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SUNUŞ

Mücadelemiz, Yerelden Evrensel’e Doğru Büyüyor
1995 yılında bir erdemliler hareketi olarak başlayan Memur-Sen; 24 yılı emeği savunmanın onurunu, kararlılığın sarsılmaz güçlülüğünü, vesayete karşı direnmenin
haklı gururunu, milletten yana olmanın bereketini biriktirerek geçirdi. Çeyrek asırlık
mücadelenin her bir sayfasında, zorluklardan, meşakkatten ve azimden damıtılarak
yazılmış cümleler duruyor.
Ankara’da 107 ülkeden gelen 170 konfederasyon ve 13 bölgesel yapının da katıldığı
6. Olağan Genel Kurulumuz ile birlikte Memur-Sen için yeni bir dönem başlamış
oldu. Memur-Sen olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da emeğin soylu mücadelesinde, adalet bayrağını taşıyarak, hiçbir zorluğa boyun eğmeden gayret
göstereceğiz.
6. Olağan Genel Kurul öncesinde ise yine bu ülkelerin ve temsilcilerin katılımı ile
ILO’nun 100. yılı nedeniyle düzenlenen Uluslararası İşin Geleceği Konferansı’nı gerçekleştirdik. “İşin Geleceği: Tehtidler ve Fırsatlar” başlığı ile düzenlenen bu konferansa başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, bakanlar, milletvekillileri, Türkiye emek kesiminden temsilciler, akademisyenler, uluslararası sendikalar
ve konfederasyonlardan temsilciler katıldı. Bu konferansta yakın gelecekte emeğin
nasıl şekilleneceğini, emek ve sermaye ilişkisini, sendikal hayatın bu yakın gelecekteki potansiyel durumunu, iş ve emeğe ilişkin daha pek çok başlığı konuştuk. Dünyada
çok az sayıda yapının organize edebileceği bir büyüklükte olan bu Uluslararası Konferanstan son derece önemli sonuçlar çıktığına inanıyorum.
Son sayımızdan bu yana Memur-Sen olarak dolu dolu bir süreç geçirdiğimizi ifade etmek sanırım yerinde olur. Akademik sendikacılık anlayışı gereğince iki önemli
program icra ettik. Kamuda maliyet ürettiğini her platformda dile getirdiğimiz sözleşmeliliği ele aldığımız Kamuda Sözleşmeliliğe Son Şurası ve beraberinde sendikalarımızın yer aldığı çalıştaylarla konuyla ilgili kapsamlı bir çalışma yapmış olduk. “Toplu
Sözleşme’nin Dünü Bugünü Yarını” başlıklı bir panel düzenleyerek 4688 sayılı yasayı
masaya yatırdık. Akademsiyenleri, sendikacılar ile bir araya getirerek Toplu Sözleşme
yasasına kapsamlı bir yaklaşım ortaya koymuş olduk. Yine akademik sendikacılık bağlamında bu yıl 5’incisini düzenlediğimiz Uluslararası Sendikacılık ve Sosyal Politika
Sertifika Programı’nda 24 ülkeden sendikacıyı ülkemizde ağırladık.

Çeyrek asırlık
mücadelenin her bir
sayfasında, zorluklardan,
meşakkatten ve azimden
damıtılarak yazılmış
cümleler duruyor.

6. Olağan Genel Kurul’umuzun hemen ardından Şanlıurfa’da 1 Mayıs içn buluştuk.
Hak-İş Konfederasyonu ile birlikte organize ettiğimiz 1 Mayıs buluşmasında Toplu
Sözleşme taleplerimizi dile getirdik.
Son birkaç ayda daha pek çok önemli programa, çalışmaya imza attık. Burada birkaçına özellikle değinmek istedik. Son birkaç ayda yaptığımız faaliyetleri bültenimizde
bulabileceksiniz. Ben tekrar özellikle 6. Olağan Genel Kurul’umuz ve yeni dönemin
başta ülkemize, kamu görevlilerine, Memur-Sen camiasına ve emek dünyasına hayırlar getirmesini diliyorum.

Mehmet Emin ESEN
Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı

BAŞKAN’DAN

Yerelden Evrensele Soylu Mücadeleye Devam

Ali YALÇIN
Memur-Sen Genel Başkanı

Memur-Sen, 1995’te başlattığı soylu mücadelesini, güçlendirerek sürdürüyor. “Yerelden evrensele” şiarıyla başlanan yolculukla Memur-Sen, bugün şehirlerden ilçelere, beldelerden köylere kadar ülkemizin her
yerleşim biriminde temsilcileri, üyeleri ve gönüllüleri bulunan en büyük konfederasyon haline geldi.
Geçmişten bugüne, Türkiye’nin her önemli atılımında başat aktörlerden olan Memur-Sen, bunu da örgütlülüğünden aldığı güçle, özgürlük anlayışı ve evrensel sendikacılık ilkelerine bağlılığıyla gerçekleştirdi.
M. Akif İnan başta olmak üzere bu bayrağı onurla, izzetle taşıyan bizler; yapıcı ve inşacı kimliğimizle sorunların parçası değil çözümün paydaşı olma yolunu seçtik. Birlikte yaşama kültürünü hep canlı tuttuk. Ayrıştırıcı değil birleştirici tutum içinde olduk, ötekileştirmeden herkesi kucakladık. Stratejilerimizi oluşturur ve
eylemlerimizi gerçekleştirirken hiçbir zaman sadece `hep ben kazanayım` yaklaşımında olmadık, ilk önce
Türkiye’nin, milletin ve kamu çalışanlarının kazandığı yol ve yöntemler izledik.
Çeyrek asır önce, “Hak, emek ve alınteri” mottolarını önceleyerek başlayan büyük mücadeleyi, bugün 1
milyonu aşkın Memur-Senliyle sürdürüyoruz. Üyelerimizin, kamu görevlilerinin, milletin, ümmetin, mazlumların ve insanlığın sorunlarına çözüm üretme ve onların umudu olma gayretimiz hiç eksilmeden devam
ediyor. Tüm bu anlayış ve hassasiyetlerle güçleniyor, güçlendikçe sorun çözme ve farkındalık oluşturma
alanlarında yeni kazanımlara imza atıyoruz.

İnsanlığın Gelir Dağılımında Adalete ve Özgürlüğe İhtiyacı Var
18-19 Nisan’da Genel Merkezi’mizde gerçekleştirdiğimiz Uluslararası İşin Geleceği konferansımızı, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifi, 107 ülkeden 164 konfederasyon ve 13 bölgesel yapının
yanı sıra Türkiye’den emek örgütlerinin temsilcileri ve çok sayıda bakanın katılımıyla gerçekleştirdik. Bu
konferansla hem iş olgusunu, hem de bir gelecek perspektifin oluşması bakımından işin geleceğini, alanında uzman akademisyenlerin sunumlarıyla irdeledik.
Nitekim ILO’nun 100. Yılını idrak ediyoruz ve insanlığın hem gelir dağılımında adalete hem de eşitliğe ve
özgürlüğe ihtiyacı var. Bunun için de tüm sivil toplum kuruluşlarının insiyatif almaları gerektiğini düşü-

nüyorum. Bu noktada özellikle bu türden birleştirici programlara ve bu programlarla birlikte güncel ve
gündem sorunlarına değinmenin çok mühim olduğuna inanıyorum.

Emekçi Kardeşlerimizi Rahmetle Anıyorum
1 Mayıs Emek ve Dayanışma gününü de birleştiricilik esaslı, beklentilerin haykırıldığı bir anlayışla, Hak-İş’le
birlikte Şanlıurfa’da kutladık. Ancak programımızı yaşanan kaza sonucu yarıda kestik ve emekçi kardeşlerimizi ziyarete gittik. O gün 1 Mayıs’ı en güzel duygu ve düşüncelerle kutlamak üzere Şanlıurfa’ya gelirken
hayatını kaybeden emekçi kardeşlerimizi bir kez daha rahmetle anıyorum…

Baskılara Boyun Eğmeyeceğiz
Bir yandan çalışmalarımızı bu temelde sürdürürken diğer yandan yaşanan olumsuzluklarla da mücadele
ediyoruz. 31 Mart sonrası belediyesi değişen illerde yaşanan sendikal ayrıştırmalara, zulümlere, baskı ve
tehditlere hatta sendikal sürgünlere tepkimizi gösteriyoruz. Gerçekleştirdiğimiz eylemlerle, hiçbir baskıya
boyun eğmeyeceğimizi defaatle dile getiriyoruz. 31 Mart öncesi seçim çalışmalarında da genellikle özgürlüklerden bahsedilmişti, özgürlük vaatleri verilmişti. Ancak 31 Mart sonrası yaşanan gelişmeler bizleri
şaşırttı. 31 Mart öncesi özgürlük diyenler, 31 Mart’ın sonrası bahar diyenler, kamu görevlilerinin, işçilerin,
emekçilerin yazın kışa çevirdiler. Baskıyla, tehditle, şantajla, sürgünle… Üstelik yaşanan tüm bu gelişmelere
dair baskıların yaşandığı belediyelerin bağlı bulundukları partiler hiçbir söylem ya da uyarı mekanizması
geliştirmedi. Ben buradan yine sormak istiyorum. Partilerin bu baskılardan haberi mi yok? Ki yoksa bu
çok vahim. Ya da partilerin bu baskılardan haberi var da bunlara izin mi veriyor? Ki bu çok daha vahim…
Tüm bu baskılarla karşı mücadele ediyoruz. Edeceğiz de. Geçtiğimiz günlerde mücadelemizi alanlardan
tüm dünyaya duyurduk. Adalet Sarayı önünde bu baskılar hakkında hukuki girişimde bulunduk. İçişleri
Bakanlığı önünde, “İnceleme talebi”mizi ilettik. Hak-İş’in işten çıkarılan emekçiler için Bolu’dan Ankara’ya
yaptığı yürüyüşe binlerce kamu görevlisi olarak destek verdik. Meydanlarda, baskıları, tehditleri, şantajları,
sürgünleri kınadık.
Memur-Sen olarak bizler, elimizden geldiğince mücadele etmeye, gerek yerel gerekse de evrensel anlamda her yerde olmaya, iz bırakmaya devam edeceğimizi deklare etmek istiyorum. Memur-Sen olarak bizler,
yasakların karşısında, özgürlüklerin yanındayız. Geçmişimizden aldığımız ilhamla bu ilkeli anlayışımızı sürdüreceğiz ve kamu görevlilerinin hakkını layıkıyla savunmayı sürdüreceğiz.
Önümüzde 5.Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri var. Geçmiş 4 Toplu Sözleşme’de de önemli kazanımlar elde ederek, kazanımsızlıklar dönemlerini bitirmiştik. Önümüzdeki toplu sözleşme görüşmelerinde
de kamu görevlilerinin beklentisinin olduğu noktalarda tekliflerimiz olacak. Kamuda sözleşmeliliğin sona
ermesini ve sözleşmelilerin yaşadığı mağduriyetlerin giderilmesini, 3600 ek göstergenin tüm çalışanları
kapsayacak şekilde yeninden düzenlenmesini, 4688 sayılı yasayla ilgili yaşanan sorunların giderilmesi konularını bir kez daha gündeme getireceğiz…
Kamu görevlilerinin tüm bu beklentilerini, 1 milyonu aşkın üyesi ve masanın tek yetkilisi konumundaki
Memur-Sen olarak güvenle kazanıma dönüştüreceğimize inancımızla tüm Memur-Sen Ailesini saygıyla
selamlıyorum.
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Yalçın: Memur-Sen Olarak Yeni Bir Tarihin Eşiğindeyiz
Memur-Sen’e bağlı Bem-Bir-Sen’in 6. Olağan Genel Kurulu Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın’ın katılımı ile
gerçekleştirildi. Genel Kurul’da konuşan Yalçın, “Önümüzde toplu sözleşme var. Aileler ile beraber 20 milyonluk
bir kitle için masada ter döken, toplumun dörtte birinin milli gelirden alacağı payı belirleme yetkisini sırtımızda
taşıyan bir aileyiz. Önümüzde sorunlarımız var. Çözülmesi gereken sorunlarımız var. Bu sorunları çözmenin yolu
bir araya gelerek daha güçlü ve daha dirayetli durmaktır.” dedi.

Bem-Bir-Sen 6. Olağan Genel Kurulu Memur-Sen Genel Baş-

dikal hareket olarak sınırları aşan bu sendikal

kanı Ali Yalçın, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Meh-

yolculuğu dünyanın bütün emek kesimleriyle bir

met Özhaseki, Memur-Sen Genel Başkan Yardımcıları Mehmet

arada dayanışma içerisinde büyütecek” şeklinde

Bayraktutar ve Mehmet Emin Esen, Bem-Bir-Sen Genel Baş-

konuştu.

kanı Levent Uslu, Toç Bir-Sen Genel Başkanı Hüseyin Öztürk,
Ulaştırma Memur-Sen Genel Başkanı Kenan Çalışkan, Eğitim-

Sendikaların genel kurullarını birer birer yaptığı-

Bir-Sen Genel Başkan Vekili Latif Selvi, Büro Memur Sen Genel

nı, Memur-Sen genel kurulunun da yaklaştığını

Başkanı Metin Yılancı, Birlik Haber Sen Genel Başkanı Ömer

ifade eden Yalçın, Memur-Sen için yeni bir sü-

Budak, Kültür Memur-Sen Genel Başkanı Mecit Erdoğan, Genç

reç başladığını vurguladı. “Kapasitemizin daha

Memur-Sen Başkanı Eyüp Beyhan, Engelli Memur-Sen Başkanı

da artacağı, ortak eylemlerin ve gündemin daha

Elvan Uğurlu ve bağlı sendikaların genel başkan yardımcılarının

fazla oluşacağı, enerji kaybının olmadığı yeni bir

katılımı ile Ankara’da gerçekleştirildi.

zemindeyiz.” diyen Yalçın, mevzuat bütünlüğü ile
Memur-Sen ve bağlı sendikaların daha da güçle-

Genel Kurul’da konuşan Yalçın, Memur-Sen’in 66 yıllık geleneği
aşarak ILO’da emek kesimini temsil etmesini hatırlatarak Türkiye’de kamu görevlileri sendikacılığının yeni bir döneme başladığını söyledi.
“Yola çıktığımız noktada erdemli bir duruş vardı. Bugün geldiğimiz noktada erdemli bir yürüyüş var.” diyen Yalçın, “Bu teşkilat asla bir değişiklik göstermeyecek, medeniyet değerlerine
yaslanan, medeniyet değerlerinden beslenen erdemli bir sen-
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neceğini ifade etti.
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Uslu: Sendikalı Olmanın Bedeli Olduğu
Günler Geride Kaldı
Olağan Genel Kurul’da konuşan Bem-Bir-Sen
Genel Başkanı Levent Uslu ise Bem-Bir-Sen’in
kurucu iradesine yön veren referanslarına sadık
kalarak yoluna devam edeceğini vurgulayarak,
“Bizim taleplerimiz, tekliflerimiz, eleştiri ve takdirlerimiz; ideolojik saplantıların, konjonktürel
taraftarlıkların eseri değildir. Bizim sendikacılığımız da; uyumlu olmak içe dönük, uzlaşmacı
Ağustos ayında gerçekleştirilecek Toplu Sözleşme görüşmele-

olmak ise dışa dönük sendikal tavırdır. Biz, fikir-

rine de değinen Yalçın, “Memur-Sen ailesi başladığı noktadan

lerde, fiillerde, hedeflerde ve değerlerde ortak

geldiği noktaya yüzlerce kazanım almış bir kitle. Önümüzde

olmayı paydaşlık olarak görürüz” ifadelerini kul-

toplu sözleşme var. Aileler ile beraber 20 milyonluk bir kitle için

landı.

masada ter döken, toplumun dörtte birinin milli gelirden alacağı
payı belirleme yetkisini sırtında taşıyan bir aileyiz. Önümüzde

“Türkiye’de sendika kurmanın, sendikacılık yap-

sorunlarımız var. Çözülmesi gereken sorunlarımız var. Bu so-

manın, sendikalı olmanın bedel ödemeyi göze

runları çözmenin yolu bir araya gelerek daha güçlü ve daha di-

almak kapsamında olduğu günler geride kaldı.”

rayetli durmaktır.” ifadelerini kullandı.

diyen Uslu “Bunda bizim emeğimiz var, irademiz

4688 Yeni Türkiye’ye Uygun Şekilde Revize Edilmeli

var, desteğimiz var. Bem-Bir-Sen olarak yerel
yönetimlerde, uzlaşmacı ve katılımcı sendikal
anlayışla hareket ediyoruz. 6. Olağan Genel Ku-

Kamu Görevlileri Sendikacılığı Kanunu’nun değişmesi gerekti-

rulu’muzun da sendikamıza, belediye çalışanları-

ğini ifade eden Yalçın, “Kamu görevlileri sendikacılığının yasal

mıza, sendikal hareketimize hayırlar getirmesini

mevzuatının hem lafzı hem ruhu değiştirilmelidir.” dedi.

diliyorum” şeklinde konuştu.

Toplu sözleşme görüşmelerinde yetkili sendika ve konfederas-

Özhaseki: Statü Karmaşası Giderilmeli

yonlar dışında yetkisiz olanların da yer almasının çözüm üretme
noktasında engel teşkil ettiğini belirten Yalçın, yetkili ve yetkisiz
olmanın bir farkı olması gerektiğini söyledi. Yedek yetkili sendika /konfederasyon tanımına da değinen Yalçın, bu tanımın kanundan çıkarılması gerektiğini ifade ederek toplu sözleşmenin
kapsamının da genişletilmesi gerektiğini söyledi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhakesi ise yaptığı konuşmada belediye
çalışanlarının statü sorunlarına değindi. “Yeni bir
statüyle mutlaka çalışanların hakkının gözetildiği
bir ortamın sağlanması lazım. Bir taraftan belki
de belediyelerin kendi meclislerinde yapacakları
işler var, bir taraftan da kanunen düzenlemeye
muhtaç işler var. Bunların bir an önce düzenlenip ortaya konması lazım” ifadelerini kullandı.
Yapılan seçimler sonucunda Levent Uslu Genel
Başkanlığa; Recayi Karslı, Medeni Sevinç, Ahmet
Selim Kadıoğlu ve Nurettin Sever genel başkan
yardımcılığına seçildi.
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Motif Kart Yaygınlaşıyor
Memur-Sen’in üyelerine alışverişlerde kolaylık sağlamak amacıyla geliştirdiği Motif
Kart sistemi yaygınlaşmaya başladı. Altyapı çalışmalarının tamamlanmasıyla alışveriş
sistemlerinde kullanılması için üyelere gönderilen Motif Kartlar Memur-Sen üyeleri
tarafından kullanılmaya başlandı.

Bu kapsamda Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın başta olmak üzere Memur-Sen Genel Başkan
Yardımcıları Mehmet Bayraktutar, Mehmet Emin Esen, Büro Memur-Sen Genel Başkanı Metin
Yılancı, Bayındır Memur-Sen Genel Başkanı Soner Can Tufanoğlu, Toç-Bir-Sen Genel Başkanı
Hüseyin Öztürk, Ulaştırma Memur-Sen Genel Başkanı Kenan Çalışkan, Birlik Haber-Sen Genel
Başkanı Ömer Budak, Kültür Memur-Sen Genel Başkanı Mecit Erdoğan PTT Şubesine gelerek
Motif Kart’larını aktive etti.
Burada bir açıklama yapan Yalçın “Mehmet Akif İnan Vakfımız ile PTT arasında yürütülen işbirliğiyle Motif Kart kullanımını başlatıyoruz” dedi.
Memur-Sen üyeliğinin artık alışverişlerde de avantaj sağlayacağını ifade eden Yalçın “Üyelerimize, emeklilerimize kolaylık sağlayacak, onları alışverişte avantajlı hale getirecek, harcarken
kazandıracak motif kart projemizi de hayata geçirmiş bulunmaktayız. Bu faaliyetin ortaya çıkmasında emeği olan herkese çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve beraberinde bulunan heyet daha sonra Mehmet Akif
İnan Vakfı’nı ziyaret etti. Ziyarette heyeti Mehmet Akif İnan Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Özer ağırladı.
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“Ek Göstergede
Zaman Kadar Kapsam da Önemli”
Kültür Memur-Sen 6. Olağan Genel Kurulu, Ankara’da gerçekleştirildi. Genel Kurul’da konuşan Memur-Sen Genel
Başkanı Yalçın, ek gösterge konusunda bir kez daha çağrıda bulunarak, ek göstergenin çıkacağı zaman kadar kapsam genişliğinin de önemli olduğunu vurguladı.
Yalçın, kamuoyuna yansıyan haberlerle ilgili olarak ise “Dün kamuoyuna iki haber yansıdı. Ek
göstergeyle ilgili olarak ‘Seçimden önce hayata
geçebilir’ haberinin yanında, ‘Kapsamı tartışılıyor
seçim sonrasına kalabilir’ diye iki farklı ifade basına düştü. Biz bu konuda zaman kadar kapsamın
da önemli olduğunu ifade ediyoruz. Memur-Sen
ailesi olarak bu konuda çağrımızı yineliyoruz. Ek
gösterge konusunda kapsam geniş tutulmalıdır.”
diye konuştu.
Kültür Memur-Sen 6. Olağan Genel Kurulu Memur-Sen Genel
Başkanı Ali Yalçın, Kültür Memur-Sen Genel Başkanı Mecit Erdoğan, Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Bayraktutar, Mehmet Emin Esen, Toç Bir-Sen Genel Başkanı Hüseyin
Öztürk, Ulaştırma Memur-Sen Genel Başkanı Kenan Çalışkan,
Bayındır Memur-Sen Genel Başkanı Soner Can Tufanoğlu, bağlı sendikaların genel başkan yardımcıları, Kültür Müdürlüklerin-

Erdoğan: Medeniyet Sendikacılığını
Milletimize Ve İnsanlığa Kazandırma
Gayreti İçindeyiz
Sözlerine merhum Akif İnan’ın, “Bütün elbiseleri
yırtsak yedir, Yeter bize Vefa elbiseleri” sözleriyle

den temsilciler ve çok sayıda üyenin katılımı ile gerçekleştirildi.

başlayan Kültür Memur-Sen Genel Başkanı Me-

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın Genel Kurul’da yaptığı

vanın önderlerini ve mimarlarını asla unutmadık,

konuşmada Memur-Sen’in 27 yıllık geçmişinde her zaman mücadelenin olduğunu hatırlatarak, Türkiye’nin temel hak ve hürriyetlerinin kurumsallaşması, insanların özgürlüklerinin gelişmesi,
ülkenin korku tünelinden çıkması, vesayet ikliminin ülke üzerinden kalkması noktasında en önemli işlev gören kuruluşların

cit Erdoğan ise, “Biz, bir vefa örgütüyüz. Bu daunutturmayacağız. Hak sendikacılığı ekseninde
yeni bir duruş ve bakışla yepyeni bir erdemli sendikal yolculuk başlatan merhum Mehmet
Akif İnan ağabeyimizi hayırla anıyorum” ifadelerini kullandı.

başında geldiğini vurguladı.
Ek gösterge kapsamına ilişkin hassasiyetlerini yineleyen Yalçın,
“Gelinen noktada 4 meslek grubu ve yöneticiler olmak üzere
5 grup üzerinden tartışılan bu konunun tüm kamu görevlileri
üzerinden tartışılmasına ilişkin hassasiyetimizi bir kez daha yineliyoruz. Buradan bir kez daha çağrıda bulunmak istiyorum.
Bu tüm kamuda memnuniyet üretmesi gereken bir konudur.
Yardımcı hizmetler sınıfının ek gösterge sistematiğine dahil
edilmelidir. Hepsinin memnun edileceği bir çerçeve son derece
önemli” ifadelerini kullandı.
2019 Memur-Sen Bülten | 9
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Vicdan Hareketi’nden Tüm Dünyaya Çağrı
105 ülkeden 2 bine yakın sivil toplum kuruluşunun desteklediği “Vicdan Hareketi” Suriye’deki savaşta kadınların ve çocukların yaşadığı drama dikkat çekmek amacıyla İstanbul’da bir basın açıklaması düzenledi. Basın açıklamasında tüm dünyaya, “Suriye’deki Kadın ve Çocuk Mahpuslar Pazarlıksız, Koşulsuz Derhal Serbest Bırakılsın”
çağrısı yapıldı.

Geçtiğimiz yıl Suriye’deki savaşta kadınların yaşadığı drama dikkat çekmek amacıyla Cilvegözü sınır kapısına ulaşan “Vicdan
Konvoyu,” bu sene de özgürlüğün önündeki engelleri kaldırmak
amacıyla “Vicdan Hareketi” şeklinde faaliyet gösteriyor.
İlk faaliyet ise Haliç Kongre Merkezi’nde, “Suriye’deki Kadın ve
Çocuk Mahpuslar Pazarlıksız, Koşulsuz Derhal Serbest Bırakılsın” başlıklı basın toplantısı şeklinde gerçekleştirildi.
Basın açıklaması, Arapça, İngilizce ve Türkçe olarak okundu.
İlk olarak destek açıklamalarının yapıldığı basın açıklamasında
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, savaşlarda terör gruplarının konvensiyel silah olarak kullanıldığını ve bu savaşların insanlığı özüne uzaklaştırdığını belirterek, savaş baronlarının silah
gösterilerinin acı sonuçlarını kadınların ve çocukların yaşadığını
vurguladı.
Savaş bölgelerinde yaşanan dramların insanlık için utanç verici olduğunu kaydeden Yalçın, bu kapsamda sivil toplum kuruluşlarının “Vicdan Hareketi” kapsamında biraraya gelmeleri ve
yaşanan acılara “dur” demelerinin oldukça önemli olduğunun
altını çizdi.

Dünyadaki İyi İnsanların Bu Birlikteliğe İhtiyacı Var
Yalçın şu ifadeleri kullandı: “Savaş dünyanın birçok yerinde yaşanıyor. Ancak nabzı yanı başımızda Suriye’de atıyor. Türkiye
olarak biz bunu yakinen hissediyoruz. Çünkü 3 buçuk milyonu
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aşkın misafirimiz var. Savaşın merhameti olmuyor, her türlü ahlaksızlığın yaşandığı ve galibiyet
mücadelesi için insanlığın ayaklar altına alındığı
bir aymazlık yaşanıyor. Bunun bir an önce son
bulması gerekiyor.”
İnsanlığın farklı inanışları benimsediğini ancak
insanlık paydasında biraraya geldiğini hatırlatan
Yalçın, “Ortak yanımız; derimiz farklı olsa da terimizin renginin aynı olması. Gözlerimizin renklerinin farklı olması ama gözyaşımızın renginin aynı
olması. Farklı dinlere mensubuz ama insanız,
acılarımız aynı. Onun için Vicdan Hareketi’nin
biraraya gelişini çok olumlu buluyorum. Güç
birliği yaparsak, ortak noktaya hareket edersek,
sesimizin kelebek etkisini yapacağını bilmeliyiz.
Dünyadaki iyi insanların bu çağrıya ihtiyacı var”
diye konuştu.
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Gülden Sönmez, “İnsanlık ailesi olarak bizler,
savaşmamak ve eğer savaş söz konusu ise de
insani, ahlaki ve hukuki kurallara uymak konusunda tüm dinî ve ahlaki metinlerde defalarca
uyarılıyoruz. Ancak ne var ki, günümüzde uluslararası sözleşmelere bağladığımız savaş hukukuna neredeyse devletlerin tamamına yakını
taraf olsa da savaş coğrafyalarında gitgide daha
da vahşileşen, akıl mantık sınırlarını zorlayan insanlık suçları işlenmeye devam ediyor ve bizler
ne bu suçları işleyenleri cezalandırabiliyoruz ne
de bu zalimane uygulamaları engelleyebiliyoruz”

Bu Sesi Sağır Kulaklara Duyurana
Kadar Susmayacağız

ifadelerini kullandı.
İnsanlık tarihinin savaşlarla dolu olduğunu belirten Sönmez, “Son 7000 yıllık dünya tarihinin her

Bugüne kadar Esed rejimi tarafından 13 bin 500’ün üzerinde

yüz yılına bakıldığında sadece 13 yıl barış içinde

kadının hapsedildiği bilgisini aktaran Yalçın, hala 7 binin üzerin-

yaşamış insanlık. Bizler savaşları önlemeyi başa-

de kadının hapishanelerde bulunduğunu söyledi.

ramadık ama maalesef kitleler hâlinde ölmeyi ve
öldürmeyi her zaman başardık! Biliyoruz ki dün-

Yalçın sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Biz de bugün burada 1

yanın dört bir yanında insanlar çok acılar çekti,

milyon üyemiz adına, Türkiye’nin en büyük sivil toplum örgütü

çekmeye de devam ediyor. Geçen yüzyılda ya-

olarak, bu tarihi ve mübarek buluşmada yerimizi alıyoruz. Bu

şanan iki dünya savaşı, bugün herkesin büyük

sesi sağır kulaklara duyurana kadar susmayacağız. 7 bin kadının

bir üzüntüyle ve ibretle andığı savaşlar. Bu sa-

insanlık dışı şartlarda esir tutulmalarını, gördükleri işkenceleri

vaşlarda dünyanın dört bir yanından her renkte

görmeyen gözlere gösterene kadar durmayacağız. 7 bin kadın

milyonlarca insan hayatını kaybetti. Oysaki kıyı-

ve çocuğun sesi insanlığın sesiyle buluşana kadar o kadınların

lan canların her biri, en az kendi biricik canımız

konuşan dili olmaya devam edeceğiz. Bu, insanlığın vicdan me-

kadar kıymetli, her birinin hayalleri en az bizle-

selesidir. Bu, insanlığın namus meselesidir. Bu, insanlığın varo-

rin hayalleri kadar renkli ve zengindi. Sevdikleri

luş meselesidir.”

de hepimizin sevdikleri kadar değerliydi” diye
konuştu. Sönmez, Cenevre Sözleşmeleri başta

Diğer sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin de destek açıklama-

olmak üzere uluslararası sözleşmelerle savaş ko-

larını gerçekleştirdiği basın açıklaması, İnsan Hakları ve Adalet

şullarında sivil halkın zarar ve insan hakları ihlal-

Hareketi (İHAK) Başkan Yardımcısı Gülden Sönmez’in Vicdan

lerinin önlenmesi için düzenlemeler getirildiğini

Hareketi’nin çağrı metninini okumasıyla son buldu.

de sözlerine ekledi.
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Kamuda Sözleşmeliliğe Son Şûrası
Ankara’da Gerçekleştirildi
“Kamuda Sözleşmeliliğe Son Şûrası”nda konuşan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, “Sözleşmeli personel
rejimi hem mevzuatıyla hem de varlığıyla bir sorunlar ve tepkiler yumağı oluşturuyor. Saygın iş ilkesine, adalet eşiğine, insan onurunu koruma hassasiyetine, insanın kendini gerçekleştirmesine destek vermekle görevli
devlet perspektifine aykırı sözleşmelilik uygulamasının bütünüyle varlığını ortadan kaldırmalıyız. Türkiye, kamu
hizmetlerini bütünüyle kadrolu personel ile verebilecek kadar kadim bir birikime, bunun finansla maliyetini karşılayacak ekonomik yeterliğe sahiptir” dedi.
çın, çalıştaylarda, her sendikanın kendi hizmet kollarındaki uygulamalar ve mevzuatları, bunlardan
doğrudan etkilenen sözleşmeli personel statüsündekilerin de olduğu bir katılımcı heyetle değerlendirdiklerini belirtti.

