Ankara Başkanı Mustafa Sinan, Anadolu 

Gençlik Deneği Ankara Başkanı Ahmet Şanver ve çok sayıda vatandaş katıldı. 

Basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi: 

“Dün gece 33 kahraman Mehmetçiğimizi şehit verdik. Türk milleti hain saldırının gerçekleştirildiği dün geceyi unutma-

yacak, buna sebebiyet verenlere de gerekli cevap verilmeden rahat uyuyamayacaktır. 
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Uslu: Yapılan Bu Saldırılar Türkiye’yi Yıldıramaz ve 

Doğru Bildiği Yoldan Geri Döndüremez

Güvenliğimizi sağlamak uğruna canlarından olan kahra-

man askerlerimizi dualarla anıyoruz. Türk askeri daima 

mazlumdan ve mağdurdan yana taraf oldu, zalimin karşı-

sında dimdik durdu, durmaya da devam edecektir. 

Türk Askerlerinin Böyle Bir Saldırıyla Hedef Alınması 

Kabul Edilemez Bir Durumdur

Emperyal güçlerin aksine, bulunduğu bölgede Kapitalist 

kurguların beklentileriyle değil, ‘güvenlik’ sebebiyle bulu-

nan Türk askerlerinin böyle bir saldırıyla hedef alınması 

kabul edilemez bir durumdur. Bu saldırıyı düzenleyenlere 

ve destekleyenlere karşı en iyi cevabı Türkiye Cumhuriyeti 

Devleti vermiştir vermeye de devam edecektir. 

Yapılan bu saldırılar Türkiye’yi yıldıramaz ve doğru bildiği 

yoldan geri döndüremez. Her zaman olduğu gibi bugün 

de birlikteliğimizi pekiştirdik, tek yürek olduk. Söz konu-

su milletimizin menfaatiyse, gerisi teferruattır. Gün birlik 

olma günü, gün güçlü olma günüdür. 

Memur-Sen olarak 1 milyonu aşkın üyemizle devletimi-

zin, vatanımızın, bayrağımızın, milletimizin menfaatine 

olacak tüm çalışmalara destek verdik, vermeye devam 

edeceğiz. 

Şehitlerimiz için Allah’tan rahmet diliyor, gazilerimize de 

acil şifalar diliyoruz.”
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Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın’ın da bulunduğu 30’a yakın Sivil Toplum Kuruluşu temsilcisi, TOBB Genel 
Merkezinde Türkiye’nin İdlib‘de yürüttüğü Bahar Kalkanı Harekâtı’na destek açıklamasında bulundu. Açıklamayı 
sivil toplum kuruluşları adına TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu yaptı.

Sivil Toplum Kuruluşlarından
Bahar Kalkanı Harekâtı’na Tam Destek

Hisarcıklıoğlu, "Bu acımasız saldırının sahipleri bunun bedelini ödeyecektir. Biz her türlü zorluğu aşmasını bilen bir 

milletiz. Sabır ve dayanışma gösteriyoruz. Mevzubahis vatan olunca tüm siyasi ve fikri ayrılıkları bir tarafa bırakırız. 

Biriz, bütünüz ve birlikteyiz” ifadelerini kullandı.

Hisarcıklıoğlu, vatanın huzuru, güvenliği ve mazlumları müdafaa etmek üzere üstlendikleri görevde şehit olan tüm 

kahraman askerlerin ruhlarının şad olması dileğinde bulunarak, "Rabbim şehitlerimizin mekanını cennet, eylesin. 

Yakınlarına sabır ve metanet, yaralılarımıza acil şifalar nasip eylesin. Milletimizin başı sağ olsun. Askerlerimiz İdlib'de 

hem ülke sınırlarımızı ve hem de mazlumları korumaktaydı" diye konuştu.
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Hisarcıklıoğlu: Masum İnsanları Katleden ve Ülkemizin 

Güvenliğine de Açık Tehdit Oluşturan Bu Rejim Unsurlarına 

Karşı Sessiz Kalmamız Beklenemez

Suriye'de yaşanan zulümlere, yüzbinlerce sivilin zalimce kat-

ledilmesine, milyonların evinden, toprağından sürülmesine, 

dünyanın sessiz kaldığına işaret eden Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin 

barış ve huzur odaklı çabalarının pek çok ülkede karşılık görme-

diğini dile getirdi.

Hisarcıklıoğlu şunları kaydetti:

"Buradan tekrar sesleniyoruz. Karşımızda, insanlıktan nasibini 

almamış, tüm ahlaki, insani ve dini değerleri hiçe sayan, kendi 

yurttaşlarını bile topraklarından eden, canlarına kasteden zihni-

yete sahip bir rejim bulunuyor. Suriye'yi her geçen gün daha da 

ağır bir yıkıma sürüklüyor. İşte rejim güçleri son olarak da yapılan 

anlaşmalara uymayarak, askerlerimizi kalleşçe pusuya düşürdü. 

Bu saldırı asla kabul edilemez. Dolayısıyla, ma-

sum insanları katleden ve ülkemizin güvenliğine 

de açık tehdit oluşturan bu rejim unsurlarına kar-

şı sessiz kalmamız beklenemez. Tarihi ve kültürel 

bağlarımız bulunan, rejimin zulmünden kaçan 

Suriyeli kardeşlerimizin yaşama hakkını korumak 

tarihi, insanı ve vicdani sorumluluğumuz."

Hisarcıklıoğlu, Türkiye ve ordusunun, bugüne 

kadar, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı 

harekatlarıyla terör örgütlerine ve destekçilerine 

gereken cevabı en güçlü şekilde verdiğini belirte-

rek, acımasız saldırıyı gerçekleştirenlerin bunun 

bedelini ödeyeceklerini, Bahar Kalkanı harekatıy-

la bu bedeli ödemeye başladıklarını söyledi.

Alınacak Her Kararın, Atılacak Her Adımın 

Arkasındayız

Hisarcıklıoğlu, birlik ve beraberlik içinde, sabır ve 

dayanışma gösterdiklerine dikkati çekerek, şu ifa-

deleri kullandı:

"Ülkemizin menfaatlerini her şeyin üstünde tutu-

yoruz. Bugün her zamankinden daha güçlü şekil-

de biriz, bütünüz ve birlikteyiz. Türkiye'nin tüm 

kesimlerini temsil eden mesleki ve sivil toplum 

örgütleri olarak, bayrağımızın altında kenetlen-

dik. Katil rejime karşı kararlı şekilde mücadele 

eden devletimizin ve kahraman ordumuzun ya-

nındayız. Alınacak her kararın, atılacak her adı-

mın arkasındayız. Cenabıhak ülkemizi korusun, 

milletimizin birliğini ve dirliğini muhafaza etsin, 

ordumuzu muzaffer kılsın."
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Memur-Sen Heyeti'nden Diyarbakır Annelerine Ziyaret
Memur-Sen Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan heyet, Diyarbakır Anneleri’ni ziyaret etti. 

Memur-Sen Genel Sekreteri ve Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih 

Durmuş, Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı ve Bem-Bir Sen 

Genel Başkanı Levent Uslu, Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı 

ve Enerji-Bir Sen Genel Başkanı Hacı Bayram Tonbul, Memur-Sen 

Genel Başkan Yardımcısı ve Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet 

Bayraktutar, Mehmet Emin Esen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Sekreteri 

Latif Selvi, HDP il binası önünde gerçekleştirdikleri evlat nöbetinde 

Diyarbakır Anneleri’ni ziyaret etti.

Durmuş: Bir An Önce Anneler Evlatlarına 
Kavuşturulmalıdır

Annelerin "150 yıl geçse de buradayız" sözlerini 

hatırlatan Durmuş, "Bu iradenin karşısında hiç bir 

güç, irade, örgüt duramaz bu böyle bilinmelidir. Bir 

an önce anneler evlatlarıyla kavuşturulmalıdır" ifa-

delerini kullandı.

Diyarbakır Annelerinin Ödülleri Bizzat Nöbet 
Tuttukları Mekanda Verildi

Yedi Güzel Adam’ın aksiyoneri, şair-yazar, Me-

mur-Sen Kurucu Genel Başkanı Mehmet Akif 

İnan’ın hatırasını yaşatmak adına bu yıl ilk kez 7 

Ocak tarihinde düzenlenen Mehmet Akif İnan Ödül-

leri, Memur-Sen Genel Merkezi’nde gerçekleştirilen 

ödül töreni ile sahiplerine verilmişti. Jüri Özel Ödü-

lü almaya hak kazanan Diyarbakır Annelerinin evlat 

nöbeti devam ettiği için ödül bizzat nöbet tuttukları 

mekana götürülerek kendilerine takdim edildi.

Böylesine önemli bir ödül için Mehmet Akif İnan 

Vakfında teşekkür eden Anneler, inşallah evlatları-

mıza kavuşarak en büyük ödülü de alacağız dediler.
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Memur-Sen Gaziantep İl Divan Toplantısı Gerçekleştirildi
Memur-Sen Gaziantep İl Divanı, Memur-Sen Genel Sekreteri ve Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, 
Ulaştırma Memur-Sen Genel Başkanı Kenan Çalışkan, Memur-Sen Gaziantep İl Temsilcisi Ahmet Gök ve Me-
mur-Sen’e bağlı sendikaların şube başkanları ve yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla yapıldı. 

Memur-Sen Genel Sekreteri Semih Durmuş burada yaptığı ko-

nuşmada Memur-Sen camiası olarak herkesin erdemli bireyi 

temsil etmesi gerektiğini kaydederek. Bunun için de bir takım 

temel özelliklerin bulunduğunu ifade etti.

Durmuş, Sendikacıların Temel Özelliklerini Anlattı

Durmuş, “Birinci olarak sendikacı erdemli insan olacak. Çevresin-

deki insanlar onun fikrine, düşüncesine saygı duyacak, inanacak. 

Bilgi güçtür eğer biliyorsanız siz hedefe ulaşabilirsiniz. Sorunlar 

karşısında bilgi, hepimiz için gereklidir. Sendikacılık yapıyorsan 

alanımızla ilgili konuları iyi bilmek zorundayız.

İkinci olarak öğretmeyi ve öğrenmeyi seveceğiz. Kendimizi ye-

tiştireceğiz ve yol arkadaşlarımızı yetiştireceğiz. Bu tür toplantı-

lar bizlerin yetişmesi açısından büyük bir önem arz etmektedir. 

Üçüncü olarak uslup. Düşüncelerimizi çok iyi bir şekilde ifade 

edecek bir usluba sahip olmak zorundayız. Bu teşkilat bunun 

mayası bir teşkilattır.

Durmuş: Memur-Sen Yerelden Evrensele Hak Mücadelesi 
Veriyor

Sorunları çözme noktasında azimli ve güçlü bir 

iradeye sahip olmamız büyük önem arz etmekte-

dir. Bunlara dikkat edildiği zaman hem sendika-

mıza hem de ülkemize daha büyük bir hizmetler 

yapmış olacağız” diye konuştu.

Memur-Sen'i yerelden evrensele hak mücadelesi 

verdiğini söyleyen Durmuş, Gaziantep teşkilatının 

da her türlü fedakarlığı göstererek yaptığı hayırlı 

çalışmalarla bu mücadeleye önemli katkılar yap-

tığını söyledi. Durmuş, "emeğiniz, katkılarınız ve 

samimi duruşumuz için hepinize teşekkür ediyo-

rum" dedi.
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Göç Politikalarında Türkiye Kriterlerinin Konuşulacağı Bir Dönemin Başlangıcındayız

Çalışmanın içeriğiyle ilgili de bilgi veren Yalçın, “Bu çalışmada, Avrupa’ya geçme hakkı olan göçmenlerin Edirne’de 

Pazarkule ve İpsala sınırı kapılarında karşılaştıkları deneyimler araştırılmış, göçmenlere yönelik davranışın Türkiye 

ve AB açısından nasıl farklılaştığı göçmen tecrübelerine göre betimlenmiştir. Göçmenlerin Avrupa ülkelerine gidiş 

motivasyonunu belirleyen etkenler, sürecin nasıl şekilleneceğine dair yol gösterici niteliğindedir. Pazarkule’de ve ci-

var köylerde süren bekleyiş ve sınırı geçme denemelerinin süresi ve devamlılığı, göçmenlerin cinsiyet, aile refakati-

nin olması, maddi yeterlik ve asgari ihtiyaçların 

karşılanmasına göre şekillenecektir. Suriye’deki 

insani krizin çözümüne odaklanmak yerine, AB 

ülkelerinin sınırlarını koruma telaşı ise Türkiye ve 

AB ülkelerinin göçmenlere yönelik yaklaşımında-

ki başlıca farkı oluşturmaktadır. Bunun yanı sıra, 

Türkiye’nin göç politikasını insan onurunu ve 

insan haklarını merkeze alarak uygulaması, göç 

politikalarında Türkiye kriterlerinin konuşulacağı 

bir dönemin başlangıcıdır” ifadelerini kullandı.

Memur-Sen’den “Yunanistan ve Avrupa Birliği’nin 
Mültecilerin Sınır Geçişlerindeki Hak İhlalleri” Raporu 
Memur-Sen tarafından akademisyenler Dr. Murat Yılmaz, Dr. Nergis Dama ve Dr. Arda Akçiçek koordina-
törlüğünde “Yunanistan ve Avrupa Birliği’nin Mültecilerin Sınır Geçişlerindeki Hak İhlalleri” başlığıyla bir 
rapor hazırlandı. Akademisyenlerin bölgedeki gelişmeleri yerinde takip ederek ve göçmenlerle mülakat-
lar gerçekleştirerek hazırladıkları rapor, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın tarafından kamuoyuyla pay-
laşıldı.
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Yalçın Araştırmanın Yöntemini Anlattı

Araştırmaların 6 Mart 2020 – 8 Mart 2020 tarihlerinde Edirne il 

merkezi, Pazarkule ve İpsala sınır kapıları bölgeleri ve Yunanis-

tan – Türkiye sınırında bulunan Yenikarpuzlu, Sarıcaali, Doygar 

ve Elçili köylerinde yürütüldüğünü sözlerine ekleyen Yalçın, bi-

rebir görüşmelerle 66’sı erkek, 14’ü kadın olmak üzere 90 katı-

lımcıyla da mülakat gerçekleştirildiğini ifade etti.

Şiddet Politikaları Göçmenlerde Öfkeyi Artırıyor

Yalçın şöyle devam etti: “Geçişe izin verilmemesinin yasal bir 

zemini olmamasına rağmen, sürecin geçişlere izin vermemekle 

kalmayarak insan onurunu aşağılayan uygulamalarla ilerleme-

si, göçmenlerde çaresizlikle birlikte öfkeyi de arttırmaktadır. 

Göçmenlerin üzerindeki kıyafetlerin çıkarılması, tüm nakit para 

ve telefonlarına el koyulması, devlet gücünün kullanılarak göç-

menlerin temel haklarını gasp etmek olarak öne çıkmaktadır. 

Yunanistan’ın sınırı geçen göçmenleri ayırarak, çocukların Yu-

nanistan bölgesinde kalması, ebeveynlerin ise Türkiye sınırla-

rına bırakılması, AB göç politikalarında aile parçalanmalarının 

benimsendiğini ortaya koymaktadır. Bu şekilde, göçmenlerin 

göç direncinin kırılacağına dair kabul, göçmenlere yaklaşımın 

çocuklarına el koyma şeklinde değerlendirilmesine yol açabilir. 

Yunanistan tarafından atılan gaz ve sis bombaları, kadın, çocuk, 

engelli, yaşlı, vb. hiçbir kimliğe bakılmaksızın şiddetini ve kul-

lanılma sıklığını arttırarak devam etmektedir. Araştırma kapsa-

mında gaz bombasından dolayı nefes almakta zorlanan çocuk-

ların maruz kaldığı şiddete birçok kez şahit olunmuştur. İnsan 

haklarının yanı sıra daha özel bir grup olan çocuk haklarının, 

sınırları korumak adına hiçe sayıldığı sınır bek-

leyişi, AB’nin yazılı değerlerine ciddi zarar ver-

mektedir. Edirne’de göçmenlere yönelik kamu, 

STK ve vatandaşlar tarafından yapılan yardımlar, 

Türkiye’nin insani yardım kapasitesinin hem ku-

rumsal düzeyde niteliğini ortaya koymakta, hem 

de bu yaklaşımın toplum tarafından benimsen-

diğini göstermektedir. Ancak, geçişleri önlemek 

için her türlü şiddet aracının kullanılması, göç-

menlere yönelik uygulamalarda AB standartları-

nın yerine Türkiye kriterlerinin konuşulacağı bir 

dönemi işaret etmektedir.”

Yılmaz: Memur-Sen’e Müteşekkiriz

Dr. Murat Yılmaz, yaptığı konuşmada Me-

mur-Sen’e bu araştırmaya sağladığı katkılar için 
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teşekkür ederek, Memur-Sen’in, sendikal faaliyetlerin yanı sıra bu türden akademik faaliyetleriyle de sosyal konula-

ra büyük katkılar sağladığını ifade etti.

Yılmaz, araştırmanın sahada büyük gayretlerle ortaya çıkarıldığını ifade ederek, emeği geçen tüm araştırmacılara ve 

bölgede kendilerine destek veren Memur-Sen teşkilatlarına da müteşekkir olduklarını kaydetti.

Dama: AB Politikalarını Gözden Geçirmeli

Akademisyen Dr. Nergis Dama ise yaptığı açıklamada araştırmanın dinamiklerinden bahsetti.

Araştırma kapsamında 90 kişiyle görüşmelerin yapıldığını ifade eden Dama, erkeklerin kadınlara göre daha fazla 

soruları yanıtladığını kaydetti.

Görüşmelerde Türkiye devletine ve halkına olumlu bakışların yansıdığını ifade eden Dama, buna karşılık Yunanis-

tan’ın ve AB’nin göçmenlere karşı müdahalelere ve bakışlarına ise öfkeyle bakıldığını ifade etti. Dama bu kapsamda 

AB’nin göçmen politikalarının gözden geçirilmesinin gerekliliğini vurguladı.
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Belarus Sendikalar Federasyonu’nun 8’inci Olağan Genel Ku-

rulu, Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Ton-

bul, Belarus Sendikalar Federasyonu Genel Başkanı Mikhail 

Orda ve çok sayıda uluslararası emek örgütü temsilcisinin ka-

tılımıyla gerçekleştirildi.

Genel kurulda Mikhail Orda ile ikili bir görüşme gerçekleştiren 

Hacı Bayram Tonbul, Memur-Sen olarak tüm dünyada özellik-

le çalışma hayatında diyalog ve işbirliklerinin artırılmasına yö-

nelik olarak çalışmalarının olduğunu söyleyerek bu kapsam-

da Belarus’ta olmaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti.

FTUB Genel Başkanı Mikhail Orda ise sendikacılık noktasında 

Memur-Sen’in çalışmalarını takip ettiklerini ve Memur-Sen’i 

temsilen Hacı Bayram Tonbul’un genel kurula katılmasından 

memnun olduklarını belirtti.

İşbirliğinin Artırılmasına Yönelik Protokol İmzalanması 

Kararlaştırıldı

Daha sonra gerçekleştirilen görüşmede iki konfederasyon ara-

sında işbirliğinin artırılmasına yönelik protokol imzalanması 

Tonbul, Belarus’ta 
FTUB’un 8. Olağan Genel Kurulu’na Katıldı
Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul ve beraberindeki heyet, Belarus Sendikalar Fe-
derasyonu’nun (FTUB) 8. Olağan Genel Kurulu’na katıldı.

kararlaştırıldı. İkili görüşmede, Memur-Sen ve 

FTUB arasında ikili işbirliği protokolünün imza-

lanmasına ve iki konfederasyon arasında ilişki-

lerin geliştirilmesi noktasında somut adımların 

atılması konusunda mutabakata varıldı.

Görüşmede ayrıca; iki konfederasyonun 2020 

yılı içerisinde üst düzey heyetler olarak bir kez 

daha bir araya gelinmesi kararlaştırıldı.
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Genel Kurula hitap eden Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı 

Esen Büro Memur-Sen’in kendi hizmet kolunda anlamlı başa-

rılara imza atan bir teşkilat olduğunu ifade ederek Büro Me-

mur-Sen’in aynı hassasiyetle çalışmalara devam etmesi gerek-

tiğini söyledi. 

Memur-Sen’in, 11 Hizmet Kolunun tamamında bağlı sendika-

ları olan, yerelden evrensele soylu mücadele paradigmasıyla 

emek mücadelesinde küresel düzlemde markalaşan emek ve 

erdem hareketi olduğunu vurgulayan Esen, Büro Memur-Sen’in 

de bu hareketin değerli bir parçası olduğunu dile getirdi.

Olağanüstü Genel Kurul Süreci Tamamlanarak Üyeye ve 

Ülkeye Hizmet İçin Yeniden Yola Koyulmak Gerekiyor

“Büro Memur-Sen’imizin kuruluş hikayesine varlıklarıyla kat-

kı sunan, fikirleriyle etkileyen kurucu kadroya ve ilk günden 

bugüne, sorumluluk makamlarında bulunmuş emektarları-

Esen Büro Memur-Sen'in 5. Olağanüstü 
Genel Kurulu’nda Konuştu

Memur-Sen’e bağlı Büro Memur-Sen’in 5. Olağanüstü Genel Kurulu Ankara’da gerçekleştirildi. 4 adayın 
yarıştığı Genel Kurul’a Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Esen, Büro Memur-Sen yönetim 
kurulu üyeleri ile çok sayıda delege katıldı.
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mıza, şu an sorumluluk taşıyan tüm yönetici kadroya, 

üyenin iradesini temsil eden siz değerli delegasyona 

teşekkür ediyor ve bu vesileyle hepinizi bir kere daha 

muhabbetle selamlıyorum” diyen Esen, Olağanüstü 

Genel Kurul sürecinin tamamlanarak üyeye ve ülkeye 

hizmet için yeniden yola koyulmak gerektiğinin altını 

çizdi. 

Teşkilat olarak önemli sorumluluklara sahip olduklarını 

belirten Esen, “Özlük, özgürlük yolunda, temel hak ve 

hürriyetlerin teminat altına alınması noktasında; üye, 

ülke ve yerküre hassasiyetiyle emek verilen, alın teri dö-

külen, her anıyla tarihe kayıt düşülen destansı 28 yılın 

ürettiği birikimi korumanın, artırmanın sorumluluğu he-

pimizdedir” diye konuştu. 

Yeni Yönetim Kurulu Oluştu

Büro Memur-Sen 5. Olağanüstü Genel Kurulu, açılış ve 

gündem konuşmalarının ardından zorunlu organların 

seçimi ile devam etti. 5. Olağan Genel Kurul’da Ahmet 

Sefa Özşahin, Metin Yılancı, Yusuf Yazgan, Turan Çetinka-

ya’dan oluşan 4 aday Büro Memur-Sen Genel Başkanlığı 

için yarışırken seçimin sonucunda yeni yönetim kurulu 

şu isimlerden oluştu: Genel Başkan Yusuf Yazgan, Genel 

Başkan Yardımcıları Bilal Oktay Çiçeklitaş, Eyüp Beyhan, 

Abdullah Koyuncu, Hüseyin Yüksel, Halil Küçükdevlet, 

Mustafa Kahraman. 
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Tüm dünyayı etkisi altına alan salgın ile ilgili alınacak önlemler ve 

toplumsal tedbirlerin konuşulduğu toplantıya, Cumhurbaşkanı 

Yardımcısı Fuat Oktay ile Bakanlar, Cumhurbaşkanlığı Ekonomi 

ve Sağlık Politikaları kurulları üyeleri, kamu kurum ve kuruluşları 

yöneticileri ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile bazı bilim ku-

rulu üyeleri  katıldı.

Toplantı sonrasında kameralar karşısına geçerek ulusa seslenen 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugüne kadar hastalığın 

kontrol altında tutulmasıyla ilgili sağlık önlemleri ve diğer ted-

birleri peyder pey hayata geçirdiklerini belirterek, ilgili kurulların 

titizlikle çalışmalarına devam ettiğini söyledi.

“Covid-19 Tehdidi Geçene Kadar Evinizden Çıkmayın”

"Ülkemizin de maruz kaldığı bu virüs tehdidinin en kısa sürede 

bertaraf edilmesi için devlet olarak tüm imkânlarımızı seferber 

ettik" diyen Erdoğan, vatandaşlara çağrıda bulundu. Bu süreçte 

en büyük görevin, fert fert bütün vatandaşlara düştüğünü vur-

Yalçın, Cumhurbaşkanlığı’nda 
Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı’na Katıldı
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Çankaya Köş-
kü'nde gerçekleştirilen yeni tip Koronavirüsle (Covid-19) mücadele kapsamında düzenlenen “Koronavi-
rüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı”na katıldı. 

gulayan Erdoğan,  "Milletimin her bir ferdinden 

ricam, KOVİD-19 tehdidi geçene kadar, mümkün 

olduğu kadar evlerinden çıkmamalarıdır" diyerek 

evden çıkılmaması çağrısında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomi ve çalışma ha-

yatına ilişkin önlemler paketinin detaylarını açık-

ladı.

Yalçın'dan Covid-19 İle Mücadeleye Destek

Çankaya'da gerçekleştirilen toplantıda sürece 

ilişkin görüşlerini beyan eden Memur-Sen Genel 

Başkanı Ali Yalçın, salgınla mücadele sürecinde 

kamu görevlileri olarak  ülkemizin KoronaVirüs ile 

mücadelesinin yanında olacaklarını ifade ederek, 

"Hepimize görev düşüyor ama en fazla görev sağ-

lık çalışanlarımıza düşüyor. Sağlık çalışanlarının 

fedakarlığı takdire şayan.Yeni sağlık çalışanı alı-
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mına ihtiyaç var. Sağlık’ta şiddet yasası konusunda öğretmen ve 

kamu görevlilerini kapsayacak şekilde çıkarılması için hızlı adım 

atılmalı" ifadelerini kullandı.

Memur-Sen ve Bağlı Sendikalarda Salgın Önlemi

Kamu görevlileri ile ilgili önlem kapsamında açıklanan izin ve 

benzeri düzenlemeler için teşekkür eden Yalçın, Memur-Sen ve 

bağlı sendikalarda da gerekli adımların atıldığını tedbirler alın-

dığını söyledi. Yalçın ayrıca, kamu görevlileri olarak bu süreçte 

yaşanan sorunları aktarmaya devam edeceğiz. 

Milli Eğitim ve YÖK'ün uzaktan eğitim çalışmalarına değinen Yal-

çın," Bu süreçte tüm kamu çalışanları seferber ama Milli Eğitim 

ve YÖK’ün uzaktan eğitim konusunda yükü ağır. Atılan adımları 

takip ediyoruz. 23 Mart'tan sonra atılacak adımları da takip ve 

takdir ediyoruz. Sayın Bakan Ziya Selçuk ve YÖK Başkanı Yekta 

Saraç'ın şahsında emekleri ve gayretleri için teşekkür ediyoruz" 

diye konuştu.

Sosyal medyada halkı paniğe sevk eden pay-

laşımlara karşı gösterilen hassasiyet için de 

teşekkür eden Yalçın, “Sosyal medya manipü-

lasyonunun önüne geçme konusunda İçişleri 

Bakanlığına ve Adalet Bakanlığına büyük görev 

düşüyor. Bilgi kirliliğine  ve manipülasyona anın-

da müdehale konusunda hassasiyeti takdir edi-

yoruz" şeklinde konuştu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 

rolüne de dikkat çeken Yalçın,"Kamu görevlileri 

olarak bu süreçte yaşanan sorunları aktarma ve 

çözüm arama konusunda Aile, Çalışma ve Sosyal 

Hizmetler Bakanlığımız kilit pozisyonda. Önceki 

gün kamu görevlileri konfederasyonları olarak 

Sn.Bakan ile bir araya geldik. Verimli bir toplan-

tı oldu. Sahanın talep ve beklentilerini sunma 

ve çözüm arama açısından bu tür ortamlar çok 

işlevsel. Sendikalar olarak yaşanan sorunlara 

çözüm için Bakanlıkların açık kapı politikasının 

bu süreçte hayati olduğunu düşünüyoruz" diye 

konuştu.

Moral ve motivasyonun son derece önemli oldu-

ğunu dile getiren Yalçın, bu dönemden güçlü bir 

şekilde çıkılacağını ifade ederek sözlerini nokta-

ladı.
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Memur-Sen’in “İdari İzin” Talebi Yerine Getirildi
Memur-Sen’in kamu görevlileri için “İdari İzin” talebi yayımlanan genelgeyle yerine getirildi.

Memur-Sen, ölümle sonuçlanan koronavirüs vakalarının ardından, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmet Bakanlığı’na yazı 

yazarak, “Kamu kurum ve kuruluşlarında faaliyetlerin devamını sağlayacak şekilde asgari düzeyde personel bulundu-

rulmasını, diğer personelin ise ‘İdari İzinli’ sayılmasını” talep etti. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayıyla Resmi Gazete’de yayımlanan 31076 sayılı genelgeyle Memur-Sen’in 

talebi kabul gördü ve alınan kararla; kamu hizmetlerini aksatmayacak şekilde, ihtiyacı karşılayacak kadar asgari sayı-

da personelin bulundurulması şartıyla; çalıştırılma biçimine bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara, 

uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemlerinin uygulanması kararlaştırıldı. 

Müjdeyi ise Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk verdi. Selçuk yayımladığı twitter mesajıyla 

kamu kurum ve kuruluşlarında esnek çalışma yöntemlerinin uygulanmasının kararlaştırıldığını duyurdu. 

Konuya ilişkin Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın de bir gönderi yayımladı ve yetkililere teşekkür etti.
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Memur-Sen, Okullarda Üretilen 
50 Bin Maskenin Maliyetini Üstlendi
Yeni tip Koronavirüsle (COVİD-19) mücadele kapsamında topyekûn mücadele eden Türkiye’nin en bü-
yük sivil toplum kuruluşu Memur-Sen de bu mücadeleye destek kapsamında Milli Eğitim Bakanlığına 
yazı yazarak, sağlık personeli için üretilen 20 bin adet yüz koruyucu siper ve 30 bin adet koruyucu mas-
kenin maliyetini üstlendi.

Yeni tip Koronavirüsle (COVİD-19) 

mücadele kapsamında topyekûn 

mücadele eden Türkiye’nin en büyük 

sivil toplum kuruluşu Memur-Sen de 

bu mücadeleye desteğini sunmaya 

devam ediyor. 

Memur-Sen Üzerine Düşeni 
Yapmaya Kararlı

Memur-Sen Milli Eğitim Bakanlığına 

yazı yazarak, sağlık personeli için üre-

tilen 20 bin adet yüz koruyucu siper 

ve 30 bin adet koruyucu maskenin 

maliyetini üstleneceğini bildirdi. Mil-

li Eğitim Bakanlığına yazdığı yazıda 

Memur-Sen, tüm dünyada yayılan 

koranavirüs salgınına karşı kamu 

görevlilerinin canla başla mücadele 

ettiğini hatırlattı. Yazıda Memur-Sen, 

evlerinde kendi çocuklarını yalnız 

bırakan, günde onlarca hastayı mua-

yene eden ve uykusuz günler geçiren 

kamu görevlilerinin sadece alkışla-

makla kalmadıklarını, böyle bir dö-

nemde özellikle sağlık çalışanlarının 

korunması noktasında Memur-Sen 

olarak üzerlerine düşeni yapmaya 

kararlı olduklarını ifade etmişti.