Şuramız, Sözleşmeli İstihdam Konusunda
Paydaşların Buluşmasına Fırsat Sunuyor

Memur-Sen Konfederasyonu tarafından organize edilen “Kamuda
Sözleşmeliliğe Son Şûra”sı Ankara’da yoğun katılımla gerçekleştirildi. Programa, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Memur-Sen
Yönetim Kurulu üyeleri, Memur-Sen’e bağlı sendikaların genel
başkan ve yönetim kurulu üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı.
Şûrada sözleşmelilerin haklı talepleri bir kez daha gündeme getirildi ve beklentilerin karşılanması yönünde Kamu İşveren Heyeti’ne
çağrıda bulunuldu.
Programda ilk olarak Genel Başkan Ali Yalçın, basına açık bir şekilde konuşma gerçekleştirdi.
Memur-Sen olarak bağlı sendikalarla birlikte; kamu personel mevzuatının yaşattığı ve sözleşmeli kamu görevlilerimizin yaşadığı
bir sorunu bütün kapsamıyla tespit etmek, çözümü sağlayacak
adımları da ortak akılla ve kararlılıkla teklif etmek hedefiyle çalışma başlattıklarının altını çizen Yalçın, kamuda sözleşmeli personel
rejiminin ürettiği mağduriyetleri, sözleşmeli personel statüsünde
istihdam edilenlerin tepkilerini, beklentilerini ve taleplerini anlama
çağrısında bulunmayı, doğru içerikle anlatmayı, doğru şekilde ilgililere aktarmayı ve nihayet sözleşmeli personel başlığıyla özetlenebilecek sorunu çözümle buluşturmayı hedeflediklerini söyledi.
İlk olarak bağlı sendikaların çalıştaylar düzenlediğini belirten Yal12 | Memur-Sen Bülten 2019

Programın işleyişi hakkında da bilgi veren Yalçın,
“Bugün tamamlanacak olan ‘Kamuda Sözleşmeliliğe Son Şûrası’yla, sendikalarımızın bu ön raporlarıyla birlikte, Şura bünyesinde oluşturulacak
komisyonların çalışmaları, raporları ve geçmişten
bugüne sözleşmeli personel başlığı altındaki gelişmeler ve yaklaşımlar dikkate alınarak daha bütüncül ve geniş kapsamlı bir değerlendirme yapılmış
olacak. Şûra; sözleşmeli personel rejimi konusunda
da paydaların konuşmasına, buluşmasına fırsat sunacak. Bunun da ötesinde, kamu hizmetlerimizin,
kamu yönetiminin, kamu personel sisteminin mevcuttaki önemli sorunlarından ve en çok gündem
olan konularından birine dair kapsamlı bir raporun
oluşmasına, yazılmasına imkân sağlayacak” şeklinde konuştu.
Memur-Sen olarak kuruluştan bu yana temel bir
kararı deklare ettikleri söyleyen Yalçın, “Kamu hizmetleri memurlar eliyle yürütülmeli ve kamu personel sisteminde temel istihdam modeli kadrolu
memur statüsü olarak kabul edilmeli” dediklerini
ifade etti. Yalçın, bu kararlarından vazgeçmediklerini ve taviz vermediklerini belirtti.
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tisas öğretimleriyle ilgili alanlarla” sınırlı olduğunu
anlatan Yalçın, bugün ise, öğretmenlikten, hemşireliğe, memurluktan, mühendisliğe birçok alanda
sözleşmeli personelin istihdam edildiğini belirtti.
Program, sendikaların kendi hizmet kollarındaki sunumları ve son olarak sonuç bildirgesinin ilanıyla
son buldu.
Bildirgede, “Demokratik sosyal hukuk devleti ni-

Hukuk Devleti, Aynı İşi Yapanlara Farklı Maaş Ödemez

teliğinin önemsendiğini ve öncelendiğini kamu
personel sistemi tarafında hem vurgulamanın hem
de ispatlamanın en kolay ve kesin yolu; kamuda

Hukuk devleti kavramının öneminden bahseden Yalçın, “Hukuk
devleti, aynı işi yapanlara, aynı meslek adıyla, aynı unvanla kamu
hizmeti sunanlara, farklı maaş ödemez, farklı haklar vermez, farklı sorumluluklar yüklemez. Aynı işi farklı sıfatlarla, farklı istihdam
şekliyle farklı maaş ve ücret ödeyerek yaptırmak aklen, hukuken,
ahlaken anlatılabilir ve kabul edilebilir değildir. Sözleşmeli personel statüsünde istihdam edilen arkadaşlarımızın göreve başlama
noktasında imzaladıkları sözleşme, aslında birçok görünmeyen
hüküm içeriyor. O sözleşmeyi imzalayanlar, sadece kamu görevlisi
sıfatı kazanmıyor. O sözleşmeyi imzalayanlar; çocuklarını özlememe yeterliliği, hukuken evli olsa da fiilen bekar ya da boşanmış
gibi davranma yeteneği de kazanıyor. Sözleşmeli personel olduğunuzda; aynı zamanda kariyer yapma azmi gibi bir derdiniz, üst
görevlere atanma gibi bir hedefiniz olmasına gerek kalmıyor. Ek
gösterge gibi bir talebin sahibi, derece ve kademe yükselmesi gibi
bir işlemin öznesi olamaz sözleşmeli personel kardeşlerimiz. Bırakınız isteğe bağlısını özre bağlı yer değiştirme hakkından mahrum

istihdam politikasının kadrolu ve güvenceli istihdam olarak benimsenmesi ve sözleşmeli personel
rejiminin oldukça istisnai hallerde ve sınırlı sayıda
uygulanması kararının deklaresidir. Bu kapsamda;
belirli bir süre sözleşmeli personel olarak görev
yapma ve sonrasında kadroya alınma (3+1, 4+1,
6+1 gibi) yöntemlerden vaz geçilmeli ve sözleşmeli personel istihdamı bütünüyle terk edilmeli,
mevcut sözleşmeli personelin kadroya geçişini
sağlayacak düzenleme ivedilikle hayata geçirilmeli”
ifadelerine yer verildi.
Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram
Tonbul’un okuduğu sonuç bildirgesinde, “Bizler,
Türkiye’nin gücünün, tarihinin, konu insan, insan
onuru ve hakları olduğunda sahip olduğu mede-

olanların da olduğunu söylemek yanlış olmaz” ifadelerini kullandı.

niyet hassasiyetinin güvencesiz istihdamı kamuda

Sözleşmeli Personel İstihdamının Parasal ve
Sosyal Maliyeti Yüksek

Bizler, Türkiye’nin kamu maliyesiyle, fikri ve inanç

Kamu personel sisteminde ‘sözleşmeli personel’ istihdamı 657

personeli istekleri halinde kadroya geçirmeye de

sayılı Kanunun ilk halinde sadece “Türkiye’de yapılamayan özel ih-

yeteceğine inanıyoruz” ifadelerine de yer verildi.

terk etmeyi gerekli ve mümkün kıldığını biliyoruz.
birikimiyle sözleşmeli personelin sorunlarını çözmeye de en kısa süre içerisinde mevcut sözleşmeli
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Yalçın: Emperyalizmin
Oyununu Birlikte Bozabiliriz

Uslu, Hizmet-İş’in
Genel Kurulu’na Katıldı

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Büyük Birlik Partisi tarafından düzenlenen “Hocalı Katliamı: İnsanlığın Vicdanıyla
İmtihanı” panelinin açılışına katıldı. Panelin açılış programında konuşan Yalçın, Dünya’nın geçmişte Hocalı’ya karşı
suskun ve kör olduğu gibi bugün de başka acılara duyarsız
olduğunu söyledi.

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Levent
Uslu, Hizmet-İş’in 13’üncü Genel Kurulu’na
katıldı. Burada bir konuşma yapan Uslu sendikal camiada Memur-Sen ve Hak-İş’in fark yarattığına dikkat çekti.

Büyük Birlik Partisi tarafından düzenlenen programa BBP Genel

Hak-İş’e bağlı Hizmet-İş’in 13’üncü Genel Kuru-

Başkanı Mustafa Destici, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve

lu, Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Levent

çok sayıda davetli katıldı.

Uslu ve çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleştirildi.

“Hocalı Katliamı: İnsanlığın Vicdanıyla İmtihanı” panelinin açılışında
kısa bir konuşma yapan Yalçın, Hocalı katliamında şehid edilen 613

Kurula hitap eden Levent Uslu, Memur-Sen ve

Azeri vatandaşı anarak başladığı konuşmasında İslam dünyasının

Hak-İş’in tarihi mücadelesinin ortak olduğunu

son yüzyılının trajedilerle dolu olduğu söyledi.

belirterek, 15 Temmuz’da meydanlarda omuz
omuza mücadele ettiklerini belirtti.

Uluslararası hukukun, emperyalizmin şekillendirdiği ve büyük güçlerin çıkarlarına hizmet eden denge politikalarının meşrulaştırıcı

Hizmet-İş’in kurucu ve onursal genel başkanı

aracı olduğunu ifade eden Yalçın, katliamların bu hukuk sömürüsü

Hüseyin Tanrıverdi’nin Memur-Sen’in merhum

içinde görmezlikten gelindiğini söyledi.

kurucu başkanı Akif İnan’ın öğrencisi olduğunu
hatırlatan Uslu, bu minvalde kuruluş sancılarının

Azerbaycan’ın yaklaşık yüzde yirmisinin işgal altında olduğunun

birlikte çekildiğinin altını çizdi. Uslu şöyle devam

altını çizen Yalçın, “çıkar politikaları bu gerçeğin üzerini örtüyor, bu

etti: “Hizmet-İş Sendikası, “Geleceğimiz Hayal-

haksızlığa karşı uluslararası sistemin de kör ve sağır kesildiğini he-

lerimiz Kadardır” diyerek, dur durak bilmeden,

pimiz biliyoruz artık.” Şeklinde konuştu.

hız kesmeden gösterdiği büyüme, sendikacılık
anlayışının, yaptığı işlerin, gösterdiği duruşun

Birlik ve beraberliğin her zamankinden daha fazla önem arz et-

doğruluğunun en güzel göstergesidir. Hizmet-İş,

tiğini söyleyen Yalçın, “Biz her zamankinden daha güçlü birlikler

neoliberal politikaların insanı ve emeği metalaş-

oluşturmak zorundayız. Yakınmak değil daha gerçekçi politikalar

tırdığı bir zeminde, emeği ücrete indirgemeyen

geliştirerek, emperyalizmin oyununu bozabiliriz. Bu duygu ve dü-

insan odaklı bir anlayışı hâkim kılmanın onurlu

şünceyle Yaşasın Karabağ diyor, sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyo-

mücadelesini vermiştir” ifadelerini kullandı.

rum” diye konuştu.
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Genel Başkan Yalçın,
Sağlık-Sen 6’ncı Olağan Genel Kurulu’na Katıldı
Sağlık-Sen’in 6.Olağan Genel Kurulu’nda konuşan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, “Artık genel kurul süreçlerimizi tamamlıyoruz ve yeni bir döneme giriyoruz. Artık örgütlülüğümüzü büyütme, sendikacılığa yeni bir boyut
kazandırma vaktidir” dedi.
ve konfederasyonumuzu büyütmeyi ve zirvede
tutmayı değil, ülkemizi büyütmeyi de, milletimizin iradesini korumayı da sorumluluklarımız arasında görüyoruz” diye konuştu.
Yalçın, “Artık genel kurul süreçlerimizi tamamlıyoruz ve yeni bir döneme giriyoruz. Artık örgütlülüğümüzü büyütme ve sendikacılığa yeni bir
boyut kazandırma vaktidir” dedi.
Memur-Sen’e bağlı Sağlık-Sen’in 6.Olağan Genel Kurulu, Ankara’da gerçekleştirildi. Kurula, Memur-Sen Genel Başkanı Ali

Sağlık-Sen teşkilatına da övgülerde bulunan Yal-

Yalçın, Memur-Sen Genel Başkan Yardımcıları, Memur-Sen’e

çın, Türkiye’nin sağlık konusunda çağ atlamasının

bağlı sendikaların genel başkan ve yönetim kurulu üyeleri ile

Sağlık-Sen’in özverili çalışmalarıyla ilgili olduğu-

çok sayıda davetli katıldı.

nu söyledi. Yalçın, sağlık çalışanlarının emeklilik
konusundaki haklı taleplerinin ve ek gösterge

Kongrede konuşan Genel Başkan Ali Yalçın, Memur-Sen’e bağlı

konusundaki isteklerinin karşılanmasının Türki-

sendikaların genel kurul süreçlerinin geçirildiği bir dönemin ya-

ye’yi mutlu edeceğini de sözlerine ekledi.

şandığına dikkat çekerek, Sağlık-Sen ile birlikte bağlı 9 sendikanın genel kurul sürecinin tamamlandığını belirtti.

Toplu sözleşme sürecine de yavaş yavaş girileceğini anlatan Yalçın, gerek KPDK’da gerekse

İlkeleri Olmayan Toplumlar Zafer Kazanamazlar

de Ağustos’taki toplu sözleşme görüşmelerinde
“evet” demeye meyilli bir kamu işveren yaklaşı-

İlkeleri olmayan toplumların zafer kazanamayacaklarına dikkat

mının esas olması gerektiğini aktardı.

çeken Yalçın, “Yöntemlerin, teknik ve taktiklerin, strateji ve hedeflerin yenilenmesi gerekiyor. İlkeleri, değerleri ve referansları

Seçim sonuçlarına göre Sağlık Sen Genel Yöne-

olmayan toplumların, teşkilatların ne sefere çıkacak azmi, ne

tim kurulu şu isimlerden oluştu.

zafer kazandıracak gücü olur” ifadelerini kullandı.
Genel Başkan Semih Durmuş
Yalçın, milletimizin iradesiyle Memur-Sen’in kararları, milletin
tercihleri ile Memur-Sen’in söylemleri arasında bugüne kadar
çelişki yaşanmadığını belirtti.
Memur-Sen’in kamu görevlileri sendikacılığı alanında millet-

Gnl. Bşk. Vekili Durali Baki
Gnl. Bşk. Yrd. (Teşkilat) İdris Baykan
Gnl. Bşk. Yrd. (Maliye) Mahmut Faruk Doğan
Gnl. Bşk. Yrd. (Basın-İletişim) Şemsettin Karadoğan

ten yana olanların güçlü sesi ve tek adresi olduğunu sözleri-

Gnl. Bşk. Yrd. (Mevzuat) Yusuf Dural

ne ekleyen Yalçın, ülke tarihiyle sendikaların tarihinin kesiştiği

Gnl. Bşk. Yrd. (Eğitim ve Sosyal İşler)

bir sürecin yaşandığını belirterek, “Biz sadece sendikalarımızı

Abdulaziz Arslan
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Yalçın, Bosna Hersek’te
Bağımsızlık Günü Etkinliklerine Katıldı
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın Bosna-Hersek Bağımsız Sendikalar Konferasyonu’nun (SSSBİH) özel davetlisi olarak Bosna-Hersek Bağımsızlık Günü kapsamında düzenlenen etkinliklere katıldı.

Emekle Aşılamayacak Yol Yoktur
Yalçın, Bosna Hersek’in zor bir yolculuğu başarıyla sürdürdüğünü de sözlerine ekleyerek, “Bir
emek örgütünün temsilcisi olarak söyleyecek
olursam, emek ve terle aşılmayacak yol yoktur.”
ifadelerini kullandı.
Kimi sosyal bilimcilerin, çatışma ve krizi balkaniYalçın ve beraberindeki heyet ziyaret kapsamında ilk gün, Yu-

zasyon kavramıyla açıklamaya çalıştıklarını ifade

nus Emre Enstitüsü’nün temsilcileriyle biraraya geldi.

eden Yalçın, bu tür kavramsallaştırmalara karşı
olduğunu belirterek, aynı zamanda Balkanlar ta-

Daha sonra ise Srebrenitsa’ya giderek Soykırım Anıtına çelenk bırak-

rihinin uzun süren savaşları barışla sonlandırmış

tı ve orada Soykırıma uğrayan 8372 kişi için dua etti.

bir tarih olduğunu kaydetti.

Genel Başkan Ali Yalçın, kültür merkezine geçerek Bosna-Her-

Paylaşmanın Olduğu Yerde Hayat Vardır

sek Bağımsız Sendikalar Konferasyonu tarafından tertip edilen
programa da katıldı. Programda konuşan Yalçın, “Hepinizi saygı
ve sevgiyle selamlar, Türkiye’deki kamu sendikacılığının öncüsü
ve en büyük emek örgütü Memur-Sen’in genel başkanı olarak 1
Mart Bağımsızlık gününüzü kutlarım” diyerek sözlerine başladı.
Konuşmasında bağımsızlık ve egemenliğin bir ülke için en kıymetli hazine olduğunu kaydeden Yalçın, Bosna Hersek’in yaşadığı acı imtihanlara rağmen, acıyı kine dönüştürmeme erdemini
göstermiş toplulukların, bir ve bütün toplum olma bilincinin bir
yansıması olarak 27 yıldır hür ve bağımsız bir şekilde varlığını
sürdürdüğünü belirtti.

Buna en iyi örneğin “Bosna Hersek” olduğunu
vurgulayan Yalçın, “Uluslararası sistemin kriz
yaşadığı bir dönemde, bütün dışsal baskılara
rağmen tam 27 yıldır erdemi ve sevgiyi merkeze alarak barış ve huzuru büyüten toplulukların muhteşem dirayetini gösteriyor bana. Bosna-Hersek’in kurucu lideri Aliya İzzetbegoviç’in
ifadeleriyle ‘Sevgi ve dayanışmanın, paylaşmanın olduğu yerde ölüm değil hayat vardır.’ Kimilerinin güya kavramlaştırma adına çatışmanın
simgesi haline getirilen Balkanların asıl gücünün
sevgi ve dayanışma olduğunu bütün insanlığın görmesi ve anlaması gerekmektedir. Bosna
Hersek bağımsızlığıyla, kimilerinin göstermek
istediği çatışma ve kriz resmini tersine çevirerek
uzlaşma ve birliğin mümkün olduğunu göstermiştir. Çatışmalardan beslenen emperyalizme
bu yönüyle güçlü bir cevaptır Bosna-Hersek’in
bağımsızlığı” şeklinde konuştu.
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Mısır’daki Hukuksuz İdam Kararları Protesto Edildi

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Levent Uslu, Mısır’daki idamlara karşı düzenlenen “Zulme Dur De!”
eyleminin İstanbul’daki ayağına katıldı.
Mısır’daki hukuksuz idam kararları İstanbul ve Ankara’da eş zamanlı olarak, “Zulme Dur De” eylemleriyle protesto edildi. Memur-Sen ve pek çok sivil
toplum kuruluşu da eylemlere destek vererek, Mısır’daki darbe rejimine tepki gösterdi.
Eylemlerin İstanbul ayağı da Mısır Başkonsolosluğunun önünde gerçekleştirildi. Eyleme, Memur-Sen’i
temsilen genel başkan yardımcısı Levent Uslu katıldı.
Burada Mısır’da yaşanan olaylara ilişkin ortak bildiri
okundu.
Bildiride, Mısır’ın ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı’nın
Muhammed Mursi olduğu hatırlatılarak, Sisi rejiminin darbesi ve akabindeki hukuksuzluklar telin
edildi.
Darbeciler tarafından ülke genelinde bin 150 kişinin
sistematik bir şekilde öldürüldüğü belirtilen açıklamada, tek bir günde en fazla sayıda göstericinin öldüğü tarihe kanlı bir leke olarak kayıt altına alındığı
ifade edildi.
Mısır’da devam edem zulümlere karşı da dünya kamuoyu tarafından güçlü bir tepkinin yükselmesi gerektiği ifade edilen açıklamada, verilen idam kararlarının adil olmadığının altı çizildi.
2019 Memur-Sen Bülten | 17

Memur-Sen Bülten 2019

Uslu: Zulüm Bitene Kadar Durmayacağız
Vicdan Hareketi, Suriye hapishanelerinde bulunan kadın ve çocukların acilen özgürlüklerine kavuşmaları için 10
bini aşkın vicdanlı yürekle Sultanahmet Meydanı’nda buluştu. Sultanahmet Meydanı’ndaki eyleme Memur-Sen
adına katılan Genel Başkan Yardımcısı Levent Uslu bir konuşma gerçekleştirdi.

Türkiye’den ve dünyanın 110 ülkesinden yaklaşık 2 bin STK’nın katkısıyla Sultanahmet’te yapılan eylemde katılımcılar,
Suriyeli tutuklu kadınları temsilen ellerini oyalı yazmayla birbirine bağlayarak tüm dünyaya “sessiz çığlık” yükseltti. Aralarında İHH, Hak İş gibi STK’ların temsilcilerinin de bulunduğu eylemde Memur-Sen adına Genel Başkan Yardımcısı
Levent Uslu da bir konuşma gerçekleştirdi.
Uslu, Sultanahmet Meydanı’nda toplanan kalabalığa teşekkür ederek başladığı konuşmasında Suriye’de yaşanan savaşın en çok kadınları mağdur ettiğinin altını çizdi.
Uslu, “Her şey bittiğinde düşmanlarımızın yaptıklarını değil, dostlarımızın sessizliğini hatırlayacağız” sözünü hatırlatarak “Biz bugün burada dostlarımızın, kardeşlerimizin yanında olduğumuzu gösteriyoruz. Susmadığımızı, bütün dünyaya haykırdığımızı gösteriyoruz. Başta Suriye hapishanelerinde tutuklu bulunanlar olmak üzere dünyadaki tüm mazlum
bacılarımızın, annelerimizin, kadınların yanındayız. Zulüm dünyada bitene kadar durmayacağız.” ifadelerini kullandı.
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“Örgütlülük Büyüsün Kazanımlar Sürsün”
Ulaştırma Memur-Sen 10. Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Toplantısı Antalya’da yapıldı. Toplantıya katılan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, örgütlülük vurgusu yaparak kazanımların devam etmesi için Memur-Sen’in
örgütlülüğünün büyümesi gerektiğini söyledi.

Memur-Sen’e bağlı Ulaştırma Memur-Sen’in 10. Genişletilmiş

parametresinin dayanışma aidatı olduğunu be-

Başkanlar Kurulu Toplantısı Antalya’da gerçekleştirildi. Toplantı-

lirten Yalçın, dayanışma aidatının olmazsa olmaz

ya Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Ulaştırma Memur-Sen

olduğunu vurguladı.

Genel Başkanı Kenan Çalışkan, Ulaştırma Memur-Sen genel
başkan yardımcıları, Ulaştırma Memur-Sen il başkanları katıldı.
Toplantıda teşkilata hitap eden Memur-Sen Genel Başkanı Ali

Çalışkan: Memur-Sen’in Gücü,
Mücadelemizin En Esaslı Dayanağıdır

Yalçın, Ulaştırma Memur-Sen’in son toplu sözleşmedeki başarılarını hatırlatarak “Ulaştırma Memur-Sen, sendikalarımız içe-

Toplantının açış konuşmasını gerçekleştiren

risinde önemli kazanımlar elde etmiş, kimsenin beklemediği

Ulaştırma Memur-Sen Genel Başkanı Kenan

önemli kazanımların altına imza atmış; Havaalanlarına girerken,

Çalışkan, “1 milyonu aşkın üye sayısıyla kamu

işyerlerine girerken, ‘Ulaştırma Memur-Sen, havacılık tazmina-

çalışanlarının güçlü sesi, hak ve özgürlüklerin

tını alan sendikadır’ dedirttirmiş bir teşkilattır.” ifadelerini kul-

adresi Memur-Sen’in gücü, mücadelemizin en

landı.

esaslı dayanağıdır. 10 binlerde devraldığımız
Ulaştırma Memur-Sen üye sayısını, sendikamız

Yaklaşan 15 Mayıs yetki sürecine de değinen Yalçın, sendikalar

tarihinde ilk defa bu dönemde 11 Bin rakamının

için çok kritik bir zaman dilimine girildiğini ifade ederek, hava-

üzerine çıkaracağız, bu hedef için çalışmaya de-

cılık tazminatı gibi bir kazanımın altında örgütlü gücün payının

vam ediyoruz” diye konuştu.

büyük olduğunu, kazanımların devam etmesi için örgütlülüğün

Çalışma hayatının sorunlarına ilişkin her zaman

büyüyerek devam etmesi gerektiğinin altını çizdi.

arayış içinde olduklarını belirten Çalışkan “Ancak
bizim, sorunlarımızdan daha büyük bir müca-

“Toplu Sözleşme Sistematiği Değişmeli”

dele azmimiz, daha derin bir müzakere aklımız
ve daha büyük umutlarımız var. Bu sorumluluk

Toplu sözleşme sistemindeki çarpıklığa da değinen ve eleştiren

bilinciyle, masada sizin iradenizi hakkıyla temsil

Yalçın, işçilerin, toplu sözleşmeden oluşan kazanımları alabil-

etmeye çalışacağız. Ülkenin maddî refahının art-

mek için bir yevmiye ödediğini, Memur sendikacılığında ise çar-

masında verdiğimiz desteğin hakkını hep birlikte

pık bir sistemin olduğunu söyledi. Emek mücadelesinin temel

talep edeceğiz.” ifadelerini kullandı.
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Memur-Sen Dünya Kadınlar Gününde Suriyeli Mahpus
Kadınlar İçin Yürüdü
Suriye’deki mahpus kadınların yaşadığı drama dikkat çekmek için Memur-Sen tarafından organize edilen Meşaleli
Vicdan Yürüyüşü Ankara’da gerçekleştirildi. 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde gerçekleştirilen yürüyüşte binlerce
kadın, ellerindeki meşalelerle Suriyeli kadınların aydınlık geleceği için haykırdı.

Dünyanın pek çok ülkesinde ve Türkiye’de sivil toplum kuruluşları

ların yaşadıklarına sessiz kalınmaması gerektiğini

tarafından desteklenen Vicdan Hareketi kapsamında, Suriye’de-

söyledi. “Kadınlara ilişkin süslü cümleler kurarak,

ki tutuklu kadın ve çocukların yaşadıklarına dikkat çekmek için

gurur okşayacak vaatlerde bulunarak günü geçir-

Ankara’da gerçekleştirilen yürüyüş Memur-Sen Genel Merkezi

mek değil zindanda tutsak kalan mahpus kalan

önünden başlayıp 1. TBMM Meclisi önünde son buldu.

kadınların talihini değiştirme, özgürlüğüne kavuş-

Türkiye ve dünyada 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle aynı

savaşın en çok kadın ve çocukları mağdur ettiğine

günde gerçekleştirilen yürüyüşe katılan binlerce kadın Suriye’deki kadınlar için haykırdı.
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Memur-Sen Kadınlar Komisyonu Başkanı Sıdıka Aydın ve Suriye hapishanelerinde tutuklu kaldıktan sonra özgürlüğüne kavuşan Mona Barakeh’in
konuşma yaptığı eyleme Memur-Sen Genel Başkan yardımcıları, Memur-Sen’e bağlı sendikaların genel başkanları ve yönetim
kurulu üyeleri, Memur-Sen Kadınlar Komisyonu üyeleri ile binlerce kadın katıldı. Yürüyüşte Suriye’deki kadınlar için özgürlük

turma zamanıdır” diyen Yalçın Suriye’de yaşanan
dikkat çekti.
“Yanı başımızda kirli bir savaş devam ediyor. Dünya, insanlık onuru ayaklar altına alınırken sessiz
kalıyor” diyen Yalçın, “Umut varsa dünya yaşanmaya değer. Buraya gelen arkadaşlarımız umudu
tazelemek; Suriye’de zindanlarda işkence gören,
insanlık onurunun ayaklar altına alındığı o fotoğrafı ortadan kaldırmak için dünyaya umut aşılamaya çalışıyor.” ifadelerini kullandı.

sloganları atıldı, dünya kamuoyunun sessizliğine tepki gösterildi.

Memur-Sen Kadınlar Komisyonu’nun çağrısıyla

Memur-Sen Genel Merkezi önünden başlayıp Ulus’ta son bulan

toplanan kadınlara teşekkür eden Yalçın, “İnsanlık

yürüyüşün ardından 1.TBMM binası önünde basın açıklaması

onuru daha fazla ayaklar altına alınmasın diyoruz.

gerçekleştirildi.

Vicdan sahibi kuruluşlar bir araya gelerek dünya
kamuoyunun harekete geçmesini sağlamalı. Bu

Yalçın: Dünya Şimdi Harekete Geçmeyecekse
Ne Zaman Geçecek?

çağrıyı her yere yaymalıyız” dedi.

Basın açıklamasında bir konuşma yapan Memur-Sen Genel Baş-

den başlattığı imza kampanyasına da destek çağ-

kanı Ali Yalçın 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde Suriyeli kadın20 | Memur-Sen Bülten 2019
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Aydın: Dünya, Mazlumların Çığlığına Kulak Tıkamaya
Devam Ediyor

1 milyon üyesi adına Memur-Sen olarak dünyanın vicdanına seslendiklerini vurgulayan Aydın,
“Bu sesi sağır kulaklara duyurana kadar susma-

Memur-Sen Kadınlar Komisyonu Başkanı Sıdıka Aydın tarafından

yacağız. Ten renklerimiz, inançlarımız farklı olsa

gerçekleştirilen basın açıklamasında Suriye’deki savaşın bilanço-

da gözyaşlarımızın rengi aynı. Dillerimiz farklı olsa

suna dikkat çekildi.

da; acının ve gözyaşının dili aynı. 7 bin kadının
esaretini, gördükleri işkenceleri görmeyen göz-

8 yılı geride bırakan Suriye savaşında 2011’den bugüne savaş

lere gösterene kadar durmayacağız. 7 bin kadın

süresince bir milyona yakın insanın rejim ve müttefikleri tarafın-

ve çocuğun sesi insanlığın sesiyle buluşana kadar

dan katledildiği milyonlarca kişi zorunlu göçle mülteci konumuna

susmayacağız.” diyerek sözlerini noktaladı.

düştüğü ifade edilen, Türkçe ve Arapça yapılan basın açıklamasında, dünya kamuoyunun sessizliğine de tepki gösterildi.

Esed rejiminin hapishanelerinde uzun süre tutuklu kaldıktan sonra özgürlüğüne kavuşan Suriyeli

BM Suriye Araştırma Komisyonu’nun verilerini paylaşan Me-

Mona Barakeh de burada bir konuşma yaptı, Su-

mur-Sen Kadınlar Komisyonu Başkanı Sıdıka Aydın, “Bu kirli

riye’deki kadınların yaşadıklarını anlattı. Barakeh,

savaş; 22,900 kadının canına mal olurken 300 binin üzerinde

Esed rejiminin insanlık dışı muamelelerle özellikle

kadının yaralanmasına neden oldu. 7,5 milyon kadın iç ve dış

kadın, çocuk, yaşlı ve gençleri göz altında tuttu-

göçe maruz kalarak yerinden edildi. Sadece resmi hapishane ve

ğuna dikkat çekti.

karakollarda bu güne kadar 13.500’ün üzerinde kadın Suriye rejimi tarafından hapsedildi ve resmi rakamlara göre 7.000’in üzerinde kadın hâlâ bu hapishanelerde her gün işkence görmekte,
istismara uğramakta, insanlık dışı eziyetlere maruz kalmaktadır.”
şeklinde konuştu.

“Suriyeli Kardeşlerimizin İnsanlığa Dair Umutları Tükenmesin Diye Buradayız”
Suriyeli kadınların yaşadıklarına tüm dünyanın sesini yükseltmesi
gerektiğini ifade eden Aydın “Yanı başımızda zulmün en ağırını,
en onur kırıcısını, en alçakçasını yaşayan Suriyeli kız kardeşlerimize seslerini duyduğumuzu, canımızın yandığını, dertlerini dert
edindiğimizi göstermek için buradayız. Çığlıklarının duyma eşiklerimizin altında kalmadığını göstermek için, insanlığa dair umutları tükenmesin diye, buradayız.” diye konuştu.
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“İstikrar Sürmeli Yetkinin Gücüne Güç Katmalıyız”
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Ağrı İl Temsilciliğinin düzenlediği teşkilat buluşmasına katıldı. Konuşmasında önemli mesajlar veren Yalçın, kamu görevlilerinin kazanımlarına devam etmesi için yetkide istikrarın sürmesi
gerektiğini söyledi.
olarak ülke için kim taş üstüne taş koyuyorsa,
ülkenin hayrına bir çalışma yapıyorsa kimliğine,
siyasetine bakmaksızın onu takdir ettik. Ama,
millet iradesini kim örseleyerek değersizleştirmeye çalışmışsa onun karşısında yer aldık. Duruşumuzu belirleyen şey milletin sözüdür, iradesidir” şeklinde konuştu.
1 milyon sayısını aşarak tarihe geçen Memur-Sen’in şimdi evrensel boyutta mücadele
Memur-Sen Ağrı Temsilciliğini’nin düzenlediği teşkilat buluşmasına Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın’ın yanı sıra Ak
Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, İl Başkanı Abbas Aydın ve
Ağrı Belediye Başkan Adayı Savcı Sayan da katıldı.
Yalçın burada yaptığı konuşmada, “Memur-Sen ailesi, sancısı
ve derdi olan bir ailedir. 5 milyon kamu görevlisi ve emeklisi,
aileleri ile beraber düşündüğümüzde 20 milyona yakın insanın sorumluluğunu sırtında taşıyan bir teşkilattır. Yalnızca Türkiye’de değil dünyanın farklı bölgelerinde emek mücadelesini
büyüten, kendisine çizilmeye çalışılan sınırları aşan örgütlü bir
yapıdır. Onun için bir an bile olsa rehavet ve yorgunluk olmamalı, 1 milyonun üzerine binleri yüzbinleri eklemeliyiz” ifadelerini kullandı.
Memur-Sen’in 2000’den sonraki darbe girişimlerinde millet
iradesinin yanında durduğunu belirten Yalçın, “Memur-Sen

ettiğini vurgulayan Yalçın, Mayıs ayına kadar üye
sayılarının daha da artarak örgütlülüğün güçlenmesi gerektiğinin altını çizdi. Toplu sözleşme
süreci yaklaşırken yetkinin yeni bir rekor sayıyla kazanılacak olmasının Memur-Sen’i masada
güçlü kılacağını ifade eden Yalçın, teşkilatının bu
bilinçle çalışmasını istedi.

Gümüşer: Yeni Türkiye’nin İnşasında
Büyük Sorumluluk Alıyoruz
Programda açış konuşması yapan Memur-Sen
Ağrı İl Temsilcisi Süleyman Gümüşer ise “Kazanımların mimarı, sosyal devrimlerin öncüsü,
mazlumların hamisi ve Büyük Türkiye idealinin
sözcüsü olarak kamu görevlilerinin, milletimizin,
Türkiye’nin ve mazlumların konfederasyonu olduk. Sivilleşme, özgürleşme ve demokratikleşme sürecine katkı sunuyor, değerlerimize sahip
çıkıyor, yeni Türkiye’nin inşasında büyük sorumluluk alıyoruz” dedi.
Yalçın, program sonrasında Eleşkirt ilçesinde temaslara bulundu. Burada çeşitli ziyaretler gerçekleştiren Yalçın, Genç Memur-Sen tarafından
hayata geçirilen kitap kafeyi de ziyaret ederek
burada gençlerle bir süre sohbet etti.
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Yalçın Erzurum’da İl Divan Toplantısı’na Katıldı
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Erzurum İl Temsilciliğinin düzenlemiş olduğu İl Divan Toplantısına katıldı.
Burada teşkilata hitap eden Yalçın, sendikal gündemi, ülke ve dünya gündemini değerlendirdi.
Memur-Sen Erzurum İl Temsilciliğinin düzenlediği İl Divan
Toplantısına çok sayıda Memur-Sen üyesi katıldı. İl Divan toplantısına katılan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, teşkilata
hitap ettiği konuşmasında önemli mesajlar verdi.
Konuşmasına 81 ilde ve dünyanın farklı ülkelerinde gerçekleştirilen vicdan hareketi eylemlerine değinen Yalçın, “Dünya Kadınlar Günü’nde yalnızca süslü cümleler kurup, gurur
okşayacak vaatlerde bulunanlara inat, geçtiğimiz gün vicdan
hareketine destek veren STK olarak, Memur-Sen Kadınlar Ko-

çocukların ebeveynleriyle birlikte olmasından

misyonu öncülüğünde bir yürüyüş gerçekleştirdik. İstedik ki

eğitimine, kamu hizmetlerinde kalite ve sürekli-

rejimin hapishanelerinde hiçbir tutuklu kadın kalmasın ve dün-

likten, iş barışına, kariyer ve liyakat sisteminden,

ya onlar için harekete geçsin. İstedik ki dünyanın bütün vicdan

adalet merkezli ve eşitlik temelli kamu personel

sahibi insanları, toplumları bu sesi duysun, Suriyeli kadınların

mevzuatı gerekliğine birçok alanda sorun yaşat-

içinde yaşadığı karanlık sona ersin” ifadelerini kullandı.

makta ve üretmektedir” ifadelerini kullandı.

“Toplu Sözleşme Masasının Yükü KPDK İle Azaltılmalı”

Konuyla ilgili geçtiğimiz haftalarda Ankara’da
Sözleşmeliliğe Son Şûrası gerçekleştirdiklerini

Mart ayında gerçekleştirilecek Kamu Personel Danışma Kurulu

belirten Yalçın, şûrada çıkan sonuçları ve öneri-

toplantısına değinen Yalçın, KPDK’nın Toplu Sözleşmeye giden

leri de paylaşarak Türkiye’nin, kamu hizmetlerini

süreçte sorunların azaltılabileceği bir fırsat olarak nitelendirdi.

bütünüyle kadrolu personel ile verebilecek ka-

“Ağustos ayındaki toplu sözleşme masasının yükünü azaltmalı,

dar kadim bir birikime, bunun finansla maliyetini

kamu görevlilerinin çözülebilecek sorunlarına el atmalı, sorun-

karşılayacak ekonomik yeterliğe sahip olduğunu

ları çözüm ve kazanımla buluşturmalı” diyen Yalçın, bir aylık

söyledi.

sürede Toplu Sözleşme’nin sorunların çözümüne ilişkin yeterli
zeminin bulunmadığına dikkat çekti.

Duman: 81 İlde Yetkiyi Devam Ettireceğiz

“Sözleşmeli İstihdam Türkiye’nin Sorunu Olmamalı”

Erzurum il temsilcisi Abdullah Duman ise yaptığı
açış konuşmasında Memur-Sen’in yetki istikrarı-

Sözleşmeli memurların yaşadığı sorunlara dikkat çeken Yalçın,

nı sürdürmesi için il teşkilatları olarak üye çalış-

“Sözleşmelilikte ısrar, aile kurumundan, aile içi dayanışmaya,

malarına devam ettiklerini belirtti.
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Yalçın Yozgat’tan Kamu İşveren Heyeti’ne Seslendi
Yozgat Genişletilmiş İl Divan Toplantısı Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve Adalet eski Bakanı Bekir Bozdağ’ın katılımı ile gerçekleştirildi. İl Divan Toplantısında teşkilat mensuplarına hitap eden Yalçın, “Mart ayı içerisinde KPDK’nın toplanmasını bekliyoruz. Önümüzdeki KPDK’nın sorunların
çözümüne ilişkin ciddi bir adım olması gerekir. Kamu görevlilerinin beklentileri var, çözülmesini bekledikleri sorunları var.” dedi.
kamu görevlileri, biz sabit gelirliler olarak bunun
bedelini yıllarca ödedik. İstiyoruz ki bu ülkede
benzer kırılma noktaları yaşanmasın. Bu ülkede
istikrar olsun. İstikrar olursa ekonomi büyür. Ekonomi büyürse bize pay düşer. Yoksa biz hep kaybeden taraf oluruz” şeklinde konuştu.

Memur-Sen Yozgat İl Temsilciliği tarafından düzenlenen Genişletilmiş İl Divan Toplantısı, Memur-Sen ve bağlı sendika
üyelerinin katılımı ile gerçekleştirildi. İl Divan Toplantısına Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın’ın yanı sıra TBMM Anayasa
Komisyonu Başkanı ve Eski Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Memur-Sen Yozgat İl Temsilcisi Kenan Şerefli, Ak Parti Seçim İşleri
Başkan Yardımcısı Yusuf Başer, Yozgat Belediye Başkan Adayı

Bozdağ: Memur-Sen Türk Demokrasisi
İçin Örnek Bir Sendikacılığı Temsil Ediyor
Genişletilmiş İl Divan Toplantısına katılarak buradan bir konuşma yapan Ak Parti Yozgat Milletvekili ve Anaya Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ
ise Memur-Sen’in 15 Temmuz’daki duruşuna
değinerek, millet iradesinin yanında yer alan sivil
toplum kuruluşlarının önemine dikkat çekti.

Celal Köse, Memur-Sen’e bağlı sendikaların şube başkanları ve
yönetim kurulu üyeleri ile çok sayıda teşkilat mensubu katıldı.

Memur-Sen’in Türk demokrasi hayatının önemli

Teşkilat mensuplarına seslenen Ali Yalçın, Memur-Sen’in yal-

aktörlerinden birisi olduğunun altını çizen Boz-

nızca 1 milyon üyesinin değil tüm kamu çalışanlarının, aileleriy-

dağ, 28 Şubat sürecini hatırlatarak “Gerçekten

le beraber düşünüldüğünde 20 milyona yakın insanın sorum-

17 bin kişinin olduğu dönemde gösterilen ira-

luluğunu taşıdığını ifade etti.

de büyük bir irade. O zaman ülkemizin üzerin-

Yalçın, üye olsun olmasın tüm kamu görevlilerinin sorumlu-

bir duruşa ihtiyaç vardı. O zaman 17 bin kişiy-

luğunu taşıdıkları bilinciyle hareket ettiklerini ifade ederek
“İstiyoruz ki Türkiye’de milli gelirden pay alınabilsin. İnsanlar
alın terinin karşılığını alabilsin. Onun için gayret gösteriyoruz.
Kuruluş hikâyemizden bahsederken temel hak ve özgürlükler
dedim. Ülkenin verdiği vesayetle kavgasında her zaman millet
iradesinin yanında olduk. Bu ülkede millet iradesi irtifa kaybetmesin istedik. Onun için bu ülkenin korku tünelinden çıkması
noktasında her zaman yolun yolcusu olduk. Biz istedik ki bu
ülke istikrarlı bir ülke olsun. Çünkü biz kamu görevlisiyiz. Ticaret erbabı değiliz. Ülkede felaket olduğu zaman, 28 Şubat
olduğu zaman, ülkede ekonomik örselenme olduğu zaman birilerinin refahı birilerinin felaketi olabilir. 28 Şubat döneminde
haksız kazanç elde edenler bugün sefasını sürüyor olabilir. Biz
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de esen çok büyük zorluklar karşısında cesur
le gösterilen duruş önemliydi. Şimdi 1 milyonu
aştı Memur-Sen. 15 Temmuz’daki o ciddi duruş,
Türkiye’ye çok şey kazandırdı. Memur-Sen’in
Türkiye’nin demokratik kazanımlarının muhafazasında önemli bir payı var.” ifadelerini kullandı.
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Yalçın Burdur’da Teşkilatla Bir Araya Geldi
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın Burdur’da çeşitli temaslarda bulundu. Ziyaretleri
kapsamında Burdur İl Temsilciliği’nde Memur-Sen teşkilatı ile bir araya gelen Yalçın,
kamu görevlilerinin beklentilerini dinledi.
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, teşkilat
taramaları kapsamında ziyaretlerini sürdürüyor.
Burdur’da çeşitli temaslarda bulunan Yalçın,
Burdur İl Temsilciliği’ni ziyaret ederek il teşkilatı
ile bir araya geldi. Şube başkanları ve yönetim
kurulu üyeleriyle istişarelerde bulunan Yalçın,
ek gösterge, KPDK, 15 Mayıs, 5. Dönem Toplu
Sözleşme konularında önemli mesajlar verdi.

Yedi Güzel Adam ve
Mehmet Akif İnan Kütüphaneleri Açıldı
Burdur İl Temsilcisi Murat Bulut ve il yönetimi
ile çeşitli kurumlara ziyaretlerde bulunan Yalçın,
ayrıca Genç Memur-Sen ve Kadın Komisyonu
üyeleriyle de bir araya geldi.
Genç Memur-Sen tarafından yurt genelinde kurulan kütüphaneler kapsamında iki farklı okulda kütüphane açılışına katılan Yalçın, ilk olarak
Burdur Mehmet Uzal Sosyal Bilimler Lisesi Yedi
Güzel Adam Kütüphanesi’nin kurdelasını kesti.
Daha sonra Burdur Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği Anadolu Lisesi’nde Mehmet Akif İnan
Kütüphanesi açılışını yapan Yalçın, “Genç Memur-Sen’imizin sosyal sorumluluk kapsamında
okullarda yoğun emeklerle açtığı kütüphanelerin kurdelesini kesmek gerçekten mutluluk
verici. Okul-Kitap-Öğrenci-Öğretmen en güzeli
bu.” ifadelerini kullandı.Yalçın ayrıca temasları
kapsamında Burdur Valisi Hasan Şıldak, Burdur
İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bayram, Burdur
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr.Adem Korkmaz’ı da ziyaret ederek çeşitli konularda fikir alışverişinde bulundu.
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Bursa Teşkilat Buluşması Yoğun Katılımla Gerçekleşti
Memur-Sen Bursa İl Temsilciliği tarafından düzenlenen Teşkilat Buluşması üyelerin katılımı ile gerçekleştirildi.
Teşkilat Buluşması’nda konuşan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, kamu görevlilerinin beklentilerini dile getirdi.
Bursa Merinos Fuar Alanı’nda düzenlenen Teşkilat buluşmasına
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın’ın yanı sıra, Memur-Sen
Genel Başkan Yardımcısı ve Bem-Bir-Sen Genel Başkanı Levent Uslu, Bem Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Medeni Sevinç, İçişleri Eski Bakanı ve Bursa Milletvekili Efkan Ala, Bursa
Memur-Sen İl Temsilcisi Gökhan Yünkül, Bursa Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman, Memur-Sen’e bağlı sendikaların yönetim kurulu üyeleri ve 2 bine
yakın teşkilat mensubu katıldı.
ülkenin üzerindeki vesayet gölgesinin kalkması,
Yoğun bir katılımla gerçekleşen Büyük Teşkilat Buluşması’nda

ham demokrasinin tam demokrasi olması için

konuşan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Memur-Sen’in 27

hep pozisyon aldıklarını, dik durduklarını, milletin

yıllık tarihinde pek çok engeli aşarak bugünlere ulaştığını belirte-

iradesinin yanında olduklarını dile getiren Yalçın,

rek teşkilatın hiçbir zaman milletle karşı karşıya gelmediğini, her

şöyle devam etti: “Bu ülke bir daha kaybetmesin

zaman milletle yan yana yürüdüğünü, millet iradesini her zaman

istiyoruz, istikrarlı yürüsün istiyoruz. Cumhurbaş-

değerli kıldığını vurguladı.

kanlığı Hükümet Sistemi’ne omuz verişimizin, sahaya inip ter akıtışımızın altındaki hikaye bu.”

Yalçın, Memur-Sen’in hak arama mücadelesini hiçbir zaman
vandallıkla yapmadığını ifade ederek “erdemli sendikal hareket,
başladığı günden bugüne kadar hakkını aradı, haddini aşmadı,

Memur-Sen Sorumluluk Almaya
Devam Ediyor

başkasının hukukuna girmedi, milletin yanında saf tuttu. Çünkü
bu teşkilatın derdi millet, kendi millet, yükü yeniden medeni-

Memur-Sen’in 1 Milyon üyesiyle daha güçlü ve

yettir. Onun için sizlere yürekten teşekkür ediyorum.” şeklinde

daha kararlı olduğunu belirten Memur-Sen Genel

konuştu.

Başkanı Ali Yalçın, Memur-Sen’in bir emek hareketi ve aynı zamanda erdemliler hareketi olduğu-

Üyelerin temel hak ve özgürlükleri, mali ve sosyal hakları başta olmak üzere, Türkiye’nin demokratik zemininin güçlenmesi,
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nu belirterek “Memur-Sen bu ülkede sendikacılığı
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ideolojik bir zeminden çıkarıp hak ve özgürlük zeminine getiren,

vunuculuğunu yapmaktayız.” diye konuştu.

emek ve alınteri mücadelesini hakkıyla yerine getiren bir teş-

Levent Uslu’nun ardından kürsüye çıkan Bursa

kilattır. Onun için bu ülkede özgürlük ve demokrasi adına bir

Belediye Başkan Adayı Alinur Aktaş ise SDS’nin

mücadele, bir sorumluluk varsa Memur-Sen o taşın altına elini

imzalanacağı müjdesini vererek “Çalışan kardeş-

koyar” dedi.

lerimizi mağdur etmeyeceğiz” dedi.

Uslu: Başarıya Hep Birlikte Ulaştık

Efkan Ala: Hedefimiz En Gelişmiş
10 Ülke Arasına Girmek

Bursa Teşkilat Buluşması’nda teşkilata hitap eden Memur-Sen
Genel Başkan Yardımcısı Levent Uslu, yerel yönetimlerde imzalanan Sosyal Denge Sözleşmesi’nin Bem-Bir-Sen’in bir kazanımı olduğunu hatırlatarak, bu kazanımın altında Bem-Bir-Sen ve
Memur-Sen’in güçlü örgütlülüğünün olduğunu vurguladı.

“Yerel Yönetimler Hizmet Kolunda
Türkiye’nin En Büyük Sendikasıyız”
Memur-Sen’in Türkiye’nin en büyük konfederasyonu, Bem-BirSen’in ise yerel yönetimler hizmet kolundaki en büyük sendikası
olduğunun altını çizen Uslu, “Emeğimizin ve ekmeğimizin mücadelesini vermekte, Hak mücadelesi yapmaktayız. Diğer taraftan
da Sivil Toplum Kuruluşu olarak bu vatanın bir evladı olmanın
gerektirdiği şekilde Türkiye’mizin, Devletimizin, Bayrağımızın sa-

Türkiye’nin hedefinin dünyanın en gelişmiş ilk on
ülkesi arasına girmek olduğunu belirten 62.ve
64.Hükümetin İçişleri Bakanı Efkan Ala ise, “Bizim
ayağımıza çelme takmak isteyenler çok dikkatli izliyorlar bu seçimleri. Çünkü biz önümüze konulan
her türlü engeli seçim sonuçlarıyla aştık, hedeflere
seçimden çıkan istikrarla kavuştuk. İnşallah 2023
ve 2051 hedeflerine de sandıklardan çıkan istikrarla varacağız.” dedi.

Yünkül: Adaleti Daha Güçlü Savunmak
İçin Çalışmak Zorundayız
Memur-Sen Büyük Teşkilat Buluşması’na ev sahipliği yapan Bursa İl Temsilcisi Gökhan Yünkül, yaptığı
açış konuşmasında “Memur-Sen, ülkenin en sıkıntılı dönemlerinde taşın altına elini koyan büyük bir
teşkilattır. Biz her zaman adaletin savunuculuğunu
yapmak zorundayız. Bunun için çalışmak zorundayız. Memur-Sen ülkemiz ve mazlum coğrafyalar
için ter akıtan bir STK olarak mücadele ederken
aynı zamanda sendikal faaliyetlerimizin merkezine
de üyelerimizi koyarak çalışmaya devam ediyoruz.”
şeklinde konuştu.

2019 Memur-Sen Bülten | 27

Memur-Sen Bülten 2019

Yalçın Karabük İl Temsilciliği Hizmet Binası’nın
Açılışını Gerçekleştirdi
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Memur-Sen Karabük İl Temsilciliği’nin hizmet binası açılışına katıldı. Açılışa
Yalçın’ın yanı sıra Karabük Valisi Fuat Gürel, Ak Parti Milletvekili Niyazi Güneş, belediye başkan adayı Burhanettin
Uysal, siyasi partilerin ve STK’ların temsilcileri, mülki amirler ve üyeler katıldı.

Yoğun bir katılımla gerçekleşen açılışta konuşan Memur-Sen

racaklarını belirterek “Karabük teşkilatımızın yo-

Genel Başkanı Ali Yalçın, temsilciliklerin çoğunun kendi hizmet

ğun gayreti ve emeği ile bugün yeni binamızın

binalarına taşındıklarını belirterek “Memur-Sen ve bağlı sendi-

açılışını gerçekleştiriyoruz. Aynı gayret ve emekle

kaları Ankara’da tek çatı altında bir araya geldi. Türkiye gene-

bu binanın hayırlı çalışmalara vesile olması için

linde temsilciliklerimizin çoğu da kendi binalarına geçtiler. Memur-Sen artık ara sokaklarda, görünmeyen yerlerde değil ana
caddelerde, şehirlerin en işlek, en görünür yerlerinde olmaya
başladı. Türkiye’nin en büyük konfederasyonuna, kapasitesine
yakışır şekilde büyük hizmetlere imza atacağımız bu mekanlar,
çalışmalarımızı daha verimli şekilde gerçekleştirmemize olanak
sağlayacak.” ifadelerini kullandı.

çalışmaya devam edecek, kamu görevlilerine kazanımlar sunacağız.” diye konuştu.

Yalçın’dan Temaslar
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, açılış öncesinde bir dizi temasta bulundu. Beraberindeki

Öz: Karabük’e İmzamızı Atacağız

heyetle birlikte ilk olarak Karabük Üniversitesi

Memur-Sen Karabük İl Temsilcisi Zeki Öz ise açılışta yaptığı

çeşitli ülkelerden 6000’den fazla misafir öğrencisi

konuşmada Memur-Sen olarak Karabük’te yetkiyi sağlamlaştı-

bulunan üniversitede yurt dışı çalışmaları ve eği-

Rektörü Prof. Dr. Refik Polat’ı ziyaret eden Yalçın,

tim çalışanları üzerine fikir alışverişinde bulundu.
Daha sonra Karabük Valisi Fuat Gürel’i ziyaret
eden Yalçın, burada da bir süre sohbet etti, kamu
görevlilerinin gündemini konuştu.
Son olarak Karabük İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu’nu ziyaret eden Yalçın, eğitim gündemi ve örnek çalışmalar konusunda istişarelerde bulundu.
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Yalçın, Zile Teşkilat Buluşması’na Katıldı
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın Memur-Sen Tokat’ın Zile ilçesinde düzenlenen teşkilat buluşmasına katıldı. Teşkilat mensuplarının yoğun katılımı ile gerçekleşen buluşmada Yalçın, çalışma hayatına ilişkin önemli mesajlar verdi.
revlisi arkadaşımız, Memur-Sen’in gücünü pekiştiriyor, sözümüzün daha tesirli olmasını sağlıyor.
Önümüzde önce 15 Mayıs mutabakatı, ardından
5. Dönem Toplu sözleşme var. Toplu sözleşmede
sesimizin daha gür çıkması burada yapılan çalışmalara, aramıza katılacak yeni üyelerimizin bize
kazandıracağı sinerjiye bağlı. Bu nedenle elini tutmadığımız, gönlünü kazanmadığımız bir kişi bile
olmamalı.” şeklinde konuştu.
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın Tokat’ın Zile ilçesinde dü-

Yalçın, çözülmesi gereken sorunların olduğunu ifa-

zenlenen Memur-Sen Teşkilat Buluşmasına katıldı. Teşkilat bu-

de ederek “Şimdiye kadar çözülmesi zor olarak gö-

luşmasına Yalçın’ın yanı sıra Eğitim-Bir-Sen kurucularından, To-

rünen konuları örgütlü gücümüzle, yan yana dura-

kat Milletvekili Yusuf Beyazıt, Zile Belediye Başkanı Lütfi Vidinel

rak, birlikteliğin gücüyle çözdük. Şimdi ek gösterge,

ve Ak Parti Belediye Başkan Adayı Mehmet Salih Ün katıldı.

sözleşmelilerin sorunları, kamu görevlilerinin özlük
hakları konusunda da çözmemiz gereken konuları

“’Zirveden Yeni Ufuklara’ şiarıyla yürüttüğümüz sendikal ça-

birlikte çözeceğiz. Saflarımızı sıklaştırırsak en zor

lışmalarda çok önemli aşamalar kaydettik.” diyen Yalçın “Şimdi

konuları bile çözer, kamu görevlileri sendikacılığın-

‘Yeni Ufuklardan Yeni Umutlara’ diyerek tempoyu artırıyor, gücü

da tarih yazmaya devam ederiz.” diye konuştu.

büyütüyor ve yeni yeni kazanımlar için ter akıtıyoruz.” ifadelerini
kullandı.

Yalçın’dan Taziye Ziyareti

Kamu görevlilerinin kazanımlarının korunması, toplu sözleşme

Yalçın ayrıca program öncesinde Artova’yı derin

masasında daha güçlü mücadele verebilmek için üye sayısının

hüzne boğan, lise son sınıf öğrencisinin hayatını

artarak örgütlülüğün büyümesi gerektiğini belirten Yalçın, “Saha-

kaybetmesi nedeniyle İlçe Milli Eğitim Müdürü

da yapılan çalışmalar ve üye hanesine eklenen her bir kamu gö-

Nuri Aksoy’a başsağlığı diledi.
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Yalçın, Ordulu Teşkilat Mensuplarıyla Buluştu
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Ordu’da düzenlenen Teşkilat Buluşması programına katıldı. Yalçın, buradaki
konuşmasında “Memur-Sen’in büyümesi demek, yarına dair umutların diri tutulması, bugün problem olan konuların tıpkı geçmişte çözüldüğü gibi çözüleceğine dair inancın beslenmesi demektir” dedi.

Memur-Sen Ordu Temsilciliği tarafından düzenlenen Teşkilat

aile. Hiç kaldırım taşı sökmedik, cam çerçeve in-

Buluşmasına Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın’ın yanı sıra,

dirmedik. Bu ülkenin geleceği açısından istikrarın

Memur-Sen Ordu İl Temsilcisi İsmail Çelenk, Ordu Valisi Seddar

birinci öncelik olduğunu referandum sürecinde

Yavuz, AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, Ordu Bü-

en yüksek sesle seslendirdik. Türkiye’de, Cum-

yükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş, Ordu Büyükşehir Be-

hurbaşkanlığı Hükumet Sistemi’nin neden gerekli

lediye Başkan Adayı Hilmi Güler, AK Parti Ordu İl Başkanı Halit

olduğunu anlatmak için alanında uzman hocala-

Tomakin, Altınordu Belediye Başkan Adayı Aşkın Tören, sendika

rın hazırladığı kitabı 100 bin adet bastırarak kamu

üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı.

görevlileri ile buluşturan ve sahada koşuşturan bir
sendikayız. Bizim hassasiyetimiz istikrarlı bir yö-

Teşkilat mensuplarının yoğun katılımı ile gerçekleşen programda

netim” ifadelerine yer verdi.

konuşan Yalçın, İlk günden bu yana, ilkesel tavırlarından yola çıkış hikayelerinden, millete olan sadakatlerinden ödün vermediklerini belirterek, “Geldiğimiz nokta itibariye milletimizle asla ters

“Memur-Sen’i Büyütmek Umudu
Büyütmektir”

düşmedik. Bugün aynı noktada bulunmanın onur ve gururunu
yaşıyoruz” dedi.

15 Mayıs’ı sendikalar için sandık günü olarak niteleyen Yalçın, teşkilatından üye çalışmaları için

“Memur-Sen ailesi, 27 yıllık geçmişinde asla kaldırımın taşı ile

hassasiyet göstermelerini istedi. “Biz meşru olan

sorunu olmayan bir aile” diyen Yalçın, “27 yıllık sendikal müca-

haklarımız için mücadele ediyoruz diyen Yalçın,

delesinde milletin arabasıyla esnafın camı ile sorunu olmayan bir

“Memur-Sen’in büyümesi demek, emeklilerle bir-
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kişilerden çok dava bilincinin önemi var. Sen ben
demeden, biz diyeceğiz ve adımlarımızı büyüterek
atmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.
Programda ayrıca Eski Enerji Bakanı ve Ordu
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hilmi Güler,
Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, Altınordu Belediye Başkan Adayı Aşkın Tören de birer selamlama konuşması yaptı.

Yalçın’dan Ordu Temasları
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, program
likte 5 milyon kamu görevlisinin, aileleriyle düşündüğümüzde 20
milyona yakın insanın mali ve sosyal haklarının artması, kazanımlarının sürmesi demektir. Yarına dair umutlarını diri tutması, bugün
problem olan konuların tıpkı geçmişte çözüldüğü gibi çözüleceğine dair inancını beslemesi demektir. Onun için ‘herkes üye olur
ama bu kişi üye olmaz’ demeden, herkesin elinden yüreğinden
tutmak mecburiyetindeyiz.” ifadelerini kullandı.
“Artık yeni bir eşikteyiz. Yenilenen fakat yozlaşmayan, dönüşen
fakat eksenini kaybetmeyen, değişen, gelişen ve bu sayede değerini de yükselten bir sendikal kulvarın kurucusuyuz” diyen Yalçın, “Bulunduğumuz yerden varacağımız yere doğru daha güçlü
adımlarla, kadimden beslenen kararlılıkla hükmün hakikatle buluşmasına etki ve eşlik edeceğiz. Bilgiden hikmete yol alacağız,
fikirden hakikate yöneleceğiz, iradeyi eylemle taçlandıracağız;
irfanla, insanca yeni bir yolculuğa çağıracağız. İrfani bir kavrayış
ve insani bir yürüyüşle, sendikal bilinçle ve sivil toplum örgütü
direnci ile usulden esasa, ahkâmdan ahlaka, mevcuttan makbule
doğru bir istikamet yürüyüşünde olacağız. İşte bu yürüyüş, ‘Yeni

öncesinde Ordu’da bir dizi temasta bulundu.
Ordu İl Temsilcisi İsmail Çelenk ve il yönetiminden oluşan bir heyet ile önce Altınordu Kaymakam’ı Niyazi Erten’i ziyaret eden Yalçın, daha sonra Ordu İl Milli Eğitim Müdürü Kutlu Tekin Baş
ile bir araya geldi. Eğitim 2023 Vizyonu ve eğitim
gündemi ile ilgili bir süre sohbet eden ikili, çeşitli
konularda da fikir alışverişinde bulundu.
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş’ı da temasları kapsamında ziyaret eden Yalçın,
burada da belediye çalışanları ile ilgili konularda
istişarelerde bulundu.
Son olarak Ordu Valisi Seddar Yavuz’u ziyaret
eden Yalçın’a bu ziyaretinde Bem-Bir-Sen Genel
Başkan Yardımcısı Nurettin Sever ve Ordu’da Memur-Sen’e bağlı sendikalarımızın Ordu şube başkanları eşlik etti.

Ufuklardan Yeni Umutlara’dır.” şeklinde konuştu.

Çelenk: Adımlarımızı Büyütmeye
Devam Edeceğiz
Programın açış konuşmasını gerçekleştiren Memur-Sen Ordu İl
Temsilcisi İsmail Çelenk, Ordu’daki faaliyetler hakkında bilgi verdi. Memur-Sen’in örgütlü yapısından aldıkları güçle her zaman
kazanımlara öncülük edeceklerini belirten Çelenk, “Kazanımlarımız, adımlarımız ve mücadelemiz daima sürecek. Davamızda
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Yalçın Trabzon Teşkilat Buluşması’nda Konuştu
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, teşkilat programları kapsamında bu kez Trabzon’da teşkilatla bir araya geldi.
Yalçın, kamu görevlilerinin beklentilerini dile getirdi, çözüm için harekete geçilmesi uyarısında bulundu; “Çözümü
zamana yaydıkça maliyet artıyor” dedi.

Memur-Sen Trabzon Temsilciliği tarafından düzenlenen Trabzon
Teşkilat Buluşması, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın’ın katılımı ile gerçekleştirildi. Programa Yalçın’ın yanı sıra Toç Bir-Sen
Genel Başkanı Hüseyin Öztürk, Bayındır Memur-Sen Genel Başkanı Soner Can Tufanoğlu, Bem Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı
Nurettin Sever, Ak Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu,
Memur-Sen İl Temsilcisi Mehmet Kara, bağlı sendikaların şube
yönetim kurulu üyeleri ve çok sayıda Memur-Sen üyesi katıldı.
Salonu dolduran teşkilat mensuplarına hitap eden Memur-Sen
Genel Başkanı Ali Yalçın, kamu görevlilerinin çözüm bekleyen
sorunları olduğunun altını çizerek “Çözümü zamana yaydıkça
maliyet artıyor” uyarısında bulundu.

“Kamu görevlileri sendikacılığında da acil adım
bekleyen hususlar var.” diyen Yalçın, “Yetkili ile

Kamu görevlileri için sorun teşkil eden konuların çözümüne iliş-

yetkisizi, sendikalı ile sendikasızı toplu sözleşme

kin pek çok zemin olduğunu dile getiren Yalçın, bu kapsamda

sonucu itibariyle aynı şartlarda değerlendirmek,

KPDK’nın Toplu Sözleşme’ye giden süreçte çözüm üretecek en

yetkili ve örgütlü gücü cezalandırmaktır” ifadele-

önemli mekanizmalardan biri olduğunu ifade etti. En büyük so-

rini kullandı.

runların başında sözleşmeliliğin geldiğini ifade eden Yalçın, “Sözleşmeli personelin yaşadığı sorunlar var. Kamu görevlisi olan kişi

“Türkiye Orta Gelir Tuzağına Takılı Kaldı”

eş ile iş arasında tercih yapmak zorunda kalmamalı. Sözleşmeli
personel ekonomik haklar konusunda örselenmemeli. Sözleş-

Türkiye’nin 31 Mart’tan sonra seçim gündemin-

melilerin boğuştuğu onlarca konu var. Örneğin tayin ve terfi

den uzaklaşarak asli konularına döneceğini ifade

konusundaki eşitsizlikler gerçekten can sıkıyor. Özlük haklarında

eden Yalçın, “Biz bu ülkede istikrarın sağlanması-

eşitlik için kadro şart!” şeklinde konuştu.

na yönelik ciddi bir katkı sunduk. 24 Haziran’da
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da çok ciddi bir pozisyon aldık. Türkiye Orta Gelir tuzağına ta-

Tufanoğlu: Hedefimiz, Önce İnsan

kıldı kaldı. Türkiye’nin ekonomik anlamda üretim ekonomisi büyütmesi, dışarıya ihracat yapacak atılımlarda bulunabilmesi için

Programda konuşan Bayındır Memur-Sen Ge-

seçim tartışmasının olmadığı 4,5 yıllık bir süreç ülkeye çok şey

nel Başkanı Tufanoğlu, “Memur-Sen ve Bayındır

kazandırır. Seçimin olmadığı bu süreç Bizim de sesimizi, sözümüzü daha fazla kullanacağımız bir zemin olacaktır. Gördüğümüz yanlışlıkları, kamu bürokrasisinde gördüğümüz eksiklikleri,
kamudaki işlemezliği, çarpık olan işleyişlerle ilgili daha fazla cümle kurma zemini gelecektir diye düşünüyorum. Bu, memleketin
hayrına olacak bir şey, bunun farkındayız” ifadelerini kullandı.