50 Bin Ürünün Maliyeti Üstlenildi

Bu kapsamda Memur-Sen, Bilim ve 

Sanat Eğitim Merkezlerinde ve Mes-

lek Liselerinde üretilen toplamda 50 

bin ürünün maliyetini üstlendi.

50 bin adet ürünün içerisinde; özel-

likle koronavirüsle mücadele kapsa-

mında sağlık çalışanları için hayati 

önem taşıyan 20 bin adet yüz koru-

yucu siper ve 30 bin adet koruyucu 

maske bulunuyor.



Haziran 2020

34 Memur-Sen Bülten 2020

Memur-Sen’den Koronavirüsle Mücadele Kapsamında 
İhtiyaç Sahiplerine 2 Milyon TL’lik Destek
Memur-Sen Konfederasyonu koronavirüsle mücadele kapsamında, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çağrısıyla 
başlatılan “Milli Dayanışma Kampanyası”na 1 milyon TL, “Şimdi Vefa Vakti” kampanyasıyla da İHH, Deniz 
Feneri ve Kızılay’a 1 milyon TL olmak üzere toplamda 2 milyon TL’lik bağışta bulundu. 

Memur-Sen Genel Merkezi’nde gerçekleştirilen basın 

açıklamasıyla toplamda 2 milyon TL’lik bağış gerçekleş-

tirildi. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Aile, Çalışma 

ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Adnan Ertem, İHH 

Genel Başkanı Bülent Yıldırım, Kızılay Genel Başkanı Ke-

rem Kınık, Deniz Feneri Derneği Başkanı Mehmet Cengiz 

ve Memur-Sen’e bağlı 11 sendikanın genel başkanlarının 

katılımıyla kampanyanın duyurusu yapıldı.

Burada konuşan Genel Başkan Ali Yalçın, bütün dünyada 

hissedilen ve insanı ilgilendiren her konuyla ilgili doğru-

dan, etkili ve yıkıcı sonuçlar üretme kapasitesine sahip 

koronavirüs salgınıyla karşı karşıya olduklarını ifade ede-

rek, Türkiye’nin ilk andan itibaren gerek milletin hassa-

siyeti ve gerekse devletin ortaya koyduğu mücadele sa-

yesinde salgına karşı idari ve insani tedbirler noktasında 

önemli mesafeler kaydettiğini ifade etti.

Konuşmasında Yalçın, “Özellikle sağlık hizmetlerini sunan 

kamu görevlisi arkadaşlarımıza, sağlık çalışanlarımıza; bu 

süreçte sağlık çalışanı sıfatını anne, baba, evlat, eş ve kar-

deş sıfatlarının önüne koymak noktasındaki emsalsiz fe-

dakârlıklarından dolayı minnettarız” ifadelerini kullandı.

Memur-Sen Yöneticilerinden Birer Maaş Bağış

Ayrıca başta Memur-Sen Konfederasyonu Genel Başka-

nı Ali Yalçın olmak üzere Memur-Sen’e bağlı sendikala-

rın genel başkanları da kampanyaya 1 aylık maaşlarını 

bağışladılar.
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Ertem: Kampanyanın Büyük Bir Fayda Sağlayacağını 
Düşünüyoruz

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Adnan 

Ertem yaptığı konuşmada virüs salgınının insanları evde 

kalmaya zorladığını ifade ederek, “Bu kapsamda bu kam-

panyanın büyük fayda sağlayacağını düşünüyoruz. Devlet 

olarak konuya ilişkin birçok paket açıkladık. Yardımların 

da bu noktada önemli bir rol oynayacağını düşünüyoruz. 

Ben bu kampanyada emeği geçen başta Memur-Sen ol-

mak üzere tüm kurumlara teşekkürlerimi sunuyorum” 

diye konuştu. 

Kampanyanın ismi kadar niteliğinin de doygun olduğunu 

kaydeden Ertem, “İnanıyorum ki bu kampanyayla birçok 

kişiye yardım ulaşacaktır. Bakanlığımız adına bir kez daha 

emeği geçen herkese müteşekkiriz” ifadelerini kullandı.

Yıldırım: İnsanlık Bu Salgını da Atlatacak

Türkiye’nin açıkladığı paketler ve başlattığı kampanyalar-

la kendi kendine yetmeye kararlı olduğunu gösterdiğini 

ifade eden İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım, bunun çok 

değerli olduğunu belirtti.

İnsanlığın bu salgını elbette atlatacağını ifade eden Yıldı-

rım, paniğe kapılmadan, dik durarak bu günlerin geride 

bırakılabileceğini kaydetti. Yıldırım, önemli olan değerle-

rin korunması olduğuna da sözlerine ekleyerek, program-

dan ötürü Memur-Sen’e müteşekkir olduklarını söyledi.
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Kınık: Dayanışma İçin Teşekkür Ediyorum

Yaşanan salgını, “Biyolojik Afet” olarak tanımlayan Kızı-

lay Genel Başkanı Kerem Kınık, salgından dolayı hayatını 

kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara ise acil şifalar 

diledi.

Salgının Wuhan’da görülmeye başlandığından bu yana 

Kızılay olarak planlı bir strateji gerçekleştirdiklerini kayde-

den Kınık, çalışmalarını da hükümetle işbirliği içerisinde 

sürdürdüklerini kaydetti.Kınık, Kızılay’ın salgınla müca-

dele kapsamında gerçekleştirdiği faaliyetler hakkında da 

bilgi verdi.

Cengiz: Tüm Kurumlar Olarak Salgına Karşı Harekete 
Geçmek Durumundayız

Konuşmasına Memur-Sen’e teşekkür ederek başlayan 

Deniz Feneri Derneği Genel Başkanı Mehmet Cengiz, ne-

rede ve ne zaman bir olumsuzluk yaşansa Memur-Sen’in 

inisiyatif alarak sorunun çözümüne ilişkin ve yaraların sa-

rılmasına ilişkin büyük destekler verdiğini ifade etti.

Covid-19’un dünyanın her yanını sardığını ifade eden 

Cengiz, olayın her geçen gün ciddileştiğini ifade ederek, 

tüm kurumlar olarak harekete geçmek durumunda ol-

duklarını söyledi.
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Yalçın, TV NET ve Akit TV Canlı Yayınlarında 
Gündemi Değerlendirdi
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, TVNET ve Akit TV canlı yayınlarına bağlanarak gündeme ilişkin 
değerlendirmelerde bulundu.

SKYPE üzerinden bağlandığı canlı yayınlarla koronavirüs günde-

mine dair önemli açıklamalarda bulunan Yalçın, bütün dünya-

da hissedilen ve insanı ilgilendiren her konuyla ilgili doğrudan, 

etkili ve yıkıcı sonuçlar üretme kapasitesine sahip koronavirüs 

salgınıyla karşı karşıya olduklarını ifade ederek, Türkiye’nin ilk 

andan itibaren gerek milletin hassasiyeti ve gerekse devletin or-

taya koyduğu mücadele sayesinde salgına karşı idari ve insani 

tedbirler noktasında önemli mesafeler kaydettiğini ifade etti.

Sağlık hizmetlerini sunan çalışanlara dikkat çeken Yalçın, her 

birisine emsalsiz fedakarlıklarından dolayı minettar olduklarını 

ifade etti.

Koronavirüsün çalışma hayatına olumsuz etkileri 

olduğunu ifade eden Yalçın, “İnsanlar, hayatlarını 

sürdürmek için çalışmak, hayatta kalmak için ise 

evde kalmak zorundalar. Bu çelişkinin ürettiği ve 

üreteceği mağduriyetlere gözlerimizi kapayama-

yız. Kesinlikle uyulması gereken bir husus var; zo-

runlu olmadıkça herkes salgınla mücadele nokta-

sında ‘evde kal’malı. Fakat yine kesinlikle olması 

gereken bir başka husus daha var; hiç kimse sal-

gınla mücadele sürecinde de zorda kalmamalı, 

yalnız kalmamalı, darda kalmamalı” dedi.

Yalçın, Yapılan Yardımları Anlattı 

Memur-Sen olarak koronavirüsle mücadele kap-

samında, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çağrısıyla 

başlatılan “Milli Dayanışma Kampanyası”na 1 mil-

yon TL, “Şimdi Vefa Vakti” kampanyasıyla da İHH, 

Deniz Feneri ve Kızılay’a 1 milyon TL olmak üzere 

toplamda 2 milyon TL’lik bağışta bulunduklarını 

da hatırlatan Yalçın bunun yanı sıra Memur-Sen 

ve bağlı sendikaların yöneticileri olarak birer ma-

aşlarını da bağışladıklarını ifade etti.

Yalçın konuşmasında belediyelerde görevlerine 

son verilen personellerin de mağdur edilmemesi 

gerektiğine dikkat çekti.

Yalçın, “Unutmayın ki,işine son verdiğiniz 5393’e 

tabi emekçiler zor durumdalar şuan. Belediyeler 

polemik yapmayıp, kapının önüne koydukları 

emekçiye şu zor günlerde vefa göstermeli” diye-

rek sözlerini tamamladı.
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Yalçın, 24 TV ve TGRT Canlı Yayınlarında
Gündemi Değerlendirdi
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 24 TV ve TGRT Haber'de canlı yayın konuğu oldu. Canlı yayınlarda 
gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yalçın, önlemler noktasında da çağrıda bulundu.

İlk olarak 24 TV daha sonra ise TGRT Haber kanallarına Skype 

üzerinden bağlanan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, daya-

nışma kampanyası ile Türkiye'nin bu zor günleri geride bıraka-

cağını söyledi.

Yalçın ayrıca 31 Mart'tan sonra belediyelerde siyasi nedenlerle 

işten çıkarılan emekçilerin yeniden ile iade edilmeleri gerekti-

ğine vurgu yaparak "Belediyeler tam da vefa zamanı diyerek 31 

Mart'tan sonra ekmeksiz bıraktıkları işçi ve memurları işe iade 

etmelidir. Belediyeler bu süreçte önce yıllarca emek veren perso-

nele vefa göstermelidir" diye konuştu.

Vatandaşların mağduriyet yaşamaması için öne-

rilerde bulunan Yalçın, "kredi kartı borçları ve kre-

diler dondurulmalı insanlar bu süreçte stres yaşa-

mamalı. Çünkü bu sürecin ne kadar süreceği belli 

değil. Bankalar mutlaka bu konuda adım atmalı 

hükümet te bu konuya eğilmeli. İnsanların bu ko-

nuda yaşayacağı stresin önüne geçilmeli" şeklinde 

konuştu.

Sağlıkta Şiddet Yasası Hiç Geciktirilmeden 
Çıkarılmalıdır

Yalçın ayrıca koronavirüs ile en önemli mücadeleyi 

veren sağlık çalışanlarının korunması gerektiğini 

belirterek "Sağlıkta şiddet yasası hiç geciktirilme-

den bir an önce çıkarılmalıdır" çağrısında bulundu.

Yalçın sağlık çalışanları için başka bir çağrıda daha 

bulundu. Yalçın, "Eşi sağlık çalışanı olup kendi-

si farklı bir kurumda çalışan çocuklu çiftlere idari 

izinde öncelik tanınmalıdır" diyerek gerekli düzen-

lemelerin yapılması gerektiğini söyledi.

Yalçın, yurtdışında görev yapan kamu görevlileri-

nin kendileri ile iletişime geçtiklerini ifade ederek 

Türkiye'den beklenti içinde olduklarını söyledi. 

Yalçın, Türkiye'nin güçlü bir ülke olduğunu ve yurt 

dışında görev yapan kamu görevlilerine kit ulaştı-

rılması gerektiğinin altını çizdi. 

Yalçın iş dünyasına da çağrıda bulunarak "İş adam-

ları bu süreçte asla işten çıkarmalar yapmamalı. 

Vefalı davranmalı. Böyle bir süreçte maliyet hesabı 

yapılarak insanlar işsiz bırakmamalıdır" ifadelerini 

kullandı.



Haziran 2020

39Memur-Sen Bülten 2020

Yalçın, A Haber’de Koronavirüs Gündemini 
Değerlendirdi
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, A Haber canlı yayınına katılarak koronavirüs (Covid-19) gündemini       
değerlendirdi. 

A Haber canlı yayınına bağlanan Genel Başkan Ali Yalçın, PTT’de-

ki kamu görevlilerinin olağanüstü çalışma koşullarından kamuda 

serbest kıyafetin gerekliliğine ve ücretli öğretmenlerin durumuna 

ilişkin birçok hususta değerlendirmelerde bulundu.

Ücretli öğretmenler, usta öğreticiler ve Kur’an kursu hocalarıyla 

ilgili ek ders üzerinden ücret alan çalışanların olduğunu ve bu 

süreçte mevzuat gereği ücret alamadıklarını hatırlatan Yalçın, bu 

noktada Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın çok önemli 

bir adım attığını ve bu görevi yerine getiren çalışanlara üc-

retin ödenmesinin önünün açıldığını kaydetti.

Salgın nedeniyle internet üzerinden ticaretin yaygınlaştığı-

nın altını çizen Yalçın, bundan dolayı da PTT dağıtım mer-

kezlerinde çeşitli zorluklar ortaya çıktığını söyledi. PTT’de-

kilerin olağan üstü bir çaba sarf ettiklerine dikkati çeken 

Yalçın, “Vatandaşlarımızın bu alkış kampanyası kapsa-

mında PTT’deki çalışanlarımızı da unutmaması gerekiyor. 

Gerçekten insanüstü bir çaba sarf ediyorlar, ben buradan 

hepsine teşekkürlerimi iletiyorum” ifadelerini kullandı.

Yalçın: Serbest Kıyafet Tüm Kamu 

Görevlilerine de Uygulanmalı

Bazı valiliklerin serbest kıyafet uygulamasına 

geçtiğini de sözlerine ekleyerek, özellikle koro-

navirüse karşı alınan tedbirler gereği serbest kı-

yafet konusunun tüm kamu görevlilerine de uy-

gulanmasının gerekliliğini belirtti.
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Memur Sendikaları Konfederasyonu (MEMUR-SEN), Hak İşçi 

Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ), Türkiye Esnaf ve Sa-

natkârlar Konfederasyonu (TESK), Türkiye İşçi Sendikaları 

Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), Türkiye İşveren Sendikaları Konfe-

derasyonu (TİSK), Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Kon-

federasyonu (KAMU-SEN), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 

(TOBB) ve Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) temsilcileri te-

lekonferansla görüşme gerçekleştirdi.

İki Dünya Savaşından Sonra İnsanlığın Karşı Karşıya 

Kaldığı En Büyük Krizlerden Biri

Koronavirüsle mücadele tedbirlerinin üzerinde durulduğu gö-

rüşmede, yaşanan sürecin 2 dünya savaşından sonra insanlı-

ğın karşı karşıya kaldığı en büyük krizlerden biri olduğu ifade 

edildi. Koronavirüs’ün ekonomi ve çalışma hayatına etkilerinin 

Memur-Sen ve Türkiye – AB KİK Heyeti’nden 
Ortak Pandemi Açıklaması
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın’ın da aralarında bulunduğu Türkiye – Avrupa Birliği Karma İstişare 
Kurulu temsilcileri telekonferans üzerinden bir araya gelerek koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele 
konusunu görüştü. Kurul görüşmenin ardından yazılı açıklama yayımladı.

görüşüldüğü toplantıda, sürece dair öneriler, 

eleştiriler ve fikirler ele alındı. Türkiye’nin salgını 

en az ekonomikle kayıpla atlatması ve hayatın 

en kısa zamanda normale dönmesi için gereken 

sorumlulukların alınacağına dair mutabakatın 

sağlandığı toplantıda Memur-Sen Genel Başka-

nı Ali Yalçın, Memur-Sen’in her aşamada sürece 

katkıda bulunacağını ifade etti. 

Görüşmenin ana temasını ise işverenlerin işçile-

rinin işlerine son vermemesinin gerekliliği oluş-

turdu.

Görüşmenin ardından kurul yazılı bir de açıkla-

ma yayımladı.



Haziran 2020

41Memur-Sen Bülten 2020

Açıklama ise şu şekilde:

“Şu an dünyanın neredeyse tamamı, son yüzyılın en büyük felaketlerinden biri olarak tanımlanan Covid-19 salgının-

dan muzdarip durumda. İki cihan harbinden sonra, dünyanın karşı karşıya kaldığı en büyük krizi yaşıyoruz. Herkes 

tedirgin ve yarına nasıl bir günde uyanacağı endişesinde. Pek çoğumuz gönüllü karantina hayatı yaşıyor. Halen bu 

virüs dünyanın 174 ülkesine yayılmış durumda. Ülkemiz de buna karşı topyekûn mücadele veriyor. Bu süreçte sağlık 

çalışanlarımız başta olmak üzere işinin başında olan tüm çalışanlarımıza ve tüm girişimcilerimize şükranlarımızı 

sunuyoruz.

El Ele Verelim, Bu Zor Günleri Hep Birlikte Geride Bırakalım

Bu süreçte bizim yapmamız gereken, dayanışma içinde olmaktır, bu salgına karşı 83 Milyon hep birlikte mücadele 

vermektir, bir olduğumuzu, iri olduğumuzu, diri olduğumuzu herkese göstermektir. koronavirüse karşı belirlenen ted-

birleri alarak ve kurallara sıkı sıkıya uyarak, hem çalışanlarımızı, hem de firmalarımızı korumaktır, üretim kapasitemizi 

koruyarak üretmeye devam etmek, istihdamı korumaktır.Bunun için hükümetimiz istihdamı korumak üzere, ‘Kısa Ça-

lışma Ödeneğinden yararlanma’ şartlarını önemli oranda iyileştirdi. Başvuru için gereken belge sayısını düşürdü. Bizler 

de şimdi hep birlikte diyoruz ki; "Çalışanını işten çıkarma, istihdamını düşürme koru, ihtiyacın olan kaynak kısa çalışma 

ödeneğinde." Faaliyetlerini durduran veya azaltan firmalarımız, 3 ay süreyle çalışanlarının maaşlarını buradan karşıla-

yabilir. Tüm firmalarımızı, bu imkânı kullanmaya çağırıyoruz. El ele verelim, bu zor günleri hep birlikte geride bırakalım. 

Allah hepimizin yardımcı olsun diyor, sizleri saygıyla selamlıyoruz.”
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Koronavirüs pandemisinin gündem olduğu toplantıda Cum-

huriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Genel 

Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Memur-Sen Genel Başkanı Ali 

Yalçın, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, KESK Eş 

Başkanları Aysun Gezen ve Mehmet Bozgeyik ve Birleşik Kamu-İş 

Genel Başkanı Mehmet Balık biraraya geldi.

Toplantıda konuşan ve Kılıçdaroğlu’na kamu görevlileri sendi-

kalarıyla bir araya gelmesi dolayısıyla teşekkür eden Memur-Sen 

Genel Başkanı Ali Yalçın, “Türkiye, dünyada da etkisini hızla ar-

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’yla 
Videokonferansla Görüştü
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, video konferansla Memur-Sen’in de aralarında bulunduğu kamu 
görevlileri sendikalarıyla bir görüşme gerçekleştirdi.

tıran pandemiye karşı aldığı tedbirlerle diğer ül-

kelere göre bir adım önde ve iyi bir pozisyonda 

görünüyor fakat çalışma hayatına ilişkin atılması 

gereken hızlı adımlar vardı. Personelin idari izinli 

sayılması konusunda bir düzenlemeye ihtiyaç var-

dı. Bu konu için de gerekli adımları atarak gerekli 

iletişimi sağlayarak mesafe kat ettik ve kamu gö-

revlilerini rahatlatmış olduk” diye konuştu.

Bunların yanı sıra sosyal mesafenin sağlanabilme-

si için de çalışma ortamlarında seyrek çalışmaya 

gidildiğini aktaran Yalçın bu anlamda da atılan 

adımların oldukça önemli olduğunun altını çizdi.

Yalçın şu an ise sosyal mesafe konusunda sıkıntı 

yaşanan iki kurumun olduğunu ifade ederek, “Bi-

risi sağlık çalışanları diğeri de PTT çalışanları. PTT 

çalışanları hem maske dağıtmak hem ücret dağıt-

mak, sosyal yardımları kargolamak gibi görevleri 

ifa ediyor. Sağlık çalışanlarımız da bu sürecin kah-
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Sağlıkta Şiddet Yasası Geciktirilmeden Çıkarılmalı

Yalçın ayrıca koronavirüs ile en önemli mücadeleyi veren sağ-

lık çalışanlarının korunması gerektiğini belirterek "Sağlıkta 

şiddet yasası hiç geciktirilmeden bir an önce çıkarılmalıdır" 

çağrısında bulundu.

Yalçın sağlık çalışanları için başka bir çağrıda daha bulundu. 

Yalçın, "Eşi sağlık çalışanı olup kendisi farklı bir kurumda çalı-

şan çocuklu çiftlere idari izinde öncelik tanınmalıdır" diyerek 

gerekli düzenlemelerin yapılması gerektiğini söyledi.

Siyaset ve Sivil Toplum Arasında Mesafe Olmamalı

Pandemi sürecinde yürütülen istişarelerin son derece önemli 

olduğunu belirten Yalçın, “Sürecin sağlıklı atlatılması açsısın-

dan sosyal mesafe son derece önemli . İnsanlar arasında mut-

laka sosyal mesafe olmalı ama siyaset ve sivil toplum ile kurum 

ve kuruluşlar arsında sosyal mesafe olmamalı. Bu süreç daya-

nışma ve yardımlaşma süreci. Bu konuda herkesin hassasiyet 

göstereceğini düşünüyoruz” diye konuştu.

Serbest Kıyafet Tüm Kamu Görevlilerine Uygulanmalı

Bazı valiliklerin serbest kıyafet uygulamasına geçtiğini de söz-

lerine ekleyerek, özellikle koronavirüse karşı alınan tedbirler 

gereği serbest kıyafet konusunun tüm kamu görevlilerine de 

uygulanmasının gerekliliğini belirtti.

ramanı, onlar ne kadar moralli olursa bu süreçten 

de o kadar da güçlü çıkacağız. Bu iki noktaya iliş-

kin biz de elimizden geleni yapıyoruz ve herhangi 

bir sıkıntıyı direkt iletiyoruz” şeklinde konuştu.

Kredi Kartı Borçları ve Kredi Taksitleri 
Dondurulmalı

Vatandaşların mağduriyet yaşamaması için öne-

rilerde bulunan Yalçın, "kredi kartı borçları ve ko-

nut, tüketici, araç kredisi gibi taksitler bu süreçte 

dondurulabilir ve ötelenebilir. İnsanlarımız bu sü-

reçte stres yaşamamalı. Çünkü bu sürecin zaten 

kendi stresi var ve daha ne kadar süreceği belli 

değil. Bankalar mutlaka bu konuda adım atma-

lı hükümet te bu konuya eğilmeli. İnsanların bu 

konuda yaşayacağı stresin önüne geçilmeli" şek-

linde konuştu.

Hayatını Kaybeden Sağlık Çalışanları Şehit 
Sayılmalı

“Hayatını kaybeden sağlık personelinin şehit 

statüsünde sayılması konusu çok önemsedi-

ğimiz bir konu çünkü sağlıkçılar çok büyük bir 

mücadele veriyorlar” diyen Yalçın, bu mücadele 

kapsamında sağlıkçıların birçok fedakarlık yap-

tığına da dikkat çekti. Yalçın bu mücadelenin de 

ek bir maaşla ödüllendirilmesinin moralleri yük-

selteceğini söyledi.
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5393’e Tabi Belediye Çalışanları Görevlerine Geri Dönmeli

31 Mart sonrası partisi değişen belediyelerde yaşanan işten çı-

karmalara da değinen Genel Başkan Ali Yalçın sözlerini şu şekil-

de sürdürdü: “5393’e tabi birçok belediye çalışanın görevine 31 

Mart sonrası son verilmişti. Bu arkadaşlarımız birçok vesileyle 

bize ulaşarak sıkıntılarını dile getiriyorlar. CHP’li belediyelerde 

de bu işten çıkarmalar yaşanmıştı. Siz ana muhalefet partisi lide-

risiniz ve emekçiler konusunda hassasiyet göstereceğinizi düşü-

nüyorum. Bu noktada adım atmak sizlere yakışacak. Bu süreçte 

atılacak olumlu bir adım büyük bir mutluluğu da beraberinde 

getirecektir.”

Kılıçdaroğlu: Belediyelerde İşten Çıkarılan Personelleri 

Gündemimize Alacağız

Toplantıda konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise, 

bu salgınla etkin bir şekilde mücadele etmenin önemine dikkat 

çekerek salgının olabildiğince hafif bir şekilde atlatmak için tüm 

paydaşların ellerinden geleni yaptığını belirtti.

Bu noktada kamu görevlileri sendikaları temsilcilerinin de önem-

li bir işlev üstlendiğini aktaran Kılıçdaroğlu, üstlendikleri rol ne-

deniyle de konfederasyon temsilcilerine teşekkür etti.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın’ın 31 Mart’tan sonra özel-

likle CHP’li belediyelerde işten çıkarılan belediye işçileri ve 

sözleşmeleri memurlarla ilgili talebine değinen CHP Genel 

Başkanı Kılıçdaroğlu “Eğer herhangi bir sorun 

yoksa ben hiçbir çalışanın görevine son veril-

mesini doğru bulmuyorum. O göreve sadık ve o 

göreve layık bir şekilde çalışan kişi; hangi siyasi 

görüşten olursa olsun, kimliği ve inancı ne olur-

sa olsun her çalışanın benim başımın üstünde 

yeri vardır. Bizim de buna saygı göstermemiz 

siyaseten görevimizdir. Zaman zaman bana bu 

konuyla ilgili ulaşanlar oluyor, ben doğrudan 

belediye başkanlarımızla iletişime geçerek ko-

nunun ayrıntılarını öğrenmeye çalışıyorum” 

şeklinde konuştu.

Yalçın Listeyi CHP Genel Başkanı 

Kılıçdaroğlu ile Paylaştı

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ise 31 Mart 

seçimlerinden sonra 734 sözleşmeli memurun 

işine son veren CHP’li belediyelerin yer aldığı 

listeyi CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile 

paylaştı.

Kılıçdaroğlu, konuyla ilgili ayrıntıları ve ilgili lis-

teyi Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın’dan talep 

ederek gündemlerine alacaklarını ve ilgilene-

ceklerini ifade etti.
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Yalçın, Akit Tv’ye Konuştu
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın Akit Tv’de konuk olduğu Açık Söz programında salgın gündemini ve 
kamu çalışanları açısından beklentileri değerlendirdi. Yalçın, belediyelerde işten çıkarılan memurların işe 
iade edilme çağrısını bir kez daha yineledi.

Canlı yayında gündemle ilgili değerlendirmelerde 
bulunan Yalçın, Türkiye’nin başından beri süreci 
sağlıklı ve şeffaf bir şekilde yürüttüğünü belirterek, 
“Öncelikle çalışma hayatının bu anlamda kontrol 
edilmesi, disipline edilmesi ve seyrekleştirilerek 
sosyal mesafenin uygulanabilir olması gerekiyor-
du. Önce ücretsiz izinlerin kullanılması yönüyle 
bir adım atıldı. Daha sonra bizim bir çağrımız oldu 
ve peşinden idari izin ile kamu çalışanları evden 
çalışmaya yönlendirildi. Esnek çalışmayı ve evden 
çalışmayı özendirirken, işçilere kısa çalışma öde-
neği ele alındı. Uzaktan eğitim devreye girdi. Kılık 
kıyafet konusunda kamu görevlileri zorlanmaya 
başlamıştı, bazı valiliklerde bu konuda da rahatla-
ma sağlandı. Bunlar son derece önemli adımlar” 
ifadelerini kullandı.

“Bu sürecin ülkemiz açısından sağlıklı bir şekilde 
yürütülmesi için emek örgütlerine düşen görevler 
konusunda gayret gösterdiklerini ifade eden Yal-
çın, “Eksik gördüğümüz, tamamlanmasını gerek-
tiğini düşündüğümüz noktaları da açık kapı poli-
tikası kapsamında bakanlıklarla, ilgili birimlerle 
görüşüyoruz ve sürekli temas halindeyiz. Çalışma 

hayatının yönetilebilmesi ve kör noktaların görülebilmesi açı-
sından konfederasyon ve sendikalar olarak bir nevi nöbet halin-
deyiz” şeklinde konuştu.

Belediyelerde İşten Çıkarılanlar İşe İade Edilmeli

Ana muhalefet partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile geçtiğimiz 
günlerde emek örgütlerinin de olduğu telekonferans yolu ile 
yaptığımız toplantıda da ifade etmiştim. Bazı insanlar bu sü-
reçte çok stresliler. Bu süreçte siyasi parti liderlerinin de elini 
taşın altına koyması gerekiyor. 31 Mart’tan sonra el değiştiren 
belediyelerde çıkarılan işçiler var, sözleşmeli memurlar var. O 
arkadaşlarımız halen iş bulamadılar. 734 sözleşmeli memur ar-
kadaşımızdan bahsediyoruz. Sayın Kılıçdaroğlu’na bu belediye-
lerin listesini de, kaç kişiyi işten çıkardıklarını da bizzat sundum. 
Emekçiyle insanların ekmeğiyle oynamanın bir anlamı yok. Bu 
insanlar 31 Mart’tan beri işsiz durumdalar ve ne olacağını merak 
ediyorlar. Burada yapılacak şey 31 Mart’tan bu yana olan kısmı 
kapsayacak şekilde bir torba yasa çıkarılmasıdır. Bu insanlara 
yazık ettiler. Belediye başkanlarının gelir gelmez bu insanların 
ekmeğiyle oynamaları kabul edilebilir değil. Sayın Kılıçdaroğ-
lu’na CHP’li belediyelerin ortaya koyduğu hoyratlığı ifade ede-
rek, “Belediyeler sizin talimatınıza bakıyor” diyerek yapılması 
gerekeni ifade ettim” şeklinde konuştu.
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İlk olarak postaların dağıtım merkezi olan Ankara Yenimahalle’de 

bulunan PTT Başmüdürlüğü’nde konuyla ilgili kısa bir açıklama 

yapan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, PTT çalışanlarının 

bu zor dönemde yopun bir mesai içinde olduğunu ve zor şartlar 

altında çalıştığını ifade ederek “Ülkemizde salgın nedeniyle pek 

çok alanda hizmetler yavaşlamış durumda. Ancak bazı sektörler-

de hayatın bir şekilde devam edebilmesi için emek harcanıyor. 

PTT emekçileri de bugünlerde yoğun bir gayretle hayatı sürdür-

menin mücadelesini veriyorlar. Özellikle vatandaşlara maske 

dağıtımı yaparak salgınnla mücadelede önemli bir görevi yerine 

getiriyorlar” diye konuştu.