Öztürk: “Yetki ve Sorumluluğumuzun Bilincindeyiz”
Teşkilat buluşmasında konuşan Toç Bir-Sen Genel Başkanı Hüseyin Öztürk ise, Türkiye’nin en büyük Sivil Toplum Kuruluşu
Memur-Sen ve Toç Bir-Sen olarak üstlendikleri büyük yetki ve
sorumluluğun bilincinde olduklarını belirterek “Bu bilinçle; kamu
çalışanlarımızın sosyal ve özlük haklarının korunması, genişletilmesi ve kazanımlarının artırılması için hep birlikte büyük mücadeleler veriyor, alın teri döküyoruz. Masada ve sahada kamu
çalışanlarımızı en iyi şekilde temsil ediyoruz. Çok şükür bu emeğimizin karşılığını da kazanımlara dönüştürüyoruz. Kronikleşmiş
birçok soruna neşter vuruyor, adımızı sendikacılık tarihine altın
harflerle yazdırıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Memur-Senin hedefi, ‘önce insan’ anlayışından
hareketle insan onurunu ayağa kaldırmak. Sendikamızın kuruluşundan bugüne kadar üstlendiği
misyon doğrultusunda verdiği soylu mücadele ve
elde ettiği kazanımlar, sendikal anlayışımızı ortaya
koymaktadır” şeklinde konuştu.
“Memur-Sen ve bağlı 11 yetkili hizmet kolu ve 4
komisyonumuz ile heyecanımızı hiç yitirmeden
heybeti ve bereketi büyüttük. Türkiye ve bölgenin en büyük emek örgütü olduk. Tufanoğlu
“Sendikaların üye sayılarının güncelleneceği 15
Mayısa kadar hedefimiz yeni bir rekor kırmaktır.
Teşkilat olarak Mayıs ayına kadar fedakârlıkta,
feragatta, ter akıtmada, yorulmada yeni bir yarışa
giriyoruz. Daha özgür ve güçlü bir Türkiye, daha
adil bir dünya için Memur-Sen’i daha da büyütmeliyiz, diyorum. Bütün teşkilatımızdan zirveyi
yakalayarak yeni destanlar yazmasını bekliyoruz”
şeklinde konuştu.
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“Miletten Alacaklı Değiliz Millete Borçluyuz”
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Teşkilat Buluşmaları kapsamında Çorum’da teşkilatla bir araya geldi. Yalçın
burada yaptığı konuşmasında Memur-Sen’in erdemli bir sendikal hareket olduğunu söyledi, uluslararası alanda
yeni bir vizyon ortaya koyduğunu vurguladı, “Memur-Sen’in büyümesi Türkiye’nin büyümesidir” dedi.

Çorum il Temsilciliği tarafından düzenlenen Memur-Sen Teş-

kazanımlardan geri dönülmemesi ve yeni kaza-

kilat Buluşmasına Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın’ın yanı

nımların sürmesi için siyasal ve ekonomik istik-

sıra Memur-Sen İl Temsilcisi Ahmet Saatçi, Ak Parti Milletvekili

rarın sürmesi ve toplumsal barışın devam etmesi

Erol Kavuncu, Ahmet Sami Ceylan ve Eski Milletvekili ve Bakan

gerekmektedir” dedi.

Yardımcısı Ağah Kafkas ile Çorum Belediye Başkan Adayı Halil
İbrahim Aşgın, bağlı sendikaların şube yönetimleri, iş yeri temsil-

1 milyonu aşkın üyesiyle Türkiye’nin en büyük

cileri ve çok sayıda üye katıldı.

emek hareketi olan Memur-Sen’in yeni bir dönemin eşiğinde olduğunu belirten Yalçın, Me-

Konuşmasında Memur-Sen’in değerler sendikacılığı yürüttü-

mur-Sen’in vizyonuna uygun bir şekilde üye

ğünü ifade eden Yalçın, “Üyemiz, ülkemiz, yerküremiz diyerek

sayılarının da artması gerektiğini söyledi. Yalçın,

özelde, genelde ve evrenselde olmak üzere üç aşamalı bir emek

Memur-Sen’in artık evrensel bir emek hareketi

mücadelesi yürütüyoruz. Erdemli sendikal hareket dedik, Ana-

olduğunu, dünyada çok az sayıda yapının gerçek-

dolu irfanını benimsedik. Sendikacılığı iyiliği önermenin ve kötü-

leştirebileceği uluslararası organizasyonları Me-

lüğü önlemenin izdüşümü olarak gördük. Milletle hareket ettik,

mur-Sen’in yaptığına dikkat çekti. Memur-Sen’in

milletle ter döktük. Çünkü biz, işi millet, derdi millet, kendi millet

son yıllarda yaptığı uluslararası atılımlara dikkat

ve yükü yeniden medeniyet olan örgütlü yapıyız. Milletten ala-

çeken Yalçın, güçlü bir Memur-Sen’in güçlü bir

caklı değiliz, milletimize, medeniyetimize borçluyuz.” İfadelerini

Türkiye olduğunu belirtti.

kullandı.
Açılış konuşmasını Memur-Sen Çorum İl Temsil-

İstikrar Sürmeli

cisi Ahmet Saatçi’nin yaptığı toplantıda, Çorum
Milletvekili Erol Kavuncu, Ahmet Sami Ceylan,

Konuşmasında “İstikrar” vurgusu yapan Yalçın, “Toplu Sözleş-

Eski Milletvekili Ağah Kafkas ve Belediye Başkan

melerde elde edilen mali ve sosyal haklar da dahil olmak üzere

Adayı Halil İbrahim Aşgın da kısa birer selamlama

13 yıldır üretilen sosyal ve sessiz devrimlerin sırrı istikrardır. Bu

konuşması yaptılar.
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“Toplu Sözleşme Masasında Güçlü Bir Memur-Sen Olmalı”
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın Samsun İl Temsilciliği tarafından gerçekleştirilen İl Divan Toplantısı’na katıldı. Toplantıda konuşan Yalçın, sendikal gündeme ilişkin önemli mesajlar verdi, yaklaşan Toplu Sözleşme’de güçlü
bir Memur-Sen’in gerekli olduğu uyarısında bulundu.
Ek gösterge konusuna da değinen Yalçın, kapsamın genişletilmesi gerektiğini burada bir kez daha
ifade etti. Yalçın, “Ek göstergede atılan adımları
olumlu bulmakla beraber, kapsamın yeterli olmadığını, sadece 4 meslek grubu ile sınırlı tutulmaması gerektiğini her yerde ifade ettik, etmeye
devam edeceğiz. Bu işte zaman kadar kapsam da
önemli. Kamu görevlileri bu konuda memnuniyet
üretecek bir çözüm bekliyor” şeklinde konuştu.
Memur-Sen Samsun İl Temsilciliği tarafından gerçekleştirilen

Kamu görevlilerinin talep ve beklentilerine deği-

İl Divan Toplantısı’na Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın,

nen Yalçın, sözleşmeli istihdam türünün de ciddi

Bayındır Memur-Sen Genel Başkanı Soner Can Tufanoğlu,

maliyetlere yol açtığını kaydetti. Yalçın, sözleşmeli

Eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Mustafa Demir, Memur-Sen
Samsun Temsilcisi Hamdi Yıldız, şube yönetimleri ve davetliler
katıldı.
İl Divan Toplantısında konuşan Yalçın, sendikal gündemin hareketli ve yoğun olduğu bir sürecin içinde olduklarını belirterek
teşkilatın özellikle üye çalışmalarına önem vermesi gerektiğini söyledi. Yaklaşan Toplu Sözleşme öncesinde Memur-Sen’i
daha güçlü hale getirmek gerektiğine vurgu yapan Yalçın, Top-

personellerin ciddi bir mağduriyet yaşadığını ifade ederek, konunun çözümünün kadrodan geçtiğini söyledi.
Öte yandan Eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Mustafa Demir ve Samsun İl Temsilcisi Hamdi Yıldız
da İl Divan Toplantısı’nda kısa bir selamlama konuşması yaptı.

lu Sözleşme masasında güçlü bir Memur-Sen’in, kamu görevlilerinin sorunlarının çözümünü kolaylaştıracağını ifade etti.

Konuşmaların ardından Yalçın, teşkilat ve şube

Yalçın, şimdiye kadar çözülen konuların örgütlülük ile çözül-

yönetimlerinden gelen taleplerini dinledi, çeşitli

düğünü hatırlattı.

konularda istişarelerde bulundu.
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Aşmamız Gereken Engelleri Örgütlülüğümüzle Aşacağız
Memur-Sen Antalya Teşkilat Buluşması Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun katılımı ile gerçekleştirildi. Programda konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Memur-Sen üyelerinin hakkını savunurken, ülke için sivil mücadelesini de sonuna kadar vermiştir. Zor günlerde Türkiye’nin yanında
olmuştur.” dedi.

Memur-Sen Antalya Temsilciliği Tarafından düzenlenen Teşkilat

Çok açık ve net söylüyorum; masaya bu güçle

Buluşması Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Bem-Bir-Sen

otururken, masada ürettiğimiz kazanımları değer-

Genel Başkanı ve Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Levent

sizleştirmek isteyenlerden son derece rahatsızız.

Uslu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İl Temsilcisi Mustafa

Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir sistematik yok.

Çoban, Ak Parti Milletvekili Atay Uslu, iş yeri temsilcileri, bağlı

Toplu iş sözleşmesi yapıldığında diğer sendika

sendikaların şube yönetimleri ile çok sayıda Memur-Sen üyesi-

üyeleri yararlanabilmek için bir yevmiye ödüyor,

nin katılımı ile gerçekleştirildi.

sendikasız ise dayanışma aidatı ödüyor. Dünyanın her yerinde bu böyledir. Fakat bizde böyle

Kamu görevlileri adına çözülmesi gereken sorunların olduğuna

değil. Biz çalışıyoruz, 1 milyon kapasite ile 5 mil-

değinen Yalçın, “Almamız gereken mesafeler var, bu yolu da ör-

yon kişinin yükünü taşıyoruz ama bizim aldığımız

gütlü gücümüzle yürüyeceğiz. Biz ne zaman yetkili olduk, kamu

kazanımı yapan da alan da çatan da ‘sendikalar ne

görevlileri kazanım anlamında çok şey elde etti. Hem ekonomik

işe yarıyor?’ diyen de paylaşıyor. Böyle bir sistem

haklarda hem sosyal haklarda hem de temel hak ve hürriyetler

yok. Dayanışma aidatımı ödesin sonra ne işe yarı-

anlamında yapılan iyileştirmelerin altında ya terimiz var ya imza-

yor diye sorsun.” şeklinde konuştu.

mız var. Türkiye anti demokratik süreçlerin tahkim ettiği acıları,
sancıları yaşamıyor. Üniversite önlerinde turnikeler sizin sayenizde söküldü. İkna odalarındaki imha süreçleri tarihe gömüldü.

Çavuşoğlu: Trump’ın Golan Tepeleri
Kararını Kabul Etmemiz Mümkün Değil

Kadınları başı açık kapalı diye kategorize eden kamusal alan yalanı sayenizde tarih oldu.” diye konuştu.

Memur-Sen’in gerçekleştirdiği Antalya Buluşması’nda konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

Toplu Sözleşme sistematiğini sık sık eleştiren Yalçın, Antalya’da

ise ABD Başkanı Donald Trump’ın, “Golan Tepeleri

bir kez daha konuyu gündeme getirdi. Yalçın, “Ağustos ayın-

üzerinde İsrail’in egemenliğini ABD’nin resmen ta-

da Toplu Sözleşme var. Masada 5 milyondan fazla kişinin milli

nıdığını” ilan eden başkanlık kararını imzalamasına

gelirden alacağı payı tartışacağız. Çelik gibi irademiz var, güçlü

ilişkin, “Biz bu imzaya karşıyız, bu karara karşıyız.

bir teşkilatımız var, 11 hizmet kolunda yetkili Memur-Sen var.

Bunu kabul etmemiz mümkün değil.” dedi.
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Çavuşoğlu, ABD Başkanı Trump’ın, Suriye toprakları olan Golan

sayesinde aldık. Şimdi yeni başarılara imza atma

Tepelerinin sözde “İsrail’in toprakları olduğunu” kabul eden bir

vakti. Önümüzde hem kamu görevlileri açısından

belgeye imza attığını anımsatarak, “Bunu da büyük bir marifet

hem de ülke açısından çözülmesi gerek sorunlar

gibi şova dönüştürdü.” değerlendirmesinde bulundu.

var. Kamu görevlilerinin sorunlarını masada ülkenin problemlerini de demokrasi ile çözeceğiz.

Bugün ülkenin sorumluluğunun 781 bin kilometrekare toprak-

İstikrardan yana tavır alarak Türkiye’nin büyüme-

larıyla sınırlı olmadığını her platformda anlatmaya çalıştıklarını

sine katkı sunacağız.” şeklinde konuştu.

belirten Çavuşoğlu, Türkiye’nin 1,8 milyar ümmetin umudu olduğunu kaydetti.

Çoban: “Değerler Sendikacılığı ile Kamu
Görevlilerinin Teveccühünü Kazanıyoruz”

Türkiye’nin tüm mağdurların ve mazlumların umudu olduğunu
vurgulayan Çavuşoğlu, Müslüman olsun olmasın tüm mazlum-

Memur-Sen Antalya İl Temsilcisi Mustafa Çoban

ların yanında olduklarını aktardı.

ise yaptığı konuşmasında Memur-Sen’in değerler sendikacılığı yaptığına vurgu yaparak, “Me-

Uslu: Memur-Sen Kararlı ve Mücadeleci Bir Emek
Örgütüdür

mur-Sen çeyrek asırlık yolculuğu hep büyüyerek
gerçekleşti. Şimdi 1 milyonu aştı. Kamu görevlilerinin teveccühünü kazanmış bir teşkilatız. Bunda

Programda konuşan Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Levent

en büyük etken, bizim millet ile derdimiz yok. Kal-

Uslu da 1 Milyonu geçen Memur-Sen’in artık çok daha güçlü ve

dırımların taşları ile hiç sorunumuz olmadı, araba

kararlı olduğunu dile getirdi. “Bize sadece memurların değil, yok

camı hiç kırmadık biz. Bizim eylemlerimizde şid-

edilmeye çalışılan Anadolu insanımızın, masumların ihtiyacı var”

det olmadı, kan dökülmedi hamdolsun. Millet ile

diyen Uslu “Yeniden Büyük Türkiye ve Adil Bir Dünya hedefi olan

barışık, değerlerine saygılı olduk. O yüzden yaptı-

Büyük Memur-Sen ailesi olarak sorumluluk alıyor, kazanımları-

ğımız sendikacılığı değerler sendikacılığı diye ad-

mızı çalmaya yeltenen irade hırsızlarına karşı alanlarda mücadele

landırdık. O yüzden kamu görevlileri bize büyük

veriyoruz. Alanlarda hem emeğimizi savunuyor, hem haklarımızı

bir teveccüh gösteriyor ve göstermeye devam

haykırıyor, hem de değerlerimizi hedef alan yapılara karşı dimdik

ediyor.” ifadelerini kullandı.

duruşumuzu gösteriyoruz” şeklinde konuştu.
Programda ayrıca Antalya Milletvekili Atalay Uslu
Uslu, toplu sözleşmelerde kamu görevlilerine pek çok kazanım

da bir konuşma gerçekleştirdi. Program, hatıra fo-

elde edildiğini hatırlatarak “Biz o kazanımları örgütlülüğümüz

toğrafı ile son buldu.
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Yalçın Adana’da
Sivil Toplum Kuruluşları Temsilcileri İle Buluştu
Memur-Sen Adana İl Temsilciliği tarafından gerçekleştirilen Adana Sivil Toplum Kuruluşları Buluşması Memur-Sen
Genel Başkanı Ali Yalçın’ın katılımı ile gerçekleştirildi. Yalçın, “Bu ülkenin istikrarının, bu ülkenin yürüyüşünün son
derece kıymetli olduğunu, bunun sürdürülebilir olduğu müddetçe adil bir dünyanın mümkün olduğunu bilmenizi
isterim” ifadelerini kullandı.

ler biz olmayacağız. Bu tip ortamlar servet avcıları
için uygun bir zemindir. Ama biz sabit gelirliyiz.
Memur-Sen Adana İl Temsilciliği tarafından gerçekleştirilen

Bir istikrarsızlık olursa kaybeden biz olacağız.”

Adana Sivil Toplum Kuruluşları Buluşması, Memur-Sen Genel

şeklinde konuştu.

Başkanı Ali Yalçın, Ak parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Eğitim Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Atilla Olçum,
Adana Milletvekilleri Ahmet Zenbilci ve Abdullah Doğru, Ada-

Jülide Sarıeroğlu: Memur-Sen Ailesinin
Öncü Bir Rolü Var

na Büyükşehir Belediye Başkanı ve Adana Büyükşehir Belediye
Başkan Adayı Hüseyin Sözlü, Yüreğir Belediye Başkan Adayı Fa-

Adana milletvekili ve Ak Parti Genel Başkan Yar-

tih Mehmet Kocaispir, Memur-Sen Adana İl Temsilcisi Mehmet

dımcısı Jülide Sarıeroğlu ise programda bir ko-

Sezer ve çok sayıda Sivil Toplum Kuruluşu temsilcilerinin katılımı

nuşma gerçekleştirdi. Sarıeroğlu “Ali Bey fotoğrafı

ile gerçekleştirildi.

çok net ortaya koydu. Memur-Sen ailesine çok
teşekkür ediyoruz. Sivil toplum kuruluşları içinde

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın konuşmasına, programa

Memur-Sen ailesinin öncü bir rolü var.” ifadelerini

katılan sivil toplum kuruluşlarına teşekkür ederek başladı. Me-

kullandı.

mur-Sen’in yalnızca çalışma hayatıyla ilgili konularda değil millet
iradesinin gerektirdiği alanlarda da sorumluluk aldığını vurgu-

Programda Eğitim Bir-Sen Genel Başkan Yardım-

layan Yalçın “Millet iradesi için bir dalga kurulması gerekiyorsa

cısı Atilla Olçum, Memur-Sen İl Temsilcisi Meh-

elimizi taşın altına koyduk. Biz bunu bugünkü siyasal iktidar için

met Sezer de birer konuşma yaptı. Program hatıra

yapmadık. Biz bunu bu ülke için, bu coğrafya için, yer küre için,

fotoğrafı ile son buldu.

mazlumlar için yaptık. Bu ülke ilelebet ayakta kalmak zorunda…
Bugün mazlumların, mağdurların umudunu Türkiye aşılıyorsa
‘Biz sendikacıyız her şeye muhalefet etmeliyiz’ aymazlığı bizim
gibi bir erdemli sendikal yaklaşıma asla yakışmaz. Öyleyse bu
iradeye omuz vermek lazım.” ifadelerini kullandı. Kamu görevlilerinin istikrarsız zeminlerde kaybettiğini dile getiren Yalçın, “İstikrarsızlık Türkiye’de baş gösterirse bunun bedelini biz öderiz.
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“Kazanımların Sürmesi İstikrara Bağlı”
Mersin İl Temsilciliği tarafından düzenlenen Teşkilat Buluşması Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve Eski Ulaştırma Bakanı Lütfi Elvan’ın katılımı ile gerçekleştirildi. Yalçın, “Şimdiye kadar oturduğumuz toplu sözleşme masalarında yüzlerce kazanım elde ettik. Bunların hepsi de örgütlü gücümüz, birlikteliğimiz sayesinde oldu. Yetkinin
sürmesi demek çözülmesi gereken başka sorunların çözüme kavuşması demektir. Bu nedenle kamu görevlileri
için Memur-Sen’in istikrarı şart.” dedi.

Yurt genelinde devam eden Teşkilat Buluşmaları’nın Mersin aya-

yiz. Ülkede dolar, kur oynar. Bizim aklımız oynar.”

ğı Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Mersin Milletvekili ve

diye konuştu.

Eski Ulaştırma Bakanı Lütfi Elvan, Eğitim Bir-Sen Genel Başkan
Yardımcısı Atilla Olçum, Mersin İl Temsilcisi Abdullah Çelik, Ak

Elvan: Türkiye Oyunu Bozan Tek Ülke

Parti Milletvekilleri Hacı Özkan ve Zeynep Gül Yılmaz, Mersin
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı, Tarsus Üniversi-

Mersin Milletvekili ve aynı zamanda TBMM Plan

tesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Aydın, Mersin Büyükşehir Belediye

ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan da sa-

Başkan Adayı Hamit Tuna, bağlı sendikaların şube yönetimleri,

dece Türkiye’nin değil, dünyanın çok önemli bir

üyeler ve çok sayıda vatandaşın katılımı ile gerçekleştirildi.

süreçten geçtiğini söyledi. Artık tüm dünyada birçok hadisenin kapalı kapılar ardında gizli hesaplar

Yalçın, ülkedeki yönetsel istikrarın sabit gelirli kamu görevlileri

yapma yerine açıkça yapılmaya başlandığını anla-

için önem taşıdığına işaret etti. “Kamu görevlileri olarak sorun-

tan Elvan, artık her şeyin tüm çıplaklığıyla rahat

larımızın çözülmesi, kazanımların kalıcı olması ve ülkemizin gü-

bir şekilde görüldüğünü ifade etti.

venle geleceğe yol alması için en önemli şart ‘İstikrar’dır.” diyen
Yalçın, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne verilen desteğin

Tüm İslam coğrafyasında Müslüman’ı Müslü-

altında istikrar beklentisinin yattığını söyledi. Yalçın, koalisyon

man’a kırdıran bir yaklaşım olduğunu anlatan

dönemleri ve istikrarsız hükümetlerin en çok kamu görevlileri-

Elvan, şunları kaydetti: “A grubunu destekleyip

ne kaybettirdiğini hatırlatarak “İstikrarsızlık, bu ülkede rant sa-

B grubuna kırdıran bir yaklaşım. Müslüman dün-

hiplerine yarar. İstikrarsızlık bazen birilerinin felaketi, birilerinin

yaya baktığımızda yer altı zenginlikleri, petrolleri,

selametidir. Bizim felaketimiz olur ama birilerinin selameti olur.

madenleri var. Zenginler ama o ülkelerde fakirlik,

Sermaye bir uçta birikir. 28 Şubat’ta 381 milyar dolar hortum-

kargaşa diz boyu. Avrupa ülkelerinde binbir çeşit

layan, kursaklarına indirenler hala aramızda geziyorlar. Hesabı

insan yaşıyor ama bu ülkelerde insanların bir bir-

sorulmadı onlara ama biz kaybettik, çünkü biz şirketi olan insan-

leriyle kavga etmediklerini, birbirine düşürülme-

lar değiliz. Bizim hanımız, hamamımız, sarayımız, ticarethanemiz

diğini görüyoruz. İşte bu oyunu bozan tek bir ülke

yok. Bizim bonolarımız yok. Bizim bordrolarımız var. Sabit gelirli-

var, o da Türkiye” şeklinde konuştu.
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Uluslararası Sendikacılık ve
Sosyal Politika Sertifika Programı Başladı
Uluslararası Sendikacılık ve Sosyal Politika Sertifika Programı”nın açılış toplantısı Memur-Sen Genel Başkanı Ali
Yalçın ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Tekin’in katılımıyla gerçekleştirildi.

24 ülkeden farklı konfederasyonun dış ilişkiler komisyon üyelerinin katılımı ile bir ay sürecek olan “Uluslararası Sendikacılık

Tekin: Sosyal Bilimler Alanında Dünya
Çapında Üst Noktaları Hedefliyoruz

ve Sosyal Politika Sertifika Programı”nın 4’üncüsü Memur-Sen
Genel Başkanı Ali Yalçın ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversite-

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü

si Rektörü Prof. Dr. Yusuf Tekin ve programa dâhil olan misafir

Prof. Dr. Yusuf Tekin konuşmasına katılımcılara

öğrencilerin katıldığı açılış toplantısı ile başladı.

teşekkürlerini ileterek başladı.

Yalçın: 1 Aylık Süreçte
Önemli Eğitimler Gerçekleştirilecek

Üniversite olarak daha önce Memur-Sen’le bir
protokol imzalandığını hatırlatan Tekin, sosyal bilimler alanında toplumla ve toplumu temsil eden

Daha önce de “Uluslararası Sendikacılık ve Sosyal Politika Ser-

kurumlarla yakın ilişki halinde olmayı ve projeler

tifika Programları” gerçekleştirdiklerini hatırlatan Yalçın, Türki-

üretmeyi hedeflediklerini belirtti.

ye’de eğitim gören uluslararası sendikacıların ülkelerine mutlu
döndüklerini ve hala irtibat halinde kaldıklarını anlattı.

Ürettikleri akademik bilgiyle sosyal bilimler alanında dünya çapında üst noktalarda yer almak

Eğitim kapsamında teorik ve pratik eğitimlerle kıymetli bir süre-

istediklerini aktaran Tekin, ürettikleri akademik

cin başladığına dikkat çeken Yalçın, “1 aylık bir süreç içerisinde

bilginin de toplumsal sorunların çözümünde il-

kurum ziyaretlerinden eğitim faaliyetlerine birçok alanda eği-

ham kaynağı olarak görülmesini beklediklerini

timler gerçekleşecek.” diye konuştu.

vurguladı.

Programı Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi’yle birlikte yap-

“Bu kapsamda işbirliği yapmayı arzu ettiğimiz ku-

malarının, üniversitenin akademik yetkinliğinin bir sonucu oldu-

rumlardan bir tanesi de Memur-Sen oldu” diyen

ğunu sözlerine ekleyen Yalçın, işbirliğinden memnuniyet duy-

Tekin, Memur-Sen’le de bu paradigma dönüşü-

duklarını kaydetti.

münde kıymetli adımlar attıklarını kaydetti.
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Memur-Sen Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Toplandı
Memur-Sen Başkanlar Kurulu toplantısı Memur-Sen Genel Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve Yönetim Kurulu üyeleri, Memur-Sen’e bağlı sendikaların genel başkan ve genel
başkan yardımcıları, Memur-Sen bünyesinde faaliyet gösteren komisyonlar gündemindeki konuları değerlendirdi.
Bu kapsamda Memur-Sen 6.Olağan Genel Kurulu ile aynı kapsamda yapılacak Uluslararası Sempozyuma ilişkin hazırlıklar, ertelenen 2019 Mart KPDK toplantısına ilişkin öneriler, 15 Mayıs üye sayısı tespit sürecine ilişkin hazırlık ve
çalışmalar, 31 Mart Yerel Seçim sonuçlarının değerlendirilmesi ile 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Bayramına ilişkin kutlama
programının değerlendirilmesi, konfederasyon ve sendikalar tarafından yapılan faaliyetlerle ilgili karşılıklı bilgilendirme
yapılması gündemlerinin ele alındığı toplantı Genel Başkan Ali Yalçın’ın genel değerlendirmesiyle sona erdi.
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Memur-Sen İl Temsilcileri Genel Merkezde Toplandı
Memur-Sen 29’uncu İl Temsilcileri toplantısı Memur-Sen Genel Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve Yönetim Kurulu üyeleri,
Memur-Sen’e bağlı sendikaların genel başkan ve genel başkan
yardımcıları ile Memur-Sen bünyesinde faaliyet gösteren komisyonlar, Memur-Sen’in 81 il temsilcisiyle, 29’uncu İl Temsilcileri
toplantısında bir araya geldi.
Toplantıda; Memur-Sen 6.Olağan Genel Kurulu ile aynı kapsamda yapılacak Uluslararası Sempozyuma ilişkin hazırlıklar, 15 Mayıs üye sayısı tespit sürecine ilişkin hazırlık ve çalışmalar, 31 Mart
Yerel Seçim sonuçlarının değerlendirilmesi ile 1 Mayıs Emek ve
Dayanışma Bayramı’na ilişkin kutlama programı değerlendirildi.
Memur-Sen’in 1 milyonu aşkın üye sayısıyla artık evrensel bir

42 | Memur-Sen Bülten 2019

emek hareketine dönüştüğünün altını çizen Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, bu kapsamda
yarına ilişkin çalışmaların hızlandırılması gerektiğini belirtti.
Her dönem faaliyetlerine yenilerini eklediklerini
aktaran Yalçın, Akif İnan’ın, “Daha iyisi var her
zaman, sınırı yok mükemmele varmanın, zaman
ne getirir bilinmez ama daha iyi olmalıyız yarın”
dizelerini hatırlattı.
Memur-Sen il temsilcileri de toplantıda söz alarak
fikir ve önerilerini paylaştı.

Memur-Sen Bülten 2019

Toplu Sözleşme Hakkının 7’inci Yılında; Toplu Sözleşmenin
Dünü, Bugünü ve Yarını Paneli Gerçekleştirildi
Memur-Sen tarafından organize edilen “Toplu Sözleşmenin Dünü Bugünü Yarını Paneli,” Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Çalışma ve Sosyal Güvenli eski Bakanı Faruk Çelik, Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu
üyesi Prof Dr. Vedat Bilgin ve alanında uzman çok sayıda akademisyen ve çalışma hayatı uzmanının katılımıyla
Memur-Sen Genel Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Programın açılışında konuşan Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul, toplu sözleşme hakkının 7’inci
yıldönümünde gerçekleştirilen bu programla toplu sözleşme
sistematiğinin tekrar masaya yatırılacağını ve buradan çıkan sonuçların tarihe bir not olarak kaydedileceğini belirtti.

Yalçın: Örgütlenmeye Dair Tüm Süreçlerin Ortak
Hedefi Toplu Sözleşme
Emeğe değer katma noktasında örgütlenmeye dair bütün süreçlerin ortak hedefinin toplu sözleşme olduğunun altını çizen
Yalçın, “Örgütlenmenin amacı; hakkınızı aramak ve pazarlık noktasında güçlü olmak. Grevin gerekçesi, toplu pazarlıkta anlaşamamak, emeğe hakkının verilmesi sonucunu doğuran çizgiye
ulaşamamak. Bu yönüyle toplu sözleşme; sendikal haklar üçlüsü
arasında bir yönüyle diğer iki hakka hem teorik hem de pratik

insan onuruna saygı duymanın mutlak gereğidir”
ifadeleriyle yaptı.

Problemler Hala Çözüm Bekliyor
“Vesayet sistemi bitti fakat sendikal alana dair
vesayet dönemi vehimleri etkinliğini yitirme-

gerekçe üreten hak konumundadır” ifadelerini kullandı.

di” algısından, anlayışından, kaygısından herkesi

Memur-Sen olarak; “Emeğe değer vermek insan onuruna say-

“4688 sayılı Kanunun ilk halinde toplu pazarlık

gı göstermek için ön şarttır” dediklerini vurgulayan Yalçın, emeğin
tanımını; “Emek insanın varoluşsal eylemidir, emeğe değer vermek

kurtarmak ve kurtulmak gerekiyor” diyen Yalçın,
hakkı yoktu, bugünkü halinde ise taraflar arası
eşitlik yok. Yasanın ilk halinde yetkiye itibar, ta-
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raf sıfatına iktidar yoktu, bugün de yok. Toplu sözleşme metni

müyle, toplu sözleşmenin düzenleyici etkisi kısıt-

yoktu bugün de toplu sözleşme metninin kapsamında çok fazla

landı. Toplu sözleşmenin kapsamında sınırlama

hakkın yer almasına imkân yok. Çünkü özlük hakları ve çalışma

yapmak, toplu sözleşme masasına fazla sandalye

şartları kapsam dışı kabul ediliyor. Grev yoktu, bugün de yok.

koymak pazarlık hakkına müdahaledir. Bu yönüy-

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu yoktu, bugünkü halinde ise Ku-

le oluşan sıkıntının temelinde, kapsam sınırlaması

rul var fakat hakemlik yapmasına imkân yok. Kanun da birçok

yapma gereksizliği var” ifadelerini kullandı.

yasak ve sınırlamayla yürürlüğe girdi. Bugün, yasanın içeriğinde
ilk halinde olmayan toplu sözleşme hakkı var fakat bu hakla ilgili
birçok yasak ve sınırlama da hakla birlikte kanuna dâhil edildi”
ifadelerini kullandı.
Toplu sözleşme masasındaki sorunlara değinen Yalçın, siyasette
en çok oyu alanın iktidar olduğunu ancak sendikacılıkta en fazla
üyeye sahip konfederasyonun iktidar değil iktidar ortağı olabildiğini kaydetti.