Yalçın: Az da Olsa Bu Emeğin Ortağı Olacağız

Yalçın, PTT çalışanlarına destek olmak ve zor günlerde gösterdik-

leri çaba noktasında farkındalık oluşturmak amacıyla maske da-

ğıtımında yer almak istediklerini belirterek “Bugün, PTT emekçisi 

arkadaşlarımıza yardımcı olmak, onların yüklerini paylaşmak, 

işlerinin ne kadar zor olduğuna dair hissiyatı paylaşmak, farkın-

Memur-Sen Maske Dağıtan PTT Çalışanlarını 
Yalnız Bırakmadı
Türkiye, Covid-19 salgını ile mücadele ederken, tedbirlerin başında gelen maskeyi vatandaşlara ulaştır-
mak için yoğun bir çaba sarfeden PTT çalışanları unutulmadı. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Birlik 
Haber Sen Genel Başkanı Ömer Budak ve Memur-Sen üyeleri PTT çalışanlarına destek olmak amacıyla 
maske dağıtımında yer aldı.

dalık oluşturmak için beraber maske dağıtımına 

çıkıyoruz. Memur-Sen teşkilatımızdan arkadaşla-

rımızla birlikte vatandaşlarımızın evlerine giderek 

onlara maske ulaştıracağız ve az da olsa bu eme-

ğin ortağı olmaya çalışacağız” şeklinde konuştu.

Yalçın’dan “İnternet Alışverişlerinizi 
Erteleyin” Çağrısı

46 Memur-Sen Bülten 2020
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Başta PTT dağıtıcıları olmak üzere kargo taşıyıcıla-

rının bugünlerde artan iş yüküne dikkat çeken Yal-

çın, “PTT ve özel taşımacılık şirketlerindeki dağıtıcı 

arkadaşlarımız bugünlerde yoğun ve yorucu bir 

mesai içindeler. Vatandaşlarımız, sosyal mesafeyi 

korumak ve izolasyonu sağlamak amacıyla alışve-

riş yapmıyorlar ya da bu imkanı bulamıyorlar. Bu 

nedenle zor zamanlarda internet alışveriş trafiği 

her zamankinden daha fazla artmış durumda. İn-

ternetten sipariş edilen ürünlerin adreslere ulaş-

tırılması konusunda PTT dağıtıcıları, kuryeler ve 

kargo çalışanları yoğun bir mesai harcıyorlar ve 

gerçekten her zamankinden daha yorucu bir tem-

po içindeler” ifadelerini kullandı. 

Vatandaşlara acil olmayan alışverişlerin daha sonraya ertelenmesi çağrısında bulunan Yalçın, “Bu süreçte zaten zor 

olan hayatı birbirimize daha fazla zorlaştırmama gibi sorumluluğumuz ve kolaylaştırma gibi bir ödevimiz var. Gerek 

PTT gerekse özel şirketlerde çalışan emekçilerin hem daha fazla iş yüklerini arttırmamak hem de onların da sosyal 

mesafelerini korumaya yardımcı olabilmek için vatandaşlarımıza bir çağrıda bulunmak istiyorum; acil olmayan, daha 

sonra da yapabileceğiniz alışverişlerinizi lütfen bir süreliğine erteleyin. 'E-alışveriş yapmadan empati yap' diyoruz ve 

vatandaşlarımızı duyarlılığa davet ediyoruz” diye konuştu.

PTT Başmüdürlüğü’nde kısa bir açıklama yaptıktan sonra ise sıra maske dağıtımına geldi. Maske dağıtımında Me-

mur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve Birlik Haber-Sen Genel Başkanı Ömer Budak başta olmak üzere bazı teşkilat men-

supları yer aldı.

Ankara’nın çeşitli mahallelerinde gerçekleştirilen dağıtım ile Ankaralılara ücretsiz maske ulaştırılmış oldu.
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“Sağlıkta Şiddet Yasası” 
TBMM Genel Kurulu’nda Kabul Edildi
Türkiye, etkin bir şekilde koronavirüs salgınıyla mücadele ederken, salgınla mücadelede en önemli savaşı 
veren sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti önleyecek düzenlemeler Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul 
edildi.

Sağlık hizmetlerini sunan kamu görevlilerine yönelik şiddetin 

önlenmesine ilişkin düzenleme Yükseköğretim Kanunu ve Bazı 

Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne eklendi.

Toplum sağlığı için canla başla, yoğun ve özverili bir hizmet su-

nan, her zorluğa rağmen görevini en iyi şekilde ifa eden sağlık 

çalışanlarının şiddetle karşı karşıya kalmaları ve bunun önüne 

geçilememiş olmasının çok önemli bir sorun olduğunu hemen 

hemen her platformda dile getiren, sağlıkta şiddetin önlenmesi 

ve şiddet uygulayanların cezalandırılmasına yönelik birçok çalış-

ma gerçekleştiren ve öneri sunan Memur-Sen’in gayretleri sonuç 

verdi.

Salgının başından bu yana kamuoyunun da merakla beklediği 

düzenlemeler noktasında Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da katıldığı “Koronavirüsle Mücadele 

Eşgüdüm Toplantısı” başta olmak üzere daha önce katıldığı pek 

çok toplantı ve istişarede sağlık çalışanlarının bu süreçte etkin 

bir şekilde korunmasına olanak sağlayacak düzenlemelerin ya-

pılması gerektiğini ifade etmişti.

Yükseköğretim Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılma-

sına Dair Kanun Teklifine eklenen düzenlemeyle; kamu ve özel 

sağlık kurum ile kuruluşlarında görev yapan sağlık personeliyle 

yardımcı sağlık personeline karşı, görevleri sebebiyle işlenen, 

Türk Ceza Kanunu'nda yer alan kasten yaralama, tehdit, hakaret 

ve görevi yaptırmamak için direnme suçlarında, il-

gili kanunlara göre tayin edilecek cezalar yarı ora-

nında artırılacak. Söz konusu suçlarda, Türk Ceza 

Kanunu'nda yer alan hapis cezasının ertelenmesi 

hükümleri uygulanmayacak. Şiddetin vuku bul-

duğu sağlık kuruluşunda, faile veya yakınına mağ-

durun verdiği hizmeti verebilecek başka sağlık 

personeli ve yardımcı sağlık personeli bulunması 

halinde, hizmet, ilgili diğer personel tarafından 

verilecek.

Yalçın: Sağlık Çalışanlarımızın Güvenliğinin 
Sağlanması Millet Olarak Hepimizin Ortak 
Sorumluluğudur

Daha önce katıldığı Tv programlarında da sık sık 

konuyu gündeme getiren Memur-Sen Genel Baş-

kanı Ali Yalçın, düzenlemeden memnuniyet duyul-

duğunu belirterek “Tükenmişlik sınırında hizmet 

veren, özellikle koronavirüs salgınında hayatlarını 

ortaya koyarak yoğun bir mücadele ortaya koyan 

sağlık çalışanlarımızın güvenliğinin sağlanması 

millet olarak hepimizin ortak sorumluluğudur. 

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan 

başkanlığında gerçekleştirilen “Koronavirüsle Mü-

cadele Eşgüdüm Toplantısı”nda da kamu görev-

lilerinin yetkili temsilcisi sıfatıyla dile getirdiğimiz 

sağlıkta şiddetin önlenmesine yönelik düzenle-

menin TBMM Genel Kurulunda kabul edilmesi 

ısrarlı mücadelemizin sonuç vermesi bakımından 

sevindiricidir. Bu itibarla, öncelikle sağlıkta olmak 

üzere, hayatın her alanındaki şiddete karşı ulusal 

bazda farkındalığın oluşturulmasını, kamu görev-

lilerinin tamamına yönelik şiddeti, şiddete meyili 

önleyecek düzenlemelerin de hayata geçirilmesi-

ni bekliyoruz” ifadelerini kullandı.
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Memur-Sen’den Sağlık Çalışanlarının 
Yemek Sorunu Çözülsün Çağrısı
Memur-Sen Konfederasyonu, koronavirüs ile mücadelede en önemli savaşı veren ve evlerine gidememe-
lerinden dolayı misafirhanelerde konaklamak zorunda olan sağlık çalışanlarının yemek sorununa ilişkin 
çözüm çağrısını Cumhurbaşkanlığı’na yazılı olarak iletti.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve Memur-Sen Genel Sekreteri Semih Durmuş’un imzasını taşıyan yazılı açıklama-

da kamu görevlilerinin ve özellikle sağlık çalışanlarının virüse karşı verdiği mücadeleye dikkat çekildi. 

Açıklamada hayatları pahasına yoğun bir mücadele ve gayret gösteren ve bu nedenle de ailelerini korumak için evle-

rine gidemeyen sağlık çalışanlarının bir süredir kamu kurum ve kuruluşlarının misafirhanelerinde kaldıkları belirtildi.

Bazı kamu kurum ve kuruluşların misafirhanelerinde kurulu bir yemek düzeninin olmaması nedeniyle sağlık çalışanla-

rının beslenme sıkıntısı çektiği ifade edilen açıklamada, sağlık çalışanlarının kendi imkanlarıyla aperatif yiyecekler ile 

beslenmeye çalıştıkları vurgulandı.

Bağışıklık sistemi ve dirençlerinin güçlü olması gereken dönemde bu soruna karşı çözüm çağrısında bulunan açıkla-

mada “Bu itibarla, pandemi sürecinde misafirhanelerde vb. tesislerde kalan, covid-19 virüsüne karşı mücadele eden 

sağlık çalışanlarımızın beslenme ihtiyaçlarının giderilmesi noktasında, virüs salgınına karşı devletimizin yetkili organ-

larınca başarılı bir şekilde yürütülen süreç yönetiminin sekteye uğramaması adına gerekli iş ve işlemlerin tarafınızdan 

yerine getirilmesini beklediğimizi ifade eder saygılarımızı sunarız” ifadelerine yer verildi.
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Memur-Sen’den İhtiyaç Sahiplerine Kumanya Yardımı

Memur-Sen, her Ramazan ayında olduğu gibi bu Ramazan’da da kardeşlik, birlik ve yardımlaşma bilincini 
kuşanarak hayır kurumları aracılığı ile ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmak üzere kumanya yardımında bu-
lundu. Toplamda 1.500.000 TL değerindeki kumanya yardımı İHH, Deniz Feneri ve Türkiye Diyanet Vakfı 
aracılığı ile ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

“Şimdi Vefa Zamanı” adıyla duyurulan yardım kampanyaları kap-

samında Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere 

kumanya yardımında bulunuldu. Memur-Sen Genel Merkezi’nde 

gerçekleştirilen basın açıklaması ile duyurulan kampanya kapsa-

mında toplamda 1.500.000 TL’lik nakdi yardım İHH, Deniz Feneri 

ve Türkiye Diyanet Vakfı aracılığı ile ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

Yardımın duyuru toplantısında konuşan Memur-Sen Genel Baş-

kanı Ali Yalçın, Memur-Sen olarak “Şimdi Vefa Zamanı” kampan-

yaları kapsamında ellerinden geldiği kadarıyla yardımlarını ve 

desteklerini sürdüreceklerini ifade etti.

Yalçın sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Halep’te fırınlarda un yok, 

kardeşlerimiz açlıkla karşı karşıya denildiğinde; teşkilatımız üye-

lerimize çağrı yapsın ve üyelerimiz yardım kuruluşuna ‘1 çuval 

un’ bağışlasın, her ilden ‘1 Tır’ organize edelim. ‘81 il 81 Tır’ de-

diğimizde üyelerimiz seferber olmuş ve sadece İstanbul’dan ‘81 

Tır’ yola konmuşsa bu bir şeyi gösteriyor. Duyarlı bir teşkilatımız 

ve son derece duyarlı bir kitlemiz vardır. Memur-Sen diğerlerine 

göre değil, değerlerine göre sendikacılık yapıyor 

derken, slogan olsun diye söylemiyoruz. Yapılan 

icraat ifade bulsun diye söylüyoruz. Arakan, Su-

riye, Filistin, Doğu Türkistan, Mısır, Keşmir, nerde 

bir sıcak nokta varsa hep duyarlı davrandık ve 

anlayış farkımızı ortaya koyarak teşkilatlar olarak 

toplumun vicdanı olduk. Filipinler ve Nepal’de-

ki afet ve felakette de toplum vicdanını harekete 

geçirdik. Ülkemiz içindeki zor zamanlarımızda da 

hep duyarlı davrandık. Van Depremi, Samsun Sel 

Felaketi, Elazığ Depremi dâhil her zor anımızda 

örgütlü yapı olarak ‘Yardım Kuruluşları’ ile toplum 

vicdanını harekete geçirdik.”

‘Batıda Yalnızlaşma, Ülkemizde Yardımlaşma’ 
Ön Plana Çıkmış Durumda

 “Dünya ile ülkemiz şu an eş zamanlı olarak koro-

navirüs salgını ile imtihan oluyor” diyen Yalçın, 
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“Bu imtihan sadece ülkelerin, ülkemizin değil, bireylerin, ku-

rumların, herkesin imtihanı. Batıda bazı ülkelerde hastalar dahi 

sınıflanarak sınıfta kalındığı görülüyor. Batıda insanlar yalnızlaşı-

yor. Ülkemizde ise ‘insanı yaşat ki devlet yaşasın’ ilkemiz gereği, 

vatandaşını ayrım yapmadan kıymetli görüyor ve ‘Türkiye Vatan-

daşı’ olmanın değerini hissettiriyor. ‘Biz Bize Yeteriz Türkiye’m’ 

Kampanyası ile yardımlaşmaya çağırıyor ve kendisine el uzatan-

lara da el veriyor. Kısaca ‘Batıda Yalnızlaşma, Ülkemizde Yardım-

laşma’ ön plana çıkmış durumda” ifadelerini kullandı.

Yalçın: Kitlemizi, Toplumumuzu Yardımlaşmaya, 
Dayanışmaya Çağırıyoruz

Memur-Sen’in salgınla mücadelede bir sivil toplum kuruluşu 

olarak sorumluluklarını yerine getirdiğini de belirten Yalçın, bu 

konuda atılan adımları hatırlatarak “Konukevimizin sağlıkçıla-

ra tahsis ettik. 50.000 koruyucu malzeme temini ve teslimi ger-

çekleştirdik. 2.000.000 ₺’lik nakdi yardımda bulunduk. yardım 

kuruluşları ile “Şimdi Vefa Zamanı” dedik. Cumhurbaşkanımızla 

birlikte “Biz Bize Yeteriz Türkiye’m” dedik. Genel 

Başkanlar olarak 1 maaş bağışlayarak, kitlemize 

çağrıda bulunduk. ‘Başı rahmet, ortası mağfiret ve 

sonu cehennem azabından azad’ olan Ramazan 

vesilesiyle yeni bir adım atıyor ve İHH/Deniz Fe-

neri/TDV üzerinden 1.500.000 ₺ Kumanya Yardımı 

yaparak, kitlemizi, toplumumuzu yardımlaşmaya, 

dayanışmaya çağırıyoruz. Bugün attığımız bu adı-

mımızla birlikte Memur-Sen, bu zorlu süreçte top-

lamda 4.000.000 ₺’yi bulan bir yardım yapmıştır” 

şeklinde konuştu.Koronavirüs (COVİD-19) salgı-

nına karşı yaraların sarılması amacıyla başlatılan 

“Şimdi Vefa Zamanı” kampanyası kapsamında 

Memur-Sen, daha önce Konukevlerinin sağlıkçı-

lara tahsisi, 50 bin koruyucu malzeme temini ve 

teslimi, 2 milyon TL’lik nakdi yardım ve genel baş-

kanlar olarak 1 maaşlık bağış yapmıştı.
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Uluslararası “Pandemi Sürecinde Emek Dünyası,
Pandemi Sonrasında Çalışma Hayatı”                                 
Online Konferansı Gerçekleştirildi

Memur-Sen Konfederasyonu tarafından her yıl, Anadolu’nun çeşitli illerinde ve meydanlarında coşku ile 
kutlanan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Bayramı, bu yıl virüs salgını nedeniyle uluslararası online olarak 
kutlandı. Emeğin ve adil bölüşümün güçlü çağrısının bu yıl da dile getirildiği uluslararası konferansla 7 
kıtadan emek hareketleri bir araya geldi.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın’ın konuşmasından sonra 

Uluslararası Online olarak gerçekleştirilen “Pandemi Sürecinde 

Emek Dünyası, Pandemi Sonrasında Çalışma Hayatı” konferansı 

7 kıtadan birçok emek örgütü temsilcisinin katılımıyla yapıldı.

Online olarak gerçekleştirilen uluslararası konferansın açılışın-

da Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Aile Çalışma ve Sosyal 

Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve Sudan İşçi Sendikaları 

Federasyonu Genel Başkanı Yousif Ali Abdelkarim konuştu.

Yalçın: 1 Mayıs emek ve dayanışma günü, tarihinde ilk defa 
kitlelerin katılımı olmadan kutlanıyor

1 Mayıs emek ve dayanışma günü, tarihinde ilk defa kitlelerin ka-

tılımı olmadan kutlanıyor” diyerek sözlerine başlayan Genel Baş-

kan Yalçın, pandemi nedeniyle dünya ölçeğinde yaşanan mesafe 

zorunluluğu, bu sene alanları, meydanları boş kal-

masına sebep olduğunu ifade etti.

Yeni bir yol, yeni bir imkân her zaman vardır

Yalçın, “Yılmak olmazdı. Yeni bir yol, yeni bir imkân 

her zaman vardır dedik. Ve işte, siz emeğin liderle-

riyle bu devrin imkânlarını da kullanarak bir araya 

geldik. Aslında böylesine olağanüstü zamanlarda, 

hem içinden geçtiğimiz süreçle ilgili hem de süre-

cin sonrasına dair tetikte kalmak gerekiyor. Biz kü-

resel ölçekte yaşanan bir nevi büyük kapatılmaya 

rağmen, kendi gündemimizi diri tutmak ve eme-

ğin sözünü her şartta dile getirmek, hatta oluşan 

korku anaforunu dağıtmak, insanlara umut olmak 

için güçlü bir ses vermek, söz söylemek gerektiği-
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ni düşünüyoruz. Bu noktada pandemi sürecinin ilk günlerinden 

itibaren bizler de kapasitemizi test ediyoruz ve mücadeleyi diri 

tutmak adına gayret gösteriyoruz. Konfederasyonumuza bağlı 

sendikalarımızın örgütleriyle toplantılar için telekonferans siste-

mini devreye soktuk. Ön cephede mücadele veren sağlıkçılarımız 

için Sağlık-Sen’imiz saha çalışmasını, alandan bilgileri toplamak 

için teşkilat liderleriyle telekonferans sistemiyle sık sık toplan-

tı gerçekleştirdi. Öte yandan, yine konfederasyonumuza bağlı 

Eğitim-Bir-Sen, telekonferans sistemi ile uluslararası toplantılar 

düzenleyerek, gündemi diri tuttu. Ha keza diğer örgütlerimiz de 

kendi bünyelerinde güçlü bir kriz yönetimi gösterdi. Çünkü süre-

ci ıskalayamazdık, mücadeleyi diri tutmak durumundaydık. Zira 

önümüzdeki sürece ilişkin söz söylemek, politika geliştirmek işte 

bu şuur uyanıklığıyla mümkündür” diye konuştu.

Aşırı Magazinleştirme Asıl Konuların Tartışılmasını Engelliyor

Kriz söyleminin her kesim tarafından yükseltildi-

ğini ifade eden Yalçın, “Kimileri krizin merkezine 

covid 19’u koyuyor ve bir noktada asıl gündemi 

perdeliyor. Bize göre kapitalist dünya sistemi uzun 

zamandır krizdeydi. Neoliberal politikalar iflas et-

miş, finans balonu patlamış, insanlığın çoğunluğu 

da mağdurlar sınıfına itilmişti. Yine sistemin en te-

pesindekilerin dünyanın dört bir yanında neden 

oldukları savaşlar, çatışmalar neticesinde baş gös-

teren nüfus hareketleri, göç dalgası sistemsel krizi 

net bir şekilde gösteriyordu. Covid 19 işte bu krizin 

üzerine insanlığın başına bela olmuştur. Maalesef 

aşırı magazinleştirme, asıl konuları da tartışmamızı 

engelliyor” ifadelerini kullanıştı.

“Evet, krizin kronolojisi eskidir” diyen Yalçın, siste-

min, merkeze oturttuğu ve mesnedini yani üretimi-

ni kaybeden rezerv para doların hormonal değeri 

ile oluşan finansal balonun yükünü taşıyamadığını 

ifade ederek, sürecin sonrasına dair tetikte kalma-

nın gerekliliğini kaydetti.

Yalçın sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Dünya tarihi-

nin son üç yüz yıllık sürecinden bunu biliyoruz. Ben 

onun için covid 19’u merkeze alan kriz söylemlerine 

itibar edilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Hatta 

covid 19 milat değildir. Evet, yeni bir hayata uyana-

cağız belli. Fakat bu hemen bugün ortaya çıkmış bir 

durum değildir. İktisatçı düşünür Karl Polanyi’nin 

dediği gibi, kargaşanın ardında, geçmişi çabucak 

ve sessizce, çoğu zaman su yüzünde en ufak kıpırtı-

ya bile yol açmadan yutup giden bir değişim akın-

tısı yer alıyor. Eğer bir felaketten, bir kıyametten 

bahsediyorsak, hem son yıllarda yaşadığımız olay-

ları doğru okuyup çözümlemeliyiz, hem de alttan 

alta yaşanan çözülmeyi görmeliyiz. Biz, Memur-Sen 

olarak son yıllarda gerek yerel gündemimizde ge-

rekse küresel ölçekte hep bu konuyu diri tuttuk. ILO 

gündemi ile kendi gündemimizi örtüştürerek, böy-

lesi bir kriz anaforunda işin geleceğini, saygın işi ve 

emeği merkeze alan anlayışımızı gündemin öznesi 

haline getirmek için çaba harcadık.”
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İnisiyatif Alarak Değişim ve Dönüşümün Yönünü 
Belirleyecek Stratejiler Üzerine Konuşmalıyız

Yalçın, “Tanımlarımızı kendimiz yapmak durumundayız. Strate-

jilerimizi şimdiden şekillenmek zorundayız” diyerek sözlerini şu 

şekilde noktaladı: “Yoksa sistemin nesneleri konumuna itiliriz. 

Bakınız, değişimden, dönüşümden bahsediliyor. Tanımı kim ya-

pıyor? Hangi felsefi düzlenme bu iki kavram tartışılıyor? Kimileri 

popülizme kurban etmek istiyor bu kavramları. Kimileri de yine 

finans merkezli dünya kurgusunun perdesi. Oysa mevzuat ürete-

rek, daha doğrusu mevzuatları çoğaltarak işin içinden çıkamayız. 

Bugün niceliksel tedbirlerin çözüm olmayacağını hepimiz biliyo-

ruz artık. Bu noktada güçlü bir inisiyatif alarak, değişim ve dönü-

şümün yönünü belirleyecek stratejiler üzerine konuşmalıyız. İşte 

bu 1 Mayıs gündemi bu olmalı dedik. İnisiyatif günü olsun iste-

dik, emeğin küresel dayanışmasını güçlendirerek, yeni döneme 

ilişkin emek kesimi başta olmak üzere bütün insanlığa güçlü bir 

umut mesajı vermeliyiz diye düşündük. Bu vesileyle, bu seneki 

1 Mayıs emek ve dayanışma günü insanlığa umut olsun. Yaşasın 

emek! Yaşasın dayanışma.”

Selçuk: Salgın Sürecinde Kamu Görevlilerinin Yaptığı İşin 
Önemini Bir Kez Daha Görmüş Olduk

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk 

yaptığı açılış konuşmasında, “1 Mayıs Emek ve Dayanışma Bayra-

mı’nızı tebrik ediyorum. Sizler ülkemizin büyümesi ve kalkınması 

yolunda en büyük pay sahibisiniz. Biz buna yürekten inanıyoruz 

ve insan için sadece emeğinin karşılığının olduğu düşüncesinde-

yiz. AK Parti hükümetleri olarak emekçinin hakkını 

da daima geliştirici bir tutum sergiledik. Yürüttü-

ğümüz her çalışmada çalışanlarımızın yanında ol-

duk, sendikacılığın da yanında olduk. Hükümetle-

rimiz döneminde yine sendikacılık oranlarının her 

yıl arttığına şahitlik ettik bunun da böyle devam 

edeceğini umuyoruz. Sosyal paydaşlarımızla da-

ima diyalog halinde olduk ve sorunların çözümü 

noktasında adımlar attık” ifadelerini kullandı.

Selçuk şöyle devam etti: “Gönül isterdi ki 1 Ma-

yıs’ı alanlardan kutlayalım, ancak salgın nedeniy-

le konferans üzerinden bir aradayız. Bu vesileyle 

konferansla olsa da bu birlikteliğin çok ehemmi-

yetli olduğunu düşünüyorum. Bu güzel programla 

birçok ülkeden emek hareketi temsilcilerinin bir 

araya gelmesine vesile olan Memur-Sen’e ve tem-

silcilerine yürekten teşekkür ediyorum.”       

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Bayramı Kutlu 
Olsun

Koronavirüs salgınına karşı tedbirleri ilk günden 

sıkı bir şekilde aldıklarını ifade eden Selçuk, “Bu-

nunla birlikte gerekli çalışmaları yaparak salgına 

karşı etkin bir mücadele verdik. Bu mücadelenin 

süreceğini belirtmek isterim, salgın sürecini en 

hafif şekilde atlamak için çalışmalarımızı sürdüre-

ceğiz. Bu süreçte kamu görevlisi personellerimizin 
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ne kadar önemli işlevler üstlendiklerini bir kez daha gördük. Hem 

hizmetin ulaştırılması noktasında hem de gerekli işlerin yürütül-

mesi noktasında önemli roller üstlendi kamu görevlileri. Bu ve-

sileyle onlara da bir kez daha teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Selçuk sözlerini şu şekilde noktaladı: “Salgına karşı “Biz Bize Ye-

teriz” kampanyası başlattık ve bu kampanya milletimizin tevec-

cühüyle 1 milyar 800 milyonluk bir rakamı aştı. Bu kampanyaya 

Memur-Sen de büyük bir destek verdi. Ben bundan ötürü de Me-

mur-Sen camiasına teşekkürlerimi iletiyorum. 1 Mayıs Emek ve 

Dayanışma Bayramı’nız kutlu olsun.”

Abdelkarim: Umarım 1 Mayıs Günü'nü Gelecek Yıl Daha 
Güçlü ve Salgından Kurtulmuş Bir Şekilde Kutlarız

Sudan İşçi Sendikaları Federasyonu Genel Başkanı Yousif Ali Ab-

delkarim ise yaptığı konuşmada, Sudan’daki sendikal hayata iliş-

kin açıklamalarda bulundu.

Abdelkarim, “Sudan İşçi Sendikaları Federasyonu’nun (SWTUF) 

son delege kongresi, uluslararası, bölgesel ve ulusal organizas-

yonun katılımıyla 10 Mayıs 2016 tarihinde gerçek-

leştirildi. Bu bizlere gösteriyor ki son kongrede 

seçilen liderlerin yetki süreci Mayıs 2016'da baş-

ladı ve Mayıs 2021'de sona erecek.Sudan'da Ara-

lık 2019'da gerçekleşen devrime karşı Sudan İşçi 

Sendikaları Federasyonu olarak çekincelerimizi 

ilettik ve geçiş hükümetiyle işbirliğini ilan ettik. 

Ancak 28 Nisan 2019'da bu geçici hükümet ülke 

çapındaki sendikal aktiviteleri yasakladı. Ulusal, 

bölgesel ve uluslararası örgütlerden gelen pro-

testo ve sürekli taleplerin ardından geçici hükü-

met bu yasağı kaldırdı, bu karar tüm dünya ta-

rafından sevinçle karşılandı. Şaşırtıcı bir şekilde, 

Aralık 2019'da, sendikalar ve meslek birlikleri ve 

işveren örgütleri, eski rejimin faaliyetlerini yürür-

lükten kaldırma yasası uyarınca tekrar feshedildi 

ve Sudan Sendikaları Federasyonu SWTUF' tüm 

mülklerine ve varlıklarına el konuldu ve kredile-

ri ve banka hesapları donduruldu. Bu süreç zarfı 

içerisinde, Arap Çalışma Örgütü'ne ve Uluslara-

rası Çalışma Örgütüne bir şikayet mektubu gön-

derdik. Tüm uluslararası, bölgesel ve kıta sendika 

örgütleri bizimle dayanışma içerisinde oldu ve 

Sudan geçiş hükümetine durumla ilgili mektup-

lar gönderdi. Sendikaların kapatılması kararının 

iptalini talep etti. Bizler inşallah mücadeleye de-

vam edeceğiz ve kazanacağız. Memur-Sen'e bir 

kez daha bu programı tertip ettikleri için teşekkür 

ediyor ve tüm dünya işçilerinin 1 Mayıs'ta tebrik 

etmek istiyorum. Umarım 1 Mayıs Günü'nü gele-

cek yıl daha güçlü ve Corona salgının kurtulmuş 

bir şekilde kutlarız.”
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“Yaşasın Emek Yaşasın Dayanışma”
“Pandemi Sürecinde Emek Dünyası, Pandemi Sonrasında Çalışma Hayatı” temasıyla gerçekleştirilen 
programda, “Pandemi Sürecini Emekle Aşmak: Ön Cephede Çalışanlar”, “Krizleri Emeği Merkeze Koya-
rak Nasıl Aşarız?”, “Propagandalar ve Gerçekler: Pandemi Sonrası Sendikaları Neler Bekliyor?”, “Pandemi 
Sonrası Sosyal Diyaloğun Yeniden ve Daha Güçlü İnşası”, “Daha Adil Bir Dünyaya Giden Yolda Sendikalara 
Düşen Görevler” başlıklarıyla sunumlar gerçekleştirildi.

Özcan: Hükümetleri Salgına Karşı İşbirliğine Davet 
Ediyoruz

“Pandemi Sürecinde Emek Dünyası, Pandemi Sonrasında 

Çalışma Hayatı” konulu oturuma moderatörlük yapan ILO 

Türkiye Ofisi Direktörü Numan Özcan, yaptığı konuşma-

da, “Bu zor zamanlarda sosyal diyaloğun önemini yeterin-

ce vurgulamalıyız. Hükümetleri, salgına uygun cevaplar 

için sosyal ortaklarla işbirliği içinde çalışmaya çağırıyoruz. 

Deneyimler bize kriz zamanlarında işçi ve işveren örgütle-

riyle sosyal diyaloğun daha iyi sonuçlar ve çözümler getir-

diğini göstermektedir” ifadelerini kullandı.

Maita: Sosyal Ortaklarımızdan İş Güvenliği ve 
Sağlığın Tüm Yönlerinin Sağlanması İçin Ortak Bir 
Çalışma Bekliyoruz

“Pandemi Sürecini Emekle Aşmak: Ön Cephede Çalışan-

lar” başlıklı bir sunum gerçekleştiren Ürdün Göçmen İş-

çiler Direktörü (ATUC) Mr. Mohammad Al Maita, pandemi 

sürecinde ön cephe çalışanlarının ciddi bir stresle karşı 

karşıya olduklarını ifade etti.

Maita, “Bu çalışanların çoğu zaman hastaları veya arka-

daşları virüse yenik düştüklerinde yaşadıkları kayıp, his-

settikleri üzüntüler unutuluyor. Ama gerçek şu ki onların 

da bir aileleri var ve bu yüzden virüsün en çok sevdikleri 

kişilere ulaşmasından da korkuyorlar. Bu işçiler, salgın 

hastalığın yayılmasının olumsuz sonuçlarını azaltmanın 

yanı sıra, iş sürekliliğini ve ekonomik durumun istikrarını 

düzenleyen tıbbi savunma veya ekonomik istikrar, sağlık 

koşullarını ve sosyal yapıyı koruyacak ekonomik yönü açı-

sından da salgının karşısında önemli bir rol oynuyorlar. 

Bu nedenle, sendikalar olarak, ister hükümet ister işveren 

olsun, sosyal ortaklarımızdan iş güvenliği ve sağlığının 

tüm yönlerini sağlamak ve bu işçilerin sosyal koruma kat-

larını sağlamak ve geliştirmek için birlikte çalışmalarını 

bekliyoruz” şeklinde konuştu.
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Padua: Kapitalizmin Kendisini ve Hatta 
Küreselleşmeyi Sorguluyoruz

Programda Brezilya UGT Yönetim Kurulu Üyesi ve Gençlik 

Komisyonu Başkanı Luiz Gustavo Padua, “Krizleri, Emeği 

Merkeze Koyarak Nasıl Aşarız?” başlığıyla bir sunum ger-

çekleştirdi. 

Padua şu şekilde konuştu: “Çoğu zaman dünyanın eski-

si gibi olmayacağını duyuyoruz. Aynı zamanda bu krizin 

ekonomik etkilerin de uzun yıllar süreceğini duyuyoruz. 

Son yıllarda azaltılmış veya yok edilmiş sosyal koruma 

sistemlerini yeniden inşa etmenin ne kadar zor olduğu-

nu ve bu gibi zamanlarda ne kadar ihtiyaç duyulduğunu 

görüyoruz. Sağlık, işin devamı ve iş desteği için kamu 

politikalarının ne kadar önemli olduğunu duyuyoruz. Ve-

rimlilik ve düşük maliyete dayalı olarak mevcut geliştirme 

modelini sorgulayan insanları da dinliyoruz. Kapitalizmin 

kendisini ve hatta küreselleşmeyi sorguluyor, pandemi sı-

rasında binlerce kişinin ölümlerinden ve kaosdan sorum-

lu olup olmadığını ve/veya nasıl sorumlu olduğunu hep 

birlikte merak ediyoruz.”

Arezki: Emek Cephesi Salgının Zararlarına Karşı 
Direniş Cephesi Oluşturmalı

“Propagandalar ve Gerçekler: Pandemi Sonrası Sendika-

ları Neler Bekliyor?” başlığında konuşan Gana Afrika Sen-

dikaları Birliği Örgütü (OATUU) Genel Sekreteri Mezhoud 

Arezki ise yaptığı konuşmada, koronavirüs salgınından 

sonra işçiler için zorlu bir dönüme gireceğini ifade ede-

rek, “Bu nedenle, işçi sendikalarının bu krizin zararlı so-

nuçlarıyla başa çıkabilecek bir tepki ve direniş cephesi 

oluşturmak amacıyla uyanıklıklarını iki katına çıkarmaları 

ve dayanışmalarını güçlendirmeleri şiddetle tavsiye edil-

mektedir. İşçi sendikaları iki dönemli bir strateji oluştur-

malıdır. Kısa vadeli stratejide sendikalar bu pandemiyle 

mücadele etkin rol almalılar aynı zamanda işçilerin sağ-

lığına ve hastanelerde tedaviye kolayca ulaşması lazım. 

İşçilerin geleceğini taahhüt eden önlemleri her düzeyde 

müzakere etmeli. Covid-19 mağdurlarına gelir sağlamak 

için çözüm yolları üretmeli. Tüm bunları yaparken sosyal 

diyaloğa etkin bir şekilde başvurulmalı” ifadelerini kullan-

dı.

Mansor: Hükümetler ve İşverenler, Pandeminin 
Etkilerini Hafifletmeye ve İşçiler İçin Esnek Bir 
Sistem Oluşturmak İçin Çalışmalılar

Oturumun son sunumunu ise Malezya Asya Sendikaları 

Konseyi Genel Başkanı Abdul Halim Mansor gerçekleştir-

di. “Daha Adil Bir Dünyaya Giden Yolda Sendikalara Düşen 

Görevler” başlığıyla gerçekleştirdiği sunumunda Mansor, 

“Hükümetler, işverenler ve sendikalar, şimdiki gibi krizle-

rin insan hakları üzerindeki etkilerine karşı hazırlıksızdı. 

Hükümetler ve işverenler bir pandemi veya ekonomik kri-

zin etkilerini hafifletmeye ve gelecekte işçiler için daha es-

nek bir sistem oluşturmak için çalışmalıdır” diye konuştu.
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Farklı Dillerde Aynı Duyguyla Ortak 
Uluslararası 1 Mayıs Bildirisi
1 milyonu aşkın üyesiyle Türkiye’nin en büyük emek hareketi olan Memur-Sen, 1 Mayıs Emek ve Dayanış-
ma Bayramı’nı 7 kıtadan emek hareketlerinin katılımlarıyla online olarak kutladı.

Online olarak gerçekleştirilen toplantının ardından 9 konfede-

rasyon ortak uluslararası 1 Mayıs bildirisi yayımladı. 

Bildiriyi; Türkiye’den Memur-Sen adına Genel Sekreter Semih 

Drumuş,  Kazakistan’dan  FTURK adına Genel Başkan Yardım-

cısı Mirbolat Zhakypov,  Tanzanya’dan EATUC adına Genel Sek-

reter Caroline Mugalla,   Irak’tan ICATU adına Genel Sekreter 

Yardımcısı  Sattar Danbous Barrak Al-Bawı, Gabon’dan COSYGA 

adına Genel Sekreter Philippe Djoula, Arnavutluk’dan BSPHS 

adına Genel Başkan Gezim Kalaja, El Salvador’dan CCSTS Adı-

na Genel Sekreter Maria Del Carmen Molına Vda De Bonılla, 

İtalya’dan UGL adına Genel Başkan Yardımcısı Luigi Ulgiati,  ve 

Cape Verde’den UNTC-CS adına Genel Sekreter  Maria Joaquina 

Veıga De Almeıda okudu. 

İşte Türkçe, Kazakça, İngilizce, Portekizce, İtalyanca, Fransızca, 

Arapça, Arnavutça ve İspanyolca olmak üzere 9 dilde okunan 

ortak uluslararası 1 Mayıs Bildirisi:

“Covid-19 Tehdidi Son Bulacak; İnsan 

Hayatta, İnsanlık Ayakta Kalacak!”

Dünya, 1 Mayıs’ın dayanışma ruhuna en çok ihti-

yaç duyduğu bir dönemi yaşıyor. İnsanlık; onur, 

emek, özgürlük ve umut için mücadele veriyor. 

Öte yandan, yedi kıtada yaklaşık 8 milyar insan 

Covid-19 pandemisini en az hasarla bir an önce 

atlatmanın mücadelesini veriyor.

Her yıl meydanlarda coşkuyla kutladığımız 1 Ma-

yıs’ı, bu yıl evlerimizde ama evrensel düzeyde bir 

dayanışmayla kutluyoruz.Emeğin, aklın ve alın 

terinin eseri olan bilim ve teknolojideki ilerleme, 

farklı ülkelerden ortak hedefleri, hayalleri, itiraz 

ve teklifleri sanal meydanlarda haykırmamızı 

mümkün kılıyor.
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Biz yerkürenin emek hareketleri olarak; adaleti, insan 

onurunu, özgürlükleri temel alan yeni bir dünyanın 

mümkün olduğuna inanıyoruz. Bizler, sadece üyelerimi-

zin ve ülkelerimizin değil insanlığın sorunlarının çözümü 

için mücadele etmeyi insani ve ahlaki bir görev olarak 

kabul ediyoruz.

Bizler; insanı ve onun ilk ve daimi eylemi emeği esas 

alıyoruz. Emeğe hakkını veren yeni bir dünyayı kurmak 

için çalışıyoruz. İhtiyaçların sınırlı, kaynaklarınsa çeşitli 

ve sınırsız olduğu gerçeğinden hareket ediyoruz. İnsanı 

homoekonomicusa indirgeyen dayatılmış ekonomik te-

oriyi reddediyoruz.

Emeğin karşılığını maliyet değil adalet ekseninde değer-

lendiriyoruz. Şiddetin her türüne; dayandığı örgüt, dev-

let veya ideolojiye bakmaksızın terörün her şekline karşı 

çıkıyoruz. Huzurun ve barışın insanın hakkı, insanlığın 

ahlakı olduğu inancına yaslanıyoruz. İnsanı, fıtratını, 

sağlığını, sağlığı koruma hukukunu önemsiyor ve önce-

liyoruz.

Sosyal güvenliği, iş sağlığı güvenliğini, iş güvencesini, 

adil ücreti, dinlenme ve kendini geliştirme güvenceleri-

ni çalışma hayatının vazgeçilmezleri olarak görüyoruz. 

Sermaye üzerinden kurulan köleci düzene, sermaye 

düşmanlığı yapmadan, bütün güç ve birikimimizle karşı 

çıkıyoruz.

Sömürünün, işgallerin, diplomasi meselesi değil insan-

lık sorunu olduğunu haykırıyoruz. Bu ilkeleri savunan 

emek örgütleri olarak 1 Mayıs’ta, umut ve hayat anlamı 

taşıyan evlerimizden umutla, inançla, güvenle ve daya-

nışmayla sesleniyoruz:

İnsan hayatta, insanlık ayakta kalacak ve koronavirüs 

tehdidi mutlaka son bulacak. Covit-19 sürecinde tedbir 

önermek yerine korku üretenlere, Yardımlaşma ve daya-

nışma yerine rekabeti ve kamplaşmayı esas alanları tari-

he not düşüyor, insanlığa şikayet ediyoruz.

Bizler diyoruz ki; insan kapitalizmi, ahlak neo-liberaliz-

mi, emek sermayenin köleci düzenini, dayanışmamız 

emperyalizmi yenecektir. Pandemi sürecinde, görül-

müştür ki; kamu hizmeti özelleştirilemez.

Hekimlerimizin, hemşirelerimizin ve diğer sağlık çalı-

şanlarının bütün dünyada ortaya koyduğu fedakârca 

mücadele insanın olmadığı gelecek kurgularının imkân-

sızlığını göstermiştir.

Ve makinaların bilmediği fedakârlık, diğerkâmlık gibi in-

sani erdemler sayesinde korkular yenilmiş, umut büyü-

müştür. Pandemiye karşı tedbir olarak uygulanan evden 

çalışma, uzaktan çalışma, esnek çalışma, dönüşümlü 

kamu hizmeti sunumu gibi uygulamalar geçici nitelikte 

olduğu akıldan çıkarılmamalıdır.

Bütün devletler, ideolojiler ve sistemler şunu görmüştür 

ki; sağlıklı bir hayatın mümkün olması ancak emeğin 

merkeze alındığı, gelir ve istihdamda adaletin sağlandı-

ğı insani bir düzenin tesisiyle mümkündür.

Buradan, dünyanın beşten, emeğin sermayeden, özgür-

lüğün terörden, ahlakın şiddetten, müzakere ve dayanış-

manın nükleer ve kimyasal silahlardan büyük olduğuna 

inanan emekçiler, kadınlar, gençler, öğrenciler, istihdam 

edilmeyi bekleyen işsizler dâhil insanlık ailesinin onur-

lu, özgür, fertleri ve emeğin örgütlü gücü sendikalar ve 

konfederasyonlar olarak diyoruz ki;

Evde kalacağız, hayatta kalacağız. Emek vereceğiz, hep 

birlikte zorbaların düzenini de pandeminin ürettiği teh-

didi de bitireceğiz. Yaşasın insanlığa umut olanlar! Ya-

şasın insanlık için, onur için, adalet için ter dökenler! 

Yaşasın 1 Mayıs ruhumuz, Yaşasın emek dayanışmamız! 

Yaşasın emperyalistlere, kapitalistlere karşı direnişimiz.”
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Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, 
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk İle Görüştü
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile 
video konferans aracılığı ile görüştü. Görüşmede kamu görevlilerin salgın sürecindeki beklentileri ve atı-
labilecek adımlar ele alındı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Sel-

çuk'un başkanlık ettiği toplantıda işçi ve memur sendikalarının 

genel başkanları katıldı.

Toplantıda konuşan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 18 

Mart'ta ataması yapılan öğretmenlerin mağduriyet yaşadığına 

vurgu yaparak "20 bin öğretmenin 18 Mart itibariyle ataması ya-

pıldı. Cumhurbaşkanımız katıldığımız eşgüdüm toplantısında 

bunun müjdesini vermişti. 1 Nisan itibariyle göreve başlayacak-

lardı. Bu sebeple de mevcut işlerinden ayrıldılar. Çünkü görev-

lerine başlayacaklardı. Ancak öyle olmadı. Bu arkadaşlarımız şu 

an da işsizler ve mağduriyet yaşıyorlar. Bu konuda çok ciddi bir 

talep var. Milli Eğitim Bakanımızla bu konuyu görüştük. Bu konu-

da çalışmanın başında bulunan Bakan olarak sizlerin de inisiya-

tif almanızı, bu arkadaşlarımızın mağduriyetlerinin giderilmesini 

talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Sağlık çalışanlarının taleplerine de değinen Yalçın, sağlık çalışan-

larının bu süreçte dengeli ve sağlıklı beslenmeye her zamankin-

den daha çok ihtiyaç duyduğunu belirterek otel, misafirhane ve 

pansiyonlarda konaklamak zorunda kalan sağlık çalışanlarının 

yemek sorunu yaşadığını söyledi. Yalçın, pandemi nedeniyle evi-

ne gidemeyip çeşitli misafirhane ve otellerde konaklayan sağlık 

çalışanlarının bu konuda eksiklik yaşadığını vurgulayarak "Sağlık 

çalışanı arkadaşlarımızın bir talepleri var. Yazılı olarak da baş-

vuruda bulunduk konuyla ilgili. Personelini izne 

çıkaran otellerde sıcak yemek çıkarılmadığı için 

paket yemeklerle öğünlerini gidermeye çalışıyor-

lar. Bu konuda çok stresleri yaşıyorlar. Sağlık-Sen 

de bu konuda ciddi bir çalışma yapıyor. Ben de 

konuyla ilgili Kızılay ile görüştüm. Ben bu konuda 

sizin adım atacağınızı konuyu sizlerin gündeme 

getireceğinize inanıyorum. Devletimiz güçlüdür 

gerekli adımların atılacağını düşünüyorum" diye 

konuştu.

Yalçın, ayrıca Bakan Selçuk'a 31 Mart yerel seçim-

lerinden sonra özellikle CHP'li bazı belediyeler-

de işten çıkarılan sözleşmeli personellerin halen 

mağduriyet yaşadığını hatırlatarak konuyla ilgili 

adımları atılması gerektiğini söyledi.
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Yalçın, 15. Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi        
Toplantısına Katıldı
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından düzenlenen 15. Finansal İstik-
rar ve Kalkınma Komitesi Toplantısına katıldı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın başkanlık ettiği top-

latıda Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'ın yanı sıra çalışma 

hayatından temsilciler katıldı.

Covid 19 önlemleri ve normale dönüş adımlarının ele alındığı 

toplantıda kamu görevlilerinin gündemi de değerlendirildi.

Toplantıda Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın ücretli öğretmenle-

rin, usta öğreticilerin, Kuran kursu öğreticilerinin ücret alabilmesi 

için gerekli adımların atılmasından dolayı Bakan Albayrak'a te-

şekkür ederek başladığı konuşmasında ataması yapılan ancak 

göreve başlayamayan öğretmenlerin de yoğun taleplerini dile 

getirdi. Salgın olmasaydı öğretmenlerin zaten göreve başlaya-

caklarını ifade eden Yalçın "Bu arkadaşlar ev geçindiriyorlar. 

Telefonlarımız susmuyor, sosyal medya hesaplarımızın altında 

öğretmenlerimizin bizi duyan var mı diye seslerini duyurmaya 

çalışıyorlar. Ben bu konuda bunların da göreve alınması konu-

sunda takvimin öne alınabileceğini ifade etmek 

istiyorum" diye konuştu.

Yalçın ayrıca PTT çalışanlarının da bu süreçte cid-

di bir emek gösterdiklerini vurgulayarak "Bu sı-

kıntılı süreçte ön cephede olan, fedakarlık yapan 

Sağlık Çalışanları gibi sürecin en önemli yükünü 

çekenlerden birisi PTT çalışanları. Covid 19 Salgını 

sürecinde PTT Çalışanlarının fedakarlığı her türlü 

taltif ve takdiri hak ediyor. Maddi açıdan da teşvik 

beklentisi var" diye konuştu.

Genel Başkan Ali Yalçın ayrıca toplantıda sağlık 

çalışanlarının yemek probleminin çözülmesi nok-

tasındaki yakın ilgi ve hassasiyetleri için Bakanlar 

Berat Albayrak ve Zehra Zümrüt Selçuk'a da te-

şekkürlerini iletti.
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Yalçın, A Haber ve Tvnet Ekranlarında 
1 Mayıs Gündemini Değerlendirdi
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalın, A Haber ve TVNET'te Koronavirüs salgını gölgsinde kutlanan 1 Mayıs 
gündemini değerlendirdi.

Katıldığı canlı yayınlarda başta geçtiğimiz yıl Şanlıurfa'da düzen-

lenen 1 Mayıs kutlamalarına katılmak için yola çıkan ancak geçir-

dikleri trafik kazası nedeniyle hayatlarını kaybeden emekçiler ile 

1977'deki 1 Mayıs kutlamalarında hayatını kaybeden emekçileri 

anarak sözlerine başlayan Yalçın, bu yıl 1 Mayıs'ın ilk kez alan-

lardan uzak bir şekilde kutlandığını belirtti. Yalçın, Memur-Sen 

olarak bu yıl bir ilki gerçekleştirerek dünyanın 100'den fazla ülke-

sinden onlarca sendikacıyı video konferans ile bir araya getirerek 

1 Mayıs'ı online kutladıklarını ifade etti.

Her 1 Mayıs'ta alanlara çağırdıklarını ancak bu yıl vatandaşların 

evde kalması gerektiğini vurgulayan Yalçın, "1 Mayıs'ı Anadolu 

sathına yayarak 81 ilin meydanlarını 1 Mayıs meydanı haline ge-

tirme, halkla barışık, kavgasız ve huzur içinde bir normalleşme 

havasına getirme konusunda çok ciddi bir çabamız oldu. Bazen 

Hak-İş ile beraber kutladık bazen de ayrı ayrı farklı illerde bu coş-

kuyu yaşadık. Ancak farklı illerde olsak da bir konuda ilkesel ola-

rak hep birlikte hareket ettik. 1 Mayıs'ı sevimsiz hale getirmekten 

uzak durma noktasında, marjinal bir anlamdan çıkarma konu-

sunda çabamız oldu" ifadelerini kullandı.

Bazı sendikaların Taksim ısrarlarının 1 Mayıs'ı gerçek anlamın-

dan uzaklaştırdığını ifade eden Yalçın, "Bu çalışanların eskisi gibi 

rağbet etmediği bazı yapıların kendilerini gündemde tutmak için 

gösterdiği bir eylem midir buna bir soru işareti 

koyuyorum. Ben bu 1 Mayıs'ta çalışanların dünya-

sına beklentisine odaklanmak istiyorum. Çalışan-

ların bizim için ne söylenecek bizim sesimiz duyu-

lacak mı yoksa beklentilerimiz gölgelenecek mi 

kaygısına değinmek istiyorum" şeklinde konuştu.

Kamu görevlilerinin beklentilerini sıralayan Yalçın, 

"Kamuda güvencesiz kimse kalmasın. İş sağlığı ve 

güvenliği kamuda ertelenmesin. Gelir vergisinde 

adalet mutlaka sağlansın. Sözleşmeli istihdama 

son verilsin. Grev ve siyaset hakkı kamu görevlileri 

için gelsin. Ek göstergeler arttırılsın ek ödemeler 

de emekliliğe sayılsın. 31 Mart'tan sonra bazı be-

lediyeler emekçi kıyımı yaptılar arkadaşlarımızın 

işlerine son verildi. Bu arkadaşlarımız işlerine iade 

edilsin. 18 Mart'ta atanan ama görevlerine başla-

yamayan arkadaşlarımız var. Bunlar hala göreve 

başlamış değil. Bu arkadaşlarımız da göreve baş-

latılsın. Kamu görevlileri sendikacılığında da işçi 

sendikacılığında olduğu gibi dayanışma aidatı 

olsun. 4688 mutlaka revize edilmelidir. Kamu gö-

revlilerinde aile bütünlüğü sağlansın" çağrısında 

bulundu.
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Yalçın, TGRT Haber ve Kanal 5  Canlı Yayınlarına 
Konuk Oldu
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, TGRT Haber ve Kanal 5 canlı yayınlarında 1 Mayıs Emek ve Dayanış-
ma Bayramı gündemini yorumladı. 

Sözlerine Memur-Sen tarafından düzenlenen 1 Mayıs Uluslara-

rası Online Konferansı’ndan bahsederek başlayan Genel Başkan 

Ali Yalçın, buruk bir Emek ve Dayanışma Bayramı’nda bir arada 

olduklarını belirterek, önümüzdeki yıllarda yeniden alanlarda ol-

mayı umut ettiklerini ifade etti.

Kapitalist Dünya Sistemi Zaten Krizdeydi

Online Konferans’ta emperyal kurgunun oyununun bozulduğu-

nu ifade ettiklerinin altını çizen Yalçın, “Kimileri krizin merkezine 

Covid- 19’u koyuyor ve bir noktada asıl gündemi perdeliyor. Bize 

göre kapitalist dünya sistemi uzun zamandır krizdeydi. Neoliberal 

politikalar iflas etmiş, finans balonu patlamış, insanlığın çoğunlu-

ğu da mağdurlar sınıfına itilmişti. Yine sistemin en tepesindekile-

rin dünyanın dört bir yanında neden oldukları savaşlar, çatışmalar 

neticesinde baş gösteren nüfus hareketleri, göç dalgası sistemsel 

krizi net bir şekilde gösteriyordu. Covid-19 işte bu krizin üzerine 

insanlığın başına bela olmuştur. Maalesef aşırı magazinleştirme, 

asıl konuları da tartışmamızı engelliyor” ifadelerini kullanıştı.

“Evet, krizin kronolojisi eskidir” diyen Yalçın, sistemin, merkeze 

oturttuğu ve mesnedini yani üretimini kaybeden rezerv para do-

ların hormonal değeri ile oluşan finansal balonun yükünü taşı-

yamadığını ifade ederek, sürecin sonrasına dair tetikte kalmanın 

gerekliliğini kaydetti.

Koronavirüs Salgını Noktasında Türkiye 
Önemli Bir Sınav Veriyor

Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirlerin ol-

dukça başarılı olduğunu ifade eden Genel Başkan 

Ali Yalçın, diğer ülkelerin aksine Türkiye’nin sefer-

ber bir tutumla salgına karşı topyekun mücadele 

ettiğini ifade etti.

Yalçın, tedbirlere uymak noktasında tüm vatan-

daşlara da çağrıda bulunarak, ilk günkü gibi aynı 

titizlik ve hassasiyetle tedbirlere uyulmasının ge-

rekliliğini ifade etti.

Kamu Görevlileri İçin Aile Bütünlüğü Sağlansın

Konuşmasında Yalçın kamu görevlilerinin beklen-

tilerine de ayna tuttu. Yalçın, "Kamuda güvencesiz 

kimse kalmasın. İş sağlığı ve güvenliği kamuda 

ertelenmesin. Gelir vergisinde adalet mutlaka 

sağlansın. Sözleşmeli istihdama son verilsin. Grev 

ve siyaset hakkı kamu görevlileri için gelsin. Ek 

göstergeler gösterilsin ek ödemeler de emekliliğe 

sayılsın. 20 bin öğretmen acil göreve başlasın. 31 

Mart'tan sonra bazı belediyeler emekçi kıyımı yap-

tılar arkadaşlarımızın işlerine son verildi. Bu arka-

daşlarımız işlerine iade edilsin. 18 Mart'ta atanan 

ama görevlerine başlayamayan arkadaşlarımız var 

bunlar hala göreve başlamış değil bu arkadaşla-

rımız da göreve başlatılsın. Kamu görevlileri sen-

dikacılığında da işçi sendikacılığında olduğu gibi 

dayanışma aidatı olsun. 4688 mutlaka revize edil-

sin. Kamu görevlilerinde aile bütünlüğü sağlansın. 

Salgın ile mücadelede hayatını kaybeden kamu 

görevlileri şehit sayılsın" çağrısında bulundu.
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Bayraktutar, Akit TV Canlı Yayınında Konuştu
Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Bayraktutar, AKİT TV canlı yayınına konuk oldu. Online 
olarak bağlandığı programda İstanbul Sözleşmesi’ne dair açıklamalarda bulunan Mehmet Bayraktutar, 
İstanbul Sözleşmesi’ne bakıldığında bunun toplumumuzun yapısına uygun olmadığını, toplumun ahlak 
anlayışıyla bağdaşmayan bazı davrınışlara yol açma ihtimali olduğunu ifade etti.

Bir ilahiyatçı olarak kadına hürmet konusunda çok hassas oldu-

ğunu ifade eden Bayraktutar, İslam medeniyetinin barındırdığı 

ilkelerle kadına yönelik hürmet sahibi olduğunu kaydetti.

İstanbul Sözleşmesi’ndeki maddelerin keyfi bir şekilde değerlen-

dirilebileceğine de değinen Bayraktutar, ailelerin çocuklarının 

yanlışlarını düzeltmek için yaptıkları müdahalenin neredeyse 

imkansız bir hale getirileceği bir düzenlemenin söz konusu oldu-

ğunu vurguladı.

Bu Sözleşmenin En Büyük Tehlikelerinden Biri de Aile 
Kurumuna Zarar Vermesi

Bayraktutar sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Bu 

sözleşmeyle en büyük tehlikelerden biri de aile 

kurumuna zarar vermesi. Diyanet İşleri Başkanı Ali 

Erbaş’ın açıklamarını dikkate almak lazım. Ancak 

Sayın Erbaş’ın dinin gerçeklerini ifade etmesi bile 

ülkede bazı kesimler tarafından tepkiyle karşılanı-

yor, hakkında davalar da açılıyor. Ben bunu doğru 

bulmuyorum.”

Bayraktutar: Türkiye’nin Derhal Bu 
Sözleşmeden Çekilmesi Gerekiyor

Sözleşmenin İstanbul’da imzalanmasının oldukça 

üzücü olduğuna dikkat çeken Bayraktutar, sözleş-

meyi imzalayan ilk ülkelerden birinin de Türkiye 

olduğunu belirterek, “Sözleşmeyi geleneğine bağ-

lı birçok ülke imzalamadı. Ancak biz imzaladık. 

Sözleşmenin İstanbul’da imzalanması ve bu ismi 

alması da ayrıca üzücü bir durum. Türkiye’nin 

derhal bu sözleşmeden çekilmesi gerekiyor” diye 

konuştu.
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Yardımlarından Ötürü Memur-Sen’e Teşekkür Beratı

Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti II. Başkanı İhsan Açık, Memur-Sen’i ziyaret etti. 

Memur-Sen Genel Merkezinde gerçekleşen ziyarette İhsan Açık, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın’a sağladığı yar-

dımlardan ötürü teşekkür etti. Memur-Sen’in her zaman iyilik ve yardım çağrılarına duyarlı davrandığını söyleyen Açık, 

Memur-Sen’i bu anlamda örnek bir sivil toplum kuruluşu olduğunu belirtti. 

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Genel Başkan Ali Yalçın ise Açık’a teşekkürlerini iletti.

Memur-Sen, son olarak hayır kurumları aracılığı ile ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmak üzere kumanya yardımında bu-

lunmuştu. Toplamda 1.500.000 TL değerindeki kumanya yardımı İHH, Deniz Feneri ve Türkiye Diyanet Vakfı aracılığı ile 

ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmıştı.
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Devlet Memurlarına Ödenecek Zam 
ve Tazminatlarla İlgili 

Mağduriyetlerin Son Bulması İçin 
Başvuruda Bulunuldu

Memur-Sen Konfederasyonu, devlet memurlarına ödenecek zam ve tazminat-

ların yeniden değerlendirilmesi talebiyle Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe Baş-

kanlığı’na, Hazine ve Maliye Bakanlığı’na ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler 

Bakanlığına yazılı başvuruda bulundu.

İlgili kurumlara gönderilen yazılarda 2006/10344 sayılı Devlet Memurlarına Öde-

necek Zam ve Tazminatlara İlişkin Kararın kapsamının toplu sözleşme hükümle-

riyle uyum sağlaması ya da toplu sözleşmede yer verilen hükümlerin söz konusu 

Karar muhtevasında yer alması yönünde bir düzenlemenin yapılmamış olması-

nın mağduriyetlere neden olduğu belirtildi.

Parasal Kayıplarla Karşı Karşıya Kalınmakta

Yazılı başvuruda ayrıca "Diğer taraftan bazı unvanlardaki kamu görevlileri, hiz-

met sınıfı değişikliğinin gerektirdiği zam, tazminat, gösterge ve ek gösterge oran-

larından, tutarlarından söz konusu Zam ve Tazminatlara İlişkin Kararda gerekli 

değişikliğin yapılmaması nedeniyle yararlanamamakta ve bu yönüyle parasal 

kayıplarla karşı karşıya kalmakta" ifadelerine de yer verildi.

Memur-Sen tarafından mağduriyetlerin son bulması için, 2020 yılına ait, Devlet 

Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar kapsamının hem hiz-

met sınıfı değişikliğine uğrayan unvanlar yönüyle hem de aradan geçen 14 yıllık 

süreçteki değişim ihtiyaçları yönüyle birlikte değerlendirilmesi, hizmet sınıfı de-

ğiştirilen personelin yeni hizmet sınıfı kapsamındaki emsali unvandaki personel 

ile benzer zam, tazminat, gösterge ve ek gösterge oran tutar, miktar ve hüküm-

lerinden faydalandırılması hususunun dikkate alınarak yürürlüğe konulması ve 

bu yönde yapılacak düzenlemelere dair çalışmalarda Memur-Sen Konfederas-

yonu’nun her türlü katkı ve katılımı sağlayacağı belirtilerek Cumhurbaşkanlığı 

Strateji Bütçe Başkanlığı’na, Hazine ve Maliye Bakanlığı’na ve Aile, Çalışma ve 

Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na yazılı başvuruda bulunuldu.
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Memur-Sen’den “Kan Ver Hayat Ver” Çağrısı
Kızılay’ın, salgın nedeniyle kan stoklarında meydana gelen azalma karşısında Kızılkay'ın yaptığı kan ba-
ğışı çağrısına Memur-Sen duyarsız kalmadı. Memur-Sen Genel Merkezi’nde gerçekleştirilen kan verme et-
kinliği ile Kızılay’ın kan bankalarına destek olma çağrısında bulunuldu. 

Kızılay’ın çağrısına kulak veren Memur-Sen, Genel Merkezde dü-

zenlediği kan verme etkinliği ile hem kendi teşkilatını hem de va-

tandaşları kan vermeye davet etti.

Salgın önlemleri kapsamında sınırlı sayıda gerçekleştirilen kan 

verme işlemine Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Memur-Sen 

yönetim kurulu üyeleri, bağlı sendikaların genel başkanları ve 

temsili sayıda teşkilat mensubu katıldı.

Kan verme işleminden önce konuşan Memur-Sen Genel Başkanı 

Ali Yalçın, “Covid-19 nedeniyle başlangıçtan bugüne iki kalıcı me-

sajımız vardı. “Evde kal, hayatta kal ve hayat eve sığar”… Bugün 

bunlara bir üçüncüsünü ekliyoruz. Nasıl ki evde kal hayatta kal 

diyorduk bugünde “Kan Ver Hayat Ver, Kızılay’a Destek Ver” diyo-

ruz” diye konuştu.