Oluşan Sıkıntının Temelinde Kapsam
Sınırlaması Var
Toplu sözleşme hakkına ilişkin Anayasa değişikliği sonrasında
4688 sayılı kanunda daha kapsamlı ve daha tutarlı değişiklikler
yapma fırsatının kullanılamadığını anlatan Yalçın, “2010 yılında
yapılan Anayasa değişikliği ile kamu görevlileri sendikacılığında
toplu sözleşme hakkı anayasal teminata kavuştu. Fakat ne yazık
ki Anayasa değişikliği doğrultusunda 4688 sayılı Kanunda yapı-

Kamu işvereninin toplu pazarlık masasının kapsamını genişletmeyi, sandalyelerini azaltmayı, bütçesini çoğaltmayı, süresini uzatmayı düşünmesi
gerektiğini söyleyen Yalçın, yanlışta ısrarın sosyal
maliyet doğuracağını belirtti.
“Sözleşme konularında cimri davranan yasa, masanın öznelerinde cömert davranmıştır” diyen
Yalçın, “Sahada yetki verilmeyenlere, kanunda
bir fıkrada yetki verilmesi adil ve hukuki değildir.
Elbette bütün konfederasyonlar toplu pazarlığı
takip etmeli, fakat kanun sahanın yetki vermediği
örgütleri taltif etmemeli. Hükümet modeli değişikliğiyle iki kanatlı yürütme erkini tek kanatlı bir
konuma ulaştırırken, toplu sözleşme masasının
emek tarafında üç kanatlı bir temsil oluşturulmasını çoğulculuk, kapsayıcılık, çok seslilik gibi süslü

lan değişiklik bu teminatı gerçek anlamda hayata geçirecek bazı

kelimelerle aktarmayı ve durumu böyle atlatmayı

unsurlardan yoksun bir içerikle gerçekleşmiştir. Öncelikle, toplu

kimse düşünmemelidir. Toplu sözleşme sürecinin

sözleşmenin kapsamıyla ilgili sınırlama yapıldı. Statü hukuku ile

yönetiminde ve masaya sunulacak tekliflerin kar-

sözleşme düzeni arasında uyum sağlanması gerekçesiyle toplu

şılıklı verilmesinde adil yaklaşım eksikliği mutlaka

pazarlıkta sadece mali ve sosyal hakların kapsamda olacağı hük-

giderilmeli” ifadelerini kullandı.
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olmayı göze alırken, işveren tarafı ise ne yazık ki
masadaki muhatabıyla paylaşmak için teklif dahi
oluşturmuyor. Toplu sözleşme süreci ve takvim
noktasında da, eşitler arası pazarlık noktasında da
sıkıntılı bir durum söz konusudur. Toplamda 12
tüzel kişilikle pazarlık yapmayı gerektiren ve 12
toplu sözleşme metni oluşturulması anlamına gelen bir süreç için pazarlık noktasında 21-23 gün
arası, itiraz noktasında ise 5 günlük bir takvim
öngörülüyor. Yine mevcut yasa, yetkili konfede-

Toplu Sözleşme Takvimi, Süreci ve
Masanın Yönetiminde de Sorunlar Var
Toplu Sözleşme masasına ve sürecine yönelik sıkıntıların kapsam ve yetki alanlarıyla sınırlı olmadığını bildiren Yalçın, gerek
toplu sözleşme takvimi gerekse toplu sözleşme sürecinin ve masanın yönetiminde de sorunların olduğunu belirtti. Yalçın, “Toplu
sözleşme masasının gündemini oluşturacak teklifler noktasında
açık bir eşitsizlik ve adaletsizlik var. Emek tarafı, tekliflerini toplu
sözleşme görüşmelerinden önce Kamu İşverenine teslim etmek
durumunda. Kamu İşvereni ise teklif sunma yükümlülüğünden

rasyon ve sendikaların toplu sözleşme görüşmelerinden çekilmesi ya da görüşmelere katılmaması
halinde, yetkiyi sahanın yetki vermediği örgütlere
devrediyor. Böylece kamu görevlilerinin iradesi
de onların yetki verdiği emek örgütlerinin yetkisi
de kanunla gasp ediliyor” diye konuştu.

Yeni Türkiye’nin Sivil Alana Yönelik
Yapacağı En Büyük Hamlelerden Biri,
Kamu Görevlileri Sendikaları Alanındaki
Sınırları ve Yasakları Kaldırmak

istisna tutulmuş durumda. Emek örgütünün verdiği tekliflere

Yalçın şöyle devam etti: “Grev hakkı mutlak bir

evet ya da hayır demek ya da o teklifte eksiltme yapmak su-

hak olarak ve sınırsız bir kapsam olarak kamu gö-

retiyle bir karşı teklif sunma keyfiyetini kullanıyor. Eşitler arası

revlileri sendikacılığında olmalı mı tartışmalarına

pazarlık açısından bu anlaşılabilir ya da kabul edilebilir bir du-

da ışık tutacak şekilde 4688 sayılı Kanuna yönelik

rum değil. Konfederasyon ve sendika, toplu sözleşme teklifle-

değişiklik çalışmalarında mutlaka grev hakkı ana

rini kamuoyuyla paylaşırken ve kamuoyu baskısına muhatap

gündem maddesi olmalıdır. Toplu sözleşme süre-
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ciyle ilgili kanunun diğer bir handikabı da uzlaşmazlık halinde

“Sendikalar demokrasilerle var olabilen örgüt-

başvuru makamı olan Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun ya-

lerdir. Bu, tüm dünya ülkeleri için sendikaların

pısı, işleyişi ve itirazların inceleme içeriği sorunu. Kamu Görev-

tarihinin başladığı ilk andan itibaren de böyle

lileri Hakem Kurulu’nun üye yapısı Kamu İşvereni lehinedir. Adı

olmuştur” diye konuştu.

Hakem Kurulu olmasına karşın niteliği itibariyle Kamu İşvereninin Hâkimiyet Kurulu görüntüsü ortaya çıkıyor. Başkanın ve
akademisyen üyelerin mutlaka ya ilgili tarafların her birinin kendi
iradesiyle ya da siyasi iradenin müdahalesinin olmayacağı başka
bir yöntemle belirlenmesi gerekiyor. Yeni Türkiye’nin sivil alana
yönelik yapacağı en büyük hamlelerden biri, kamu görevlileri
sendikaları alanındaki sınırları ve yasakları kaldırmak olacaktır.”

Bilgin: Emeğin ve Demokrasinin Kaderi Özdeştir
Konuşmasında dünya tarihinden örneklerle emek dünyasının

Gelir dağılımında adaletin Toplu sözleşmelerle
sağlandığına dikkat çeken Bilgin, değişen sistemle Türkiye’nin çalışan kesiminin payını alacağını ve
önündeki engellerin, sorunların kaldırılacağını da
sözlerine ekledi. Bilgin Türkiye’nin önünün açık olduğunu kaydetti.

Faruk Çelik: Konuların Çözüm Merci
Toplu Sözleşme Masası Olmalıdır

gelişiminden doneler sunan Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar
Kurulu üyesi ve Cumhurbaşkanlığı Baş Danışmanı Prof. Dr. Ve-

Dünya ölçeğinde yaşanan sıkıntılara değinerek

dat Bilgin, sendikaların sanayi toplumunun bir ürünü olduğunu

sözlerine başlayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik

kaydetti.

eski Bakanı Faruk Çelik, “Dünyada bilgi çağının

Sanayileşmenin birçok değişim ortaya koyduğunu aktaran Bilgin, bu yeniliklerin başında toplumu homojenleştirmesinin geldiğini söyledi. Aynı zamanda toplumsal sınıfların ortaya çıktığından bahseden Bilgin, bu sınıfın da geçmişteki sınıf telakkisinden
farklı olduğunu belirtti.
Bilgin şöyle devam etti: “Toplumsal sınıf dediğimiz şey tarihin
her döneminde ortaya çıkan bir olgudur. Fakat sanayileşmeyle
ortaya çıkan sınıflar başka şeylerdir. Üretilmiş yani doğrudan
doğruya emekçilerin de bu sürecin içinde bulunduğu bir olgudur. Bu sınıflaşma yeniliğe ve gelişime açıktır. Sendikal dünya

terör çağına dönüştüğü, insanların çoğaldığı ancak insanlığın azaldığı bir döneminde yaşıyoruz.
Derde deva olsun diye kurulan uluslararası kuruluşların da üstüne düşeni yapmadığı bir dönemde
yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.
İnsanın varoluşsal olarak onurlu bir varlık olduğunu belirten Çelik, insanın doğuştan elde ettiği
hakların süreç içerisinde sürekli geliştiğini ifade
ederek, “İlk insandan beri süreç daima hakkın ve

da böyle bir sınıflaşmanın ürünüdür.”

emeğin aranması ve geliştirilmesi şeklinde ilerli-

Sivil toplum kuruluşlarının siyasi hayatın değişim ve dönüşü-

da bu hakların aranması ve korunmasında büyük

münde de tarihte önemli roller üstlendiğini kaydeden Bilgin,

rol oynuyor” şeklinde konuştu.
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Oturumun moderatörü; Prof. Dr. Pir Ali Kaya
Oturumun panelistleri; Devlet Personel Başkanı
Enes Polat, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Onur Ender Aslan, Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram
Tonbul, Ankara Hacı Bayram Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Merve Özaydın.
Öğleden sonraki oturumunun ilk paneli ise “Toplu
Sözleşme Hukukuna Eleştiri ve Öneriler” oldu
İslam medeniyetinin hak konusundaki perspektifini de ortaya koyan Faruk Çelik, İslam medeniyetinin, “hak vermek” üzere konumlandığını, diğer medeniyetlerde ise bunun, “hak almak” üzere kur-

Oturumun moderatörü; Prof. Dr. Erdinç Yazıcı
Oturumun panelistleri; Maliye Bakanlığı Eski Da-

gulandığını ifade etti.

ire Başkanı Önder İnce, Çalışma Genel Müdürü

Konuşmasında toplu sözleşme masasının sistematiğine de değinen

yin Rahmi Akyüz, Çalışma Hayatı Uzmanı Tarkan

Çelik, Toplu sözleşme masasında alınan kararların uygulanmama
konusunun adil olmadığını sözlerine ekleyerek, toplu sözleşme-

Nurcan Önder, SGK Yönetim Kurulu üyesi HüseZengin.

nin mahiyetinin daha iyi anlaşılması gerektiğini söyledi. Konuların

İkinci panel ise “Medya, Çalışma Hayatı ve Toplu

toplu sözleşme masasında çözülmesi gerektiğinin altını çizen

Sözleşme” konu başlığıyla gerçekleştirildi.

Faruk Çelik, “Başka bir şekilde gerçekleştirilen çözümler, toplu
sözleşme masasının da ehemmiyetini ortadan kaldırabilir. Tüm

Oturumun moderatörü; Prof. Dr. Zakir Avşar

sorunların çözüm merci toplu sözleşme masası olmalıdır” şeklin-

Oturumun panelistleri; Memur-Sen Genel Baş-

de konuştu. Program, protokol konuşmalarının ardından gerçek-

kan Yardımcısı Mehmet Emin Esen, Sakarya Üni-

leştirilen panellerle devam etti.

versitesi Öğretim Üyesi Dr. Mustafa Bostancı,
Anadolu Ajansı Türkiye Haberleri Yayın Yönetme-

Sabah oturumunun ilk panelinde konu; “Toplu Sözleşme Hakkı

ni Hasan Öymez, Milli Gazete Ankara Temsilcisi

ve Statü Hukuku İlişkisi” oldu.

ve TV5 Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Yılmaz.
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Yalçın, AB-Türkiye KİK Toplantısına Katıldı
AB-Türkiye Karma İstişare Komitesi’nin 38.Toplantısı Brüksel’de gerçekleştirildi.

Türkiye kanadını temsil eden sivil heyet, sunumlar esnasında

hareket etmeden önce, kamu görevlilerinin Toplu

katkılarını sundu. “Sivil Toplum Kuruluşları ve Türkiye’nin AB

Sözleşme Hakkı’nın 7. Yılı dolayısıyla ‘Toplu Söz-

Üyelik Süreci” başlıklı raporu İsveç’ten Berivan Öngörür sundu.

leşmenin Dünü/Bugünü/Yarını’ başlıklı 3 farklı

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ise karşı çıkarak, “Sağlıklı

oturumun yapıldığı paneli bitirdik de geldik” dedi.

bir rapor olmadığı için üzgünüm” dedi.

Rapordaki Bilgiler Sağlıklı Değil
Toplantıya Türkiye’yi temsilen, Memur-Sen, TOBB, TİSK, Türk-İş,
Hak-İş, Kamu-Sen ve TESK temsilcileri katıldı.

Yalçın, “Kamu görevlileri olarak 4 Toplu Sözleşme
gerçekleştirdik. Kamu görevlisi ve kamu görevlisi

Berivan Öngörür’ün kaleme aldığı raporunda “Türkiye’de kamu

emeklisi olmak üzere toplamda 5 milyonu aşkın

görevlilerinin toplu görüşme hakkı bulunmuyor. Sadece danışma

kişi adına Kamu İşvereni ile Toplu Sözleşme ya-

mekanizması var. Sendikalaşma oranları çok düşük” şeklindeki

pıyoruz. Öyle danışma kurulu gibi bir yapı yok.

ifadelerine karşı çıkan Genel Başkan Yalçın, sivilleşme alanında

Doğrudur grev hakkımız yok. Fakat sözleşme

birtakım sorunların bulunduğunu ancak rapordaki bilgilerin ve

hakkımız var” ifadelerini kullanarak, “Sendikalaş-

ifadelerin yanlış olduğunu belirtti.

ma noktasında da sorun var deniliyor. Keşke bilgi
doğru olsaydı. Kamu görevlilerinin örgütlenme

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, “Sivilleşme adımlarında

oranı %70’i buldu. Kamu görevlileri sendikası

iyileştirmeye açık alanlarımız yok değil her ülke gibi. Fakat Tür-

sayısı 150’yi geçti. ‘Müzakere yok, istişare var’

kiye’de sendikalaşma ve sivilleşme alanında atılan adımları gör-

yaklaşımı da yanlış. Evet kamu görevlileri sendi-

mezden gelirse AB kanadı, Türkiye’ye gerçekten çok büyük bir

kacılığının bazı sorunları var ama bu bahsedilenler

haksızlık edilmiş olur” ifadelerini kullandı.

değil” diye konuştu.

Genel Başkan Yalçın, “Ülkemizde kamu görevlilerinin pazar-

Genel Başkan Yalçın, “İşçi sendikaları dahil ülke-

lık hakkı yok demek kesinlikle bilginin yanlış olduğunu, nerden

mizde sendika sayısı 300’ü geçmiş durumda. İşçi

alındı bilemiyorum ama çarpık olduğunu gösteriyor. Brüksel’e

sendikalarının üye oranları da artıyor ve 2012’de
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eğitim sendikasının da Genel Başkanıyım. Terör
örgütü tarafından okullar yakıldı ülkemde. Terör
örgütü PKK, öğretmenleri katletti. Çalışma hayatına zarar verdi. 15 Temmuz kanlı darbe girişimi
yaşandı ülkemde. FETÖ darbesinde ilk sokağa çıkan ve darbeye direnen örgütlerdeniz ve hayatını
kaybeden, şehit olan üyelerim var. Yaralılarımız,
gazilerimiz var sendikal hareket olarak. Olağanüstü şeyler yaşadık. Biz de bir an önce her şeyin
normalleşmesini istiyoruz. Haklarını aradığımız
%8 civarında idi son rakamları baz alırsak %14’e yükseldi.
2009’da 1 Mayıs Resmî Tatil ilan edildi ve bu 1 Mayıs’ta yeni
talep ve tekliflerimizi kamuoyu ile buluşturacağız tekrar. Hazırlık

üyelerimiz var. OHAL Komisyonunun bir an önce
işlerini tamamlamasını istiyoruz. Fakat rapordaki
bilgiler gerçekten sağlıklı değil.” şeklinde sözlerini
sürdürdü.

yapıyoruz” diye ifade etti.
Yalçın, “Bir sendikacıyım ve burada raporda ifade
“Türkiye, çalışma hayatında yakın geçmişte 1 milyonu bulan ta-

edilen şeylerin gerçeği yansıtmasını çok isterdim.

şeron işçiyi kamu güvencesi ile buluşturdu. Kadınların işgücü-

Buna ihtiyacımız yok değil. Fakat bilgiler sağlıksız,

ne katılımı ve eğitime erişimi noktasında özgürlükçü bir adım

kaynaklarınız nedir bilemiyorum” ifadeleriyle söz-

atarak ‘kılık kıyafet dayatması’nı kaldırdı. Kadınlar arasındaki

lerini tamamladı.

kategorizasyonu kaldırdı ülkemiz. Rapor gerçeklerden uzak.
Üzgünüm.Keşke doğru kaynaklardan beslenilse idi” şeklinde

Ali Yalçın, AB Kanadı KİK Başkanı Panagiotis Gko-

konuşan Genel Başkan Ali Yalçın, “sorunlu alanlarımız da var

fas’a; “Rapora ilişkin yazılı bir değerlendirmeyi

fakat ülkemiz bir “Çukur Terörü” yaşadı. Ben aynı zamanda bir

göndereceğiz” dedi.
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Yalçın: Sendikal Zemine Baskıyı Kabullenmeyiz,
Tehdit ve Şantajlara Boyun Eğmeyiz
Bem-Bir-Sen tarafından Memur-Sen Genel Merkezi’nde düzenlenen Başkanlar Kurulu Toplantısı’nda konuşan
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, seçimlerden sonra şekillenen belediye yönetimlerinin seçim boyunca çalışma barışını sağlayacaklarını ifade etmelerine karşın, göreve geldiklerinden bu yana tahammülsüz tavırlar sergilediğine dikkati çekti.

Memur-Sen Genel Merkezi’nde düzenlenen Bem-Bir-Sen Başkanlar Kurulu toplantısına katılan Memur-Sen Genel Başkanı Ali
Yalçın, yerel seçimler sonrasında Bem-Bir-Sen üyelerine yönelik
baskılara değindi.
Yalçın 31 Mart yerel seçimlerinin Bem-Bir-Sen için farklı bir anlam ifade ettiğini belirterek, aynı zamanda bu sürecin bir işveren
seçimi manası taşıdığını vurguladı.
Yalçın, “Daha göreve bile başlamadan, alana bir anda baskının,
şiddettin, şantajın sahaya sürülmüş olduğunu görüyoruz. Buna
ilişkin yaklaşımımızı ortaya koyduk. Net olarak ifade ediyoruz
ki, bu tip şantajlara asla boyun eğmeyiz. Memur-Sen ailesi bü-

Varlığımıza Saygı Duyulmadığı Yerde
Kesinlikle Tevazu Göstermeyiz

yük bir aile ve Türkiye’nin en büyük emek hareketi. Bu haftaya
koyduğumuz irade sadece işaret fişeğidir. Sadece mesajın doğ-

Bem-Bir-Sen’in sendikal tavrının herkesi kucakla-

ru anlaşılmasına ilişkin bir ifadedir. Eğer bu tip tavırlar devam

yan bir yapıda olduğunu aktaran Yalçın, bu tavrın

ederse Memur-Sen olarak örgütlü gücümüzü sahaya çekerek bu

asla değişmeyeceğini belirterek, “Hiçbir zaman

konuda asla sessiz kalmayacağımızı ve hukukun bütün yollarını

kimseye karşı ön yargımız olamaz. Biz Akif İnan’ın,

kullanarak kimliksiz yapıların ortaya koyduğu baskılara boyun

’Türkümüz dünyayı kardeş bilendir, gökleri insa-

eğmeyeceğimizi bir kez daha beyan ederiz” diye konuştu.

nın ortak tarlası’ mefkuresiyle bu milletin her türlü ferdinin her görüşüne saygı duymaya devam

Ortaya konan bu tavrın sendikacılıkla bir alakası olmadığının al-

edeceğiz. Fakat bizim varlığımıza saygı duyulma-

tını çizen Yalçın, “Bu düpedüz tehdittir, şantajdır, baskı ve yıldır-

dığı yerde de kesinlikle tevazu göstermeyeceğiz.

madır. Buna asla sessiz kalmayız, tüm bileşenlerimizle tepkimizi

Bunun altını bir kez daha çiziyorum” ifadelerini

sonuna kadar ortaya koyarız” şeklinde konuştu.

kullandı.
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Konuşmasına belediye başkanlarını tebrik ederek
başlayan Uslu “Bu sonuçları halkın iradesinin bir
tecellisi olarak gördüğümüzden, seçilen her belediye başkanını tebrik etmeyi halkın iradesine saygının bir gereği olarak görüyoruz” dedi.
“Sendikacılığı ideolojik bir aygıta dönüştüren,
emeğe ve emekçiye saygısı olmayan sendikal zihniyet, 31 Mart seçimlerinin sonuçlarıyla yeniden
sahneye çıkmıştır” diyen Uslu, seçimlerin ardın-

Uslu: “İdeolojik Sendikaların Emek ve
Ekmek Tehdidine İzin Vermeyeceğiz”
Başkanlar Kurulu öncesinde ise 31 Mart yerel seçimlerinden

dan yurt genelinde yönetim değişikliğine uğrayan
belediyelerde baskı ve tehdit ile Memur-Sen ve
Bem-Bir-Sen üyelerinin istifa ettirilmeye çalışıldığını ifade etti.

sonra şekillenen belediye yönetimlerinde, sendikacılık faaliyeti
yapanların, Memur-Sen’e üye belediye çalışanlarına yönelik baskıları, gerçekleştirilen bir basın toplantısı ile sert bir dille kınandı.
Konuyla ilgili düzenlenen basın toplantısında Memur-Sen Genel
Başkan Yardımcısı ve ilgili hizmet kolu sendikası Bem-Bir-Sen
Genel Başkanı Levent Uslu konuştu.
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Tonbul, “Çalışma Yaşamında Ayrımcılıkla Mücadele”
Uluslararası Konferansı’na Katıldı
Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul, “Çalışma Yaşamında Ayrımcılıkla Mücadele” Uluslararası Konferansı’nda panelist olarak yer aldı.

yıdadır ve birkaç başlıkta toplayabiliriz. Memura
Siyaset Yasağı 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 7. maddesinde memurlara siyaset yasağı getirilmiştir. Yasa siyasi partiye üye olmayı
bir daha devlet memurluğuna atanmamak üzere
memurluktan çıkarmayla tecziye etmektedir. 2
milyon 775 bin kamu görevlisinin siyaset yapma hakkının yasaklanması, toplumun entelektüel birikiminin siyasetten uzak kalmasına neden
olduğu gibi kamu görevlilerinin siyasete pozitif
Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) tarafından or-

katkı sunmalarını da engellemektedir. Memura

ganize edilen “Çalışma Yaşamında Ayrımcılıkla Mücadele” Ulus-

siyaset yasağı net bir ayrımcılıktır. Bazı kamu gö-

lararası Konferansı, Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı

revlileri için sendika kurma ve üye olma yasağı

Bayram Tonbul’un da katılımıyla Ankara’da gerçekleştirildi.

Benzer bir durum sendika kurma ve üye olma
hakkıyla ilgili de söz konusudur. Anayasal bir hak

“Çalışma Yaşamında Ayrımcılıkla Mücadelede Mekanizmalar”

olan örgütlenme özgürlüğünün kamu görevlile-

başlıklı oturumda panelist olarak yer alan Memur-Sen Genel

ri açısından sendika kurma ve sendikalara üye

Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul, çalışma yaşamında ya-

olmalarını düzenleyen 4688 Sayılı Kanunu’nun

şanan ayrımcılıklarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

15. Maddesinde sayılan kamu görevlileri sen-

Memura Siyaset Yasağı Net Bir Ayrımcılıktır

dika kuramamakta ve sendikalara üye olamamaktadırlar. Toplamda ciddi bir yekûn tutan bu
kesimlere yönelik getirilen örgütlenme yasağı da

Çalışma yaşamında ayrımcılığın çeşitli nedenlerle ortaya çıkabildi-

ayrımcılıktır. Yargısal Yorum ve Yönetmeliklerle

ğine dikkat çeken Tonbul, kamuda ayrımcılık başlığında ise mev-

Gelen Ayrımcılık Mevzuat kaynaklı ayrımcılıkla-

zuat ve uygulama olmak üzere iki şekilde ortaya çıktığını belirtti.

rın önemli kısmı, yüksek yargının ve bürokrasinin dar ve yasakçı yorumları ile yönetmelikler ve

Tonbul şöyle devam etti: “Kamu görevlileri açısından ayrımcılık

genelgelerin ürünüdür.” Anayasa’nın 13. Mad-

olarak tanımlanabilecek mevzuat kaynaklı sorunlar sınırlı sa-

desinde, temel hak ve hürriyetlerin ancak “Anayasada belirtilen sebeplere bağlı olarak ve ancak
kanunla sınırlanabileceği” ve “bu sınırlamaların,
demokratik toplum düzeninin gereklerine ve ölçülülük ilkesine aykırı olamayacağı.” belirtildiği
halde, temel hak ve özgürlükler, hiçbir anayasal
dayanağı olmaksızın yüksek yargının dar ve ideolojik yorumları ve yönetmeliklerle uzun yıllar
ayaklar altına alındığını kaydeden Tonbul, buna
en acı örneğin başörtüsü yasağı olduğunu belirtti.
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Memur-Sen’den 41 Ülke, 49 Konfederasyon ve
5 Bölgesel Yapıyla İşbirliği
Memur-Sen, 41 ülkeden, 49 Konfederasyon ve 5 Bölgesel yapıyla ikili işbirliği anlaşması imzaladı.

Memur-Sen Konfederasyonu, 18-19 Nisan’da Ankara’da gerçekleştirilen
ve dünyada büyük yankı uyandıran Uluslararası “İşin Geleceği: Tehditler
ve Fırsatlar” konferansının ardından, 41 ülkeden 49 Konfederasyon ve 5
Bölgesel Yapıyla ikili işbirliği anlaşması imzaladı.
İkili işbirliği anlaşmalarıyla eğitim ve diğer konularda konfederasyonlar ve
sendikalar arası tecrübe paylaşımı, uluslararası düzeyde çalışmalar ve ikili
işbirliğinin artırılması planlanıyor.
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“İşin Geleceği: Tehtitler ve Fırsatlar” Uluslararası Konferansı
Ankara’da Gerçekleştirildi
Memur-Sen Konfederasyonu tarafından “İşin Geleceği: Tehditler ve Fırsatlar” temasıyla organize edilen uluslararası konferans, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılımı ile Memur-Sen Genel Merkezi Konferans
Salonu’nda gerçekleştirildi. Konferansa 107 ülkeden 164 konfederasyon ve 13 bölgesel yapının yanı sıra Türkiye’den emek örgütlerinin temsilcileri ve çok sayıda bakan katıldı.
Temsilcileri, Memur-Sen bünyesinde faaliyet gösteren komisyonlar, 107 ülke, 164 konfederasyon
ve 13 bölgesel yapının temsilcilerinin katılımıyla
gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Memur-Sen
Türkiye’nin Medarı İftihatıdır
Memur-Sen’in heyecanına, gururuna ortak olmaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirten
Erdoğan, Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın ve Memur-Sen yönetimine teşekkür etti, açılışını yaptığı
yeni genel merkez binasının hayırlı olmasını diledi.
Konumuyla, müştemilatıyla, içerisindeki imkânlarıyla Memur-Sen’e yakışan bu eserin kazandırılmasında emeği geçenleri tebrik eden Erdoğan,
ayrıca 2 gün sonra yapılacak Memur-Sen’in 6’ncı
Memur-Sen Konfederasyonu tarafından “İşin Geleceği: Tehdit-

Genel Kurulu’nun da sendika ve ülkedeki tüm

ler ve Fırsatlar” temasıyla organize edilen uluslararası konferans,

kamu görevlileri için hayırlara vesile olması dile-

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis Başkanı Prof. Dr.

ğinde bulundu.

Mustafa Şentop, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Eğitim
Bakanı Ziya Selçuk, Çalışma, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı

Genel kurul toplantılarının değişim, yenilenme ve

Zehra Zümrüt Selçuk, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide

muhasebe dönemleri olmalarının yanı sıra aynı

Sarıeroğlu, Memur-Sen Onursal Başkan Ahmet Gündoğdu, Ak

zamanda güven tazeleme vasıtaları da olduğuna

Parti Milletvekilleri Halil Etyemez, Habibe Öçal ve Erol Kavuncu,

değinen Erdoğan, 6. Genel Kurul’da belirlenecek

Devlet Personel Başkanı Enes Polat, Memur-Sen Genel Başkanı

hedeflerin Memur-Sen için, ülkedeki sendikal ça-

Ali Yalçın, Memur-Sen eski Yönetim Kurulu üyesi Mahmut Ka-

lışmalar için gelecek 4 yılda yol gösterici olacağını

çar, Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, ATUC Genel Sekre-

aktardı. Erdoğan, Memur-Sen’in mevcut yöneti-

teri Ruben Deloso Torres, Latin Amerika ve Karayipler Devlet

minin güven tazelemiş olarak gelecek dönemde

Çalışanları Konfederasyonu (CLATE) Genel Başkanı Julio Durval

çalışmalarını çok daha güçlü, koordineli ve etkin

Fuentes, Afrika Sendikalar Birliği Örgütü (OATUU) Genel Sek-

bir şekilde sürdüreceğine inandığını söyledi.

reteri Arezki Mezhoud, ILO Türkiye Direktörü Numan Özcan,
Uluslararası İşverenler Örgütü (IOE) Genel Başkanı Erol Kirese-

Bu vesileyle sendikanın bugünlere gelmesinde

pi, Sri Lanka (NTUF) Genel Sekreteri ve Devlet Bakanı Suresh

emeği geçenlere gönülden teşekkür eden Erdo-

Vadivelu, Memur-Sen Yönetim Kurulu üyeleri, Memur-Sen’e

ğan, hayatını kaybeden sendika mensuplarına

bağlı sendikaların genel başkan ve genel başkan yardımcıları, İl

Allah’tan rahmet diledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan,
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“Bilhassa 1995 senesinde Memur-Sen’in kuruluşuna liderlik
eden merhum Mehmet Akif İnan’ı burada rahmetle yad ediyorum. Şair, mütefekkir, muallim Akif İnan Ağabey sadece şiirleriyle, fikirleriyle değil aynı zamanda aksiyoner bir lider olarak bizlere hep örnek olmuştur. Sadece kuru bir öğretmenlik, yazarlık,
şairlik yapmamıştır.” diye konuştu.
Akif İnan’ın, “İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olanıdır” anlayışına uygun olarak son nefesine kadar ülkenin ve milletin istikbali için mücadele ettiğini aktaran Erdoğan, şöyle devam etti:
“Akif İnan, sendikayı sadece memurların hak ve hukukunu savunan bir çatı olarak değil milli bir diriliş hareketi, evrensel bir özgürlük hareketi olarak da tasavvur etmiştir. Onun nazarında Memur-Sen, ülkemizle beraber dünyanın dört bir yanında hakları
elinden alınan, emekleri, alın terleri, kaynakları sömürülen onca
zenginliğin ortasında fakirliğe mahkum edilen yüz milyonların da
sesi soluğu nefesi olan bir müessesedir. Kuruluşundan itibaren
Memur-Sen de Akif İnan’ın tayin ettiği istikamet doğrultusunda
misyonunu layıkıyla yerine getirmiştir.”

Memur-Sen Hep Kritik Rol Oynadı
Türkiye’nin son yıllardaki tüm demokrasi hamlelerinde Memur-Sen’in hep kritik rol oynadığına dikkati çeken Erdoğan,
“Özellikle 28 Şubat’ta olduğu gibi demokrasinin askıya alındığı
dönemlerde darbeleri meşrulaştırıcı görev üstlenen sendikal
gelenekten ülkemizin kurtarılmasında Memur-Sen’in çok ciddi
katkıları olmuştur. Sırtını vesayet odaklarına dayayan sendika
ağalarının siyasetçilere ayar verdiği o kötü günler hamdolsun
sizlerin desteğiyle artık geride kalmıştır” değerlendirmesinde
bulundu.

Türkiye’de ideolojik sendikacılığın yerini temel hedefi emekçilerin hak ve imkanlarını güçlendirmek
olan yeni bir sendikal anlayışın aldığını ifade eden
Erdoğan, şunları söyledi: “AB sürecimize destek
veren, Kudüs’ün hakkını savunan, ihtiyaç sahiplerine el uzatan, kritik dönemlerde vesayetçiler
yerine mili iradenin yanında saf tutan Memur-Sen,
ülkemiz için önemli bir kazanımdır. Ben tüm Memur-Sen ailesine çalışanlarımızın haklarını savunmada gösterdikleri gayretin yanı sıra Türkiye’de
milli iradenin, demokrasinin, insan hak ve hürriyetlerinin yerleşmesine verdikleri destek için de
şahsım ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum.”
Memur-Sen’in her türlü vesayete karşı yürüttüğü
mücadeleyi takdirde karşıladıklarını özellikle belirtmek istediğini dile getiren Erdoğan, sendikanın bu
özgür ve özgün tavrının gelecek dönemde güçlenerek devam edeceğine inandığını vurguladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:
Sendikalarımızla İşbirliği Yapmak,
Çalışanlarımızı Rahatlatmak Durumundayız
Memur-Sen tarafından düzenlenen İşin Geleceği konferansının çok değerli bir anlam taşıdığını
belirten Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Memur-Sen’in düzenlediği bu konferansta sizlerle bir
arada olmaktan mutluluk duyuyorum. İşin Geleceği, Tehtidler ve Fırsatlar başlığı ile düzenlenen
konferansın teması gerçekten çok anlamlı. Dünya
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şekilde hazırlarsak, neslimizi bu tehditlere karşı
durabilecek ve fırsatlardan yararlanabilecek bir
şekilde hazırlarsak başarılı oluruz. Memur-Sen
dünya genelinde sözü geçen bir kuruluşumuz.
Bugün buradaki kalabalık bunun bir göstergesi.
Bu konferans için Memur-Sen’e teşekkür etmek
isterim” ifadelerini kullandı.