Yalçın: Bugün de İnsanı Yaşatmak İçin Yine Kızılay’la Bir 
Aradayız

Yalçın, Kızılay ve Memur-Sen’in kriz zamanlarında, insani yardım 

kampanyalarında, kısaca insanı yaşatmaya matuf bütün alan-

larda hep birlikte olduğunu belirterek “Bugün de 

insanı yaşatmak için yine Kızılay’la bir aradayız. 

Kovid-19 nedeniyle duran hayat, sokağa çıkama-

yan insan, edilemeyen kan bağışları, verilemeyen 

kanlar gibi birçok sorun bugün başlattığımız “İf-

tardan Sonra Kan Vermeye Kızılay’a” çağrımızla 

bir nebze olsun azalacaktır. Bugün Memur-Sen ve 

bağlı sendikaları yönetim kurulu üyeleri olarak, 

Kızılay’ın kan stoklarına katkı yapıyoruz. Yarın ve 

devam eden günlerde de il temsilciliklerimiz, şu-

belerimiz ve üyelerimiz bu kampanyaya destek 

olacaklar, katkı sunacakla. Kızılay’ın kan bankası 

stoku sıkıntısını ortadan kaldırmaya destek ola-

caklar” ifadelerini kullandı.

Kan Hayattır, Kan Vermek İhtiyacı Olana El 
Vermek, Can Vermektir

Yalçın ayrıca Memur-Sen’in pandeminin başlangı-

cından bugüne “Yalnızlaşma Değil Yardımlaşma” 

diyerek kampanyalar düzenlediklerini, düzen
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lenen kampanyalara destek verdiklerini, konukevlerini sağlık 

çalışanlarının hizmetine sunduklarını, “Biz Bize Yeteriz Türkiye” 

kampanyasına kurumsal ve kişisel anlamlarda bağışta bulun-

duklarını vurgulayarak “Memur-Sen; konusu, öznesi ve öncesi ya 

da sonrası insan olan her konunun muhatabı ve bizatihi tarafıdır. 

Kan hayattır, kan vermek ihtiyacı olana el vermek, can vermek-

tir. Bu anlayışla bugün bu akşam insan merkezli, insanlık hedefli 

sivil toplum yaklaşımımıza, erdemli sendikal duruş kulvarımıza 

yeni bir eylem daha ekliyor, Kızılay stoklarına kan veriyor, şube-

lerimizi, yöneticilerimizi ve tüm üyelerimizi kan vermeye davet 

ediyoruz” diye konuştu.

Yalçın’dan Plazma Kan Bağışı Çağrısı

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, öte yandan koronavirüsten 

dolayı hastalanıp hastalığı atlatan vatandaşlara da tedavide kul-

lanılmak üzere kan bağışı yapmaları çağrısında bulundu. Yalçın, 

“Kızılay’ın sadece bir yardım kuruluşu değil aynı zamanda bir Ar-

Ge, inovasyon ve geliştirici nitelikleri olan bir kurum olduğunu 

pandemi sürecinde herkes öğrendi. Kızılay’ın öncülük ettiği “Sen 

İyileştin Şimdi Plazma Bağışınla İyileştirme Sırası Sende” çağrısı 

ve bu çağrı kapsamında yürüttüğü çalışmaları değerli ve gerekli 

buluyoruz. Sağlık çalışanlarımızın elinden şifa bulan ve korona 

virüsü atlatan ve sayıları yaklaşık 100 bine ulaşan vatandaşları-

mızı da Kızılay’ın bu çalışması ve çağrısına destek vermeye davet 

ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Yalçın Memur-Sen üyelerine seslenerek “Kolları-

mızı iş yapmak için, üye yapmak için, çözüm ve 

kazanım üretmek için sıvıyorduk; bugün de Kızı-

lay stokuna destek vermek, ihtiyacı olanlara kan 

vermek, derman ve şifalarına katkı sunmak için 

sıvıyoruz. Kan konusunda da biz bize yetmeliyiz 

Türkiye’m diyoruz” çağrısında bulundu.
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Yalçın, Irak GFIW ve GFITU Tarafından Düzenlenen Online 
Toplantıya Katıldı
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Irak İşçi Sendikaları Genel Konfederasyonu (GFIW) ve Irak İşçi Sendi-
kaları Konfederasyonu’nun (GFITU) birleşme törenine katılarak bir konuşma yaptı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında online olarak düzen-

lenen programa Genel Başkan Ali Yalçın’ın yanı sıra; Irak 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Adil el-Rükkabi, Irak 

İşçi Sendikaları Genel Konfederasyonu (GFIW) Başkanı 

Settar Denbus Berrak, Irak İşçi Sendikaları Konfederasyo-

nu (GFITU) Başkanı Ali Rahim, Arap Çalışma Örgütü (ALO) 

Direktörü Faiz el-Mütayri, Arap İşçi Sendikaları Uluslarara-

sı Konfederasyonu (ICATU) Genel Sekreteri Gassan Gosn 

ve çok sayıda emek hareketi temsilcisi katıldı.

Daha Adil ve Daha Müreffeh Bir Dünyayı El Birliği ile 
Kuracağımıza İnanıyorum

Konferansta katılımcılara hitap eden Genel Başkan Ali 

Yalçın, “Böylesi önemli bir günde Türkiye ve Irak emek-

çileri başta olmak üzere tüm dünya emekçilerinin da-

yanışma günlerini kutluyorum. Emek dayanışmasının 

saflarını sıklaştırıldığı, emeğin sorunlarının çözüldüğü, 

daha adil ve daha müreffeh bir dünyayı el birliği ile ku-

racağımıza olan inancımı ifade etmek istiyorum” diyerek 

sözlerine başladı.

Yalçın: Bu Salgının Neden Olduğu Zarardan En 

Büyük Payı Maalesef Emek Kesimi Aldı

“İçinden geçtiğimiz süreç; sömürüye dayanan, işgalden, 

çatışmalardan beslenen, emek hareketlerinin zayıflat-

mak için her türlü kirli oyunu kurgulayıp hayata geçiren 

“neoliberalizmin” gerçek yüzünü bir kez daha ortaya 

çıkarmış bulunmaktadır” diyen Yalçın, “Her geçen gün 
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kriz derinleşmektedir. Artık geri dönüşü olmayan bir yola girmiş bulunuyoruz. Bugünkü sistemin açtığı tahrifatları 

aşmak için dayanışmayı daha da güçlendirmemiz gerekiyor. Bu salgının neden olduğu zarardan en büyük payı ma-

alesef emek kesimi aldı. Covid-19 iş dünyasındaki mevcut dengeye büyük zararlar verdi. Son gelişmelere göre dünya 

çapında çalışma saatleri, maaşlar üzerinde yıkıcı etkisini gösterdi. Uluslararası Çalışma Örgütü'ne göre önümüzdeki 

üç ay içinde 195 milyondan fazla tam zamanlı iş kaybı yaşanabilir” ifadelerini kullandı.

İstihdam Statülerine Bakılmaksızın Tüm Çalışanların Maaşlarını Alması Gerekiyor

Yaşanılan bu süreçte çalışanların temel iş haklarını koruyabilmek, onlara yardımcı olabilmek için işverenlerden 

sağlıklı bilgi paylaşmalarının talep edilmesi gerektiğini ifade eden Yalçın, istihdam statülerine bakılmaksızın tüm 

çalışanların yasal ücret ve maaşlarını almaları, krizden etkilenen çalışanların maddi yardım almaları konusunda 

yardımcı olabilmenin önemine dikkat çekti.

Dünyanın köklü bir değişimin eşiğinde olduğunu belirten Yalçın, bu değişimin en çok çalışma hayatında olacağını 

buna bağlı olarak da emek kavramının yeniden ele alınması gerektiğini belirtti. Emeğin insani bir unsur olduğunu 

ve insan merkezli bir emek-adalet dengesinin korunması gerektiğini ifade eden Yalçın, dünyadaki tüm emek hare-

ketlerinin emeğe dair yeni bir perspektif geliştirmeleri gerektiğinin altını çizdi.

Yalçın, Sudan’daki Geçici Hükümete Seslendi

Sudan emek hareketine gösterdikleri dayanışma ve desteklerinden dolayı, Arap Çalışma Örgütü (ALO) ve Arap İşçi 

Sendikaları Uluslararası Konfederasyonu (ICATU)’yu kutladığını ifade eden Yalçın, Memur-Sen olarak Sudan’daki 

geçici hükümete seslenerek Sudan emek hareketinin uluslararası camiadaki etkin rolünün devam etmesi için sen-

dikalara müdahale etmekten vazgeçip onları seçilmiş meşru yönetimlerine bırakılması gerektiğini belirtti.

Yalçın son olarak Arap Emekli Sendikaları Uluslararası Konfederasyonu Genel Sekreteri Hayir es-Seyid Abdülkadir’in 

vefatı nedeniyle baş sağlığı dileklerini de ileterek sözlerini noktaladı.
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Kurtulmuş Pandemi Sonrası Yeni Ekonomik Dinamikler 
ve Türkiye Konulu Tele Konferansa Katıldı
“Pandemi Sonrası Yeni Ekonomik Dinamikler ve Türkiye” konulu video konferansı Memur-Sen Genel Baş-
kanı Ali Yalçın, Ak Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Memur-Sen Yönetim Kurulu Üyeleri, Me-
mur-Sen'e bağlı 11 sendikanın Genel Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri ile İl Temsilcilerinin katılımı ile 
gerçekleştirildi.

“Pandemi Sonrası Yeni Ekonomik Dinamikler ve Türkiye” başlıklı 

toplantıda Türkiye’nin salgınla mücadelesi, yeni döneme ilişkin 

atılacak adımlar ve pandemi sonrasındaki ekonomik düzen ko-

nuşuldu.

Toplantıda konuşan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Türki-

ye’nin salgına karşı iyi bir mücadele verdiğini belirterek, bu mü-

cadelenin Türkiye’yi avantajlı bir noktaya taşıdığını söyledi.

Memur-Sen’in bu mücadelede sorumlu ve duyarlı davranarak at-

tığı adımları da hatırlatan Yalçın, “Memur-Sen olarak her zorlukta 

olduğu gibi ülkemizin belki de ilk kez karşılaştığı bu durumda da 

elini taşın altına koyarak bütün sendikalarıyla, komisyonları ve 

tüm teşkilat mensupları ile mücadeleye ortak olmuştur” ifade-

lerini kullandı.

Yalçın toplamda 4.5 milyonu aşan bir yardım ile salgınla müca-

deleye destek olduklarını, bunun yanı sıra, sağlık çalışanlarına 

konukevi tahsisi, vefa sosyal destek gruplarında bilfiil çalışarak 

vatandaşa hizmet götürülmesi, kan bağışı ile mas-

ke ve koruyucu siperlik temini ile sürece her an-

lamda destek olduklarının altını çizdi.

Yalçın, özellikle çalışma hayatına ilişkin farklı yö-

nelimlerin ve dinamiklerin ortaya çıktığını vurgu-

layarak sendikal anlamda yeni bir dönemin de 

başladığına işaret etti.

Kurtulmuş: Türkiye Olarak Sözümüzün Güçlü 
Olacağı Bir Döneme Giriyoruz

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ise 

katılımcılara hitaben yaptığı konuşmasında, Türki-

ye’nin en büyük emek örgütü olan Memur-Sen’in 

sorumlu ve duyarlı bir sendikacılık örneği göster-

diğini belirterek “Memur-Sen daha önce de çok 

kez şahit olduğumuz gibi bu sürece farklı şekil-

lerde destek olmuştur ve sorumlu sendikacılık 
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örneği sergilemiştir. Ben bütün Memur-Sen ailesine, yönetimine 

ve teşkilat mensuplarına bu örnek davranışları için teşekkür edi-

yorum” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin salgınla mücadelesine değinen Kurtulmuş, “Türkiye 

salgınla mücadelede çok başarılı bir performans ortaya koydu. 

Yurt dışından binlerce vatandaşımızı getirdik, birçok ülkeye tıbbi 

malzeme yardımı yaptık. Bunlar Türkiye'nin pozitif ayrışmasını 

ortaya koydu. Amerika’da bile insanlar maske bulamazken ülke-

mizde hiçbir sorun yaşanmadan bu sürecin ilk aşamasını başa-

rıyla geride bıraktık" dedi.

Virüs’ün bildiğimiz dünyanın değişmesinin önünü açtığını be-

lirten Kurtulmuş, hiçbir şeyin koronavirüs salgınından önceki 

gibi olmayacağını, pandeminin zihniyet dünyasında önemli de-

ğişikliklere yol açacağını, gelecek süreçte hem bilimsel hem de 

siyasal anlamda yeni bir takım tanımlamaların ortaya çıkacağını 

ifade ederek "Küresel ve finansal bir değişim artık zorunludur. 

Dünyanın yeni yapı ve sisteme ihtiyacı var. Türkiye olarak sözü-

müzün güçlü olacağı bir döneme giriyoruz” diye konuştu.

Kurtulmuş, salgın döneminde alınan ekonomik tedbirlere de de-

ğindi. Bu dönemde ihtiyaç sahibi ailelere yardımda bulunuldu-

ğunu, kısa çalışma ödeneği ile üretimin devamının sağlandığını, 

sanayicilere merhem olacak tedbirlerin alındığını belirten Kur-

tulmuş, “Türkiye ekonomisi en az zayiatla bu süreçten geçecek. 

Vatandaşlarımızla millet, devlet kaynaşmasıyla bu süreci yöne-

tiyoruz. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin 

de faydasını net şekilde görebildiğimiz, hızlı karar 

alma mekanizmasının önemini idrak ettiğimiz bir 

süreç oldu” ifadelerini kullandı.

Dünyayı Yöneten Zihniyet Çökmüştür

Dolar’a endeksli ekonomik sistemin sonunun gel-

diğini belirten Kurtulmuş, yeni ekonomik düzenin 

altın ve gümüşe dayalı olabileceğini, yerel para 

birimlerinin daha güçlü olduğu bir ticari meka-

nizmanın mutlaka kurulması gerektiğini beliterek 

Türkiye’nin de güçlü liderliği ile buna öncülük 

edeceğinin altını çizdi. “Dünyayı şu anda yöneten 

zihniyet çökmüştür” diyen Kurtulmuş, “Güçlü ol-

mayı haklı olma sebebi gören, dünyanın nimetle-

rinin belli bir yerde toplanması için özen gösteren, 

adaleti ve hakkaniyeti ikinci üçüncü plana atan 

zihniyetin kuracağı dünya ancak böyle bir dünya 

olurdu. Tam da o zihniyet dünyasına uygun bir 

dünya kuruldu. Dünya sisteminin finansal ve siya-

sal mimarisinin yeniden yapılanması için Türkiye 

öncü ve sözcü olacak” şeklinde konuştu.

Pandemi kaynaklı küresel ekonomik daralmanın 

Türkiye’yi diğer ülkelere göre daha az etkileyece-

ğini söyleyen Kurtulmuş, “Bu daralma süreci Tür-

kiye'yi de tabii ki etkileyecek. Ancak Türkiye kamu 

borçluluğu bakımından en avantajlı ülkelerden 

birisidir. Aynı şekilde Türkiye son yıllarda üretim 

ekonomisine verdiği önem dolayısıyla kendi ken-

dine yetecek bir ülke konumuna gelmiştir. Karşı 

karşıya kaldığımız kriz tabii ki Türkiye'yi etkileye-

cektir ama dünyadaki diğer ülkelerle kıyasladı-

ğımızda Türkiye'nin bu süreçten en az etkilenen 

ülkelerden olacağını görüyorum. 2020'de evet da-

ralma olacak ama Türkiye ekonomisi önümüzdeki 

sene ihracat ve turizm konusunu toparlayacaktır. 

Cari açıkta bu sene beklentinin üstünde bir durum 

ortaya çıkabilir. Bunları geliştirecek adımlar atabi-

leceğimizi düşünüyorum” diye konuştu.
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İHH İnsani Yardım Vakfı ve Özgür Gazze Hareketi'nin organize 

ettiği ve Gazze'ye insani yardım taşıyan toplam 6 gemiye; Akde-

niz'de, İşgalci İsrail'den 70-80 mil açıktaki uluslararası sularda 

31 Mayıs 2010'da İsrail Savunma Kuvvetleri'nin yaptığı müda-

halenin 10. yılında saldırıda hayatını kaybedenler online etkin-

likle anıldı.

10 aktivistin şehit olduğu 50'den fazla kişinin ise yaralandığı 

Mavi Marmara'nın anıldığı program Sosyal Medya hesapları ve 

Yalçın, Mavi Marmara'nın 10. Yılı Programına Katıldı
Mavi Marmara filosunun Gazze'ye insani yardım götürürken Uluslararası sularda İsrail askerleri tarafın-
dan saldırıya uğramasının 10. yıldönümü kapsamındaki etkinlikler bu yıl pandemi nedeniyle online ola-
rak gerçekleştirildi. 

tv kanalları üzerinden yayınlandı. Anma progra-

mına Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, İHH 

Genel Başkanı Bülent Yıldırım, Halid Meşal, Ga-

zeteci Abdurrahman Dilipak, Nureddin Yıldız ve 

Filistin Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa katıldı.

Programda Ümit Sönmez'in canlı yayın konuğu 

olan Yalçın, Mavi Marmara'nın insani yardım gö-

türürken insanlığın da yükünü taşıyan bir özgür-

lük hareketi olduğunu söyledi.

Bir emek hareketi olan Memur-Sen için Kudüs'ün 

neden önemli olduğuna dair soruyu yanıtlayan 

Yalçın, "Bu bir sendikal duruş. Neden? Gazze'ye 

yardım götürmek oradaki emekçilerin çığlığına 

ses vermek demek, 'Biz sizi anlıyoruz' demek. 

Her dilden, her renkten ortak vicdanın bir araya 

gelerek bir sivil itaatsizlik eylemi aslında. Gaz-
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ze'ye nefes aldırmaya, insani yardım 

götürürken aynı zamanda oradaki 

temel hak ve hürriyetlerini kullana-

mayan insanlar için verilen bir mü-

cadele aslında. Bunu sendikalar bir 

araya gelerek yapmış olsalardı da 

bir şey değişmezdi. Aslında insanlı-

ğın ulaşması gereken nokta burası. 

Bir mazlum ve mağdur varsa rengi-

ne diline meşrebine bakmadan acı-

ları ile ilgilenmek, ortak bir vicdani 

duruş sergilemek gerekir" diye ko-

nuştu.

"Biz oradaki duruşu bir sendikal 

duruşun parçası olarak görüyoruz" 

diyen Yalçın, "Filistin'deki sendika-

cılar hem ülkelerini savunmalarının 

derdindeler hem de emekçiler için 

uluslararası normlar istiyorlar hem 

emeklerin karşılığını istiyorlar. As-

lında dünyadaki çatı kuruluşların, 

uluslararası emek örgütlerinin yapa-

madığını İHH ve aktivistler yapmış-

tır. Birleşmiş Milletler yapamadığını 

İHH ve aktivistler yapıyor. Bu açıdan 

Mavi Marmara önemli bir iş yapmış 

oldu" şeklinde konuştu.

Mavi Marmara'nın zalime karşı maz-

lumdan yana olma mücadelesi ol-

duğunu vurgulayan Yalçın, "Bizim 

için sendikal mücadele öncelikle 

topyekun bir özgürlük mücadelesi 

ve dayanışmadır. Bir emek örgütü 

olarak; Filistinlilerin emeğinin irade-

sinin, yaşama mücadelesinin boğul-

mak istendiği vasata Mavi Marmara 

ile karşı çıkmış olmayı son derece 

önemsiyoruz" dedi.

Mavi Marmara Küresel Emek 
Dayanışması Ufkumuza Ciddi Bir 
Katkı Sunmuştur

Mavi Marmara'nın Memur-Sen'in kü-

resel emek dayanışması ufkuna cid-

di bir katkı sunduğunu ifade eden 

Yalçın, Mavi Marmara'yı unutmanın 

zulme karşı dayanışmayı ve diren-

meyi yok saymak olduğunu belirte-

rek "Mavi Marmara'nın üzerinden 10 

yıl geçmiş olabilir ama bu yeni nesle 

aktarılmalı. Nasıl ki Türkiye'de in-

sanlar 15 Temmuz'da bayrağın birli-

ğin önemini anladılar Mavi Marmara 

da Kudüs'ün, Aksa'nın önemini ve 

mücadelenin ehemmiyetini ortaya 

koyan tarihi bir olaydır. Bu açıdan 

Mavi Marmara ruhunun mutlaka de-

vam etmesi gerektiğini düşünüyo-

rum" diye konuştu.

Filistin'deki sendikal çalışmalara ve 

çalışma hayatına değinen Yalçın, 

"Gazze'de hayat normalmiş sunul-

maya çalışıyor. Orada bir devlet ken-

di işlevlerini yerine getiremiyor. Dün-

ya kamuoyu da buna sessiz kalıyor" 

diyerek Kudüs ve Filistin'i destekle-

yen Sendikalar Birliği'nin çalışma-

larına değindi. Yalçın, "Memur-Sen 

olarak Hak-İş ile birlikte Kudüs ve 

Filistin’i Destekleyen Sendikalar 

Birliği'nin içinde yer alıyoruz. Çeşitli 

organizasyonlar ile emek örgütleri-

nin Kudüs'ün durumuna dikkat çe-

kilmesi ve sürgündeki Filistinlilerin 

mesleklerini icra etmeleri konusun-

daki duyarlılığı harekete geçirmeye 

çalışıyoruz. Sürgündeki Filistinliler 

dünyanın hiçbir yerinde meslekle-

rini icra edemiyorlar. Uluslararası 

Çalışma Örgütü gibi çatı kuruluşlar 

bu konuda daha duyarlı davranma-

lı. Biz o yapıda bunları tartışıyoruz. 

Oradaki sendikacı arkadaşların ya-

şadığı zorluğun farkındayız. Belli bir 

mesafe aldık daha önemli noktalara 

gideceğimizi düşünüyorum" dedi.

Memur-Sen'in daha önce Arakan, 

Keşmir, Bangladeş, Suriye gibi pek 

çok ülke için harekete geçtiğini Ku-

düs için de her zaman aktif olacağı-

nı ifade eden Yalçın, "Memur-Sen'in 

kurucusu Mehmet Akif İnan bir Ku-

düs şairidir. Mescid-i Aksa’yı gördüm 

düşümde/Bir çocuk gibiydi ve ağlı-

yordu/Varıp eşiğine alnımı koydum/

Sanki bir yer altı nehir çağlıyordu" 

diyen Akif İnan'ın vasiyetini taşıyan 

bir emek örgütü olarak Kudüs konu-

sunu son derece önemsiyoruz" şek-

linde konuştu.
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Memur-Sen’den Vefa Sosyal Destek Grupları’na Başarı 
Belgesi Verilmesi Talebi
Memur-Sen Konfederasyonu, İçişleri Bakanlığı’na yazı yazarak Vefa Sosyal Destek Grupları için başarı bel-
gesi verilmesi talebinde bulundu. 

Salgın nedeniyle ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan ve kamu tarafından sunulan hizmetlere erişmekte sıkıntı yaşayan 

insanlarımıza destek sunmak ve katkı sağlamak amacıyla oluşturulan “Vefa Sosyal Destek Grupları”nın büyük bir fa-

aliyet icra ettiği ifade edilen yazıda, Vefa Sosyal Destek Grupları’nda yer alan kamu görevlilerine ve vatandaşlarımıza 

hem kamu yönetiminin teşekkürünü hem de milletimizin minnettarlığını ifade edecek başarı belgesinin verilmesinin 

önemi hatırlatıldı.

Yazıda şu ifadelere yer verildi: “Vefa Sosyal Destek Gruplarında yer alan kamu görevlilerine ve vatandaşlarımıza hem 

kamu yönetiminin teşekkürünü hem de milletimizin minnettarlığını ifade edecek bu tür bir belgenin verilmesi için 

yaklaşmakta olan Ramazan Bayramının da uygun bir tarihi eşik olduğu gözetilerek kamu görevlileri için 657 sayılı Ka-

nunun 122’nci maddesine, diğer vatandaşlarımızın için de bu nitelikte bir içeriğe sahip Başarı/Takdir Belgesinin Valilik 

ve Kaymakamlıklarca düzenlenerek ilgili kamu görevlilerine ve vatandaşlara bayram öncesi tevdii hususunu takdirleri-

nize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.”
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Yalçın, Vefa Sosyal Destek Grubu’na Katılarak 
İhtiyaç Malzemelerini Sahiplerine Ulaştırdı
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Vefa Sosyal Destek Grupları’na katılarak talepte bulunanlara gıda 
malzemelerini iletti. 

Sincan’da gerçekleştirilen faaliyette Genel Başkan Ali 

Yalçın, Memur-Sen üyelerinin de bulunduğu Sincan Vefa 

Sosyal Destek Grubu’na katılarak vatandaşlara talepleri 

doğrultusunda ihtiyaç malzemelerini ulaştırdı.

586 kamu görevlisinin bulunduğu Sincan Vefa Sosyal 

Destek Grubu’na Genel Başkan Ali Yalçın da 587. görevli 

olarak destek verdi.

Faaliyete ilişkin açıklamalarda bulunan Genel Başkan Ali 

Yalçın, talepte bulunan vatandaşlara ihtiyaçlarının ulaştı-

rılması noktasında Vefa Sosyal Destek Grupları’nın des-

tansı bir mücadele verdiklerini ifade ederek bu mücade-

leye destek vermekten ötürü memnuniyet duyduklarını 

ifade etti.

Hain Saldırıyı Kınıyoruz

Geçtiğimiz günlerde Van’da Vefa Sosyal Destek Grupları’nı 

hedef alan alçak bir saldırı gerçekleştirildiğini de hatırla-

tan Yalçın, hain saldırıyı kınayarak hayatını kaybedenlere 

rahmet diledi.
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Memur-Sen’den Engelliler ile Hamile ve Yasal Süt İzni 
Kullanan Kamu Görevlilerine İdari İzin Talebi

Memur-Sen Konfederasyonu, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmet Bakanlığına yazı yazarak, pozitif ayrıcalığa tabi engelli 

personelin, hamile ve yasal süt iznini kullanan kamu görevlilerinin, virüs tehdidinin tamamen ortadan kalkmamış ol-

masından dolayı idari izinli sayılmalarını sağlayacak yasal düzenlemenin ivedilikle yapılması gerektiğini belirtti.

Covid-19 ile mücadele noktasında “Yeni Normal” hayata atılan adımların ardından idari izinli sayılan 60 yaş ve üzeri 

olanlar ile Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği kronik hastalığı bulunan personelin haricindeki kamu görevlileri de görevle-

rine 1 Haziran itibariyle başlamış oldu.

Memur-Sen Konfederasyonu ise tehdidin tamamıyla ortadan kalkmaması dolayısıyla pozitif ayrımcılığa tabi engelli 

personelin, hamile ve yasal süt iznini kullanan kamu görevlilerinin de bu kapsama alınmasının gerekliliğini belirten 

yazıyı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na iletti.



Haziran 2020

79Memur-Sen Bülten 2020

Deniz Feneri Derneği Genel Başkanı Av. Mehmet Cengiz, beraberindeki heyetle birlikte Memur-Sen Genel 
Başkanı Ali Yalçın’ı ziyaret etti. 

Deniz Feneri Derneği’nden Memur-Sen’e Ziyaret

Memur-Sen Genel Merkezi’nde gerçekleştirilen ziyaret-

te yardım faaliyetleri ve salgınla mücadele konularında 

fikir alışverişinde bulunuldu. 

Memur-Sen’in sendikal bir örgüt olarak yardım faali-

yetlerine destekte bulunmasının önemli olduğuna dik-

kat çeken Deniz Feneri Derneği Genel Başkanı Cengiz, 

şimdiye kadarki yardımlarda verdiği destekten ötürü 

Memur-Sen camiasına teşekkür etti. Memur-Sen Genel 

Başkanı Yalçın ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti 

dile getirerek yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırıl-

ması konusunda aracılık eden Deniz Feneri Derneği’ne 

teşekkürlerini ileterek Memur-Sen’in her zaman sorum-

lu sendikacılığın gereğini yapacağını belirtti.

Ziyaret sonunda Cengiz, Memur-Sen Genel Başkanı Yal-

çın’a Kuran’ı Kerim’den bir ayetin yazıldığı tablo hediye 

etti.
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Memur-Sen Konfederasyonuna bağlı Bem-Bir-Sen, 31 Mart Yerel Seçimleri ardından bazı belediyelerde ger-
çekleştirilen emekçi kıyımına dur demek için Adana’da basın açıklaması gerçekleştirdi. COVID-19 tedbirleri 
kapsamında kurallara uygun bir şekilde gerçekleştirilen basın açıklamasına işlerine son verilen sözleşmeli 
personel katılım sağladı.

Belediyelerde Yaşanan Emekçi Kıyımına Karşı 
Pandemi Tedbirli Eylem

31 Mart 2019 Yerel Seçimleri’nin ar-

dından partisi değişen belediyelerde 

1400’e yakın sözleşmeli memur ve 20 

bine yakın işçinin işlerine gerekçesiz 

yere son verildi. Sendikal baskı, sür-

gün ve işten çıkarmalar Bem-Bir-Sen 

tarafından sert bir şekilde protesto 

edildi. 468 sözleşmeli memurun iş 

akidinin fesh edildiği CHP’li Zeydan 

Karalar yönetimindeki Adana Bü-

yükşehir Belediyesi’nde gerçekleşen 

emekçi kıyımına dur denen basın 

açıklamasını Memur-Sen Genel Baş-

kan Yardımcısı ve Bem-Bir-Sen Genel 

Başkanı Levent Uslu yaptı. Adana 

İstasyon Meydanın'da emekçi kıyı-

mına karşı gerçekleştirilen eylemde, 

belediyelerdeki sendikal baskı ve 

işçi kıyımına karşı şimdiye kadar 12 

farklı eylem gerçekleştirdiklerini ifa-

de eden Bem-Bir-Sen Genel Başkanı 

Levent Uslu, “Yapılan haksızlıklara 

ve hukuksuzluklara karşı dur demek 

için, partisi değişen belediyelerde-

ki partizanca tutuma karşı çıkmak 

için zulmün başladığı 31 Mart Yerel 

Seçimler sonrasında 12 eylem ger-

çekleştirdik. Bugünde 13’üncüsü için 

Adana’dayız” ifadelerini kullandı.

Bu Eylemin Fikri İştirakçisi, 
Gönül Destekçisi  Yüzbinlerdir

“İstasyon Meydanında emeğimize, 

ekmeğimize, işimize sahip çıkmak 

peşindeyiz” diyen Uslu şöyle devam 

etti: “Eylemdeyiz... Direnişteyiz… 

Hakkımızı aramak için buradayız. 

Haksızlığı haykırmak için İstasyon 

Meydanındayız. Zorbaları ve zorba-

lıklarını ifade etmekte kararlıyız. Za-

limleri ve zulümlerini ifşa edeceğiz, 

susmayacağız. Biz bugün burada 

binlerle eylem yapacaktık. Binlerce 

sesin, binlerce nefesin güç birliğiyle 

İstasyon Meydanını dolduracaktık. 