Yalçın: Emperyalist Tasarımlara Karşı
Çıkmalıyız
değişiyor. HIzlı bir şekilde değişiyor. Bu noktada önümüzde hangi fırsatlar var, bunun için neler yapılabilir diye tartışmak için bir
aradayız. Bizler de Memur-Sen başta olmak üzere tüm sendikalarımızla işbirliği yapmak, çalışanlarımızı rahatlatmak durumundayız” ifadelerini kullandı.
Tüm uluslararası alanlarda insiyatif alabilmek için bölgemiz başta
olmak üzere tüm dünyanın büyümesine barışına katkı sağlamak
için girişimci ve insani dış politika dediklerinin altını çizen Çavuşoğlu, “İnsani dış politikamızla da sadece malzumlara değil az
gelişmiş ülkelere de yardım ediyoruz”dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra
Zümrüt Selçuk: Memur-Sen Dünya Genelinde Sözü
Geçen Bir Kuruluş
Memur-Sen’in kapsamlı bir konferansla emek dünyasına büyük
bir katkı sunduğunu ifade eden Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler
Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ise, dünyadaki değişimin ve dönüşümün çağımızda hızla gerçekleştiğine dikkati çekti.
Selçuk, “İlgili tüm taraflarla toplumu etkileyecek bu değişimi ve
dönüşümü yönetmemiz gerekiyor. İşimizi bu koşullara uygun

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ise, dünyanın dört bir yanından misafirlerin bu programa iştirak ettiğini belirterek katılımcılara teşekkürlerini
iletti.
Bugünkü programla işin geleceğinin konuşulacağını aktaran Yalçın, ILO’nun “İnsana yakışır iş”
gündemine de katkıda bulunmak istediklerinin
altını çizdi.
Dünyanın birçok bölgesinde gerçekleşen emperyalist tasarımların olduğuna dikkat çeken Yalçın,
bu tasarımı Memur-Sen olarak, Emperyalizmin
toza dönüştürme strateji olarak kodladıklarını
kaydetti. Yalçın şöyle devam etti: “Bir tarafta terör
örgütleri eliyle üretilen şiddet, diğer tarafta dış
destekle gerçekleştirilen darbeler. Bütün bu yaşananların adını koyalım; kapitalist dünya sistemi,
bir sömürü düzenidir ve son üç yüz yıllık süreçte
karşımıza başka başka yüzlerle çıkmaktadır. Bugün
coğrafyaları ve toplumları toza dönüştürülen stratejilerin temelinde işte bu sömürü düzeni vardır.”

Finans Üretimi Emiyor
Buna ek olarak kapitalist sistemin çelişkiler de
oluşturduğunu belirten Yalçın, “Mesela, yapay
zekâ kavramı üzerinden tartışılan işin geleceği
konusu. Üretim ve finans arasındaki çelişki hiç bu
kadar kendini göstermemişti. Tabiri caizse dünya
ölçeğinde dolaşan finans, üretimi emmektedir.
Artık ekonomi gerçeklikten kopmuş bir teoriden,
bir eyleyişten ibarettir. Öte yandan; dünyanın bir
kısmında en basit ihtiyaçları bile karşılayamaya56 | Memur-Sen Bülten 2019
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Programda İşin dolayısıyla emeğin geleceğinin
konuşulmasının gelecek planları için önemli olduğunu vurgulayan Torres, “Emeğin bileşenleri
olarak bir arada olmaktan memnuniyet duyuyoruz. Memur-Sen’e bu program için bir kez daha
teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Latin Amerika ve Karayipler Devlet
Çalışanları Konfederasyonu (CLATE) Genel
Başkanı Julio Durval Fuentes: Emek
Öncelenmeli
cak insanlar var iken, diğer tarafında ‘yapay zekânın’ olası sonuçlarından emeğin dönüşümü ve işin geleceği konusunu gündeme
alıyoruz. Bu noktadan bakınca, insanın, yapay zekâ tartışması

Latin Amerika’nın sendikal deneyimiyle ilgili paylaşımlarda bulunan Latin Amerika ve Karayipler Devlet Çalışanları Konfederasyonu (CLATE)

yapay bir konu mu diyesi geliyor... Oysa, böyle bir gelişme var...

Genel Başkanı Julio Durval Fuentes ise, emeğin

Endüstri 4,0 her geçen gün hayatımızın içine giriyor. Fakat yürü-

özne olarak ön plana çıkması ve öncelenmesi ge-

tülen tartışmalara bakıldığı zaman, zaten son kırk yıldır ekonomi

rektiğine dikkat çekti.

teorilerinden aforoz edilmiş emek ve bölüşümün, yani insanın
görmezden gelindiği görülecektir” ifadelerini kullandı.
Emek örgütleri olarak farklı gündemlerin istatistiki nesneleri olmadıklarını kaydeden Yalçın, üretimin öznesi emeğin, şu an krizde olan finans kapitalin teoriler marifetiyle yok sayamayacağı
kadar gerçek bir konumda yer aldıklarını ifade etti.

ATUC Genel Sekreteri Ruben Deloso Torres: İşin
Geleceğinin Tartışılması, Gelecek Kurgusu İçin Önemli
ATUC Genel Sekreteri Ruben Deloso Torres, Memur-Sen’in düzenlediği bu programın değerli olduğunu kaydetti.

Afrika Sendikalar Birliği Örgütü (OATUU)
Genel Sekreteri Arezki Mezhoud: Evrensel
Bir Etki Oluşturmalıyız
Gerçekleştirilen Uluslararası İşin Geleceği konferansıyla, ILO’nun 100’üncü yıl dönümü etkinlikleri
kapsamında kapsamlı bir tartışma ortamının oluşturulduğunu belirten Afrika Sendikalar Birliği Örgütü (OATUU) Genel Sekreteri Arezki Mezhoud,
gelir adaletsizliği ve saygın iş konusunda evrensel
bir etkinin oluşturulması gerektiğini kaydetti.
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ILO Türkiye Direktörü Numan Özcan: Sosyal Adaletin Önemini Vurgulamak Değerli

velu ise, bu hıza stratejik bir planlama ve faaliyet
alanlarıyla yetişebileceğini kaydetti. Programda
daha sonra panel düzenine geçildi.

ILO’nun kuruluş hikayesine değinen ILO Türkiye Direktörü
Numan Özcan, ILO’nun 100’üncü yılının kutlandığı bu yılda

İlk oturumun konusu, “Daha Parlak Bir Gelecek

bu programın gerçekleştirilmesinin önemli olduğunu kaydetti.

İçin İnsanların Kapasitesinin Geliştirilmesi ve Öne

Özcan, sosyal adaletin önemli olduğunu vurgulamanın değerli

Çıkarılması: Fakat Nasıl?” İkinci oturumun konusu

olduğunu kaydederek, “Sürdürülebilir kalkınma ve sosyal adalet

ise, “İnsana Yakışır ve Sürdürülebilir İş İçin Çalışma

temeli üzerinde kalıcı barış ve istikrarın inşa edilmesi gereklidir.

Kurumlarının Rolü: Gerçekler ve Algılar” oldu.

Saygın işi mümkün kılmanın temelinde sosyal adalet anahtar
kavram niteliği taşıyor. Böyle bir anlayışın hakim kılınması elbette işleri kolaylaştıracak, bilinci artıracaktır” ifadelerini kullandı.

Uluslararası İşverenler Örgütü Genel Başkanı Erol
Kiresepi: Sosyal Taraflar Olarak Harekete Geçme Kararlılığına Sahibiz
Bu kongrede bir araya gelen emek örgütlerinin sayısının etkileyici olduğunu belirten Uluslararası İşverenler Örgütü Genel
Başkanı Erol Kiresepi, “İşin geleceği kavramının hepimizi etkilediğinin, açık bir göstergesidir. Memur-Sen’in bu konuyla yakından ilgilendiğini görmek de ayrıca mutluluk verici” diye konuştu.
Kiresepi, Uluslararası İşverenler Örgütü olarak milyonlarca şirketi temsil ettiklerini ifade ederek, “Bu konferansın zamanlaması
mükemmel. Çünkü biz de gelecek yıl kuruluş yıldönümümüzü

Gerçekleştirilen programın ardından değerlendirme raporu da yayımlandı. Değerlendirmede,
“Emek insanın bütüncül bir eylemidir. Tam da
bu yüzden, “sürdürülebilir iş” ve “insan onuruna
yaraşır iş” gibi son yıllarda ILO tarafından geliştirilen çalışma hayatına ilişkin kavram ve stratejilerin altlık oluşturduğu “işin geleceği” konularını
teknolojik gelişmeleri önceleyerek değil “insanı ve
emeğini” merkeze alarak tartışmak gerektiğini düşünüyoruz” ifadelerine yer verildi.
Konferansın sonunda Memur-Sen Konfederasyonu, 18-19 Nisan’da Ankara’da gerçekleştirilen
ve dünyada büyük yankı uyandıran Uluslararası

kutlayacağız” diye konuştu.

“İşin Geleceği: Tehditler ve Fırsatlar” konferansı-

Sri Lanka (NTUF) Genel Sekreteri ve Devlet Bakanı
Suresh Vadivelu: Çağın Hızına Yetişebilmeliyiz

5 Bölgesel Yapıyla ikili işbirliği anlaşması imzaladı.

Çağın hızlı bir dönüş geçirdiğini ifade ederek sözlerine başlayan

be paylaşımı, uluslararası düzeyde çalışmalar ve

Sri Lanka (NTUF) Genel Sekreteri ve Devlet Bakanı Suresh Vadi-

ikili işbirliğinin artırılması planlanıyor.

58 | Memur-Sen Bülten 2019

nın ardından, 41 ülkeden 49 Konfederasyon ve
İkili işbirliği anlaşmalarıyla eğitim ve diğer konularda konfederasyonlar ve sendikalar arası tecrü-
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Memur-Sen 6. Olağan Genel Kurul Süreci Tamamlandı
Memur-Sen’in 6.Olağan Genel Kurulu, demokrasi şöleniyle Ankara’da gerçekleştirildi. Yeni yönetim şu isimlerden
oluştu: Genel Başkan Ali Yalçın, Genel Sekreter Semih Durmuş, Teşkilatlanmadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Levent Uslu, Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Öztürk, Basın ve İletişimden Sorumlu
Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Esen, Toplu Sözleşmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram
Tonbul, Eğitim ve Sosyal İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Bayraktutar, Hukuk ve Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Soner Can Tufanoğlu.

6. Olağan Genel Kurul’a, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Çalış-

yaşananları hatırlatarak sözlerini şöyle sürdürdü:

ma, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ak

“Üye olmak da üye olmamak da Anayasa ve ulus-

Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Memur-Sen

lararası sözleşmeler altında güvencededir. Siz,

Onursal Başkanı Ahmet Gündoğdu, Memur-Sen önceki genel

sizin gibi düşünmeyen bir kimseye asla baskıda,

başkanları; Fatih Uğurlu, Ahmet Aksu, Saadet Partisi Genel

dayatmada bulunamazsınız. 31 Mart’a kadar sür-

Başkan Yardımcısı Mesut Doğan, BBP Genel Başkanı Mustafa

düğünüz makyajlar 1 Nisan’da dökülmesin.”

Destici, Hüda Par Genel Sekreteri Sehzade Demir, Memur-Sen
Yönetim Kurulu üyeleri, Memur-Sen’e bağlı sendikaların genel
başkan ve yardımcıları, Memur-Sen bünyesinde faaliyet gösteren komisyonlar, 6. Olağan Genel Kurul’da oy kullanacak olan

Çalışma, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı
Zehra Zümrüt Selçuk: Akif İnan Çok
Değerli Bir Fikir Adamıydı

delegeler, 107 ülkeden, 13 uluslararası kuruluş ve 300’ü aşkın
emek temsilcisi katıldı.

Hitabına şehit olan askerlere rahmet dileyerek
başlayan Çalışma, Aile ve Sosyal Hizmetler Ba-

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül: Memur-Sen’in Sendikal
Hayatta Durduğu Nokta Önemli

kanı Zehra Zümrüt Selçuk, “Milletçe başımız sağ

Çalışanların haklarının korunması noktasında da önemli adımlar

6.Olağan Genel Kurul’un hayırlara vesile olmasını

atıldığını belirten Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Memur-Sen’in

temenni eden Selçuk, Kurucu Genel Başkan Akif

sendikal hayatta durduğu noktanın önemli olduğunu ifade etti.

İnan’ın çok değerli bir fikir adamı olduğunu belirt-

Herkesin istediği sendikaya üye olma özgürlüğüne sahip oldu-

ti. Selçuk, “İnan, hak ve adalet için verdiği müca-

ğunun altını çizen Gül, son günlerde bazı CHP’li belediyelerde

delede karınca gibi çalışarak Türkiye’nin en büyük

olsun” dedi.
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derlerin serveti son 1 yılda 762 milyar dolar arttı
ve bu tutar, küresel yoksulluğu tam 7 kez sona erdirebilir. Gelişmemiş bir ülkedeki işçinin hayatı boyunca kazandığı parayı, ünlü bir markanın CEO’su
4 günde kazanıyor. Yani arada binlerce kat gelir ve
paylaşım adaletsizliği var” dedi.
Dünyada siyasi kamplaşmaların arttığını ve emperyalist güçlerin sömürü düzeni kurma noktasında
arayışlarının sürdüğünün altını çizen Genel Başkan
konfederasyonunun tohumlarını atmış bir şahsiyettir” ifadelerini
kullandı.

Yalçın: 6.Olağan Genel Kurulumuz Soylu Mücadele
Kararlılığımızı Pekiştirecek
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, “Siz Kıymetli delegelerimizden aldığımız güçle, ufkumuzu genişletecek, vizyonumuzu
yenileyeceğiz. ‘Önce İnsan’ anlayışıyla, ‘Gelir Dağılımında Adalet’ ısrarımızı yineleyeceğiz. ‘İnsana Saygı, Emeğe Değer’ anlayışı
‘Emek İçin Dayanışma’ çağrısı ve ‘Adil Paylaşım’ haykırışıyla hedeflerimizin gerçekleşmesi için daha fazla ter dökeceğiz” ifadelerini kullandı.
Memur-Sen’in hakları ve özgürlükleri geliştirdiği çeyrek asırlık
tarihi birikimle genel kurulun gerçekleştirildiğine dikkat çeken
Yalçın, sosyal diyalogla geliştirilen çözümlerin artacağını ve toplu
pazarlık masasında kazanımların sayısının artacağını belirtti.
Her 5 saniyede bir çocuğun açlıktan öldüğü, her gün, 800 çocuğun susuzluktan hayatını kaybettiği bir dünyada yaşandığına
dikkat çeken Yalçın, en zengin 8 kişinin, 3.6 milyar insanın toplamından daha büyük servete sahip olduğunu kaydederek, “Milyar-
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Ali Yalçın, Memur-Sen olarak buna tepkisiz kalmayacaklarını bildirerek, her zaman özgürlüğün önünün açılması için ter akıttıklarını ifade etti.

Yalçın Talepleri Sıraladı
Yalçın şöyle devam etti: “Önümüzde bir toplu sözleşme süreci var. Yasanın ve masanın bütün zaaflarına karşın, bu toplu sözleşmede de kazanımlarımızı koruyacak, yeni kazanımlara imza atacağız.
Mesela; Sözleşmeli istihdam konusu… Kamuda tek
istihdam şekli kadrolu olmalı; sözleşmeli istihdam
son bulmalı diyoruz. Sözleşmeli istihdam kaldırılıncaya kadar; Mevcut bütün sözleşmeliler arasındaki
izin, sosyal hak ve tazminatlar eşitlenmeli. 3600
ek gösterge, tüm kamu görevlilerini kapsayacak
şekilde yeniden düzenlenmeli; kadro ve derece sınırlamaları kaldırılmalı. 4688 Sayılı Toplu Sözleşme
Kanunu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine
uyumlu hale getirilmeli. Hem masa, hem de yasa
daha adil bir toplu pazarlık düzeneğine kavuşmalı.
Kamu görevlilerinin bütçeden aldığı pay artmalı,
Enflasyon farkı 6 aylık dönemlerde değil, Eşel Mobil sistemine göre verilmeli.”
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Kamuya personel alım sisteminde karşılaşılan sorunların da artık giderilmesi gerektiğini belirten Yalçın, görevde yükselme ve
unvan değişikliği sınavlarının tüm kurumlarda açılması gerektiğini de sözlerine ekleyerek talepleri sıralamaya devam etti:
Fiili Hizmet Zammının Kapsamı Genişlemeli, KİT’lerde de sicil
uygulamasına son verilmeli; bir defaya mahsus olmak üzere
başarı ücreti oranı olan %8 temel ücrete eklenmeli. KİT’lerde
fazla çalışma ücreti ödenmesinde 30 saat sınırlaması kaldırılmalı,
fazla çalışmaya karşılık; ücret veya izin kullanılmasına imkan sağlanmalı. Emekliye ayrılan kamu görevlileri, Aile Yardımı Ödeneği

uluslararası sözleşmeler tarafından teminat altına

almaya devam etmeli, Gelir Vergisinde Oran %15’de sabitlen-

alınan ‘örgüt kurma ve örgütlere katılma hakkı’nı

meli, Kamu görevlilerine, emeklilerde olduğu gibi Dini Bayram

açıkça çiğnemektedirler. Eğer çalışanların iradesi-

İkramiyesi verilmeli. Bayramlarda görev yapan personele fazla

ne konulmak istenen bu ipotekten, parti ve be-

mesai verilmeli; fazla mesai ücretleri günün şartlarına göre belir-

lediye başkanlarının bilgisi yoksa bu çok vahim…

lenmeli. Harcırahlar, günün şartlarına göre yenilenmeli, harcırah

Yok, eğer bu ahlaksızlık başkanların bilgisi dâhilin-

ve gündelik gibi haklar bütçe kanunuyla değil toplu sözleşme

de oluyorsa bu daha da vahim! Kazanmanın kib-

hükümleriyle belirlenmeli. Kamu görevlileri il içi veya il dışı has-

riyle şımaranlara Uyarı eylemiyle ihtar çektik. Biz,

talık ve tedavilerinde refakatçi oldukları süre izinden sayılmalı.

bu güne kadar tehdit, şantaj ve baskılara boyun

İzinler iş günü esasına göre verilmeli. Kamu personel sisteminde

eğmedik, bugün de yarın da asla boyun eğecek

sıkıntı olan performans, rotasyon gibi uygulamalara son veril-

değiliz. Bu böyle bilinsin.”

meli. Mazerete dayalı tayin talepleri öncelikli olarak değerlendirilmeli. Devlet memurlarının siyaset ve grev hakları tanınmalı.”

Bugüne Kadar Tehdit, Şantaj ve Baskılara Boyun
Eğmedik, Eğmeyeceğiz

Ahmet Gündoğdu: Memur-Sen Daima
Milli İradeden Yana Tavır Aldı
Memur-Sen Onursal Başkanı Ahmet Gündoğdu
ise Memur-Sen’in Akif İnan tarafından, özgürleş-

Genel Başkan şöyle devam etti: “Ağızlarından özgürlük, demok-

me mücadelesinin bir örneği olarak kurulduğunu

rasi ve insan haklarını düşürmeyenler, seçimlerin hemen ardın-

belirtti. Geçmişte bazı STK’ların darbeye teşne ta-

dan el değiştiren belediyeleri üyelerimize dar etmeye kalktılar.

vırlar takındığını belirten Gündoğdu, Memur-Sen’in

Daha mazbatalar bile verilmeden üyelerimize istifa baskıları

tam da buna karşı milli iradeden yana tavır almak

başladı. Şu ana kadar 2 bini aşkın üyemiz tehdit ve baskıyla is-

için kurulduğunu aktardı.

tifa ettirildi. Binlerce üyemiz ise istifa tehdidine direniyor. Arka
bahçesi oldukları partilerin kazandığı belediyelerde terör esti-

Gündoğdu, Memur-Sen’in mazlumun yanında za-

ren sağımızdaki ve solumuzdaki sendikalar, Anayasa, yasalar ve

limin karşısında konumlanmaya devam edeceğini
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ifade etti.Memur-Sen’in 15 Temmuz’da da dimdik durduğunu kaydeden Gündoğdu, “Memur-Sen camiası bugün yine her
zaman olduğu gibi milletin yanında yer aldı ve hainlere karşı durdu. Memur-Sen’le gurur duyuyorum” diye konuştu.
Gündoğdu, bu güne dek Memur-Sen yönetiminde görev alanları tebrik ederek, Memur-Sen’in 6.Olağan Genel Kurulu’nun
hayırlı olmasını temenni etti.

Fatih Uğurlu: Özgürleşme Yolunda Memur-Sen Büyük İnisiyatifler Aldı
Memur-Sen eski Genel Başkanı Fatih Uğurlu, Memur-Sen’in kurulduğu günkü şevkle yoluna devam ettiğini belirterek,
Memur-Sen’le gurur duyduklarını kaydetti. Özgürleşme mücadelesinde Memur-Sen’in önemli inisiyatifler aldığını kaydeden Uğurlu, geleceğe de aynı anlayışla intikal edilmesinin mühim olduğunu belirtti
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Memur-Sen Heyeti, Şehit Sözleşmeli Er Yener Kırıkçı’nın
Cenaze Namazına Katıldı
6.Olağan Genel Kurulda Genel Sekreterliğe seçilen Semih Durmuş ve Memur-Sen üyeleri, Hakkâri’de terör örgütü
mensuplarınca şehit edilen Sözleşmeli Er Yener Kırıkçı’nın cenaze namazına katıldı.

Yoğun katılımın olduğu cenazede şehit Sözleşmeli Er Yener Kırıkçı, dualarla ebediyete uğurlandı.
Cenaz namazına Memur-Sen Genel Sekreteri Semih Durmuş’un yanı sıra, siyaset ve sivil toplum kuruluşlarından da temsilciler katıldı.
Şehit, memleketi Ankara’nın Çubuk ilçesinde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
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“Değerlendirici, Karar Verici, İç Doğrulayıcı” Seminerlerinin
Açış Programı Gerçekleştirildi
Memur-Sen’e bağlı Bayındır Memur-Sen ve Toç Bir-Sen, yeni bir sosyal sorumluluk projesine imza attı. Mesleki
Yeterlilik Kurumu, Toç Bir-Sen, Bayındır Memur-Sen, Orman Genel Müdürlüğü işbirliğiyle “Değerlendirici, Karar
Verici, İç Doğrulayıcı” seminerlerinin açış programı gerçekleştirildi.

MESYET üzerinden orman çalışanlarının mesleki yeterliklerini

met Kolu’yla kamuda örgütlü ve hizmet kollarının

artırma ve MYK üzerinden belgelendirme faaliyetinin yapıla-

tamamında yetkili ve 1 milyonu aşkın üyesiyle

cağı seminerlerin açılış programına, Memur-Sen Genel Başkanı

Türkiye’nin en büyük emek hareketi olduğunu

Ali Yalçın, Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı ve Toç Bir-Sen

kaydetti.

Genel Başkanı Hüseyin Öztürk, Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı ve Bayındır Memur-Sen Genel Başkanı Soner Can Tufanoğlu, Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanı Adem Ceylan, Orman

Amacımız İş Kazalarının Minimize
Edilmesi ve Mümkünse Sıfırlanması

Genel Müdür Yardımcısı Hayati Özgür, Toç Bir-Sen ve Bayındır
Memur-Sen Yönetim Kurulu üyeleri katıldı.

Nitelikli işgücünü sağlamaya yönelik, Mesleki
Yeterlilik ve belgelendirmenin insan hayatı ve ve-

Yalçın: İşimiz Millet, Derdimiz Millet, Kendimiz Millet

rimlilik noktasında çok önemli olduğunu kaydeden Yalçın, “Bugün burada iş güvenliği açısından

Memur-Sen’in kurulduğu günden bu yana milletten yana tavır

çok önemli bir toplantı icra ediliyor. Amacımız iş

aldığını belirten Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 11 Hiz-

kazalarının minimize edilmesi ve mümkünse sıfır-
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lanması. Çünkü insan hayatı çok kıymetli. Nitelikli bir yaşam için
çalışma hayatında açlık ve yoksulluk sınırı arasında kalmamış, re-

Tufanoğlu: Mesleki Yeterlilik Belgesi Çok
Büyük Önem Arz Etmektedir

fah seviyesinde yaşayan ve refah seviyesinde çalışan profilinin
oluşması noktasında bizim de sorumluluğumuz var.” dedi.

Bayındır Memur-Sen Genel Başkanı Soner Can
Tufanoğlu ise, ILO verilerine göre dünyada her

Öztürk: Yeni Bir Sosyal Sorumluluk Projesini Daha
Hayata Geçiriyoruz

15 saniyede 160 iş kazası meydana geldiğini belirterek her gün 6400 işçinin iş kazasında ya da
mesleki hastalıktan dolayı hayatını kaybetmekte

Toç Bir-Sen Genel Başkanı Hüseyin Öztürk de açılış programın-

olduğunu söyledi.

da bir konuşma gerçekleştirdi. Öztürk, bugüne kadar ülkemizde
sosyal sendikacılığının gelişmesinde ve ilerlemesinde öncülük

Tufanoğlu, “Tam da bu noktada her işi yaparım

yapan Memur-Sen Konfederasyonu’nun çatısı altında Toç Bir-

anlayışı bu durumu tetiklemektedir. Bu yüzden

Sen olarak sosyal sorumluluk bilinciyle birçok projeye imza at-

Mesleki Yeterlilik Kurumu’nun, Mesleki Yeterlilik

tıklarını kaydetti.

Belgesi çok büyük önem arz etmektedir” diyerek;
“Yapılan araştırmalar mesleki yeterlilik belgesini

Öztürk konuşmasının sonunda; eğitimlerin, hem orman teşki-

haiz olan işçilerin diğer işçilere oranlara iş kazala-

latına hem de ormancılık sektörüne hayırlı olmasını dileyerek

rından daha az etkilendiğini ortaya koymaktadır.

iş güvenliği ve verimi artırmaya yönelik gösterdikleri hassasiyet

Bizler de Memur-Sen olarak ülkemiz ve milletimiz

için Memur Sen Genel Başkanı Ali Yalçın’a, Mesleki Yeterlilik Ku-

adına her platformda üzerimizi düşeni yapmak

rumu Başkanı Sayın Adem Ceylan’a, Bayındır Memur-Sen Genel

için mücadele ediyoruz. Tam da bu noktada bu-

Başkanı Soner Can Tufanoğlu’na ve ekibine, Orman Genel Mü-

gün bu toplantımız büyük önem arz etmektedir”

dürü Bekir Karacabey’e teşekkür etti.

ifadelerini kullandı.
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Sendikal Örgütlenmelere Yönelik Baskılar Ülke Barışını ve
Huzurunu da Hedef Alıyor
Antalya’da sendikal örgütlenmeye yönelik baskılara karşı gerçekleştirilen eylemde konuşan Memur-Sen Genel
Başkanı Ali Yalçın, belediyelerdeki tehdit ve baskıların sadece emek hareketlerine değil ülke huzur ve barışına da
yönelmiş bir tehdit olarak gördüklerini belirterek, “Yerel seçimler öncesinde meydanlarda demokrasi, özgürlük,
eşitlik diyenlerin makamlara oturur oturmaz ne tür yanlışlar içine girdiklerini görüyoruz” dedi.

31 Mart yerel seçimlerinin ardından belediyelerde süren sendi-

Yalçın, Belediyeleri alan siyasi partilere yandaşlık

kal örgütlenmeye yönelik baskılara karşı Memur-Sen tepkilerini

eden bazı sahte sendikaların geçmişte olduğu

sürdürüyor.

gibi bugün de ellerindeki güçle millete karşı vesayet kurmaya çalıştıklarını ifade etti.

Antalya’da Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve Memur-Sen
Genel Başkan Yardımcısı Levent Uslu ile Memur-Sen Antalya İl
Temsilciliği ve belediyelerde görevli baskılara maruz kalan çok

Belediyelerde Baskı, Tehdit ve Yıldırma
Devam Ediyor

sayıda üye, Cuma Namazı’nın ardından Antalya Büyükşehir Belediyesi önüne yürüyüş eylemi gerçekleştirdi.

“Seçimden sonraki ilk 15 gün içinde 2950 üyemiz baskı ve tehditle istifa ettirildi” diyen Yalçın,

Eylemlerde baskı ve tehditler kınanarak, sendikal özgürlüğe ya-

“Bugün yani 26 Nisan itibariyle el değiştiren

pılan müdahalelerin son bulması gerektiği ifade edildi.

belediyelerde istifa ettirilen üye sayımız 4910’a
ulaştı. Sadece Antalya’da 1350 üyemiz istifa etti-

Büyükşehir Belediyesi önünde basın açıklamasını gerçekleştiren

rildi. Baskı ve psikolojik şiddet, tehdit ve yıldırma

Genel Başkan Ali Yalçın ise, baskılar karşısında susmayacaklarını

devam ediyor. Üyelerimize ekmekleri üzerinden

deklare etti.

şantaj yapılıyor. Açık ve net bir şekilde görüldü ki
kendilerine emek örgütü diyenlerin ne emeğe ne

Yalçın: Milletin Emaneti Baskı Aracına Dönüştürüldü

de ekmeğe saygıları vardır” diye konuştu.

31 Mart’ın milletin iradesinin bir tecellisi olduğunu söyleyerek

Yapılan bu tehdit ve baskıları sadece emek hare-

hayırlı olması temenni ettiklerini belirten Genel Başkan Ali Yal-

ketlerine değil ülke huzur ve barışına da yönelmiş

çın, ancak milletin emanet ettiği iradenin baskı aracına dönüştü-

bir tehdit olarak gördüklerini kaydeden Yalçın,

rüldüğüne dikkat çekti.

yerel seçimler öncesinde meydanlarda demokra-
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oluyorsa bu daha da vahim” dediklerini hatırlatan
Yalçın, Parti ve belediye başkanlarının, ya kendi isim ve güçlerini kullanarak emekçilere baskı
yapanlara dur diyeceklerini ya da bunun siyasi,
hukuki, ahlaki ve sosyal maliyetine katlanacakları
ikazında bulunduklarını ancak baskı ve zorbalığın
katlanarak sürdüğünün altını çizdi.

Demokrasi ve İnsan Hakları Havarileri
Nerede?
si, özgürlük, eşitlik diyenlerin makamlara oturur oturmaz ne tür

“Sendikal örgütlenme özgürlüğü temel bir haktır”

yanlışlar içine girdiklerini gördüklerini ifade etti.

diyen Yalçın, “Bu hakkın ricacısı değil sahibiyiz. Bu
hukuksuzluk derhal son bulmalı, belediye başkan-

İlk İcraatları Emekçinin Yazını Kışa Çevirmek Oldu

ları meydanlardaki vaatlerinin gereğini yerine getirmelidir. “Ya kapının önüne, ya şu sendikanın içine”

Yalçın sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Yüzlerindeki maske düştü,

şantajından derhal vazgeçmelidirler. Merak ediyor

makyajları akmaya, kirli yüzleri ortaya çıkmaya başladı. Meydan-

ve soruyoruz: Ayrımcılığa asla izin vermeyeceğiz

larda ‘martın sonu bahar’ diyenlerin ilk icraatı emekçinin yazını

diyenler, bugün ne yapıyor?! Demokrasi ve insan

kışa çevirmek oldu. Barış güvercini görüntüsünün altında meğer

hakları havariler neredeler?” İfadelerini kullandı.

kan emici yarasalar varmış. Kendilerine adalet havarisi diyenler
meğer emek ve adalet katiliymiş. Hümanizm makyajı aktı ve fabrika ayarlarına geri döndüler. 1 ay geçmeden dün ne ve nasıl

Sendikal Örgütlenmeye Müdahale
Suçtur

idilerse bugün de öyle olduklarını gösterdiler.”
Türk Ceza Kanunu’na göre de herhangi bir basSağımızdaki ve solumuzdakiler farklı fikirlerde olsalar da bir nok-

kının suç olduğunu ifade eden Yalçın, “Sendikal

tada birleşiyorlar: ‘Emek hırsızlığı’ ve ‘sahtekarlık” diyen Yalçın,

örgütlenme özgürlüğüne müdahale, Anayasamız

bunlarla birlikte asıl amacın emeğe ve ekmeğe hürmet olmadığı-

başta olmak üzere, 4688 sayılı Kamu Görevlileri

nın görüldüğünü belirtti.

Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununa, Avrupa
İnsan Hakları Sözleşmesine,m ILO Sözleşmelerine

Belediye başkanlarına ve siyasi partilerine seslendiklerini ve

ve insan haklarına ilişkin uluslararası sözleşmelere

“Eğer çalışanların iradesine konulmak istenen bu ipotekten par-

aykırıdır. Anayasa, yasalar ve uluslararası sözleş-

ti ve belediye başkanının bilgisi yoksa bu çok vahim. Yok, eğer

meler tarafından teminat altına alınan hakların

yasalarda suç olan sendikal baskı başkanların bilgisi dâhilinde
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ayaklar altına alınması; Belediye çalışanlarına karşı ayrımcılık su-

Bilecik’de, Bözüyük’te Sungurlu’da ve Antalya’da

çunun işlenmesi; iş barışı ve huzurunun bozulması; bu şiddet,

çok sayıda üyenin zorla istifa ettirildiğini söyleyen

tehdit ve şantaja imkân verilmesi durumunda, buna sebep olan

Uslu, “Biz bunları yeni görmedik. 2014’de Beylikdü-

ve göz yuman bütün aktörler karşısında bütün yasal haklarımızı

zü’nde üyelerimizi bir odaya toplayıp ‘Ya istifa eder-

kullanmaktan ve demokratik tepkilerimizi ortaya koymaktan geri

siniz ya sürgüne gönderilirsiniz’ diyen zihniyet bu

durmayacağımızı açık ve net bir şekilde buradan ilan ediyoruz”

zihniyettir”şeklinde konuştu.Belediye başkanlarına

diye konuştu.

seslenen Uslu “Belediye başkanları eğer Bem-BirSen oradan gitmezse belediye başkanlığı yapmam

Uslu: Baskıcı Yönetimlere Şahitlik Ediyoruz

diyecek kadar sendikacılığa özenmişlerdir. Eğer niyetiniz siyaset değil sendikacılık yapmaksa işte biz

Basın açıklamasında kısa bir konuşma yapan Bem-Bir Sen Genel

buradayız, buyurun karşımıza çıkın” diye konuştu.

Başkanı ve Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Levent Uslu ise
yaşananları bir kıyım olarak nitelendirdi. Belediyeciliğe yaklaşım-

Teşkilatların iradelerini koruması gerektiği mesajı-

ları 31 Mart öncesi ve 31 Mart sonrası diye ikiye ayırdıklarını

nı veren Uslu “Bunlar politik manada da sendikal

ifade eden Uslu, “Baskıcı yönetimlere şahitlik ediyoruz. 31 Mart
öncesi güler yüzlü, emeğin yanında, işçinin yanında olanlar; 31
Mart sonrası gerçek çirkin yüzlerini göstermişlerdir. Bu, siyaset
değildir. Bu, sendikacılık değildir. 31 Mart sonrası çok yüzlülüğü
ve çirkin yüzü görüyoruz” ifadelerini kullandı.
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Memur-Sen ve Hak-İş’ten Şanlıurfalılara 1 Mayıs Daveti
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde yapılacak ortak kutlama öncesi Şanlıurfa’da temaslarda bulundu.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve Hak-İş Genel Başkanı
Mahmut Arslan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nün kutlanacağı Şanlıurfa’ya gelerek ziyaretlerde bulundu. İki Genel Başkan önce caddelerde vatandaş ve esnaflara karanfil dağıtarak
1 Mayıs’a davet broşürlerini takdim ettiler, ardından STK’larla
bir araya gelerek sivil toplum örgütlerini emek dayanışmasına
çağırdılar.
1 Mayıs Kutlamasının yapılacağı 18 Mart Caddesi Abide Toplanma Merkezinde gerçekleştirilen basın açıklamasında konuşan
Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın bütün meydanları 1 Mayıs
alanı olarak gördüklerini belirterek, “1 Mayıs’ın anarşi ile vandalizm ile yan yana gelmesinden rahatsız olan emek örgütleri olarak 1 Mayıs’ın emek, talep ve hak boyutunun ön plana çıkması
kamuoyu ile buluşturulması ve 1 Mayıs’ın pozitif yanıyla hatırlanması için Anadolu’nun çeşitli yerlerinde kutluyor ve Taksim
dayatmasının doğru olmadığı mesajını veriyoruz. Bütün meydanları 1 Mayıs meydanı olarak görüyoruz” ifadelerini kullandı.
Hak-İş ile daha önce yapılan 1 Mayıs kutlamalarını da hatırlatan
Yalçın, “Hak-İş ile beraber daha önce Konya’da ortak bir program
gerçekleştirdik. Ardından Hak-İş de biz de Anadolu’nun farklı illerinde farklı meydanlarında 1 Mayıs’ı kutladık. İstiyoruz ki Anadolu’nun bir çok yerinde 1 Mayıs heyecanı hissedilsin, emekçiler
bir araya gelsin, yetkililere tekliflerimizi sunma noktasında gücümüzü gösterdiğimiz bir gün olsun. 1 Mayıs geldiğinde kimsenin
korkmadığı, sokağa çıkmayalım, olaylar olur, zarar gelmesin denmeyecek 1 Mayıslar olsun istiyoruz” şeklinde konuştu.

“Artık Eski 1 Mayıs’lar Geride Kaldı”
Basın açıklamasında konuşan Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan ise “Taksim’e takılı kalmak,
Taksim’de 1 Mayıs kutlayacağız tartışmaları ne
yazık ki uzun süre 1 Mayıs’ı anlamından ve manasından uzaklaştırdı. Gerek Hak-İş, gerekse Memur-Sen ve bazı konfederasyonlar ‘bütün alanlar
Taksim meydanıdır, bütün alanlar 1 Mayıs meydanıdır’ diyerek yola çıktık. 1 Mayıs’taki amacımız
olan birlik, mücadele ve dayanışma ruhunu güçlendirmek, taleplerimizi yüksek sesle ifade etmek,
tekliflerimizi ve eleştirilerimizi yapmak için her yıl
Anadolu’da bir ilde 1 Mayıs kutlamalarımızı gerçekleştiriyoruz. Çalışanlarla gerginlik yaşamadan
bir şölen havasında, mehterimizle, Kur’an-ı Kerim
okumalarımızla, halaylarımızla, türkülerimizle coşkulu 1 Mayıs kutlamalarını gerçekleştiriyoruz. 1
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Mayıs’ı hem taleplerimizi ortaya koyduğumuz hem işçi hareke-

yapıyoruz. Bizim için her alan 1 Mayıs alanıdır”

tinin kamu çalışanlarının eleştirilerini, varsa eksikliklerini ortaya

şeklinde konuştu. STK’ların örgütlü gücüne vurgu

koyduğu bir gün olarak kutluyoruz” diye konuştu.

yapan Yalçın, “1 Mayıs’ı Şanlıurfa’daki STK’lar ile
birlikte kitlesel örgütlü gücümüzle birlikte, Tür-

Yalçın ve Arslan, basın açıklamasının ardından esnafa ve vatan-

kiye’nin sorunlarını, dünyanın sorunlarını, maz-

daşlara karanfil dağıtarak 1 Mayıs davetinde bulundu.

lumların mağdurların sorunlarını haykıracağımız

Şanlıurfa STK’larına 1 Mayıs Daveti
Basın açıklaması ve sonrasında gerçekleştirilen karanfil dağıtımının ardından Şanlıurfa’daki sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile
bir araya gelen Ali Yalçın ve Mahmut Arslan burada da 1 Mayıs
davetinde bulundular.
Toplantıda sivil toplum kuruluşları temsilcilerine seslenen Yalçın,
Şanlıurfa’da gerçekleştirilecek 1 Mayıs’ın önemli bir mesajı içerdiğini söyledi. Yalçın, “1 Mayıs’a ilişkin temel yaklaşımımız şudur;
emekçilerin hakkının hukukunun korunduğu, taleplerinin dillendirildiği bir gün olsun. Fakat yıllardır 1 Mayıs, gerginlik günü, şiddet günü olarak insanların zihninde yer aldı. İnsanların zihninde
1 Mayıs sevimsiz fotoğraflar ile özdeşleşir oldu. 1 Mayıs’ta soka-

bir günü kutlayacağız. İstiyoruz ki Memur-Sen ve
Hak-iş’in örgütlü gücüne sizler de destek olun,
gücümüze güç, sesimize ses katın” diye konuştu.
Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan da yaptığı konuşmasında Şanlıurfa’daki STK’ları 1 Mayıs
alanında görmek istediğini belirtti. Arslan, Hak-İş
ve Memur-Sen’in 1 Mayıs kutlamalarının kavga etmek yerine barışçıl bir ortamda geçirilmesi
için büyük bir çaba gösterdiğini belirterek, her yıl
Anadolu’nun bir ilinde 1 Mayıs kutlaması gerçekleştirilmesi kararına uygun olarak bu yıl 1 Mayıs’ı
Şanlıurfa’da gerçekleştireceklerini ifade etti. Şanlıurfa’daki sivil toplum kuruluşlarının önemine ve

ğa çıkma yasağı olur, yine olaylar olur düşüncesi yerleşmişti. Biz

birikimine dikkat çeken Arslan, STK temsilcilerini

Hak-İş ile birlikte bu düşünceyi kırmak için her yıl farklı illerde

1 Mayıs kutlamalarına davet etti.
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Memur-Sen’den
“Terörün Çalışma Hayatına Etkileri” Raporu
Memur-Sen Konfederasyonu tarafından hazırlanan “Terörün Çalışma Hayatına Etkileri Raporu” Genel Başkan
Ali Yalçın tarafından kamuoyu ile paylaşıldı.

Memur-Sen Konfederasyonu tarafından hazırlanan “Terörün

te, eğitimden kamu güvenliğine, sağlıktan yargıya

Çalışma Hayatına Etkileri Raporu”, Genel Başkan Ali Yalçın ta-

bütün alanları olumsuz etkilediğini söyledi.

rafından kamuoyu ile paylaşıldı. Memur-Sen Genel Merkezi’nde
düzenlenen basın toplantısında raporu açıklayan Yalçın, çalışma-

Çalışma hayatının terörden etkilenen alanların

yı; terör örgütü PKK tarafından şehit edilen iki genç öğretmen

başında geldiğini ifade eden Yalçın, konuyla ilgili

Aybüke Yalçın ve Necmettin Yılmaz’a ithaf ettiklerini söyledi.

raporda yer alan çeşitli veriler paylaştı.

Terörün emperyalizmin bir aparatı olduğuna dikkat çektiği ko-

Genel Başkan Ali Yalçın’ın Konuşmasından Öne Çıkan Başlıklar

nuşmasında “Terör sömürü düzeninin en kullanışlı aygıtıdır” diyen Yalçın, kendisini demokrasinin beşiği olarak gören ülkelerin
terör aygıtını kullandığını vurguladı.
Suriye’deki iş savaştan örnek veren Yalçın, “Mesela ABD, Suriye’de terör örgütü DAEŞ’e karşı yaptığını ileri sürdüğü mücadelede bir başka terör örgütü PKK’yı kullanmakta, bu bahaneyle
terörizmden başka hiçbir tecrübesi olmayan bu örgütü ağır silahlarla donatarak bölgeyi daha derin bir kaosa sürüklemektedir” ifadelerini kullandı.
Türkiye’nin en önemli sorunlarından terörün küresel güçlerin bir
kurgusu olduğunu belirten Yalçın, terörün Ekonomiden siyase-

-Yüzyılın en yeni ve büyük meydan okuması, emperyalizmin bir aparatı olarak terörizmdir.
-Küresel güçlerin desteğindeki terörizm, Türkiye’nin bir numaralı ulusal güvenlik sorunudur.
-Ekonomiden siyasete, eğitimden kamu güvenliğine, sağlıktan yargıya bütün alanlar terörün
olumsuz etkilerinden nasibini almaktadır.
-Kuşkusuz olumsuz etkilenen alanların başında
çalışma hayatı gelmektedir.
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-Türkiye, bu sorunu çözmek için ciddi bir çaba sarf etmiştir, etmektedir.

-Bölge illerinde görevli sağlık çalışanlarının yaşadığı ilden memnun olmama nedeninin başında

-Çözüm Süreçleri, sorunu daha fazla kan dökülmeden çözmeye

% 23’lük oranla terör ortamı gelmektedir. Aynı

yönelik devletin ne kadar kararlı olduğunun örnekleridir.

şekilde, buldukları ilk fırsatta şehirden ayrılmak
isteyen sağlık çalışanlarının oranı % 23,7’dir. Terör

-PKK ise, bu iradeyi kendi varoluş sebepleri açısından bir tehdit

biterse ayrılmayacağını belirtenler ise %18,5’dir

olarak görmüş, bu nedenle Çözüm Süreci boyunca süreci baltalamanın hesabı içinde olmuştur.

-PKK, 2015-2016 yılları arasında sağlık çalışanla-

-6-8 Ekim olaylarında; 2 polis ve 45 vatandaşımız hayatını kay-

sağlık çalışanı hayatını kaybetmiştir. Terör örgütü

betmiş, 331’i polis memuru, 438’i sivil vatandaş olmak üzere
769 kişi yaralanmıştır.
-Kamu binalarına yapılan saldırılar sonucu 27 kaymakamlık binası, 67 emniyet binası, 283 okul, 73 parti binası başta olmak
üzere 2558 bina hasar görmüştür.
-Çukur terörü sırasında; Şırnak’ta 19 cami ve 1 Kur’an Kursu,
Cizre’de 4 Kur’an Kursu ve 38 cami, Silopi’de 9 cami, İdil’de 14
cami, Nusaybin’de 7 cami, 1 Kur’an Kursu, Yüksekova’da 23,
Sur’da 8 ve diğer camilerle beraber 135 cami, 11 Kur’an Kursu
zarar görmüş, 40 cami tümüyle yıkılmıştır.
-Sur’da 3, Cizre’de 29, Silvan’da 2, Silopi’de 5, Şırnak’ta 1, İdil’de
23 olmak üzere 63 din görevlisinin evleri tahrip edilmiştir. 2 din
görevlisi ise PKK terör örgütü tarafından acımasızca katledilmiştir.
-2015-2017 yılları arasında terör örgütü PKK’nın, çalışanlara yönelik 61 ayrı saldırısında; 17 emekçi yaşamını yitirdi, 41
emekçi yaralandı. 19 emekçi darp edildi. 55 kişi kaçırıldı veya alıkonuldu. 94 iş makinesi yakıldı. 11 araç yağmalandı. Emekçilerin
kaldığı 7 kulübe ve konteynır yakıldı. 18 işyeri EYP’lerle tahrip
edildi. 1 petrol kuyusu ateşe verildi ve 1 yük treni bombalandı.
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rını da hedef almış, gerçekleştirdiği saldırılarda 4
tarafından 1 hastaneye bombalı araçla saldırı düzenlenmiş, 26 ambulansa silahlı saldırıda bulunulmuş, 3 ambulans yakılmış ve biri de kaçırılmıştır.
-Bölgede kalınan sürede hastane içinde veya dışında bir terör saldırısıyla doğrudan karşılaşma
oranı ise % 41,1’dir. Hem hastane içinde hem de
hastane dışında terör saldırısıyla karşılaşma oranı
% 11,2; hastane içinde % 3,3; hastane dışında ise
% 26,6’dır. Yani yaklaşık olarak her 2 sağlık çalışanından birisi terör saldırısıyla karşılaşmıştır.
-Bölgede görev yapan öğretmenlere yönelik
PKK saldırılarında; 1987 yılında 5, 1988 yılında
9, 1989’da 4, 1990’da 6, 1991’de 2 öğretmen
katledilmiştir. Saldırılar 1991’den sonra çok daha
fazla artmış, 1992’de 17, 1993’te 47, 1994’te 30
öğretmen şehit edilmiştir.
-1995’de bu sayı 6, 1996’da 9, 1997’de 3,
1998’de 1 olarak gerçekleşmiştir. PKK’nın uluslararası tepkilerden çekinmesi, bölge halkından
yükselen tepkiler ile devletin aldığı tedbirler nedeniyle öğretmenlere yönelik saldırılar iyice azal-
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mıştır. PKK, 1998’den sonra 2011’e kadar öğretmenlere karşı

mekte, Türkiye’nin kendi vatandaşına şiddet uy-

saldırıları neredeyse durdurmuş, 2011 yılında Tunceli’de 1 öğ-

gulayan bir ülke olarak gösterilme çabası dikkat

retmen katledilmiştir. Son iki cinayet ise 2017 yılında gerçek-

çekmektedir.

leşmiştir. Öğretmenlere yönelik katliamlar, birkaçı hariç Doğu ve
Güneydoğu illerinde gerçekleşmiştir.

-PKK terör örgütü, Türkiye için 40 yıllık bir terör
ve şiddet problemi olmasına rağmen bir çok Av-

-Özellikle çukur terörü döneminde 283 eğitim kurumu tahrip

rupa ülkesi, terör örgütü üyelerine kendi ülkele-

edilmiştir. 63 okul ağır hasar, 51’i orta düzeyli hasar görmüştür.

rinde koruma sağlamış, taraftar toplamalarına im-

Olaylar sırasında eğitim belli yerlerde aylarca durmak zorunda

kan vermiştir. Gerek söz konusu ülkeler gerekse

kalmıştır. Çatışmaların neden olduğu güvenlik kaygısı ani göç

de bu ülkelerdeki medya ve düşünce kuruluşları

dalgasını tetiklemiş, binlerce öğrenci öğrenimlerini ya ertelemek

ile sivil toplum örgütleri PKK’yı temize çıkarıp

ya da nakil yoluyla başka yerlerde sürdürmek zorunda kalmış-

meşrulaştırmaya yönelik ciddi bir imaj çalışması

lardır.

yürütmektedirler.

-Çatışmalardan etkilenen 188.468 öğrenciden 142.076 öğrenciye

-Tüm bunların yanı sıra özellikle ülkemizden bazı

telafi eğitimi verilmiştir. Gerçekleri karartmak isteyen PKK, medyayı

sendikaların, meslek kuruluşlarının ve insan hak-

susturmak için de teröre başvurmuştur. 8 medya mensubu kaçırıl-

ları örgütlerinin PKK’nın yaptığı katliamları giz-

mış, 7’si darb edilmiş, 1 medya kuruluşu ateşe verilmiştir.

leyen, örgütün faaliyetlerini meşrulaştıran ve
Türkiye’nin terörle mücadelesini saptıran kara

-PKK, 2010-2017 yılları arasında siyasilere yönelik gerçekleştir-

propaganda yaptıkları bilinmektedir.

diği 21 terör saldırısında; 3’ü muhtar 10 kişiyi katletmiş, 2 kişiyi
silahla, 9 kişiyi darp ederek yaralamıştır. Ayrıca 12 siyasiyi kaçır-

-Bunun en açık örneğini PKK tarafından hunhar-

mış, 1 siyasinin evine saldırıda bulunmuştur.

ca katledilen Aybüke ve Necmettin öğretmenlere
verilen cılız tepkilerde veya tepkisizliklerde gördük.

-Temsil ettiğini iddia ettiği Kürt vatandaşların eğitim, sağlık,
barınma, çalışma gibi haklarını engellemeye yönelik bir strateji

-Memur-Sen olarak, bugüne kadar her türlü terö-

izleyen PKK ile mücadele; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının

rün karşısında yer aldık. Terörün kaynağına, men-

yaşam hakkını koruma mücadelesidir.

şeine, ideolojisine, kim ve ne adına yapıldığına
bakmaksızın fiili ve faili reddettik, lanetledik. Te-

-Bu mücadelede özellikle komşuları ve gelişmiş ülkeler tarafın-

rörün hiçbir türünü akredite etmedik, yapanların

dan yalnız bırakılan Türkiye’ye akıl almaz suçlamalar yöneltil-

kimliğine bakarak farklı tutumlar içine girmedik.
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-Bizim için terör, her şeyden önce insanlığa karşı işlenmiş bir

-Çalışmanın amacı; çalışanların bir sorununun da

suçtur. Bu nedenle bir çifte standart içinde olmayı inancımıza ve

terörden kaynaklı olduğunu hatırlatmak, yaşanılan

insanlığımıza yakıştırmamız mümkün değildir.

bölgelerdeki çalışma koşulları karşısında çalışanların
fedakarlıklarını ortaya koymak, terörün çalışma ha-

-PKK terörü bugüne kadar Kürdüyle Türküyle bu ülke insanı-

yatındaki kirli yüzünü anlatmaktır. Bu konuda özel-

na büyük zararlar vermiştir. Bu nedenle herkes üzerine düşen

likle yanlış ve yanlı bilgilere sahip olan uluslararası

sorumlulukları hakkıyla yerine getirmeli, teröre karşı ortak bir

kuruluşlar ve sendikal örgütler raporlar hazırlarken

duruş sergilemelidir. Terörün ayrıştırıcı stratejisine karşı verile-

ve Türkiye çalışma hayatıyla ilgili yorumlar yapar-

bilecek en güçlü cevap; bir olmak, ayrışmamak, güç birliği yap-

ken bu gerçek ve somut bilgilerden yararlanmalarını

maktır.

bekliyoruz.

-Bir kamu görevlileri konfederasyonu olarak, terörün çalışma

-Teröre kurban verdiğimiz Aybüke ve Necmettin

hayatına verdiği zararları bizzat müşahede ettik, yaşadık. Bun-

öğretmenlere ithaf ettiğimiz ve önemli bir boşluğu

ları tarihe bir not düşürmek, örgütün bütün imaj çalışmalarına

dolduracağına inandığımız bu çalışmamızın hayırlara

rağmen hakikati Türkiye dışında da göstermek amacıyla görüp

vesile olmasını diliyor, terörizme kurban giden tüm

bildiklerimizi raporlaştırdık. Hakikat haklının en büyük silahıdır.

vatandaşlarımızı, şehitlerimizi rahmetle anıyoruz.
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Memur-Sen ve Hak-İş, Yerel ve
Ulusal Basın Mensuplarıyla Biraraya Geldi
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma programları öncesinde Şanlıurfa’da yerel ve ulusal basın mensuplarıyla biraraya geldi.

çağrısı yapacağız. 1 Mayıs’ta tüm emek kesiminin
sesi ve soluğu olacağız. Çalışanların birçok sorunu
var, bu sorunların çözümü için gerekenlerin yapılmasının gerekliliğini bir kez daha vurgulayacağız.”

Ekmeğiyle Oynanmasına İzin Vermeyiz
31 Mart seçimlerinin ardından yaşanan sendikal
baskılara da değinen Genel Başkan Yalçın, tüm
Şanlıurfa’da gerçekleştirilen buluşma programına çok sayıda ba-

bunların kabul edilemez olduğunu ifade ederek,

sın mensubu katıldı.

emekçinin ekmeğiyle oynamanın hiçbir ahlakta
yeri olmadığının altını çizdi.

1 Mayıs’a dair açıklamalarda bulunan Genel Başkan Ali Yalçın, 1
Mayıs’ta tüm emek kesimlerinin sesi ve soluğu olacaklarını belirtti.

Buna karşı tepkisiz kalmayacaklarını daha önce
de söylediklerini kaydeden Yalçın, bu tavrın sür-

“Yarın Şanlıurfa’dan tüm dünyaya emeğe dair mesajlarımızı ulaş-

dürülmemesi gerektiğini belirtti.

tıracağız” diyen Genel Başkan Ali Yalçın, 1 Mayıs’ın tüm Anadolu’ya yayılması için yoğun gayret sarf ettiklerini kaydetti.

Anadolunun Tüm Meydanlarını 1 Mayıs Meydanı
Olarak Belirledik

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan ise yaptığı konuşmada bu yıl 1 Mayıs etkinliklerini
Memur-Sen ile birlikte gerçekleştirme kararı aldıklarını belirterek, “Türkiye’nin iki büyük konfederasyonu olarak bu yıl 1 Mayıs’ı tüm emekçiler

Alan dayatması yapmaktan uzak durduklarını belirten Yalçın,

ve kamu çalışanlarımızla bayram havasında ger-

“Taksim dayatmalarının bir anlamı olmadığını düşünerek Ana-

çekleştireceğiz” ifadelerini kullandı.

dolu’nun tüm meydanlarını 1 Mayıs meydanı olarak belirledik.
Hak-İş’le 3’üncü kez 1 Mayıs için biraraya geliyoruz” ifadelerini
kullandı.

1 Mayıs’ın Şölen Havasında Kutlanmasına Vesile Olduk
1 Mayıs’ı Anadolu meydanlarında kutlayarak insanları 1 Mayıs’la
buluşturduklarını söyleyen Yalçın, 1 Mayıs’ı şiddet parantezine
sıkıştıranlara karşı, 1 Mayıs’ın tam bir şölen ve bayram havasından yaşanmasına vesile olduklarını belirtti.
Yalçın konuşmasını şu şekilde sürdürdü: “1 Mayıs’ta vahşi kapitalizmin adaletsiz dayatmalarına karşın tüm dünya için umut
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Acı Günümüz
Memur-Sen ve Hak-İş’in Şanlıurfa’da düzenlediği 1 Mayıs programına katılmak için Kahramanmaraş’tan yola çıkan ve içinde Hak-İş üyelerinin olduğu otobüs kaza yaptı. Vefat edenler ve yaralıların olduğu kaza nedeniyle 1
Mayıs bayramı çoşkusu hüzne döndü.

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinden yola çıkan ve Hak-İş üye-

Önce Mehmet Akif İnan Devlet Hastanesi’ne

lerini taşıyan otobüs, Şanlıurfa’da düzenlenen 1 Mayıs progra-

kaldırılan yaralıları ziyaret eden iki genel başkan,

mına giderken Birecik-Suruç yolunda kaza yaptı.

ardından Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve Eyyübiye Üniversitesi Devlet Hastane-

Kazada ilk belirlemelere göre 5 kardeşimiz vefat ederken 12

si’ne geçerek burada da yaralıların durumu hak-

kardeşimiz ise yaralandı. Yaralılar çevre illerdeki hastanelere

kında bilgi aldılar.

kaldırıldı. Memur-Sen ve Hak-Iş’in Şanlıurfa’da gerçekleştirdiği
1 Mayıs programı’nın başladığı sıralarda haberi alınan kaza ne-

Cenab-ı Hak vefat eden kardeşlerimize rahmet

deniyle program yarıda kesildi.

yaralılara acil şifalar ihsan eylesin.
Başımız sağolsun.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Taziye Telefonu
Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan iki genel
başkanı telefonla arayarak başsağlığı diledi. Yalçın ve Arslan,
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bu zor günde yalnız bırakmadıkları
için teşekkür etti.

İki Genel Başkan’dan Yaralılara Ziyaret
Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın ve Hak-İş Genel Başkanı Arslan yarıda kesilen programın hemen ardından Şanlıurfa’daki hastanelere kaldırılan yaralılara ziyarette bulundu.
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Emeğin Şanlı Direnişçileri Urfa’da
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Bayramı’nda Memur-Sen ve Hak-iş birlikteliğinde düzenlenen kutlama Şanlıurfa’da
gerçekleştirildi. Türkiye’nin dört bir yanından gelen işçiler ve kamu görevlileri, omuz omuza vererek güvenceli
istihdam, insan onuruna yakışır ücret, vergi yükünün azaltılması mesajı verdi.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Bayramı’nın Anadolu’nun her

duran, çağın erdemlileri olarak zorbalara adalet ve

alanında kutlanabileceği anlayışıyla yola çıkan Memur-Sen ve

özgürlük mesajı veren, emeğin değerini, kapitalist

Hak-İş’in bu yıl ortak adresi Şanlıurfa oldu. Memur-Sen Kurucu

zorbalara haykıran, insanlığın umudu; cesaretin,

Genel Başkanı Mehmet Akif İnan’ın şehri Şanlıurfa’da düzenle-

direnişin, alın terinin temsilcilerini selamlıyorum”

nen 1 Mayıs kutlamasında çevre illerden ve Türkiye’nin dört bir

diyerek sözlerine başladı.

yanından işçi ve kamu görevlileri biraraya geldi
Daha önce Anadolu’nun farklı illerinde yapılan 1
On binlerce Memur-Sen ve Hak-İş üyesinin doldurduğu alanda

Mayıs kutlamalarını hatırlatan Yalçın, bu yıl Nem-

gerçekleştirilen programa Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın,

rud’a karşı İbrahimî mücadelenin mekanı olan

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Şanlıurfa Büyükşehir

Şanlıurfa’nın, bugün kapitalist Nemrutluğa karşı

Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Şanlıurfa Milletvekili

emeğin İbrahimlerinin şehri olduğunu söyledi.

Halil Özcan, Hak-İş Onursal Genel Başkanı Salim Uslu katıldı.
Şanlıurfa’nın Emperyalizme, siyonizme karşı en
Emekçilerin iki güçlü temsilcisinin düzenlediği ortak programda

güçlü direniş hatlarından birisi olduğunu belirten

üretim, kadrolu istihdam, saygın iş, eşit işe eşit ücret, vergi yükü-

Yalçın, Siyonist stratejinin ürettiği Büyük İsrail

nün azaltılması, işsizliğe karşı mücadele mesajları verildi.

projesinin hedeflerinden birinin de bu topraklar
olduğunu belirtti.

Yalçın: 1 Mayıs, Kirli Dünya Düzenine İsyan Günüdür
Bölgede ve sınır ötesinde yaşananlara da dikkat
Alanı dolduran binlerce emekçiye hitap eden Memur-Sen Kon-

çeken Yalçın, “Emperyalizme karşı dimdik ayakta

federasyonu Genel Başkanı Ali Yalçın, “1 Mayıs Birlik, Kardeşlik

duran bu toprakların insanlarına diz çöktüreme-

ve Mücadele Bayramında; emek, barış, adalet için alanları dol-

yecekler. Başta İslam dünyası olmak üzere dün2019 Memur-Sen Bülten | 77
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yanın birçok yerinden emperyalizmin oluşturduğu çok yönlü

kü biz insanlığız. Çünkü biz, insanı insan yapan

stratejiler bir bir devreye sokularak insanlık yok ediliyor, insanlar

emeğin savunucularıyız. Yılmayacağız, usanma-

yerlerinden yurtlarından sürülüyor. Başta Afganistan, Irak, Ye-

yacağız, ötekisi olmayan ‘adil bir dünya’ kurulana

men, Myanmar, Suriye ve Doğu Türkistan olmak üzere ümmet

kadar çalışacağız” şeklinde konuştu.

coğrafyası emperyalizmin ürettiği stratejilerin sıcak noktaları...
Sınırımızın güneyinde Suriye’de son 10 yılda yaşananlar, her ne
kadar iç çatışma dense de, kapitalist emperyalistlerin stratejile-

Emek Kesimi Sesini Her Zamankinden
Fazla Yükseltmeli

rinin bir sonucu... Terör örgütleri, bu stratejilerin lejyonerleridir.
Coğrafyamızda yaşananların kökenine inip, çok yönlü bu strate-

Konuşmasında ayrıca dünyadaki gelir adaletsiz-

jinin nerede pişirildiğine iyi bakmak zorundayız... Bakınız, şimdi

liğine vurgu yapan Yalçın, 26 kişinin servetinin

İran’a yönelik bir strateji devreye sokuldu. 10 bin kilometre öte-

dünya nüfusunun en yoksulunu oluşturan dün-

den bir karar alınıyor ve bölge ülkelerinin buna uyması isteniyor”

yanın yarısının servetine eşit olduğuna dikkat

ifadelerini kullandı.

çekti. Öte yandan 2018 yılında en zenginlerin
servetlerini günde 2.5 milyar dolar arttırdığını

İnsanı İnsan Yapan Emeğin Savunucusuyuz

belirten Yalçın, “İşte böyle bir zeminde emek kesimi bugünkü şiddete, savaşa, teröre karşı bütün

Hak-İş ile birlikte, emeğin soylu direnişini haykırmak, kaos üre-

dünya sathında inisiyatif almalı ve köhne dünya

ten küresel kapitalizme karşı ses yükseltmek ve ‘adil bir dünya

düzenine karşı sesini ve sözünü her zamankinden

mümkündür’ sözünü deklare etmek için Şanlıurfa’da olduklarını

fazla yükseltmeli” şeklinde konuştu.

vurgulayan Yalçın, “Egemenlerin köhnemiş teorilerine karşı, ‘üretimin öznesi emek, insanın ihyası ve inşasıdır’ sözünü yükselt-

Sorunu çözmek için değil sorunu gizlemek için

mek için buradayız” ifadelerini kullandı.

örgütlenmiş kurumların sömürü düzeninin sebep olduğu bugünkü savaşı, şiddeti, terörü çöz-

“Emeğin merkeze alındığı adil bir dünya mümkündür” diyen Yal-

meyeceğini ifade eden Yalçın, İnsanın emeğini

çın, akıl ve alın terini aziz bilen emek örgütleri olarak kaos ve savaş

sömüren, insanı ve emeğini çıkara tahvil eden

stratejilerine karşı, üretimin öznesi emeğin sözünü yükselterek,

bir anlayışın ürettiği sorunların, yine bu anlayış

bütün insanlığın özgürlüğünü ve barışını savunduklarını söyledi.