İnsanlığın ve dünyanın maruz kaldı-

ğı Covid-19 salgını nedeniyle, genel 

sağlığın korunması gerekçesiyle az 

sayıda arkadaşımızla birlikte ey-

lemdeyiz. Eylemin fiili katılımcısı, 

tedbirler nedeniyle az. Fakat bu ey-

lemin fikri iştirakçisi, gönül destek-

çisi onbinlerdir-yüzbinlerdir.” 
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Hak Hukuk ve Adalet İçin Buradayız

Salgın sürecinde dahi emekçi kıyımlarını sürdüren belediyelere 

karşı Memur-Sen ve Bem-Bir-Sen olarak mücadeleye devam et-

tiklerini belirten Uslu, Bir çok yerde hukuki mücadeleyle olumlu 

sonuçlar da aldık. Batman Belediyesinden atılan 67 Sözleşmeli 

Personelin işine dönmesini sağladık. Kim hangi sendikadanmış, 

kim nereye bağlıymış demeden, emeğin ve emekçinin hakkını 

her zeminde, her şartta aramaya, savunmaya devam ettik. Bi-

linmesini isterim ki Adana Büyükşehir Belediyesinde işten atılan 

Sözleşmeli Personellerin bir tanesi bile Bem-Bir-Sen üyesi değil-

dir… Biz buraya Hak Hukuk Adalet ve birilerine sendikacılık dersi 

vermeye geldik… Çünkü biz; biz diğerlerine göre değil değerle-

rine göre tavır alan, sendikacılığa da millet sevdasına da üst bir 

çıta, yeni bir soluk getiren Erdemliler Hareketiyiz. Ne var ki bazı 

kafalardaki emek düşmanlığına denk gelen virüsü temizlememiz 

mümkün olmuyor! 31 Martan bugüne, tam 1400 civarı sözleşmeli 

personelin sözleşmesi feshedilerek işlerine son verildi!” ifadele-

rini kullandı. 

Bitsin İşkence Gelsin Güvence

Belediyelerde sözleşmeli personel krizinde acil 

hamle yapılması gerektiğinin altını çizen Uslu, 

“Artık normalleşme gerçekleştirilmeli. Yoksa 

olaylar trajediye dönüştü ve artarak devam 

edecek. Biz güvence istiyoruz, güvenceli istih-

damın bir an önce gerçekleştirilmesini istiyoruz. 

Yoksa her seçim dönemi ve sonrası yaşanan bu 

trajediler, artık çekilir gibi değil. Kendimize gü-

venmekten, işimize, emeğimize, ekmeğimize 

güvence istemekten hiç vazgeçmeyeceğiz” diye 

konuştu. 

Memur-Sen olarak adil bir istihdam politikası 

ve liyakatlı bir sistem istediklerinin altını çizen 

Uslu, partizanlığa geçit vermeyen, sözleşmeli 

personelin işine son vermeyen bir güvence iste-

diklerinin altını çizdi. 
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Memur-Sen Güvenlik Soruşturması 
ve Arşiv Araştırması Kanun Teklifine İlişkin 
Değerlendirmelerini TBMM’ye Sundu

Kamu görevlilerini ve kamu personel sistemini yakından ilgilendiren, ilk kez veya yeniden kamu hizme-
ti ve görevlerine atanacaklar hakkında yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasına dair hü-
kümler de içeren Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanun Teklifi’ne ilişkin yasama sürecinin 
başladığı günlerde Memur-Sen, Meclis İçişleri Komisyonunda görüşülmesine başlanan kanun teklifiyle 
ilgili genel nitelikteki öneri ve eleştirilerini içeren değerlendirmesini yazılı olarak Komisyon Başkanlı-
ğı’na iletti.

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının yapılmasına ve elde edilecek verilerin kullanılmasına ilişkin temel il-

keler, kimler hakkında yapılacağı, araştırma konusu edilecek bilgi ve belgelerin neler olduğu, bu bilgilerin ne şekilde 

kullanılacağı, hangi mercilerin soruşturma ve araştırma yapacağı, değerlendirme komisyonu, veri güvenliği ile verilerin 

saklanma ve silinme süreleri yeniden düzenlendiği teklife ilişkin 15 maddelik öneride bulunan Memur-Sen, kamu per-

sonel sistemine yönelik tereddüt oluşturulmamasına vurgu yaptı.
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TBMM İçişleri Komisyonu Başkanlığı’na gönderilen ya-

zıda yer verilen 15 madde ise şöyle:

1. Arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması işlemle-

rine yönelik olarak kamu görevine uygunluğun değer-

lendirilmesini sağlayacak olgusal veriler yorum içer-

meyecek şekilde belirlenmelidir.

2. Yapılacak arşiv araştırması ve güvenlik soruşturma-

sının hangi sürede tamamlanacağı netleştirilmelidir.

3. Arşiv araştırmasında istihbari bilgilere bakılmayacak 

olması net bir şekilde ifade edilmelidir.

4. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması ile göre-

vin gerekleri arasında bir bağlantı bulunmalıdır. Yapı-

lacak işlemlerde keyfiliğe açık bir durumun oluşma-

ması net bir şekilde belirlenmelidir.

5. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucun-

da bugüne kadar elde edilen verilerin bundan sonra 

kullanılıp kullanılmayacağı ve itibarının ne olacağı ko-

nusu netleştirilmelidir.

6. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması organi-

zasyonunun tüm süreçleri Milli İstihbarat teşkilatı ve 

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştiril-

meli, elde edilen bilgiler somut, açık, şüpheden uzak 

şekilde delillendirilmelidir.

7. Güvenlik soruşturmalarında hangi ölçütlerin temel 

alınacağı netleştirilmelidir.

8. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonu-

cunda elde edilen bilgiler objektif-sübjektif ilişkisi, 

genellik, kişisellik ve soyutluk düzleminde yeniden 

değerlendirilerek kişiselleştirilmiş kanaatlerden arın-

dırılmalıdır.

9. Güvenlik soruşturmasında amaçlanan verilerin na-

sıl elde edileceği, kimlerden bilgi alınması gerektiği, 

hangi yollarla ve ne derece etki oluşturacağı netleşti-

rilmelidir.

10. Değerlendirme komisyonunda yer alacak kişilerin 

liyakat sahibi ve güvenilirliği konusunda şüphe uyan-

dırmayacak şahıslar arasından belirlenmesi hususun-

da kriterler belirlenerek komisyonun değerlendirilme-

sine ilişkin süre sınırlaması getirilmelidir.

11. Güvenlik soruşturması kapmasında kişinin eşi ile 

birinci derece kan ve sıhri hısımlarına da bakılacak ol-

ması, suç ve cezanın şahsiliği ilkesi ile bağdaşmamak-

tadır.

12. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonu-

cunda elde edilen verilerin, ilgilinin talebi halinde 

kendisiyle paylaşılması idareye güven ilkesine uygun 

olacaktır.

13. İstihbari faaliyete konu olmayan verilerin elde edil-

mesine yönelik güvenlik soruşturması ve arşiv araş-

tırması işlemine karşı açılan davalarda hüküm kesin-

leşinceye kadar verilerin silinmeyecek olması telafisi 

güç durumlara neden olabileceği gibi kişisel verilerin 

farklı yerlerde kullanılabilmesine imkan sağlamış algı-

sı da yaratacaktır.

14. Güvenlik soruşturması kapsamında Milli İstihbarat 

Teşkilatı ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapıla-

cak bildirimlerin ceza soruşturmasına esas alınabilecek 

nitelikte bilgi ve belgelere dayanması gerekmektedir.

15. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının usul 

ve esasları ile uygulamaya ilişkin birçok konunun çı-

karılacak yönetmelikle belirlenecek olması, Anayasa 

Mahkemesi’nin iptal gerekçesiyle uyuşmamaktadır.
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Memur-Sen Konfederasyonu 25. Yılını İdrak Etti

Memur-Sen Konfederasyonu, yerelden evrensele sürdürdüğü soylu mü-
cadelesinin 25’inci yılını idrak etti.

Türkiye’de ve dünya genelinde emek ve ekmek mücadelesine yön veren Me-

mur-Sen, 1 milyonu aşkın üye sayısı ve 11 hizmet kolunda yetkili sendikalarıyla 

çeyrek asrını tamamladı.

25 yıl evvel merhum Mehmet Akif İnan, insana değer, emeğe güç, mücadele-

ye örgütlülük kazandırmak amacıyla Memur-Sen’i sendikal hayata kazandırdı. 

“Önceliğimiz insan, yönümüz adalet, özgürlük ve hakkaniyet” şiarıyla kurulan 

Memur-Sen, yöntem olarak da akademik ve çözüm odaklı sendikacılık anla-

yışını benimsedi. Bu doğrultuda Memur-Sen, kurulduğu ilk günden bu yana 

emek mücadelesine yön verirken, hem üyesine kazandırdı hem de ülkesine. 

Örgütlü mücadelesiyle üyesi için kazanım üreten emek hareketi, Türkiye için 

de demokratik anlayışın gelişmesi ve özgürlüklerin büyümesi için atılan her 

adıma destek verdi. Memur-Sen bununla da yetinmeyip gerek ülkesinde ge-

rekse de uluslararası olarak tüm bölgelere hem yardımını ulaştırdı hem de 

sendikal tecrübesini…

Ankara’da neşet eden Memur-Sen hareketi, 25’inci yılına gelindiğinde ise artık 

dünyada adından ve iradesinden, hassasiyetlerinden ve kavramlarından bah-

sedilir hale geldi. Bu soylu mücadele 9 Haziran 2020 itibariyle de çeyrek asrını 

idrak etmiş oldu. Bu kapsamda oluşturulan #MemurSen25Yaşında hashtagiyle 

Sivil Toplum Kuruluşları Yöneticileri, Siyasi Parti Genel Başkanları ve Yardım-

cıları, Bakanlar, Milletvekilleri, Memur-Sen Yöneticileri, Medya kuruluşları ve 

birçok twitter kullanıcısı da Memur-Sen’in soylu mücadelesini tebrik etti.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın da paylaştığı tweetlerle, Memur-Sen’in ku-

rucusu Mehmet Akif İnan’a ve Memur-Sen Genel Başkanlığı yapmış ve büyük 

hizmetlerde bulunmuş olan, Zübeyir Yetik, Fatih Uğurlu, Ahmet Aksu ve Ahmet 

Gündoğdu’ya, Memur-Sen’in Kuruluş Yıldönümü vesilesiyle mesaj atan ve ara-

yan herkese, Memur-Sen ailesinin her bir ferdine teşekkürlerini iletti.

Saatlerce TT (trendtopic) listesinde kalan hashtag yüz binlerce etkileşim aldı. 

Birçok twitter kullanıcısı, #MemurSen25Yaşında başlığıyla başlatılan hashtag-

le tweet atarak Memur-Sen Konfederasyonu’nun kuruluşuna ve kazanımlarına 

dair paylaşımlarda bulundu.
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4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu’nda öngörülen ve her yıl 15 Mayıs’ta 
kamu kurumlarında gerçekleştirilen üye tespit işlemleri, 17 Nisan’da yayımlanan yeni Kanun’la koronavirüs 
salgını nedeniyle 15 Temmuz’a ertelenmişti. 15 Temmuz itibariyle tamamlanan üye sayıları tespit işlemleri 
bir kez daha gösterdi ki kamu görevlilerinin teveccühü örgütlü güce güven yönünde. Güveni güce, alın terini 
kazanıma dönüştüren Memur-Sen olarak rakiplerimizle aramızdaki farkla emekçinin alın terini koruma ve 
ekmeği büyütme mücadelemizi sürdürüyoruz.

Emek ve Ömür Verenlere Sonsuz Teşekkürlerimizle…
Örgütlü Güce “Güven” Sürüyor

Memur-Sen ve bağlı sendikalarının toplu sözleşme masasında kamu görevlilerinin temsil sorumluluğunun hakkını 

vererek kazanım üretme kamu görevlilerinin takdiriyle akıllara kazınıyor. Memur-Sen olarak alın terine verdiğimiz 

değer, emekçi için kazanım üretme perspektifimiz ve değerler odaklı sendikacılığımız ile sendikacılığın vasatını 

yükselterek Türkiye’nin her bölgesine ulaştığımız tescilleniyor. Memur-Sen ve bağlı 11 sendikası alanlarındaki yet-

kileri ve heybetleriyle üyelerine ve tüm kamu görevlilerine kazandırma perspektifini sürdürmeye devam ediyor. 



Haziran 2020

87Memur-Sen Bülten 2020

Memur-Sen’in ürettiği kaliteli hizmet ve mensubiyet va-

satı diğerlerinin hayal dahi edemeyeceği bir boyuta var-

mıştır. Kamu görevlileri de bu hak ve hakkaniyet odaklı 

mücadelemize desteklerini sürdürdüğünü bir kez daha 

göstermiş oldu. Kamu görevlilerinin takdirleriyle; yetki-

de Memur-Sen Konfederasyonu’na bağlı Diyanet-Sen 

17’inci yılına ulaşırken, Bem-Bir-Sen 15’inci yılına, Toç 

Bir-Sen 13’üncü yılına, Sağlık-Sen 12’nci yılına, Enerji 

Bir-Sen 11’inci yılına, Eğitim-Bir-Sen ve Bayındır Me-

mur-Sen 10’uncu yılına, Büro Memur-Sen, Birlik Ha-

ber-Sen ve Ulaştırma Memur-Sen 9’uncu yılına, Kültür 

Memur-Sen ise 7’nci yılına ulaştı. 

Tamamı alanında “Genel Yetkili Sendika” olan bağlı 

sendikalarımızla birlikte yapıcı ve inşacı kimliğimizle 

sorunların parçası değil çözümün paydaşı olduk, söz 

değil kazanım ürettik. Alanlara kutsiyet atfetmeyip, da-

yanışma ve örgütlülük ruhunu diri tuttuk. Yasaklayıcı 

değil özgürleştirici bir anlayışı benimsedik.

Güvenleriyle gücümüze güç katan, üyelikleriyle örgüt-

lülük noktasında kararlı tavır ortaya koyan kamu gö-

revlilerine şükranlarımızı arz ediyor, akademik hizmet 

sendikacılığı yaklaşımından taviz vermeden, duruş sen-

dikacılığıyla sendikacılığın itibarını, kuruş sendikacılığı-

nın hakkını vererek kamu görevlilerinin mali ve sosyal 

imkânlarını, kamu görevlilerinin çalışma şartlarının in-

san onuruna uygun hale getirecek kazanımları artırma-

ya devam edeceğimize söz veriyoruz. 

Yerelde kazanım ve değerler odaklı sendikacılığımı-

zı kuvvetlendirerek evrensele doğru kıymetli bir atı-

lım gerçekleştirdik. Üyemizden aldığımız güçle kamu 

görevlileri için kazanım, Türkiye için değer üretmeye 

devam edeceğimizi ifade ederken dünya için adil bir 

düzen teklifimizi ve ısrarımızı da sürdüreceğimizi be-

lirtmek istiyoruz. Dünyanın 5’ten, emeğin sermayeden 

büyük olduğunu tekrar deklare ederken, insanlık için 

ortak refah ve kalıcı barış, sürdürülebilir kalkınma, in-

sana yaraşır iş çağrımızı ve teklifimizi en yüksek tonda 

haykırmayı sürdüreceğiz. 

Önümüzdeki dönemde gerçekleştirilecek olan toplu 

sözleşmede de üyemizden aldığımız sorumluluk ve 

motivasyonla tüm kamu görevlileri için kazanım üret-

me azmimizi sürdüreceğiz, kamu görevlileri için kaza-

nım üretmeyen sözleşmelere ise imzamızı atmayarak 

direneceğiz. Üyesinin, ülkesinin, milletinin sorunlarına 

çözüm bulmaya, beklentilerini karşılamaya, hedeflerini 

gerçekleştirmeye paydaş olmaya odaklı yerli ve mil-

li sendikacılık anlayışımız, dünyanın farklı kıtalarında 

ve ülkelerindeki sendikalarla iş ve güç birliği yapmaya 

odaklı evrensel sendikal bakışımızla insana ve insanlığa 

dair her konunun öznesi, tarafı olmaya da devam ede-

ceğiz. 

Kutlu yürüyüşümüze omuz veren büyük Memur-Sen 

ailesinin üye olmak noktasındaki kararlılık gösterenle-

re, bu yıl ailemize katılma kararı verenlere, 81 ilde teş-

kilatımızın bütün birimlerine öncülük eden sendikal 

öncülere, genel merkez yöneticisi olarak Memur-Sen’in 

sendikal mücadelesine yön veren emek mücadelesi 

liderlerine, yeni ufuklar ve kararlı yarınlar” hedefimize 

katkılarından ve yeni zaferlere, rekorlara imza atma ka-

rarlıklarından dolayı bir kez daha teşekkür ediyoruz.
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“Görevde Yükselme/Unvan Değişikliği Sınavları 
Kamunun Tamamında İvedilikle Yapılmalı”
Kamu görevlilerinin merakla beklediği Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavları hakkındaki tar-
tışmalar sürerken Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, konu hakkında sosyal medya hesabından çağrıda 
bulundu. Yalçın; keyfiyet haline dönüşen Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavlarının, tüm kamu 
görevlilerine eşit imkanlar sağlaması için mevzuata göre zorunlu olması gerektiğini dile getirdi.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, konuyla ilgili yaptığı açıklamada kamu görevlilerinin dört gözle beklediği Görevde 

Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavlarının, kamunun tamamında kurumların keyfiyeti haline dönüştüğünü, bu keyfi-

yetin kamu kurum ve kuruluşlarında yığılmalara ve motivasyon düşüklüğüne neden olduğunu ifade etti.

“Kamu hizmetleri; sürekliliği ve kalitesiyle egemenliğin göstergesi, milletin esenliğinin güvencesidir” diyen Yalçın, “Ka-

riyer ve liyakat ilkeleri; devlet açısından adalet göstergesi, kamu hizmetleri açısından kalite dibacesi, kamu görevlileri 

bakımından motivasyon gerekçesi ve iş güvencedir” ifadelerini kullandı.

Görevde yükselme ve unvan değişikliği imkan ve sınavlarının kamu görevlilerinin motivasyon gerekçesi ve iş güvencesi 

olduğunu vurgulayan Yalçın, “Bu hassasiyetle tüm kurumlarda uygulama birliği sağlanmalı, görevde yükselme ve un-

van değişikliğinde kurum, kadro ve sınav sayısı artırılmalı, farklılıklar son bulmalı. “İnsanı yaşatan devlet” için persone-

line kariyer-liyakat fırsat ve imkânı yaratan devlet ön şarttır” dedi.
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Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Levent Uslu, Büyük Birlik Partisi 
Genel Başkanı Mustafa Destici’yi ziyaret etti. 

Memur-Sen’den BBP Lideri Destici’ye Ziyaret

Büyük Birlik Partisi Genel Merkezi’nde gerçekleştirilen görüşmede Genel Başkan Ali Yalçın, BBP’nin kuruluş yıl dönü-

münü kutlayarak BBP’nin Türk siyasetinde önemli bir işlev üstlendiğini ifade etti.

Konuşmasında BBP’nin merhum lideri Muhsin Yazıcıoğlu’na Allah’tan rahmet dileyen Yalçın, BBP’nin demokratik ha-

yata katkılarının süreceğine inandıklarını aktardı.

Destici, Memur-Sen Ailesine Teşekkür Etti

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ise Yalçın ve Uslu’ya teşekkür etti.

Memur-Sen’in Türkiye’nin en zor zamanlarında önemli adımlar attığını ve yerinde çalışmalar gerçekleştirdiğini ifade 

eden Destici, Memur-Sen ailesine teşekkürlerini iletti.
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Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Memur-Sen Genel Sekreteri Semih Durmuş, Memur-Sen Genel Başkan 
Yardımcısı Soner Can Tufanoğlu ve Memur-Sen Kadınlar Komisyonu Başkanı Sıdıka Aydın’dan oluşan Me-
mur-Sen Heyeti, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’u makamında ziyaret etti.

Memur-Sen’den Bakan Selçuk’a Ziyaret

Bakanlıkta gerçekleştirilen görüşmede Memur-Sen he-

yeti, çeşitli başlıklardaki talep ve beklentileri Bakan Sel-

çuk’a iletti ve çözüm beklentisinin bulunduğuna işaret 

etti.

Görüşmede Memur-Sen heyeti, çeşitli başlıklardaki ta-

lep ve beklentileri Bakan Selçuk’a iletti ve çözüm bek-

lentisinin bulunduğuna işaret etti.

Açıkta Bekletilen Kamu Görevlileri

Görüşmede ayrıca haklarında yeterli derecede bilgi ve 

belge olmamasına rağmen açığa alınan ancak 3 buçuk 

yıldır herhangi bir işlem yapılmayan kamu görevlilerinin 

durumları da değerlendirildi. Bakan Selçuk, konuya iliş-

kin Memur-Sen’in talebi doğrultusunda inceleme yapa-

caklarını aktardı.

Yalçın, mağduriyetlerin bir an önce giderilmesinin elzem 

olduğuna dikkat çekti ve çözüm beklentisini yineledi.

Yerel Yönetimlerde Sendikal Baskıları Sona 
Erdirecek Düzenleme İvedilikle Yürürlüğe 
Konulmalı

Yalçın, 31 Mart seçimlerinden sonra partisi değişen be-

lediyelerde yaşanan sendikal baskı ve sürgünlere ilişkin 

de, bu türden uygulamaların son bulması adına yeni bir 

düzenlemenin gerekliliğine vurgu yaptı. Yalçın, "Kimi 

belediyeler geçici görevlendirmeye yönelik kötü uygu-

lamalar çalışanları mağdur etmemelidir. Bazı belediye-

ler kendi aralarında anlaşarak personeli izni olmadan 

800 km üzeri yerlere geçici görevle göndermeleri kabul 

edilir bir durum değildir. Böylesine yanlış bir uygulama-

nın bir daha yaşanmaması için gerekli mevzuat düzen-

lemesi acilen yapılmalıdır" dedi.
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Memur-Sen Heyeti Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (ESAM) Genel Merkezini ziyaret ederek ESAM 
Başkanı Recai Kutan ile bir araya geldi. Ziyarette çeşitli istişareler gerçekleştirilerek gündeme dair fikir alış-
verişi yapıldı.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Genel Başkan Yardımcıları Hacı Bayram Tonbul ve Mehmet Emin Esen, 
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nu ziyaret etti.

Memur-Sen’den ESAM’a Ziyaret

Memur-Sen’den Saadet Partisi'ne Ziyaret

Ziyarette Recai Kutan, Memur-Sen’in bugünlere gelmesinde emeği olan Memur-Sen’in duayen isimlerine müteşek-

kir olduklarını belirterek, Memur-Sen’in medar-ı iftiharları olduğunu ifade etti.

Saadet Partisi Genel Merkezinde gerçekleştirilen ziyarette Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 7. Olağan Bü-

yük Kongresi’ni gerçekleştirmeleri dolayısıyla Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nu tebrik etti. 

Saadet Partisi Lideri Karamollaoğlu ise ziyaretlerinden ötürü Memur-Sen Heyetine teşekkürlerini iletti.
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Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Esen ve Sağlık-Sen Genel Başkan Yardımcısı Abdülaziz 
Aslan, Hür Dava Partisi Genel Merkezi’ne ziyarette bulundu.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve Genel Başkan Yardımcıları Hacı Bayram Tonbul ile Soner Can                     
Tufanoğlu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı olarak atanan Selim Bağlı’ya hayırlı olsun zi-
yaretinde bulundu.

Memur-Sen’den HÜDA PAR Genel Merkezi’ne Ziyaret

Memur-Sen’den Bağlı’ya Hayırlı Olsun Ziyareti

Memur-Sen heyetini HÜDA PAR Genel Sekreteri Şehzade Demir ve Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin İmir’in ağırladı-

ğı ziyarette ülke ve siyaset gündeminin konuşuldu. Kudüs ile ilgili başlıkların da ele alındığı görüşmede Memur-Sen 

Genel Başkan Yardımcısı Esen, “Müslümanların ilk kıblesi olan Kudüs için uygulanmak istenen bu planı kabul et-

mek mümkün değil. Bu noktada Türkiye’ye siyasi partileri ile, sivil toplum kuruluşları ile, resmi kurumları ile büyük 

bir sorumluluk düşüyor. Kudüs konusunda toplumun 

tüm kesimlerinin benzer tepkileri göstermesi de bu 

anlamda umut vericidir” diye konuştu.

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin 

Esen, HÜDA PAR’ın ülke siyaseti açısından önemli bir 

misyonu temsil ettiğini belirtirken Genel Sekreter De-

mir ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Gerçekleştirilen ziyarette çalışma hayatı ve emek 

dünyasına dair konular ele alındı. 

Bağlı’ya yeni görevinde başarılar dileyen Yalçın, 

SGK gibi önemli bir kurumun sorumluluğunu üst-

lenen Bağlı’nın yeni görevinde de hayırlı hizmet-

lerde bulunacağını ifade ederek başarı dileklerin-

de bulundu.

Bakan Yardımcısı Bağlı ise Memur-Sen’in çalışma 

hayatında önemli bir paydaş olduğunu belirterek 

ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ziyarette Yalçın, Bağlı’ya Mehmet Akif İnan’ın eser-

lerinden oluşan bir set takdim etti. 
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Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Genel Başkan Yardımcıları Hüseyin Öztürk ve Mehmet Bayraktutar, Ye-
niden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan’nı ziyaret etti.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve  Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul, AK Parti Genel Başkan 
Vekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu’nu AK Parti Genel 
Merkezi’nde ziyaret etti.

Memur-Sen’den Yeniden Refah Partisi'ne Ziyaret

Memur-Sen’den AK Parti’ye Ziyaret

Yeniden Refah Partisi’nin Balgat’ta bulunan Genel Merkezinde gerçekleştirilen ziyarette Memur-Sen Genel Başkanı 

Ali Yalçın, 1. Olağan Büyük Kongresi’ni gerçekleştirmeleri dolayısıyla Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erba-

kan’ı tebrik etti. Erbakan ziyaretlerinden ötürü Memur-Sen Heyetine teşekkürlerini iletti.

İlk olarak Genel Başkan Ali Yalçın ve Genel Başkan 

Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul, AK Parti Genel Baş-

kan Vekili Numan Kurtulmuş ile görüştü.

Gündeme dair istişarelerin gerçekleştirildiği görüş-

mede Kurtulmuş, ziyaretlerinden ötürü Yalçın ve 

Tonbul’a teşekkür etti.

Heyet daha sonra da AK Parti sivil toplum ve halkla 

ilişkilerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Jülide 

Sarıeroğlu’yla biraraya geldi. Görüşmede sivil top-

lum ve çalışma hayatına dair fikir alış verişi gerçek-

leştirildi.

Gündeme ilişkin konuların da görüşüldüğü ziyaret-

lerde Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın,  yapılması 

düşünülen sendikal çalışmalara dair bilgiler verdi.
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Memur-Sen’in de aralarında olduğu sivil toplum kuruluşları, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra 
Zümrüt Selçuk ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı ziyaret etti.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve  Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Esen, Türkiye Gaziler ve Şehit 
Aileleri Vakfı’nı ziyaret etti.

STK’lardan Çalışma Bakanı Selçuk’a 
ve Milli Savunma Bakanı Akar'a Ziyaret

Memur-Sen’den Türkiye Gaziler 
ve Şehit Aileleri Vakfı’na Ziyaret

Her iki ziyarette de Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri Bakan Selçuk ve Akar'a, 

“Sivil toplum kuruluşları olarak devletimizin ve milletimizin yanındayız” mesajı verdiler.

Ziyaretlerde sivil toplum kuruluşları, Türkiye’nin başlattığı Bahar Kalkanı Harekâtı’na desteklerini iletirken, 34 aske-

rin şehit olmasıyla sonuçlanan hain saldırılara karşı da tepkilerini dile getirdiler.

Ziyarette, Memur-Sen olarak ülkemizin ve milletimizin güvenliği uğruna canlarını veren şehitlerimize ve sağlıkla-

rından olan gazilerimize büyük bir minnet borçlu olduklarını ifade eden Yalçın, “Bu alanda kıymetli faaliyetler gös-

teren Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı’na teşekkürü 

bir borç biliyorum. Memur-Sen olarak bizler de bu faali-

yetlere elimizden geldiğince desteklerimizi sunuyoruz, 

sunmaya da devam edeceğiz” dedi.

Yalçın ziyarette İdlib’teki rejim unsurlarınca gerçekleşti-

rilen hain saldırılarıda şehit olan askerlerimize Allah’tan 

rahmet, gazilere ise acil şifalar diledi.
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Memur-Sen’den 
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a Ziyaret
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve Genel Başkan Yardımcısı Soner Can Tufanoğlu, Çevre ve Şehircilik 
Bakanı Murat Kurum’u ziyaret etti. 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığındaki ziyarette koronavirü-

se karşı alınan tedbirler kapsamında maske kullanılarak 

ve sosyal mesafeye uyularak görüşme gerçekleştirildi. 

Görüşmede Genel Başkan Ali Yalçın ve Kurum çeşitli ko-

nularda istişarelerde bulundu.

Bakan Kurum, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile 

getirerek Genel Başkan Ali Yalçın ve Genel Başkan Yar-

dımcısı Soner Can Tufanoğlu’na teşekkürlerini iletti.

Memur-Sen de Bu Mücadeleye Büyük Katkılarda 
Bulundu

Kurum, Türkiye’nin koronavirüs salgınına (Covid-19) 

karşı topyekûn bir mücadele içinde olduğunu hatırlata-

rak, Memur-Sen’in de bu mücadeleye büyük katkılarda 

bulunduğu ifade etti. Memur-Sen’e gerek farkındalık 

çalışmaları konusunda gerekse de yaptığı bağışlar ne-

deniyle teşekkür eden Kurum, Memur-Sen Konfederas-

yonu’nun üstlendiği rolün büyük olduğuna işaret etti.

Memur-Sen ve Bayındır Memur-Sen’in önemli bir pay-

daş olduğunu dile getiren Kurum, Türkiye’nin sorunları-

nı çözme noktasında sivil toplumun desteğinin ve öne-

rilerinin çok önemli olduğunun altını çizdi. 

Ziyarette Yalçın, Türkiye’nin diğer dünya ülkelerinin ak-

sine çok daha bilinçli ve doğru eylem planlarını uygula-

yarak salgınla etkin bir şekilde mücadele ettiğinin altını 

çizdi.
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Yalçın ve STK Temsilcilerinden 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a “İdlib İçin Destek” Ziyareti
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın’ın da aralarında bulunduğu sivil toplum kuruluşu temsilcileri, İdlib 
Harekatı’nda desteklerini belirtmek üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi.

Heyet, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ‘devletimizin yanındayız’ me-

sajı verirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan da, Türkiye'nin Suriye 

sınırlarında ve özellikle İdlib'de tarihi bir mücadele verdiği bu 

dönemde, gösterdikleri birlik ve beraberlik için STK temsilcile-

rine teşekkür etti.

Erdoğan: Her Zaman İfade Ettiğim Gibi Türkiye'nin En 

Büyük Gücü İşte Bu Birliği, Beraberliği, Kardeşliği ve 

Dayanışmasıdır

Kabul ettiği sivil toplum kuruluşlarının, işçisinden işverenine, 

memurundan çiftçisine, esnafından sanayicisine kadar milletin 

her kesimini temsil ettiğini belirten Erdoğan, "Her zaman ifade 

ettiğim gibi Türkiye'nin en büyük gücü işte bu birliği, beraber-

liği, kardeşliği ve dayanışmasıdır. Bizler böyle yumruk gibi bir 

arada olduğumuz, bir duvarın tuğlaları gibi birbirimize kenet-

lendiğimiz sürece Allah'ın izniyle bu ülkenin sırtını yere getire-

bilecek hiçbir güç yoktur" ifadelerini kullandı.

Neyrab Havaalanı'nın dün kullanılamaz hale ge-

tirildiğine dikkati çeken Erdoğan, STK temsilcile-

rine şöyle seslendi:

"Sizlerden beklentimiz, bu mücadeleye kendi 

alanınızdaki gayretlerinizle destek vermenizdir. 

Şayet Türkiye'nin son 17 yılda diğer alanlarla 

birlikte savunma sanayinde kat ettiği mesafe ol-

masaydı, bugün böyle bir mücadeleyi çok daha 

zor şartlarda yürütmeye çalışıyor olacaktık. Çün-

kü birileri 'silah, mühimmat göndersin de ondan 

sonra ben bu mücadeleyi yürüteyim' derseniz, 

sizi geçmişte olduğu gibi yaya bırakırlar. Böyle de 

yaptılar."

Türkiye'nin kendi silahını üretip, bunlarla müca-

deleyi sürdürdüğünü dile getiren Erdoğan, şun-

ları kaydetti:
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"Kimsenin inayetine, desteğine, yar-

dımına ihtiyaç duymadan harekat-

larımızı icra edebiliyorsak bugüne 

kadar döktüğümüz terler, elde etti-

ğimiz neticeler sayesindedir. Artık 

bizim yerli İHA'larımız, SİHA'larımız 

var ve bütün bunlarla beraber bu-

ralarda icra-i faaliyet yapıyoruz. 

Geleceğimize daha güvenle baka-

bilmek için, sahada askerimizle, 

ticarette, sanayide, tarımda, üre-

timde, hizmette sizlerle saflarımızı 

daha sıklaştırarak yolumuza devam 

etmemiz gerekiyor. Sizler daha çok 

çalışarak, daha çok üreterek, daha 

çok ihraç ederek, daha çok istihdam 

sağlayarak hem kendiniz daha çok 

kazanacak, hem de ülkemize daha 

çok kazandıracaksınız. Rabbimden 

tüm şehitlerimizin şehadetini mü-

barek eylemesini, onları cennetiyle, 

cemaliyle müşerref kılmasını niyaz 

ediyorum. Gazilerimize Rabbimden 

şifalar temenni ediyorum. Temen-

nimiz bir an önce bu mücadeleyi 

zaferle neticelendirerek daha fazla 

kan dökülmesinin önüne geçmektir. 

Bunun için sahadaki mücadelemiz 

yanında tüm diplomatik kanalları 

kullanıyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahar 

Kalkanı Harekatı'na destek verdikle-

ri, şehitlerin acısına ortak oldukları, 

birliği ve beraberliği teyit ettikleri 

için sivil toplum kuruluşları temsilci-

lerine teşekkür ederek konuşmasını 

bitirdi.
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Memur-Sen’den Özhaseki ve 
Usta’ya Ziyaret

Yalçın’dan ASBÜ 
Rektörü Arıcan’a
ZiyaretMemur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Genel Başkan Yar-

dımcısı Mehmet Emin Esen ve Memur-Sen Kadınlar Ko-
misyonu Başkanı Sıdıka Aydın’dan oluşan heyet, AK Parti 
Genel Başkan Yardımcıları Mehmet Özhaseki ve Leyla Şa-
hin Usta’yı ziyaret etti.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Genel 
Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Esen ile 
birlikte Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan’ı ziyaret 
etti.

Ak Parti Genel Merkezi’nde gerçekleştirilen ziyaretlerde Me-

mur-Sen Genel Başkanı Yalçın ve beraberindeki heyet, ilk ola-

rak bir süre önce geçirdiği trafik kazasında yaralanan Ak Parti 

Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki’yi ziyaret etti. Yal-

çın, teşkilat çalışmaları kapsamında il dışı ziyaretlerinde bu-

lunduğu esnada çalışma arkadaşları ile birlikte kaza geçiren 

Özhaseki’ye geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Ülke ve yerel 

yönetimler gündeminin de konuşulduğu ziyarette Ak Parti Ge-

nel Başkan Yardımcısı Özhaseki, ziyaretten duyduğu memnu-

niyeti dile getirerek Memur-Sen heyetine teşekkür etti. 

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın ve beraberindeki heyet daha 

sonra yakın zamanda babası Alaaddin Şahin’i kaybeden Ak 

Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta’ya taziye zi-

yaretinde bulundu. Merhuma Allah’tan rahmet dileyen Yalçın, 

Şahin Usta’ya da sabır dileklerinde bulundu.

Üniversite’nin tarihi Ulus meydanında bulunan 

yerleşkesinde gerçekleşen ziyarette eğitim gün-

demi ve akademik sendikacılık çalışmaları ko-

nuşuldu.

Yakın zamanda Memur-Sen tarafından yapıl-

ması planlanan sempozyumların da ele alın-

dığı görüşmede Memur-Sen Genel Başkanı Ali 

Yalçın, akademik sendikacılığı benimseyen Me-

mur-Sen’in ASBÜ ile birlikte proje yürütmekten 

mutluluk duyduklarını ifade etti.

ASBÜ Rektörü Arıcan ise ziyaretten duyduğu 

memnuniyeti dile getirerek Memur-Sen’in aka-

demi dünyasıyla geliştirdiği ilişkileri ve projeleri 

değerli bulduğunu belirtti.

Ziyaret sonunda Yalçın, Rektör Arıcan’a Mehmet 

Akif İnan eserlerinden oluşan bir set takdim etti.
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Genç Memur-Sen’de Bayrak Değişimi
Memur-Sen bünyesinde faaliyet gösteren Genç Memur-Sen’de Eyüp Beyhan bayrağı Mustafa Başkara'ya 
devretti. Genç Memur-Sen Kurucu Başkanı Eyüp Beyhan’ın Büro Memur-Sen yönetimine seçilmesinin ar-
dından Genç Memur-Sen başkanlığına Mustafa Başkara atandı. Memur-Sen Konfederasyonu’nda gerçek-
leştirilen devir-teslim törenine, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı 
Levent Uslu, Büro Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı ve Eski Genç Memur-Sen Başkanı Eyüp Beyhan, 
Genç Memur-Sen Başkanı Mustafa Başkara ve telekonferansla Türkiye’nin dört bir yanından 500’ü aşkın 
Genç Memur-Sen İl Başkanı ve Adem Topluluğu Üniversite Başkanları katıldı.

Burada konuşan Genel Başkan Ali Yalçın, “Kadir Gecesi ve 19 Ma-

yıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı gibi iki anlam ve 

mana yüklü günde gerçekleşen bu devir teslim, güzel çalışmala-

ra, hayırlı adımlara vesile olur inşallah” dedi.

Genç Memur-Sen’in kuruluşundan bugüne önemli bir mesafe 

kaydettiğini belirten Yalçın, “Bu mesafenin kat edilmesinde şüp-

hesiz önemli pay sahibi teşkilatın liderliğini yapan Eyüp Beyhan 

kardeşimizdi. Kendisine şimdiye kadar verdiği emekler için, gay-

reti için ve teşkilatı bu noktaya getirdiği için teşekkür ediyorum” 

diye konuştu.

“Genç Memur-Sen, Memur-Sen’in 27 yıllık tecrübesi içerisin-

de yeni bir okuldur yeni bir ekoldür” diyen Yalçın, Genç Me-

mur-Sen’in sendikal hareketler içinde gıpta ile 

bakılacak bir noktada olduğunu vurgulayarak 

“Sendikacılığın alaylı değil mektepli yapılabile-

ceğine dair bir atılımdır. Genç Memur-Sen’in şim-

diye kadar ortaya koydukları bunun teminatıdır. 

8 yıllık tecrübe gençlik teşkilatı açısından Me-

mur-Sen için bir adımdı. Şimdi yeni adımlar yeni 

atılımlar zamanı” ifadelerini kullandı.

Genç Memur-Sen teşkilatlarının illerde daha aktif 

olmasını isteyen Yalçın, “Önümüzde mevcutu çe-

likleştirmek var. Kapasite genişletmek var. Daha 

aksiyoner bir yapıya evrilmek var.İllerde teşkila-

tımızda uyum içerisinde güzel çalışmalara imza 



Haziran 2020

100 Memur-Sen Bülten 2020

attınız ve bu çalışmalara bundan sonra daha aksiyoner olma dö-

nemidir. Teşkilatımızın yükünü hafifletme zamanı gelmiştir. Çün-

kü Genç Memur-Sen belli bir evreyi geride bırakmıştır. Artık yeni 

ufuklara doğru yol alma zamanı gelmiştir” şeklinde konuştu.

“Genç Memur-Sen Teşkilatları heyecanımızı artırıyor, mesuliyeti-

mizi hatırlatıyor” diyen Yalçın “Kurulduğu günden bugüne kadar 

Genç Memur-Sen çok önemli işlere imza attı. Her biri geleceğe 

dair birer tohum birer filiz mahiyetinde olan bu çalışmalar dalga 

dalga büyüyerek tüm Türkiye’ye yayıldı. 7 güzel adam kütüpha-

nelerinden, hatıra ormanlarına, pek çok alanda gerçekleştirilen 

sosyal sorumluluk faaliyetlerine kadar pek çok çalışma bizleri 

son derece gururlandırdı. Son olarak tüm Türkiye’ye yayılan ve 

binlerce öğrencinin yüzlerce öğretmenin yer aldığı Bir Bilenle 

Bilge Nesil projesi Genç Memur-Sen’in en kıymetli çalışmala-

rından biri oldu. Şimdiye kadar yapılan bu çalışmalarda emeği 

geçen bütün genç kardeşlerime teşekkür ediyorum” ifadelerini 

kullandı. 

Genç Memur-Sen’in yeni dönemde kapasite arttırması gerekti-

ğini ifade eden Yalçın, değişen dünyada gençliğin dinamizmine 

ve fikirlerine de her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulduğu-

nu söyledi. Yalçın ayrıca Memur-Sen bünyesinde yer alan bütün 

sendikaların birikimlerinin Genç Memur-Sen için hazır olduğu-

nu belirterek “Genç Memur-Sen özellikle Bir Bilenle Bilge Nesil 

projesi kapsamında ağırlıklı olarak Eğitim Bir-Sen üzerinden bir 

çalışma yürütüyordu. Bundan sonraki dönemde diğer sendika-

larımızın birikimlerinden de faydalanarak çalışmaların kapsa-

mının daha da genişlemesi gerektiğini düşünüyorum. Genç Me-

mur-Sen’in yapacağı çalışmalar için önünde geniş bir sendikal 

birikim durmaktadır bu fırsatı da en iyi şekilde kullanacağınıza 

inanıyorum” şeklinde konuştu.

Yalçın,” Mustafa Başkara başkanımız bugün bir 

bismillah diyor. Bundan sonra bayrağı daha yuka-

rılara taşımak için sizlerin de desteği ile bir gayret 

ortaya koyacak. Ben kendisine her türlü desteği 

sunacağımızı belirtmek istiyorum” diyerek sözle-

rini noktaladı.

Uslu: Genç Memur-Sen Yeni Atılımları 
Gerçekleştirecek Birikime ve Heyecana 
Sahiptir

Programda Genç Memur-Sen teşkilatlarına sesle-

nen Memur-Sen Gene Başkan Yardımcısı Levent 

Uslu ise Genç Memur-Sen’in kendileri için önemli 

bir yere sahip olduğunu belirterek yeni dönemde 

daha yeni çalışmaların beklentisi içinde oldukla-

rını söyledi. Uslu, çalışmaları için Beyhan’a teşek-

kür ederek “Eyüp Beyhan kardeşimize çok teşek-

kür ediyorum emeklerine katkılarından dolayı. 

Allah hepimize yüz akıyla görevlerimizi sorum-

luluklarımızı devredeceğimiz imkan nasip etsin. 

Memur-Sen olarak bizler Genç Memur-Sen’imiz-

den çok şey bekliyoruz ve umutluyuz. Sadece biz-

ler değil eminim ülkemiz de, böylesine genç ve di-

namik bir teşkilattan çok şey bekliyor. Dünya, yeni 

sorunlara, yeni gelişmelere, yeni imkanlara gebe. 

Bu dönemde Genç Memur-Sen’in atılım dönemi 

olacaktır. Genç Memur-Sen, kendi kapasitesini 

aşacak, yeni bir perspektif kazandıracak birikime 

de heyecana da dinamizme de sahip bir teşkilat-

tır. Bu bağlamda ben yeni dönemin hayırlara vesi-

le olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.
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Beyhan: Gök Kubbede Hoş Bir Seda Bıraktık

Görevini devreden Genç Memur-Sen Eski Başkanı Eyüp 

Beyhan ise, destekleri ve çalışmalarına olan inancı için Me-

mur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın’a teşekkür ederek başladığı 

konuşmasında “Gökkubbede hoş bir seda bıraktığımızı düşü-

nüyorum. Bütün teşkilatlarımız olarak var gücümüzle çalıştık. 

Memur-Sen içerisinde bir yıldız gibi parlayan Genç Memur-Sen 

içerisinde yetiştiği teşkilatın ilkelerini kuşanarak kısa sürede 

farkını ortaya kodu” diye konuştu.

Genç Memur-Sen’in çığır açan bir hareket olduğunu ifade 

eden Beyhan, Genç Memur-Sen çatısı altında ehliyetli ve liya-

katli gençlerin yetiştirildiğini sözlerine ekledi.

Başkara: Sağlam Temeller Üzerine İnşa Edilmiş 
Çalışmaları Daha Güçlü Bir Şekilde Devam Ettireceğiz

Genç Memur-Sen Başkanlığına atanan Mustafa Başkara ise 

“Gençlik bayramını evlerimizde yaşadığımız bugünlerde Genç 

Memur-Sen ve ADEM topluluğumuz için farklı bir heyecanı da 

paylaşıyoruz” diyerek başladığı konuşmasında “Bugün Tür-

kiye’nin teşkilatlı en büyük sivil gençlik teşkilatı olan Genç 

Memur-Sen’in bayrağını devralıyoruz. Sivil toplum işleri, yüre-

ğinde dava bilinci ve şuuru taşıyan kişilerle yürütülür. Biz de 

bugün yaklaşık 500 arkadaşımızın şahitliği ile bu bayrağı dev-

ralacağız” ifadelerini kullandı. 

Mevcut çalışma ve projelerin devam edeceğini belirten Baş-

kara, “Yeni atılım döneminde hedeflediğimiz atılımlara dair 

bugüne kadar sağlam temeller üzerine inşa 

edilmiş ve teşkilatımızın yürüttüğü tüm proje-

leri daha da güçlü bir şekilde devam edecektir” 

diye konuştu.

Eğitim faaliyetlerinin artacağını ve yeni imkan-

lar dahilinde herkese açık hale geleceğini vur-

gulayan Başkara “İçinde bulunduğumuz koro-

na virüs süreci yeni dezavantajlar ve avantajlar 

türetti. Biz bu sürecin avantajlarından fayda-

lanmak suretiyle online sistemleri daha aktif 

kullanacağız. Online eğitimlerimiz bayramdan 

sonra farklı bir yapıyla devam edecek. Üniversi-

teli kardeşlerimiz için de bu eğitim bu program-

larını tüm Türkiye’den ulaşılır hale getireceğiz. 

Günümüzde bilişim teknolojileri yapay zekâ gibi 

konular önemli bir ilerleme kaydediyor. Bizler 

de bu konuda faaliyet gösteren kurum ve kuru-

luşlarla iş birliği yaparak teşkilat mensuplarımı-

zın eğitimlerini sağlayacağız” şeklinde konuştu.

Türkiye’de yaşayan yabancı uyruklu öğrencilere 

de değinen Başkara “Uluslararası öğrenci po-

tansiyelimiz var. Bu arkadaşlar bizim dünyaya 

açılan kapımız demek. Bu kardeşlerimizin el-

lerinden tutacağız. Daha önce gerçekleştirilen 

Uluslararası liderlik akademisi gibi programla-

rında kapsamını genişleterek bu arkadaşlarımı-

za ulaşacağız” diye konuştu.
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Yalçın, Engelliler Komisyonu İl Temsilcileriyle 
Video Konferans Toplantısı Gerçekleştirdi
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Genel Başkan Yardımcısı Levent Uslu ve Memur-Sen Engelliler Komis-
yonu Başkanı Erhan Özcan Memur-Sen bünyesinde faaliyet gösteren Memur-Sen Engelliler Komisyonu İl 
Temsilcileriyle video konferans toplantısı gerçekleştirdi.

Memur-Sen Konfederasyonu Genel Merkezinde gerçekleştirilen 

toplantının açılışında konuşan Memur-Sen Genel Başkanı Ali 

Yalçın, Memur-Sen Engelliler Komisyonu’nun önemli bir faaliyet 

alanında çalışmalar yaptığını ifade ederek, geçmişten bugüne 

yaptıkları faaliyetler nedeniyle tüm Memur-Sen Engelliler Ko-

misyonu teşkilatlarına müteşekkir olduklarını ifade etti.

10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla gerçekleştirilen top-

lantının ana temasını ise, “Engelimiz Engel Olmasın” başlığı 

oluşturdu.

Bu temayla sadece bu hafta aralığında değil yılın 

tüm günlerinde farkındalığın olması gerektiğine, 

Engelli Haftasının bir kutlama olmadığına dikkati 

çeken Yalçın, “10-16 Mayıs Engelli Haftasını en-

gellerin aşıldığı, toplumsal dayanışma ve farkın-

dalığımızın arttığı, farklılıklarımızla birlikte gelişip 

güçlendiğimiz günlerin başlangıcı olmasını dili-

yoruz” ifadelerini kullandı.

Programda Memur-Sen Engelliler Komisyonu 

Erhan Özcan da kısa bir selamlama konuşması 

yaparak çalışmalar hakkında Memur-Sen Genel 

Başkanı Ali Yalçın’a bilgi verdi.

Günün anlamına binaen, Genel Başkanı Ali Yalçın 

tüm engellilere işaret diliyle “Engelli kardeşlerimi-

zi seviyoruz” mesajı da vermeyi unutmadı.
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Tüm Emeklileri Örgütlü Mücadelemize Davet Ediyoruz

Memur-Sen bünyesinde faaliyet gösteren Emekli Memur-Sen Emekliler Günü nedeniyle yaptığı yazılı 
açıklamada emeklileri örgütlü olmaya çağırdı. 

Memur-Sen bünyesinde faaliyet gösteren Emekli Memur-Sen 

Emekliler Günü nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada emeklileri 

örgütlü olmaya çağırdı. 

Memur-Sen bünyesinde faaliyet gösteren Emekli Memur-Sen, 

30 Haziran Emekliler Günü nedeniyle yazılı bir açıklama yayım-

ladı. Emeklilerin tamamına yakının yoksulluk sınırının altında 

ücret aldıkları vurgulanan açıklamada mali kazanımların ör-

gütlülükle mümkün olabileceği ifade edildi.

Emekli Memur-Sen Genel Başkanı Ali Küçükkösen’in imzasını 

taşıyan yazılı açıklamada başta kamu görevlisi emeklisi olmak 

üzere tüm emekliler, Türkiye’nin en büyük konfederasyonu ça-

tısı altında örgütlü güce katılma çağrısında bulunuldu.

Emeklilerin taleplerinin de sıralandığı yazılı açıklamada 

“Ömürlerinin büyük bölümünü, kamu görevlisi, işçi ya da iş-

veren sıfatlarıyla milletin esenliğinin temini ve egemenliğinin 

tahkimi noktasında hizmet ve mal üretimi faaliyetlerine tahsis 

eden, alın ve akıl teri akıtarak Türkiye’nin kalkınmasına, mille-

timizin felah ve refahına vesile gayretlerini üstlenen emeklileri-

mizin, emektar emekçilerimizin Emekliler Günü 

kutlu olsun” ifadelerine yer verildi. 

Açıklamada ayrıca emeklilerin örgütlülüğünün 

artması gerektiğine vurgu yapılan açıklamada 

“Eski Türkiye’nin Korku üreten, kaygı geliştiren, 

yasak ve sınırlamalara dayalı hüküm ve uygula-

malarının bir çok alandan temizlenmesine pay-

daşlık ve sivil toplum zemininde öncülük yapan 

Memur-Sen’in ilkelerine, değerlerine ve emek 

mücadelesi birikimine dayalı olarak emeklilere 

ve emeklilerin örgütlenmesine dair mücadele-

nin Türkiye’deki adresi Emekli Memur-Sen’dir. 

Bu tarihi gerçek ve soylu mücadele özgüveni 

içerisinde bütün emeklilerimizi, Emekli Me-

mur-Sen ailesinin ve soylu mücadelemizin men-

subu olmaya davet ediyoruz. Emeklilerin sen-

dika kurmasına ve sendika üyesi olmasına dair 

fiili mahrumiyeti ve mağduriyeti bitiren irade ve 

kararlılığa ortak olmaya, Eski Türkiye’nin bir ba-

kiyesini daha çöpe atmaya dair davetimiz, eme-

ği değerli kılma, ekmeği artırma noktasındaki 

soylu mücadelemizin vazgeçilmezidir. Emekli-

lerin, örgütlü mücadelesinin zirve adresi Me-

mur-Sen çatısı altında faaliyet gösteren Emekli 

Memur-Sen’dir” denildi.  

Emeklilere çağrıda bulunulan yazılı açıklamada 

ayrıca “Emeklilerin problemlerini de çözümleri 

de biliyoruz. Sorunları çözmek için durmaksı-

zın çalışıyoruz. Sesimizin daha gür çıkması için 

bütün emeklilerimizi Emekli Memur-Sen çatısı 

altında toplanmaya, bu onurlu mücadeleye güç 

vermeye, katkı sunmaya çağırıyoruz” ifadelerine 

yer verildi.
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Memur-Sen Kadın Komisyonu “Pandemi Süreci ve 
Sonrasında Çalışma Hayatı ve Sendikacılık” 
İstişare Toplantısını Gerçekleştirdi
Memur-Sen Kadın Komisyonu, “Pandemi Süreci ve Sonrasında Çalışma Hayatı ve Sendikacılık” başlığı ile 
bir istişare toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıya Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Memur-Sen Kadın Ko-
misyonu Başkanı Sıdıka Aydın, Memur-Sen ve bağlı sendikaların 81 il kadın komisyonu temsilcisi katıldı.

Video konferans ile gerçekleştirilen istişare toplantısına 81 ilden 

temsilciler bir araya gelerek pandemi sürecinde yapılanları ve 

pandemiden sonraki sendikal yaşamı değerlendirdi.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Memur-Sen Kadın Komis-

yonu’nun pandemi sürecinde örnek çalışmalara imza attığını 

belirterek kadın örgütlenmeleri arasında Memur-Sen Kadın Ko-

misyonu’nun gurur duyulacak bir yerde olduğunu belirtti.

Yalçın, Kadın Komisyonu üyelerinin sorumluluk 

alarak örnek çalışmalara imza attıklarını ifade 

ederek “Memur-Sen Kadın Komisyonumuz her 

zaman olduğu gibi bu pandemi sürecinde de so-

rumlu ve duyarlı davranarak üzerine düşen görevi 

yapmıştır. Vefa destek gruplarında görev alan pek 

çok teşkilat mensubumuz olduğunu biliyorum. 

Bunun dışında çeşitli şekillerde de bu sürece kat-

kı sunarak örnek bir davranış sergilemişlerdir” 

diye konuştu.

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, Memur-Sen’in 

bağlı tüm sendikaları ve komisyonları ile salgın-

la mücadeleye destek verdiklerini vurgulayarak 

“Salgının ülkemizde görülmesinin başlangıcın-

dan bu yana her anlamda ve her alanda bu mü-

cadeleye destek verdik. Maske ve siperlik temi-
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ninden, konukevlerimizi sağlık çalışanlarına tashihine 

kadar pek çok adım attık. Biz Bize Yeteriz Türkiyem kam-

panyası ve Şimdi Vefa Zamanı kampanyasına verdiğimiz 

destek toplamda 4 Milyonu aştı. Gerek kurumsal gerekse 

teşkilat mensuplarımızın bireysel destekleri ile salgına 

karşı mücadelenin bir parçası olmaya çalıştık” şeklinde 

konuştu.

Yalçın, Koronavirüs salgınının pek çok şeyi değiştireceği-

ne dikkat çekerek “Bu salgın, tarihin geçmiş dönemlerin-

de olduğu gibi mevcut düzenimizin ve standartlarımızın 

değişmesine neden olacaktır. Bu değişimden etkilene-

cek şeylerin başında da şüphesiz çalışma hayatı ve ona 

bağlı olarak sendikalar geliyor. Ama değişmeyecek bir 

şey var ki o da emeğin hakkı ve adaletin gereğidir. Bu 

yüzden adalet çağrısına daha fazla ihtiyacımızın olaca-

ğı, emeğin her zamankinden daha fazla önemli olacağı 

bir döneme giriyoruz. İnsan var oldukça emek, emek var 

oldukça adalet ihtiyacı var olacaktır” ifadelerini kullandı.

Aydın: İyi Sendikacılık Aslında İyi İlişkiler Demektir

Memur-Sen ve Eğitim Bir-Sen Kadın Komisyonu Baş-

kanı Sıdıka Aydın ise yaptığı açış konuşmasında Kadın 

Komisyonu üyelerinin fedakarca çalışarak salgınla mü-

cadeleye çeşitli şekillerde destek verdiklerinin altını çiz-

di. Aydın, “Teşkilat mensuplarımızın iyi bir vatandaş ve 

insan olmanın bilinciyle bu dönemde örnek işlere imza 

attıklarını görüyoruz. Kimi arkadaşımız vefa destek grup-

larında gönüllü olarak yer alarak vatandaşlara hizmet 

götürmüş, kimi arkadaşımız sağlık çalışanlarımız için 

evlerinde yiyecek yapmışlar. Kimi arkadaşımız ise yine 

kendi imkanlarıyla ya da kurumlarımızın atölyelerinde 

maske ve siperlik üretimine destekte bulunmuş. Eğitim-

lerine evde devam etmek zorunda kalan çocuklarımıza 

okul ortamını aratmayacak hazırlıklar yapmışlar. Çoğu 

teşkilat mensubu arkadaşımız ise başlatılan yardım 

kampanyalarına destek olmuş ve kampanyayı duyur-

mak adına çalışmalarda bulunmuş. İyi sendikacılık as-

lında iyi insani ilişkiler demektir. Bunun ne kadar doğru 

olduğunu teşkilatımızın salgınla mücadeleye verdiği 

destek ile daha iyi görmüş olduk” diye konuştu.

Salgın döneminde teşkilat çalışmalarına da ara verilme-

diğini ifade eden Aydın, bölgesel istişare ve eğitim top-

lantılarına videokonferans ile devam edildiğini belirte-

rek “Bu süreci atıl bir şekilde geride bırakamazdık. Hem 

örgütlülüğümüzü büyütebilmenin yollarını, hem teşkilat 

çalışmalarımızı güçlendirecek çalışmaları hem de sal-

gından sonra yapılacaklar noktasında sürekli istişare 

halinde olduk. Teknolojinin imkanlarını kullanarak üze-

rimize düşen sorumluluklarımızı ve gelecek projelerimizi 

değerlendirdik. Emek mücadelesi var oldukça örgütlü-

lüğe, örgütlülük oldukça da kadınların mücadelesine ve 

birliğine her zaman ihtiyaç olacaktır” şeklinde konuştu.

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın ve Kadın Komisyonu 

Başkanı Aydın’ın konuşmasından sonra il temsilcileri de 

söz alarak değerlendirmelerini paylaştılar.



Haziran 2020

106 EĞİTİM-BİR-SEN

Yalçın, Millî Eğitim Bakanı Selçuk ile Eğitim Çalışanlarının 
Sorunlarını ve Beklentilerini Görüştü
Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’la bir görüşme yap-
tı. Eğitim-Bir-Sen Genel Sekreteri Latif Selvi’nin de hazır bulunduğu görüşmede, eğitim çalışanlarının çö-
züm beklediği sorunlar ele alındı.

Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Millî Eği-

tim Bakanı Ziya Selçuk’la bir görüşme yaptı. Eğitim-Bir-Sen Ge-

nel Sekreteri Latif Selvi’nin de hazır bulunduğu görüşmede, eği-

tim çalışanlarının çözüm beklediği sorunlar ele alındı.

Eğitim Bir-Sen Genel Başkan Ali Yalçın, 2017 yılında “Eğitim Yöne-

timinde Liyakat ve Kariyer Sistemi” raporu hazırlayarak gündeme 

getirdikleri, somut bir model önerisi ortaya koydukları ve Bakan-

lıkla da bu temelde bir sistemin hayata geçirilmesi konusunda 

prensipte mutabık kalınan eğitim yönetiminde kariyer sistemine 

ilişkin düzenlemenin bir an önce çıkması gerektiğini ifade ede-

rek, “Liyakat ve kariyer ekseninde okul yöneticilerinin profesyo-

nel anlamda mesleki gelişimlerinin sağlanması, öğretmenlik ve 

yöneticilik tecrübelerinin harmanlanması ve eğitim yöneticili-

ğinin bir kariyer mesleğine dönüştürülmesi için süreç nihayete 

erdirilmelidir” dedi.

Sorumluluk Sınavları Süreci Netleştirilmelidir

2019-2020 eğitim ve öğretim yılında sorumlu geçilen dersleri kap-

sayacak şekilde yapılacak sorumluluk sınavlarına 9, 10, 11 ve 12. 

sınıf öğrencileriyle hazırlık sınıfı öğrencilerinin katılacaklarının 

ilan edildiğini belirten Yalçın, şöyle devam etti: “Ancak 16 Mart 

tarihinden bu yana yüz yüze eğitime ara verilmesi 

ve mesleki çalışmaların uzaktan eğitim suretiyle 

yapılması kararı sonrası, öğretmenlerimizin büyük 

kısmı görevli bulundukları ilçe/il dışında bulun-

ması nedeniyle sınavlarda görev alacak personel 

sıkıntısı doğacaktır. Sorumluluk sınavının 12. sınıf-

lar için yapılması, diğer sınıfların sınavlarının Eylül 

ayına ertelenmesi uygun olacaktır.”

Öğretmenlik Meslek Kanunu İle İlgili Süreç 
Hızlandırılmalıdır

Ali Yalçın, Öğretmenlik Meslek Kanunu konusunda 

öğretmenler arasında büyük bir beklenti oluştu-

ğunu, Bakanlığın da bu konudaki söylemlerinin ve 

2023 Eğitim Vizyonu gibi belgelerdeki vurguları-

nın, somut sonuçların görülmesi noktasında bek-

lentiyi daha da artırdığını belirterek, Öğretmenlik 

Meslek Kanunu’nun çıkarılması konusunda Ba-

kanlığın süreci hızlandırmasını, somut adımları 

bir an önce atmasını istedi.

Salgının Eğitim Sistemine Etkisi Konusunda 
Şûra Düzenlenmelidir

Kovid-19 salgın sürecinin eğitim sistemine etkisi 

konusunda bir şûra düzenlenmesi gerektiğini ifa-

de eden Yalçın, sözlerini şöyle tamamladı: “Okul-

da yüz yüze gerçekleştirilen mevcut eğitime ilave 

olarak esnek öğretim usullerinin, bu çerçevede 

eğitim yönetiminin, yöneticilerin ve öğretmenle-

rin rollerindeki ve mesleklerini ifalarındaki muhte-

mel değişim ve dönüşümün ele alınacağı bir Millî 

Eğitim Şûrası ivedilikle toplanmalıdır.”
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Sağlık-Sen’in Girişimleriyle Lisans Tamamlamanın 
Önündeki Engel Kalktı
Sağlık-Sen’in YÖK ve üniversitelerle gerçekleştirdiği koordineli çalışmalar neticesinde tüm sağlık çalışan-
ları bugün yayınlanan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) kılavuzuyla sağlık lisansiyeri olabilecek.

Sağlık-Sen’in yoğun mücadelesi neticesinde tüm 

üniversitelerde sağlık üst öğrenimi sayılacağı 

yeni bölümler açılarak kontenjanlar arttırıldı. 

Sağlıkta lisans tamamlama programına 6569 

sayılı kanunun yürürlüğe girdiği tarih olan 19 Ka-

sım 2014 sonrası ön lisans mezunu olan sağlık 

çalışanları başvuramıyordu. Yeni bölümlerin açıl-

ması ve kontenjanların arttırılmasıyla artık 2014 

sonrası mezun olan sağlık çalışanları da DGS ara-

cığıyla sağlık lisansiyerleri olabilecek.

Sağlık çalışanlarına lisans tamamlama hakkı, 

2014 yılında Sağlık-Sen’in programında Cumhur-

başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından sözü 

verilmiş ve daha sonra yasalaşarak kazanıma dö-

nüşmüştü. Lisans tamamlamanın yasalaştığı 19 

Kasım 2014 tarihi sonrası ön lisans mezunu olan 

sağlık çalışanlarının mağduriyeti DGS aracılığıy-

la yeni bölümlerin ve kontenjanların açılmasıyla 

aşılmış oldu. 2019 yılında 5 bin 650 olan sağlık 

yönetimi ve sosyal hizmet lisans programı kon-

tenjanı bu yıl 14 bin 150’ye yükseltildi.

SAĞLIK-SEN

DGS Aracılığıyla Sağlık Lisansiyerliğine Kalıcı Düzenleme

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunana Sağlık-Sen Genel 

Başkanı Semih Durmuş, 2014 sonrası mezun olan ön lisans me-

zunlarının, lisans tamamlama hakkı elde etmesi için mücadelemiz 

yıllardır sürüyordu. Konunun önündeki engellerin kaldırılması için 

çalışmalarımızı sürdürdük. Dikey Geçiş Sınavı ile lisans tamamla-

ma arasındaki farkları ortaya çıkardık. Lisans tamamlama da sağlık 

yönetimi bölümüne 39 tane ön lisans bölümü başvuru yaparken 

DGS’de sadece 14 bölümün olduğunu ve kontenjan sayılarının 

kısıtlı olduğunu gördük. ÖSYM’den bilgiler alarak açık öğretim fa-

kültelerine 86 bin tane kontenjan verildiğini ve bunun sadece 56 

bin 995’i dolmuş, 29 bin 5 kontenjanın da boş kaldığını tespit ettik. 

Yükseköğretim Kurulu’na (YÖK) bu boş kalan kadrolara 2014 son-

rası ön lisans mezunlarının yerleşmesi için yazı yazarak görüşme-

ler gerçekleştirdik. İstanbul, Erzurum Atatürk ve Eskişehir Anadolu 

Üniversiteleriyle görüşerek konuyla ilgili değerlendirmelerde bu-

lunduk. Mücadelemiz bugün itibariyle sonuç verdi ve 2014 sonrası 

ön lisans mezunlarını da kapsayacak şekilde, DGS aracılığıyla sağ-

lık lisansiyerliği için kalıcı düzenleme gerçekleşti. Kontenjanlar ar-

tırıldı, AÖF'lere sağlık üst öğrenimi sayılan yeni bölümler eklendi. 

Sağlık çalışanlarımıza hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.
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Ayasofya Açılsın, Hasret Sona Ersin

Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet Bayraktutar,  Ayasofya’nın 1934 yılında müzeye çevrildiğini 
hatırlatarak “Ayasofya Camii o gün bu gündür tam 86 yıldır mahzun. Onunla birlikte tüm Müslümanlar 
mahzun ve Ayasofya tekrar camiye çevrilene kadar da mahzun olmaya devam edecektir” dedi.

Ayasofya’nın bir an önce camiye çevrilmesi gerektiğini söyle-

yen Bayraktutar’ın açıklamaları şöyle:

1930 yılında tamirat gerekçesiyle ibadete kapatılan, 24 Ka-

sım 1934 tarih ve 7/1589 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla 

müzeye çevrilen ve bir yıl sonra da ziyarete açılan Ayasofya 

Camii o gün bu gündür tam 86 yıldır mahzun. Onunla birlikte 

tüm Müslümanlar mahzun ve Ayasofya tekrar camiye çevri-

lene kadar da mahzun olmaya devam edecekler.

Fethin sembolü olarak Ayasofya’yı camiye çeviren Sultan 

Fâtih Ayasofya’yı vakıf olarak milletine emanet etmiştir. Bu 

nedenledir ki Ayasofya’nın müzeye çevrilmesini bu millet 

içine sindirememiştir. Emanete sahip çıkamadığı için hü-

zünlüdür. Bu millet Ayasofya’nın bugünkü durumunu asla 

hazmedemiyor.

Bu yüzdendir ki Ayasofya hasretini anlatan yüzlerce şiirler, 

yazılar kaleme alınmıştır. Arif Nihat Asya’dan, Necip Fazıl’a, 

Ali Ulvi Kurucu’dan, Osman Yüksel’e şairlerimiz bu hasreti 

anlatmıştır. İşte bu hasreti en güzel anlatan şiirlerden birisi 

de Adem Armağan’ın aşağıdaki şiiridir:

Ayasofya Mahzun

Açılman için Fatih'i mi bekleyeceğiz?

Müslüman liderle camiye çevireceğiz,

Ezan sesiyle de fezayı inleteceğiz!

Mahzun Ayasofya! Seni bu hâle kim koydu?

Ayasofya’nın ibadete açılmasını istememiz elbette cami ih-

tiyacından değildir. İstanbul’u fetheden şanlı Sultan’a, onun 

kahraman askerlerine vefa borcumuzun gereğidir. Peygam-

ber Efendimiz (SAV) olan hürmetimizin gereğidir. 

Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, geçen 

yıl seçim döneminde "Ayasofya'yı cami ismi ile müsemma 

haline getiririz. Seçimlerden sonra Ayasofya'yı aslına rücu 

ettiririz” şeklinde konuşmuştu. Yıllardır Ayasofya’nın ibadete 

açılmasının hasretini çeken bu millet   sizlerden Ayasofya’nın 

ibadete açılma müjdesini beklemektedir.

Ayasofya’nın ibadete açılma zamanı gelmiştir. Ayasofya, bu 

milletin izzeti, şerefi, onur ve haysiyetidir. Daha fazla uzatma-

dan bu müjdeyi sizlerden bekliyoruz.
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Yusuf Yazgan Yeniden Genel Başkan
Büro Memur-Sen 5.Olağanüstü Genel Kurulu yapıldı. Genel Kurul sonucunda Büro Memur-Sen Genel Baş-
kanlığına Yusuf Yazgan seçildi. Genel Başkan Yazgan “Önce ahlak ve maneviyat diyerek sendikamızda 
ikinci şahlanış dönemini başlatacağız. Tüm teşkilatımızla bir ve beraber olarak, istişareye önem vererek 
kamu görevlilerimizin haklarını en iyi konuma getirmek için mücadele edeceğiz.” dedi.

Memur-Sen Konfederasyonu’na bağlı Büro Me-

mur-Sen’in 5. Olağanüstü Genel Kurulu Ankara’da ya-

pıldı. Genel Kurula Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı 

Mehmet Emin Esen ve Memur-Sen'e bağlı sendikaların 

yönetim kurulu üyeleri ile delegeler katıldı.

4 liste ile gidilen seçimde protokol konuşmalarının ar-

dından oy kullanma işlemi başladı. Olağanüstü genel 

kurul sonucunda Büro Memur-Sen Genel Başkanlığına 

yeniden Yusuf Yazgan seçildi.

İkinci Şahlanış Dönemini Başlatacağız

Teşekkür konuşması yapan Büro Memur-Sen Genel 

Başkanı Yazgan, Büro Memur-Sen’i daha ileri noktala-

ra taşımak için mücadele edeceklerini söyledi. Yazgan, 

“Sorumluluğumuzun farkındayız. Genel yetkili sendi-

kamız Büro Memur-Sen’i birlik ve beraberlik içerisinde 

daha ileriye taşıyacağız. Kamu çalışanlarının sorunları-

nın çözümü için elimizden geleni yapacağız. Önce ah-

lak ve maneviyat diyerek sendikamızda ikinci şahlanış 

dönemini başlatacağız. Kimseyi ötekileştirmeden, kar-

deşlik duygularıyla çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Genel 

kurulumuz sonucunda kaybeden yoktur. Kazanan Büro 

Memur-Sen ve kamu görevlilerimizdir. Bizlere desteğini 

gösteren tüm Büro Memur-Sen delegasyonuna teşekkür 

ediyorum” şeklinde konuştu.

Biz Teşkilatımızın ve Kamu Görevlilerimizin 
Ayağına Gideceğiz

Teşkilata verdiği destekten ötürü teşekkürlerini yinele-

yen Yazgan, "Vakit teşkilatımızla ve kamu görevlilerimiz-

le buluşma ve kucaklaşma vakti. Zaman kaybetmeden 

illerimizi ziyaret edeceğiz. Teşkilatımız bizi tebrik etme-

ye gelmek yerine biz teşkilatımızın ayağına gideceğiz. 

Hem teşekkür edeceğiz hem de kamu görevlilerimizle 

hemhal olacak, sorunlara yerinde çözüm üretmeye ça-

lışacağız" diye konuştu.

Çiçek gönderilmemesini isteyen Yusuf Yazgan, "Kahra-

man Mehmetçiğimiz ülkemizin ve milletimizin güvenliği 

için mücadele ediyor. Mehmetçiğimiz bizim gurur kay-

nağımız. Bunun için teşkilatımızın ve değerli dostlarımın 

anlayışına sığınarak çiçek gönderilmesini istemiyorum. 

Çiçek paralarını Mehmetçik Vakfı'na bağışlanmasını is-

tiyoruz" dedi.
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Bem-Bir-Sen, Ardahan Valiliği ve Kağıthane Belediyesi ile 
Türkiye'de İlk Online SDS İmzaladı

Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (Bem-Bir-Sen) dünya çapında etkisini gösteren pan-
demiye karşı alınan önlemler kapsamında, Türkiye’de bir ilk olarak video konferans yöntemiyle Ardahan 
Valisi Mustafa Masatlı ve Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin ile Sosyal Denge Sözleşmesi (SDS) 
imzaladı.

Ardahan İl Özel İdaresi bünyesinde çalışan memurla-
rın haklarında iyileştirme yapılmasını öngören sosyal 
denge sözleşmesini Ardahan Valisi Mustafa Masatlı ve 
İstanbul-Kağıthane Belediyesi bünyesinde çalışan me-
murların haklarında iyileştirme yapılmasını sosyal den-
ge sözleşmesini Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öz-
tekin ile imzalayan Bem-Bir-Sen Genel Başkanı Levent 
Uslu sözleşmelerin hayırlı ve bereketli olması temenni-
sinde bulundu. Düzenlenen imza törenlerine Bem-Bir-
Sen Genel Başkan Yardımcısı Recayi Karslı ve İstanbul 
6 No’lu Şube Başkanı Sedat Bika, Ardahan İl Başkanı 
Fedai Çoban, 6 No’lu Şube Yönetim Kurulu Üyeleri Meh-
met Hızır, Tahir Cengiz ve Erol Şengöz de katıldı.

Sosyal denge sözleşmesi imza törenlerinde konuşan 
Genel Başkan Uslu, küresel ölçekte etkisini sürdüren 
salgına karşı yerel yönetimlerin gösterdiği etkili müca-
delenin önemine dikkat çekerek, “İçinden geçtiğimiz 
bu zor günlerde cephede mücadele eden sağlık çalı-

şanlarımız başta olmak üzere, belediyelerde çalışan za-
bıta kardeşlerimiz, itfaiyeci kardeşlerimiz, sosyal destek 
ekiplerinde çalışan kardeşlerimizi tek tek görüyor ve 
gurur duyuyoruz. Yerel yönetimlerde bu küresel salgın-
da çok önemli bir rol üstlenmiştir. Ben buradan bir kez 
daha yerel yönetimlerde çalışan kardeşlerimize gayret 
ve fedakârlıklarından dolayı teşekkür ediyorum. İnsa-
nın olduğu her yerde yerel yönetimler büyük bir önem 
arz etmektedir. Sosyal denge sözleşmelerimizin hayırlı 
ve bereketli olmasını diliyorum. Bu sözleşmelerin te-
şekkürü ve alkışı memurlarımızın milletimize yapacağı 
hizmet ile olacaktır” dedi.

Ardahan Valisi Mustafa Masatlı ve Kağıthane Belediye 
Başkanı Mevlüt Öztekin ise pandemi sürecinin olum-
suz etkilerini azaltmak için fedakarca görev yapan yerel 
yönetimlerde çalışan memurlarımıza ve sözleşmelerin 
imzalanmasında emeği geçenlere teşekkürlerini iletti-
ler. 
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Toç Bir-Sen Tarım-Orman Çalışanlarının 
Haklı Talepleri İçin Meclis'te Girişimlerde Bulundu
Toç Bir-Sen Genel Başkanı Hüseyin Öztürk, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile AK Parti Grup Başkanı Meh-
met Naci Bostancı'yı ziyaret ederek, Tarım ve Orman Hizmet Kolu çalışanlarının taleplerinin karşılık bul-
ması için verdikleri mücadeleye destek istedi.

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı ve Toç Bir-Sen Genel Baş-

kanı Hüseyin Öztürk ile Toç Bir-Sen Genel Sekreteri Sabri Kızıl-

kaya, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop ve 

AK Parti Grup Başkanı Mehmet Naci Bostancı’yı makamlarında 

ziyaret ederek Tarım-Ormancılık Hizmet Kolu çalışanlarının ta-

leplerine ilişkin hazırladıkları raporu sundular.

Meclis’te gerçekleşen görüşmelerde Genel Başkan Öztürk, Ta-

rım ve Orman Bakanlığı personelinin öncelikli çözüm beklediği 

sorunlar ve çözüm önerilerine yönelik hazırlamış oldukları Ka-

nun değişiklik talepleri ve gerekçelerine Türkiye Büyük Millet 

Meclisi Başkanlığı ve AK Parti olarak destek verilmesini istedi.

Görüşmelerde, ‘Sözleşmeli Personelin Kadrolu Statüye Geçiril-

mesi, Tarım Orman Çalışanlarına Şiddeti Önlemeye Yönelik Ya-

sal Düzenleme, Fiili Hizmet Süresi Zammı, Lisans Tamamlama, 

Kontrol Hizmetlerinde İlave Ödeme Kapsamının Genişletilme-

si, Orman Muhafaza Memurlarının Hizmet Sınıfı Değişikliği ve 

Orman Muhafaza Memurlarının Görev, Yetki ve 

Sorumlulukları Hakkında Kanun Çıkarılması’ 

taleplerinin yer aldığı rapor ayrıntılı olarak ele 

alındı.
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Toplantıya Bayındır Memur-Sen Genel Başkanı ve Me-
mur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Soner Can Tufanoğlu, 
Bayındır Memur-Sen Genel Başkan Vekili Ayhan Aldagül, 
Bayındır Memur-Sen Genel Başkan Yardımcıları Levent 
Tosun, Ömer Türk ve Gökhan Şimşek katıldı.

Videokonferans ile gerçekleştirilen toplantıda Genel 
Başkanımız Soner Can Tufanoğlu, hizmet kolumuza 
bağlı kurumların yanı sıra teşkilatımızın da pandemi sü-
recinde örnek çalışmalara imza attığını belirterek Bayın-
dır Memur-Sen teşkilatlarının gurur duyulacak bir yerde 
olduğunu belirtti.

Tufanoğlu, teşkilat üyelerinin sorumluluk alarak örnek 
çalışmalara imza attıklarını ifade ederek “Teşkilatımız 
her zaman olduğu gibi bu pandemi sürecinde de so-
rumlu ve duyarlı davranarak üzerine düşen görevi yap-
mıştır. Vefa destek gruplarında görev alan pek çok teş-
kilat mensubumuz olduğunu biliyorum. Bunun dışında 
çeşitli şekillerde de bu sürece katkı sunarak örnek bir 
davranış sergilemişlerdir” diye konuştu.

Pandemi sürecinde şube araçlarının yenilendiğini, üye-
lerimize yönelik promosyon çalışmalarının yapıldığını 

ve sosyal medyada aktif bir şekilde rol aldıklarını ifade 
eden Tufanoğlu, “Bu süreci atıl bir şekilde geride bıra-
kamazdık. Hem örgütlülüğümüzü büyütebilmenin yol-
larını, hem teşkilat çalışmalarımızı güçlendirecek çalış-
maları hem de salgından sonra yapılacaklar noktasında 
sürekli istişare halinde olduk. Teknolojinin imkanlarını 
kullanarak üzerimize düşen sorumluluklarımızı ve gele-
cek projelerimizi değerlendirdik. Emek mücadelesi var 
oldukça örgütlülüğe, örgütlülük oldukça da teşkilatımı-
zın samimi mücadelesine ve birliğine her zaman ihtiyaç 
olacaktır” şeklinde konuştu.

Sivil toplum kuruluşlarını bu zorlu süreçte milletimizin 
ve devletimizin yanında, imkânları dâhilinde destek ol-
maya, üzerine düşeni yapmaya ve sorumluluk üstlen-
meye davet eden Tufanoğlu, ‘’Bu vesileyle milletimize 
önemli desteklerde bulunduk. Sendikamıza düşen bir 
sorumluluk olduğunda tüm gücümüzle destek olmaya 
ve katkı sunmaya devam edeceğimizi vurguluyoruz. Bü-
yük bir aile olmanın gereğini yerine getirerek, bu zorlu 
süreçte teşkilatımızın marifetiyle milletimizin yanında 
olacağız, ihtiyacını soracağız, yardımına koşacağız, yal-
nız olmadıklarını ve bugünlerin vefa günü olduğunu 
göstereceğiz’’ açıklamalarında bulundu.

Bayındır Memur-Sen 14. Başkanlar Kurulu Toplantısı 
Videokonferans İle Gerçekleştirildi
Bayındır Memur-Sen 14. Başkanlar Kurulu Toplantısı video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi. 81 ilden 
temsilcilerin katıldığı toplantıda sendikal faaliyetlerin yanı sıra pandemi süreci hakkında da istişareler 
yapıldı.
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Enerji Bir-Sen Genel Başkanı Hacı Bayram Tonbul, Genel Başkan Yardımcıları Gürkan Kaya, Mustafa Daşdan ve 

Türker İpek’le birlikte Enerji, Sanayi ve Madencilik hizmet kolu kurumlarından ETİ Maden, MKEK, TKİ ve TÜRKŞE-

KER’in üretmiş olduğu dezenfektan, kolonya, maske, tulum, siperlik gibi medikal malzemeleri salgınla mücadele-

nin Ankara'daki en kritik noktası olan Ankara Şehir Hastanesinde görev yapan sağlık çalışanları adına Nöroloji ve 

Ortopedi Hastanesi Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Gürdal Orhan'a takdim etti.

Genel Başkan Tonbul, “Sağlık çalışanlarımız gerçekten çok önemli bir mücadele içindeler, hepimizin kahramanı oldu-

lar. Onların bu mücadelesine hizmet kolumuzdaki kurumlardan çok kıymetli bir destek geldi. Kurumlarımız sağlık çalı-

şanlarımızın görevlerini ifa ederken en çok ihtiyaç duydukları eldiven, dezenfektan, yüz maskesi, siperlik, tulum, etil al-

kol gibi medikal ürünler üreterek bu mücadelede biz de varız dediler. Enerji Bir-Sen olarak biz de hizmet kolumuzdaki 

kurumlarımızın, bizzat üyelerimizin emekleriyle ürettiği bu malzemerden bir miktar temin ederek sağlık görevlilerimize 

ulaştırmak istedik. Bizim bu birliğimiz beraberliğimiz devam ettikçe, yardımlaşma kültürümüz yaşadıkça her badirenin 

üstesinde toplum olarak geleceğimize inancımız tamw” İfadelerini kullandı.

Medikal malzemeleri Şehir Hastanesi çalışanları adına alan Nöroloji ve Ortopedi Hastanesi Başhekim Yardımcısı Doç. 

Dr. Gürdal Orhan, Genel Başkan Tonbul özelinde tüm enerji, sanayi ve madencilik hizmet kolu kurumları ve çalışanla-

rına teşekkür etti.

Enerji Bir-Sen’den Ankara Şehir Hastanesi 
Çalışanlarına Destek
Enerji Bir-Sen Genel Başkanı Hacı Bayram Tonbul, beraberindeki heyetle birlikte Enerji, Sanayi ve Ma-
dencilik hizmet koluna bağlı kurumların ürettiği medikal malzemeleri Ankara Şehir Hastanesinde görevli 
sağlık çalışanlarına takdim etti.
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PTT A.Ş. Personeline 2.000 TL Korona Desteği
Mart ayında ülkemizde baş gösteren Korona(Covid-19) salgınıyla birlikte zorlu çalışma şartlarına rağmen 
görevini aksatmadan sürdüren PTT A.Ş. personeline Birlik Haber-Sen’in girişimleriyle 2.000 TL maddi des-
tek ödemesi yapılmasına karar verildi.

Tüm Dünya’da ve ülkemizde yaşanmakta olan Korona(Covid-19) virüsü süresince PTT A.Ş. personeli büyük bir 
özveri ve gayretle çalışmalarını sürdürmüştür. Özellikle halkın pandemi sürecinde evlerinde kalması, bu süre zar-
fında ihtiyaç malzemelerini online alışveriş yoluyla sağlanması; sosyal yardım ödemelerinin ve maske dağıtım-
larının PTT A.Ş.’nin çalışmalarıyla gerçekleştirilmesi personelin salgın sürecinde iş yükünü fazlasıyla arttırmıştır.

Birlik Haber-Sen ve Memur-Sen sürecin başından beri takipçisi olmuş gerek yapılan basın açıklamalarında ge-
rekse bilgilendirme çalışmalarında durumun ciddiyetini gözler önüne sermiş ve PTT A.Ş. çalışanlarının ödüllen-
dirilmesi gerektiğini savunmuştur. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve Birlik Haber-Sen Genel Başkanı Ömer 
Budak yaptıkları çalışmalarla kamuoyunu bilgilendirmiş ve çalışanların yanında olmayı sürdürmüşlerdir. Yapılan 
başvurular, Bakan bey ve bürokratlarla yapılan görüşmelerin ardından konuyla ilgili olumlu açıklama gelmiş; 
ülkenin zor şartlarına rağmen durmaksızın görevini yerine getiren PTT A.Ş. personeline 2.000 TL ödenmesi kabul 
edilmiştir.

Haberleşme Hizmet Kolunda Genel Yetkili Sendikası Birlik Haber-Sen olarak PTT A.Ş. tarihinde bir ilk olan perso-
nele maddi destek ödemesi emek veren herkesi sevindiren bir sonuç olmuştur. Sürecin olumlu sonuçlanmasına 
katkı sağlayan PTT A.Ş. Genel Müdürü Hakan Gülten başta olmak üzere emeği geçen ve katkı sağlayan herkese 
Birlik Haber-Sen olarak PTT A.Ş. çalışanları adına teşekkür ederiz.
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“İşlerimizi Aksatmadık, Yardımlaşmada Önde Olduk”
Ulaştırma Memur-Sen teşkilatları, Vefa Sosyal Destek Grupları’na katılarak ihtiyaç sahiplerine gıda ve di-
ğer ihtiyaç malzemelerini ilettiler. Ulaştırma Memur-Sen teşkilatları ayrıca, kendi bünyelerinde çok sayı-
da gıda yardım kolileri hazırlayarak dağıtım yaptılar.

Koronavirüs Pandemisi sebebiyle Ül-

kemizin içinden geçtiği zorlu süreçte 

elbirliği ile hareket eden duyarlı tüm 

kamu çalışanları gibi Ulaştırma Me-

mur-Sen teşkilatları da yardımlaşma 

faaliyetlerine ciddi katkılar sağlaya-

rak çalışmalara destek verdiler.

21 Mart 2020 saat 24.00'den itibaren 

65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlı-

ğı olan vatandaşlara sokağa çıkma 

kısıtlaması getirilmesi sebebiyle, ih-

tiyaçlarını karşılayacak yakını bulun-

mayan kişilerin mağdur olmamaları, 

temel ihtiyaçlarını karşılamaları için 

Vali/Kaymakamların başkanlığında 

Vefa Sosyal Destek Grupları oluştu-

ruldu. 

Çalışma grupları, belirlenen Kamu 

kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, 

Yerel yönetimler, AFAD, Kızılay ve ih-

tiyaç duyulacak Sivil Topum kuruluş-

ları temsilcilerinden oluştu. Ulaştır-

ma Memur-Sen teşkilat mensupları 

ve üyeleri de bu süreçte Vefa Sosyal 

Destek guruplarına katılarak yardım 

çalışmalarına destek verdiler.

Ulaştırma Memur-Sen teşkilatları 

Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmala-

rının yanı sıra, Ramazan ayında kendi 

bünyelerinde gıda yardım kampan-

yaları başlatarak, tespit edilen ihtiyaç 

sahipleri için, içerisinde temel gıda 

ve ihtiyaç malzemeleri bulunan ko-

liler hazırlayarak bizzat dağıtımlarını 

yaptılar. 

Ulaştırma Memur-Sen teşkilatları ay-

rıca, kan stoklarının azalması üzerine 

Kızılay ile işbirliği içerisinde, 450 üni-

te ile Kayseri başta olmak üzere tüm 

illerde, iftar sonraları kan bağışı kam-

panyaları düzenleyerek ve kampan-

yalara bizzat katılarak destek verdiler.

Ulaştırma Memur-Sen Genel Başkanı 

Kenan Çalışkan ise yaptığı açıklama-

da, “Ülkemizin içinden geçtiği bu zor-

lu süreçte, iş yerlerindeki çalışmala-

rını da aksatmadan ve özveriyle Vefa 

Sosyal Destek gurubu çalışmalarına 

katılan ve destek veren tüm teşkilat 

mensuplarımızı ve üyelerimizi tebrik 

ediyorum. Ülkemiz ve Milletimiz için 

kendi imkan ve zamanlarından fera-

gat ederek takdir edilesi işlere imza 

attılar. 

Sayın Cumhurbaşkanımız ve Hükü-

metimizin aldığı kararlar ve ciddiyet-

le uygulanan tedbirler çerçevesin-

de bu virüs belasını kısa sürede alt 

edeceğimize inanıyorum. Ülkemiz ve 

İnsanımız, tedbirleri de aksatmadan 

normal hayatına en kısa sürede geri 

dönecektir, bu vesile ile normalleşme 

sürecinde emeği geçen tüm kamu 

görevlilerine ve teşkilat mensupla-

rımıza teşekkür ediyor ve Ramazan 

Bayramlarını kutluyorum” dedi.
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Kültür ve Sanat Hizmet Kolunda Hak Mücadelesi Veren 
Kültür Memur-Sen 17 Yaşında
Memur-Sen Onursal Genel Başkanı Mehmet Akif İnan’ın açtığı yolda 22 Mayıs 2003 tarihinde az sayıdaki 
vefakar insanlarla yürüyüşüne başlayan Kültür Memur-Sen kamu çalışanlarının yıllarca verilmemiş hak-
larını alması için, hizmet mücadelesine başladı.

Kültür Memur-Sen kurulduğu günden buyana kamu 
çalışanlarının ve ailelerinin ekonomik, sosyal, mesleki 
hak ve menfaatlerinin gelişmesi ve giderilmesi için var 
gücüyle yola çıktı. Evrensel insan hakları ve anayasaya 
dayanan sosyal ve hukuk devleti anlayışının sürekliliği 
için mücadele etti. Türkiye’nin demokratikleşmesi ve 
özgürleşmesine kültür ve sanat alanında katkı sunması 
ve ilkeli duruşu ile hizmet kolumuz çalışanlarının takdi-
rini kazandı ve tercih edilmesine neden oldu.

Medeniyetimizin damarlarından beslenen Mehmet Akif 
İnan ve arkadaşları, Memur-Sen misyonunun teme-
lini 25 Nisan 1995 tarihinde attıktan sonra Türkiye’nin 
gördüğü en hızlı sendikal yapılanmayı hayata geçir-
mişlerdir. Diğer hizmet kollarındaki sendikalarımızın 
faaliyetlerine başlamasına müteakiben, konfederas-
yonumuzda 11. sendikal yapılanma olarak 22 Mayıs 
2003’de kurulan Kültür Memur-Sen, geride bıraktığı 17 
yılda duruşu, ufku, misyonu ve vizyonuyla farkını ortaya 
koymuş; hızlı ve istikrarlı büyümesini sürdürmüş ve 15 
Mayıs 2014 tarihi itibariyle Kültür ve Sanat Hizmetleri 
kolunun GENEL YETKİLİ SENDİKASI olmuştur. 2019 yı-
lında da en yakın rakibiyle arasındaki farkı açarak Genel 
Yetkiyi pekiştiren sendikamız 5. Dönem Toplu Sözleş-
me de uzlaşılamaması nedeniyle Kamu Görevlileri Ha-
kem Kurulu’na gidilmesiyle kazanımlar genişletilerek 
pekiştirilmiştir.

Büyük Türkiye idealinin ışığında “Her zaman daha iyi-
ye, daha güzele…” ilkesiyle hareket ederek üyelerinin 
umudu olan sendikamız 6. dönem toplu sözleşme dö-
neminde de kamu çalışanlarının haklarını savunmaya, 
kazanımlarını artırmaya devam edecek ve üyelerinin 
yüzünü güldürecektir.

Kültür Memur-Sen, kamu çalışanlarının hakkını arama-
nın yanı sıra ülke ve dünya meselelerinde her zaman 
demokrasiden yana, adaletin, eşitliğin savunucusu, 
insan hak ve özgürlüklerinden yana tavrıyla sendikal 
mücadelenin vazgeçilmez sivil toplum kuruluşlarından 
birisi oldu. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da 
hem kamu çalışanlarının haklarını savunmada hem 
de Türkiye’nin birlik ve bütünlüğünün korunmasında, 
demokrasisinin yeşertilmesinde, temel hak ve özgür-
lüklerin daha da genişlemesi yolundaki mücadelesini 
kararlılıkla sürdürecektir.

Bu soylu mücadelemizde, sendikamızın kuruluşundan 
bugüne kadar emek veren başta kurucu genel başkanı-
mız Mehmet Akif İnan olmak üzere bütün başkanları-
mıza, eski yeni genel başkanlarımıza ve yönetim kurulu 
üyelerimize, il başkanlarımıza, işyeri temsilcilerimize, 
tüm teşkilat mensuplarımıza ve çalışanlarımıza sonsuz 
teşekkürlerimizi sunuyoruz.
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