çerçevesinde örgütlenmiş kurumlar tarafından

“İnsanlık özgürlükle kucaklaşana kadar susmayacağız” diyen Yal-

çözüleceğine inanmamızı bizden kimse bekleme-

çın “Dünya barış ve huzura kavuşana kadar durmayacağız. Çün-

sin. Öyleyse ‘Dünya beşten büyüktür’ iradesine
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sıcaklığını en fazla sizler hissediyorsunuz. Onun
için bu sömürü düzenine karşı en güçlü ses, Türkiye’nin siyasetinden, emek örgütlerinden yükselmektedir. Yükselmelidir de. Dünyanın birçok
bölgesinde mücadele veren emek örgütlerinin
gözü, kulağı, aklı Türkiye’den yükselecek sestedir”
diye konuştu.

Biz Sesini ve Sözünü Yükselten Bir Emek
Örgütüyüz
Türkiye’de 1 Mayıs’ın yıllarca şiddetle anılır ola
sahip çıkıyoruz. Sadece sahip çıkmakla kalmıyoruz, ‘Dünya beş-

geldiğini belirten Genel Başkan Ali Yalçın, “Bu-

ten, emek sermayeden büyüktür’ diyerek bu sistemi kuran gizli

nun en büyük sebebi sendikayı soğuk savaş artığı

özneyi deşifre ediyoruz” diye konuştu.

ideolojilerine kılıf olarak kullananlardır. Biz emek
diyoruz, hizmet diyoruz. Biz, kamu görevlisiyle,

Sorunun Kaynağı Sömürü Düzenidir

işçisiyle emekçinin haklarının geliştirildiği hukukunun korunduğu örgütlü güç olan sendikayı,

Sorunun kaynağının Tekelci Finans kapitali besleyen sömürü dü-

yerli yerine koyuyoruz. Sermaye karşıtıyız diye-

zeni olduğunu belirten Yalçın, geçtiğimiz yıl ILO konferansında

rek sermayeye hizmet etmemiş olmuyorsunuz.

ve geçtiğimiz günlerde Memur-Sen öncülüğünde düzenlenen

Biz karşıt değil, sesini ve sözünü yükselten, yani

İşin Geleceği Konferansında bu düzenin çarpıklığını dile getir-

karşı çıktığımız sisteme, politikalara karşı öneri de

diklerini söyledi. Yalçın, “Bölgemizdeki strateji, 100 yıl önce dev-

sunan bir emek örgütüyüz” ifadelerini kullandı.

reye sokuldu. Birçok insan gündelik gelişmelere takılıp kaldığı
için bu stratejiyi göremiyor. Filistin’in tedrici işgaliyle başlayan

“Biz yansın yıkılsın demiyoruz, biz insan diyoruz,

emperyalist, Siyonist strateji, Golan tepeleri ile başka bir aşama-

emek diyoruz, hak ve özgürlük diyoruz. Bizler sa-

ya geldi. 10 yıldır süren savaş nedeniyle Suriye’den milyonlarca

dece kahrolsun deyip kenara çekilmiyoruz, cari

insanın göç etmesinin asıl sebebi budur. Coğrafyamız yeniden

sistemi eleştirmekle birlikte sistem içinde de olsa

dizayn ediliyor ve mazlumlar, mağdurlar sığınacak liman olarak

emeğin ve emekçinin haklarının genişletilmesi

ülkemizi görüyor ve bu topraklara geliyor. Tüm Türkiye’de dört

için çalışıyoruz” diyen Yalçın, Memur-Sen olarak

milyona yakın muhacir kardeşimiz var. Yanı başımızdaki ateşin

farklarının da bu olduğunu ifade etti.
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Yarını kurmak için bu mottoyu kuşandıklarını anlatan Yalçın, bu

de taraflar arasında adalet sağlanmalı. Kamu Gö-

yüzden emek mücadelelerini her merhalede daha yukarılara ta-

revlileri Hakem Kurulunun yapısı, işverenin hakim

şımanın gayreti içinde olduklarını deklare etti.

olmasına değil Kurulun gerçekten hakem olmasına göre şekillenmeli. Evrensel ilkelere ve sendikal

Geçtiğimiz günlerde Bolu’da işinden atılan emekçilere destek

hakların gereklerine uygun kurallar olmalı ve top-

ziyareti gerçekleştirdiğini kaydeden Yalçın, “Buradan siyasile-

lu sözleşmenin kapsamı geniş tutulmalı emeğe

re, CHP’li Bolu ve Ceyhan Belediyelerine sesleniyorum. Seçim

değer vermede hassasiyet, yetkili sendika sıfatı-

öncesi sözünüzü kayıt altına aldığınız Noter’i de,seçim sonrası

na ve yetkili sendika üyesi olma vasfına kıymet

milleti de yanıltınız. Kutsal Kitabı öpmek değil Sn.Tanju Özcan,

verilmeli. Toplu Sözleşme ikramiyesinin artırımlı

Kutsal Kitaba uymak önemli. Reklam yüzünüzle gerçek yüzünüz

ödenmesi, yetkili sendikaya dayanışma aidatı ve-

aynı olsun.Özünüzle sözünüz aynı olsun” ifadelerini kullandı.

rilmesi gündeme alınmalı, yasaya konulmalı. Eğer
bunları gerçekleştirebilirsek, sendikal zemini ve

Yalçın konuşmasında Memur-Sen’in, sendikal mücadelenin sey-

dolayısıyla demokrasimizi başka bir faza taşımış

rini değiştirdiğini söyleyerek, sendikacılığı insan için, emek için,

oluruz. Çünkü biz, sadece sendikalarımızı ve kon-

daha insanca yaşamak, refahı hakça paylaşmak, insanlığın fela-

federasyonumuzu büyütmeyi ve zirvede tutmayı

hına katkı sunmak için yaptıklarını kaydetti.

değil, ülkemizi büyütmeyi, milletimizin iradesini
korumayı da sorumluluklarımız arasında görüyo-

Biz Aynı Zamanda Ülkemizi Büyütmeyi, Milletimizin
İradesini Korumayı da Sorumluluğumuz Olarak
Görüyoruz

ruz” diye konuştu.

Önümüzdeki Ağustos ayında gerçekleşecek toplu sözleşme sü-

Beklentilerinin, bütçe imkanları ve disiplinini ma-

recinden de bahseden Yalçın, “Ben bu vesileyle kanun hakkın-

zeret olarak göstermeyen; Enflasyon yükselir

da uyarılarımı buradan tekrar etmek istiyorum: Ülkemizin daha

tasasını masaya yansıtmayan aksine milletin ka-

fazlası için çalışmaya, daha büyük, daha güçlü ve gerçekten Yeni

sasını millete hizmet için ter döken kamu görevli-

Türkiye olması için fikirde, fiilde ve hedefte ortaklaşmaya ihtiyaç

lerine açan; hakları kadar maaş zammını bordro-

var. Sendikal alanda da daha iyisi, daha doğrusu ve daha adili için

lara yansıtan bir Kamu İşvereni iradesinin masaya

4688 sayılı Kanunun değişmesine, doğru hükümler içermesine

değer ve önem vermesi olduğunu söyleyen Yal-

ihtiyaç var. Masada, hem temsilde hem pazarlık sürecinde hem

çın, “Kamu görevlileri açısından önemli olan bir
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3600 Ek Göstergede Kapsam Genişlemeli
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diğer konu 3600 ek gösterge... Cumhurbaşkanımız tarafından

revde yükselme ve unvan değişikliği sınavları tüm

ortaya konan vaadi hem destekliyor hem de yetersiz buluyoruz.

kurumlarda açılmalı. KİT’lerde de sicil uygulama-

Bazı meslek gruplarının hiç olmamasını, bazılarının ise sınırlı sayı-

sına son verilmeli; bir defaya mahsus olmak üzere

da olmasını anlamsız görüyoruz. Ek gösterge konusunda kapsam

başarı ücreti oranı olan %8 temel ücrete eklen-

genişlemeli ve 3600’ün kapsamı bir an önce netleşmeli, Diğer

meli. Emekliye ayrılan kamu görevlileri, Aile Yardı-

unvan ve kadrolarda görev yapanlar da ek gösterge düzenlemesi-

mı Ödeneği almaya devam etmeli. Gelir Vergisin-

ne dahil edilmeli. Yardımcı hizmetler sınıfı kaldırılarak GİH sınıfına

de Oran %15’de sabitlenmeli. Kamu görevlilerine,

alınmalı ve ek gösterge kapsamına dahil edilmeli” dedi.

emeklilerde olduğu gibi Dini Bayram İkramiyesi
verilmeli. Harcırahlar, günün şartlarına göre be-

Sözleşmeli personel istihdamına dair de Yalçın, sözleşmeli perso-

lirlenmeli. İzinler iş günü esasına göre verilmeli.

nele yaşatılan, ailesi ve çocuklarından ayrı kalma dramının da Yeni

Kamu personel sisteminde sıkıntı olan perfor-

Türkiye’ye yakışmadığının altını çizerek, sözleşmeli personelin

mans, rotasyon gibi uygulamalara son verilmeli.

aynı işi yapan kadrolulardan daha düşük maaş almasının da daha

Mazerete dayalı tayin talepleri öncelikli olarak

yüksek sosyal güvenlik primi ödemek zorunda kalmasının da ne

değerlendirilmeli. İnsanlar eşi ile işi arasında terci-

Güçlü ne de Adil Türkiye, iradesine yakışmadığını kaydetti.

he zorlanmamalı. Devlet memurlarının siyaset ve
grev hakları tanınmalı. Bu ve benzeri birçok bek-

Yalçın, “Sözleşmeli personel statüsü kaldırılarak bütün kamu gö-

lentimizin hayata geçmesi için ülkemizin önünde

revlilerinin kadrolu olması sağlanmalı, anne- babalar çocukları-

istikrarla yürüyeceği 4.5 yıl var. Ülkede yönetsel

nın ve eşlerinin yanına yollanmalı” ifadelerini kullandı.

istikrar olsun ve ekonomi de, payımıza düşen de
büyüsün dedik. Şimdi ekonomiyi orta gelir tuza-

Yalçın sözlerini şu şekilde noktaladı: “Bütün bunlara ek olarak;

ğından kurtarma, kamu görevlilerinin, emekçilerin

Kamu görevlilerinin bütçeden aldığı pay artmalı ve işe alımda

mali kayıplarını onarma zamanı.

haksızlıklara yol açan mülakat sistemi gözden geçirilmeli. Gö-
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Tufanoğlu, Danimarka’da 17’nci
Avrupa Filistinliler Buluşması’na Katıldı
Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da organize edilen 17’nci Avrupa Filistinliler Buluşması, Memur-Sen Genel
Başkan Yardımcısı Soner Can Tufanoğlu’nun katılımıyla gerçekleştirildi.
Filistinlileri de şiddet taraftarı olarak göstermeye
çalışmaktadırlar. Oysa en güçlü silahlara karşı yurdunu korumak için direnen Filistinlilerdir. Yerlerinden yurtlarından edilen yine Filistin halkıdır” dedi.

Her Türlü İşgale Karşı Omuz Omuza
Vermek Zorundayız
Bazı devletlerin kısa vadeli çıkarlar için Siyonist
Burada ikili görüşmeler gerçekleştiren Tufanoğlu, emek hareketi
liderleriyle bir araya geldi ve gerçekleştirilen programlarda konuştu.

Kalplerimizin Yarısı Filistin’dir
17. Avrupa Filistinliler Buluşması’nda Memur-Sen adına konuşma yapan Tufanoğlu, Memur-Sen Kurucu Genel Başkanı Mehmet Akif İnan’ın Kudüs Şairi olarak bilindiğini ifade ederek, ‘’Biz,
Siyonist işgalcilere karşı mücadele veren kardeşlerimizin aslında
bütün insanlık için mücadele ettiklerinin bilincinde olan bir emek
merkezli sivil toplum kuruluşuyuz. Dolayısıyla Siyonist işgal altındaki Kudüs’ün özgürlüğüne kavuşması için deyim yerindeyse
uluslararası alanda büyük çabalar sarf ettiğimizi bilmenizi isterim. Biz diyoruz ki; Filistin devletinin bağımsızlığı sağlanmadan,
Kudüs merkezde olmak üzere Filistin toprakları işgalden kurtarılmadan insanlığın bütünü özgürleşemez. Kalplerimizin yarısı
Filistin’dir” diye konuştu.

Bugünkü Dünya Sistemi Çatışma Üzerine Kurulmuştur
Küresel güçler tarafından sahte bir barışın tesis edildiğine dikkat çeken Tufanoğlu, ‘’İşgalci İsrail ve ona destek çıkan ABD
yönetimlerinin zaten sorgulanmakta olan uluslararası hukuku
güç merkezli ihlalleri, dünyamızdaki kaosun derinleşmesine neden olmaktadırlar. Bugünkü dünya sistemi çatışma üzerine kurulmuştur. Ne hazindir ki, ellerindeki en önemli güç medyadır.
Şiddeti ve işgali kendileri gerçekleştirmelerine rağmen medya
aracılığıyla olayı tam tersine çevirerek Filistin’i şiddetin merkezi,
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stratejinin aparatı olduğunu söyleyen Tufanoğlu,
‘’Gerek ülkesinden koparılmış siz kardeşlerim, gerekse Filistin’i kendilerine dava edinmiş ümmetin
birbirimize daha fazla sarılmamız gerektiği de ortadadır. Oysa bu stratejilerin hedefi bellidir. Direnişin meşru bir hak olduğunu bütün insanlığa
anlatmalıyız. Ve dünyanın bütün iyi insanlarını bu
noktada birleştirmeliyiz. Ben buradan tekrarlıyorum; Kudüs ve dolayısıyla Filistin özgürleşmeden
insanlığın özgürleşmesi mümkün değildir. Ayrıca
Filistinli sendikacıları ve çalışanları destekleme
örgütüne de nazik davetlerinden dolayı teşekkür
ediyor ve Genel Başkanımız Ali Yalçın’ın selamını
iletiyorum. Filistinli sendikacıları ve çalışanlarını
destekleme örgütüne destek olmamız gerekiyor. Bir olursak diri oluruz güçlü oluruz. Herkesin
şunu bilmesini isterim ki bizler Memur-Sen olarak
Filistinli sendikacıları ve çalışanları destekleme
örgütünün yanındayız onlara haklı davalarında
yardım etmeye hazırız” şeklinde konuştu.
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“Bir Bilenle Bilge Nesil” Projesinin Samsun’daki Ayağı
Ödül Töreniyle Tamamlandı
Memur-Sen’in gençlik teşkilatı Genç Memur-Sen tarafından ülke genelinde bir süredir gerçekleştirilen “Bir Bilenle Bilge Nesil” projesinin Samsun finali, salonu dolduran çok sayıda öğrenci ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali
Yalçın’ın katılımı ile gerçekleştirildi.

Bu Projeler Birer Başlangıç
Genel Başkan Ali Yalçın, Mütefekkir Cemil Meriç’in, “Her toplum bir kitaba dayanır ve o kitabın
kapağını kapatmak sanıldığı kadar kolay değildir”
sözünü hatırlatarak, “Bu projede kitap tahlilleri
yapıldı. Tahlil olmadan teklifler olmaz. Malumatfuruşluğun, hızın, sığlığın arttığı bu dünyada gençlerimiz bu proje ile okuduklarını derinlemesine tahlil etmenin yöntemlerini öğrendi. İnanıyoruz ki bu
proje bir başlangıç, geleceğe dair teklifler ortaya
koymak için bir Besmele” diye konuştu.
Memur-Sen’in gençlik teşkilatı olan Genç Memur-Sen’in bir sü-

Okumanın insanı dönüştüreceğini ifade eden

redir Türkiye genelinde devam ettirdiği “Bir Bilenle Bilge Nesil”

Yalçın, şöyle devam etti: “Ürettikleri her bir de-

projesinin Samsun ayağı, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın’ın

ğersizliği ‘değer’ ambalajıyla pazarlayan çağımızın

da katılımı ile gerçekleştirildi. Samsun’da düzenlenen progra-

müfsidleri, biz sadece ıslah ediciyiz diyorlar. Nuri

ma Yalçın’ın yanı sıra, Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.

Pakdil ’Kitap okumayan meydan okuyamaz’ der.

Mahmut Aydın Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen,

Cüruf ile cevherin karıştığı bir çağda cevherin

Memur-Sen Samsun İl Temsilciliği Yönetim Kurulu, Genç Me-

değerini anlayacak sarraflar olabilmek gerek. Bu

mur-Sen’e üye gençler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

da, bilgelikle mümkündür. Bilgelik birikimin taş2019 Memur-Sen Bülten | 83
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döneminde gençlerimizin bu vatana kattıklarını
beraber müşahede edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Yıldız: Aydınlanma Hareketi Olarak Bir Bilenle Bilge Nesil Projesini Hayata Geçirdik
Memur-Sen Samsun İl Temsilcisi Hamdi Yıldız ise
yaptığı konuşmada, Merhum Kurucu Genel Başkan Akif İnan’ın bu hareketi hak arayan bir teşkilat
olduğu kadar bir aydınlanma hareketi olarak da
gördüğünü hatırlatarak, bu anlayışla Bir Bilenle
masıdır. Taşma olması için birikim elde etmenin yolu hala kitap

Bilge Nesil projesini hayata geçirdiklerini kaydetti.

okumaktan geçer.”

Esen: Kitap Bilmek İçin En Kıymetli Eylemdir

Gençleri, “Ülkenin milli serveti” olarak tanımlayan Yalçın, “Ülke-

Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen,

miz gücünü ne yer altı madenlerinden ne de emperyalist ülkeler
gibi sömürgelerinden alır. Bizim en kıymetli hazinemiz, milli servetimiz gençlerimiz. Maalesef gençlerin medeniyet kodlarımız
ile kavga ettiği günleri de gördü bu aziz vatan Prof. Dr. Fuat
Sezgin der ki, ‘İslam medeniyetinin büyüklüğünü kendi insanımıza anlatmak batılılara anlatmaktan daha zor.’ Zira Sezgin’in
serzenişi şuna: Bu topraklarda köküne küs bir nesil vardı, batı
karşısında aşağılık kompleksi olan, medeniyet kodlarını bilmeyen geçmişi ile kavgalı bir nesildi bu. Fuat Sezgin bu vasatta ülkesinden sürgün edildi adeta. Ama o ne yaptı? Ne ülkesinden
ne inancından vazgeçti. Avrupa’da kürsü aldığı üniversitelerde
araştırmaları ile şunu ortaya koydu: Avrupa, aydınlanmasını bile
İslam medeniyetine borçluydu. Ömrün ekin dönemidir gençlik.
Bir bilenle bilge nesil projesiyle öğretmenlerimiz çocuklarımızın
zihinlerine, ufuklarına kıymetli tohumlar ekmiş oldular. Hasat
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bu projenin aylar önce başladığını, o günden bu
güne de çok yol kat edildiğini ifade etti. Bu süreçte nitelikli bir okuma faaliyetinin gerçekleştirildiğini sözlerine ekleyen Esen, “İnsan, doğumuyla
bilmeye ihtiyaç duymaya başlar. Kitap da bu bilmeye ilişkin en kıymetli eylemdir” diye konuştu.

Aydın: Okumak Zihni Daima Diri Tutar
Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut
Aydın yaptığı konuşmada okumanın öneminden
bahsetti. Son dönemde okuma alışkanlıklarının
da bozulmaya başladığını ifade eden Mahmut,
okuma eyleminin sıklıkla yapılması gerektiğini bu
şekilde de zihnin daima diri kalacağını ifade etti.
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Büyük Memur-Sen Buluşması Samsun’da Gerçekleştirildi
Memur-Sen Samsun İl Temsilciliği tarafından organize edilen Büyük Memur-Sen Buluşması, Büyükşehir Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Salonu’nda, Genel Başkan Ali Yalçın, Samsun Valisi Osman Kaymak, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Memur-Sen Samsun İl Temsilcisi Hamdi Yıldız ile Memur-Sen’e bağlı sendikaların
Samsun şube başkanları, Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Hak-İş Samsun İl Başkanı Ziya Uzun, Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın ve çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Sorunlarla Beslenmiyoruz, Çözümlerle Güçleniyoruz

Memur-Sen’in sorunlu sendikacılık anlayışında
değil, sorumlu sendikacılık anlayışını sürdürdüğü-

Burada teşkilata seslenen Genel Başkan Ali Yalçın, Me-

ne dikkati çeken Yalçın, ülkeye borçları bulundu-

mur-Sen’in sendikacılığı, diğerlerine göre değil değerlerine göre

ğunu dile getirdi.

yaptığını belirtti. Yalçın, Memur-Sen’in sorunlardan beslenmek
değil, çözümlerle güçlenmek, kolayı değil doğru olanı yapmak
için 27 yıldır çalıştığını söyledi.
Memur-Sen’in ilkesel değerlerinden ve tarzından hiç taviz vermediğini belirten Yalçın, “Memur-Sen, sendikacılığı diğerlerine
göre değil değerlerine göre yaptı. Bu ülkeye katkı sundu. Memur-Sen, 27 yıllık sendikal tarihinde hiçbir zaman kaldırım taşı
sökmemiştir. Esnafın camını çerçevesini hedef almamıştır. 27
yıllık sürecimizde hep milletimizin yanında olduk. Hep millet ile
bir olduk. Milletimizle kavga etmedik. Çünkü Memur-Sen, erdemli bir harekettir” ifadesini kullandı.

Bazı örgütsel yapıların kendilerini milletten alacaklı
sayabileceğini ancak Memur-Sen’in Türk milletine
borçlu olduğunu anlatan Yalçın, şunları kaydetti:
“Bizim derdimiz millettir. Biz bu ülkeye katkı sunduk. Milletin lehine en onurlu sendikacılık faaliyetleri sürdüren bir sendikayız. Ülkede yaşanan
olaylara hesabi değil, hep hasbi yaklaşan bir sendika olduk. Sendika olarak her zaman devletimizin,
milletimizin yanında olduk. Ayrıca sendika olarak
üyelerimizin açlık ve yoksulluk sınırı arasında ücret
alma mahkumiyetini bitirmek, refah sınırında ücret
almasını sağlamak için çalışıyoruz.”
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gereklerine uygun kurallar olmalı ve toplu sözleşmenin kapsamı geniş tutulmalı. Toplu Sözleşme
ikramiyesinin artırımlı ödenmesi, yetkili sendikaya
dayanışma aidatı verilmesi gündeme alınmalı, yasaya konulmalı. Eğer bunları gerçekleştirebilirsek,
sendikal zemini ve dolayısıyla demokrasimizi başka bir faza taşımış oluruz. Çünkü biz, sadece sendikalarımızı ve konfederasyonumuzu büyütmeyi
ve zirvede tutmayı değil, ülkemizi büyütmeyi, milletimizin iradesini korumayı da sorumluluklarımız
arasında görüyoruz” diye konuştu.
Yalçın, üye çalışmalarının da hızla sürdüğünü ifade ederek, 15
Mayıs’ a gidilen süreçte bu çalışmanın güçlenerek süreceği mesajını verdi. Sendikacılığın köşe taşlarından birinin de örgütlü gücü
olduğunu kaydeden Yalçın, bu noktada üye sayısını artırmanın ve
teşkilatın heybetini büyütmenin mühim olduğunu belirtti.

Biz Aynı Zamanda Ülkemizi Büyütmeyi, Milletimizin
İradesini Korumayı da Sorumluluğumuz Olarak Görüyoruz
Önümüzdeki Ağustos ayında gerçekleşecek toplu sözleşme sürecinden de bahseden Yalçın, “Ülkemizin daha fazlası için çalışmaya, daha büyük, daha güçlü ve gerçekten Yeni Türkiye olması
için fikirde, fiilde ve hedefte ortaklaşmaya ihtiyaç var. Sendikal
alanda da daha iyisi, daha doğrusu ve daha adili için 4688 sayılı
Kanunun değişmesine, doğru hükümler içermesine ihtiyaç var.
Masada, hem temsilde hem pazarlık sürecinde hem de taraflar
arasında adalet sağlanmalı. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’nun
yapısı, işverenin hakim olmasına değil Kurulun gerçekten hakem
olmasına göre şekillenmeli, evrensel ilkelere ve sendikal hakların
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Memur-Sen Samsun İl Temsilcisi Hamdi
Yıldız: Örgütlü Gücümüz Sürecek
Memur-Sen Samsun İl Temsilcisi Hamdi Yıldız ise
yaptığı konuşmada Memur-Sen olarak yereldeki
faaliyetleri büyük bir hassasiyetle sürdürdüklerini ifade etti. Yıldız, büyük Memur-Sen camiasının
yereldeki gücünün artarak devam edeceğini ve
yerelden evrensele Memur-Sen olarak büyük işler gerçekleştireceklerini belirtti.

Memur-Sen Bülten 2019

Memur-Sen Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Toplandı
Memur-Sen Genişletilmiş Başkanlar Kurulu toplantısı Memur-Sen Genel Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve Yönetim Kurulu üyeleri, Memur-Sen’e bağlı sendikaların genel başkan ve genel
başkan yardımcıları, Memur-Sen bünyesinde faaliyet gösteren komisyonlar, Memur-Sen’in gündemindeki konuları değerlendirdi.
Bu kapsamda; 15 Mayıs üye sayısı tespit sürecine ilişkin hazırlık ve çalışmalar, konfederasyon ve sendikalar tarafından
yapılan faaliyetlerle ilgili karşılıklı bilgilendirmeler, Memur-Sen üyelerine kolaylıklar sağlayacak olan Motif Kart konusu ve
Ağustos ayında gerçekleştirilecek olan Toplu Sözleşme gündemleri ele alındı.
Kurulda, sendika ve komisyon başkanları da söz alarak fikirlerini beyan ettiler.
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Yalçın, Konya’da Memur-Sen Tarafından Düzenlenen
Programa Katıldı
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Memur-Sen Konya İl Temsilciliği tarafından düzenlenen programa katıldı.

halde sendikanın gayretiyle haklardan yararlanmak
adil değil. Bu yüzden dayanışma aidatı ödenmeli
ve sendikanın ne işe yaradığı da daha net görünür
kılınmalı” dedi.

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’nun
Yapısı Değişmeli
Genel Başkan Ali Yalçın, burada yaptığı konuşmada Memur-Sen’in
Türkiye’nin gurur kaynağı haline geldiğini belirterek, “ILO’da dünyanın çeşitli ülkelerinde de görülen dönüşümlü sistemi mümkün
hale getirdik. Memur-Sen, işçiyi-memuru çatıştırmaya karşıdır.
ILO’da temsil edilen çalışanın hukukudur” diye konuştu.

Dayanışma Aidatı Sendikacılığın Olmazsa Olmazıdır
Memur-Sen üyelerine hitap eden Yalçın, “Toplu sözleşme konusunda teklifimizi bir kez daha yineledik. Dayanışma aidatı sendikacılığın olmazsa olmazıdır. Biz 3 milyon kamu görevlisinin, 2
milyon memur emeklisinin, yani 5 milyonu aşkın insanın; 4 kişilik ailelerini de hesaba katarsak 20 milyon insanın milli gelirden
alacağı payı belirleme stresiyle o masaya oturuyoruz. Yasanın
merhametiyle o masaya oturmuyoruz, örgütlü gücümüzle oturuyoruz” ifadelerini kullandı.
Yalçın, kendilerinin masada pazarlık aşamasındayken, “Sendika ne
işe yarar” diyenlerin olduğunu kaydederek, “Sendikalı olmadığı
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“Ülkemizin daha fazlası için çalışmaya, daha büyük, daha güçlü ve gerçekten Yeni Türkiye olması
için fikirde, fiilde ve hedefte ortaklaşmaya ihtiyaç
var” diyen Yalçın, “Sendikal alanda da daha iyisi,
daha doğrusu ve daha adili için 4688 sayılı Kanunun değişmesine, doğru hükümler içermesine
ihtiyaç var. Masada, hem temsilde hem pazarlık
sürecinde hem de taraflar arasında adalet sağlanmalı. Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun yapısı,
işverenin hakim olmasına değil Kurulun gerçekten hakem olmasına göre şekillenmeli evrensel
ilkelere ve sendikal hakların gereklerine uygun
kurallar olmalı ve toplu sözleşmenin kapsamı geniş tutulmalı” diye konuştu.
Memur-Sen Konya İl Temsilcisi Nazif Karlıer ise
yaptığı konuşmada Memur-Sen olarak daima
hakkın ve haklının yanında yer aldıklarını ifade
ederek bu tavırlarının sürdüreceklerini kaydetti.
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İstanbul Anadolu ve Avrupa Yakası İl Divan Toplantısı
Gerçekleştirildi
Memur-Sen İstanbul İl Divan Toplantısı Memur-Sen Genel Başkanu Ali Yalçın ve Memur-Sen Genel Başkan Yardımcılarının katılımı ile gerçekleştirildi. İl Divan Toplantısında konuşan Yalçın, “Eski Türkiye geride kaldı diye düşünürken 31 Mart’ın hemen bir gün sonrasında yaşadıklarımızla hiçbir şeyin değişmediğini gördük. Ondan sonraki
süreçte gördüğümüz tablo kanaatlerimizi daha da pekiştirdi. Bütün masalara istifa formu koyarak baskı yapanlar
hiçbir şeyin değişmediğini gösteriyor” dedi.

İstanbul Anadolu yakasında gerçekleştirilen ve gecenin geç saatlerinde olmasına rağmen yoğun bir katılımın olduğu İl Divan Toplantısı’na Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Memur-Sen Genel
Sekreteri Semih Durmuş, Genel Başkan Yardımcıları Hüseyin Öztürk, Mehmet Bayraktutar, Levent Uslu ve Mehmet Emin Esen,
Sağlık-Sen Genel Başkan Yardımcısı Durali Baki, İstanbul Milletvekillileri Mustafa Demir ve Abdullah Güler, Bursa Milletvekili Efkan
Ala, İstanbul Milletvekili Abdullah Güler, İstanbul şube yönetim
kurulu üyeleri katıldı.
eski Türkiye’yi hatırlattığını söyledi. “Ben özellikle
İl Divan Toplantısı’nda konuşan Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın,

28 Şubat’tan kalan o baskıcı boğucu atmosferin,

“Memur-Sen ailesi bir emek hareketi olarak üyesi, ülkesi ve insan-

fotoğrafın değiştiğini düşünüyordum. Diyordum

lık için mücadele eden ve bu anlamda umudu arttıran bir teşkilat

ki artık Türkiye değişti. Türkiye eski Türkiye değil.

olarak her geçen gün büyümeye devam ediyor. Geldiğimiz nokta

Siyasiler de muhalefet de değişti diyordum. Eski

itibariye 1 milyon sayısını aşmış Türkiye’nin en büyük emek hare-

Türkiye geride kaldı diye düşünürken 31 Mart’ın

keti olma unvanının yanında, ILO’da 66 yıl sonra temsil hakkını eli-

hemen bir gün sonrasında yaşadıklarımızla hiçbir

ne alan emek örgütü unvanını da almıştır. Bu tablo için, bu gurur

şeyin değişmediğini gördük. Ondan sonraki süreç-

için sizlere yürekten teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

te gördüğümüz tablo kanaatlerimizi daha da pekiştirdi. Bütün masalara istifa formu koyarak baskı

31 Mart seçimlerinden sonra el değiştiren belediyelerde yaşa-

yapanlar hiçbir şeyin değişmediğini gösteriyor.

nan sendikal baskı ve istifalara da değinen Yalçın, yaşananların
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meleri hiçbir şeyin değişmediğini gösteriyor. Sözleşmeli personelleri gelir gelmez iki satır yazarak işlerine son vermek hiçbir şeyin
değişmediğini gösteriyor” ifadelerini kullandı.

Yavuz: Sendikal Mücadelemizi İleriye
Taşıyacağız
İstanbul 4 nolu Şube Başkanı Talat Yavuz ise yaptığı açış konuşmasında salonu dolduran çok sayıda Memur-Sen üyesine teşekkür
etti. Yavuz, “110 bine yaklaşan üye sayımızla üyelerimize baskı
yapanlara en güzel cevabı vermiş olacağız. Sendikal mücadelemizi
bu birliktelikle beraber çok daha ileriye taşıyacağız. Kamu görevlilerinin, Memur-Sen’in bu çabasına ve birlikteliğine ihtiyacı var.
Önümüzde toplu sözleşme süreci var. Bu süreçte gerek işyerlerinde, gerekse İstanbul genelinde en iyi şekilde sonuç alacağımızı
ve yetkimizi başarıyla taçlandıracağımıza inanıyorum” ifadelerini
kullandı.

Şekerci: Kamu Görevlilerinin Teveccühünü
Kazandık
Eğitim-Bir-Sen İstanbul 6 nolu Şube Başkanı İdris
Şekerci ise yaptığı konuşmasında Memur-Sen’in
değerler sendikacılığı yaptığına vurgu yaparak,
“Memur-Sen çeyrek asırlık yolculuğu hep büyüyerek gerçekleşti. Şimdi 1 milyonu aştı. Kamu
görevlilerinin teveccühünü kazanmış bir teşkilatız.
Bunda en büyük etken bizim millet ile sorunumuz
yok. Kaldırımların taşları ile hiç sorunumuz olmadı,
araba camı hiç kırmadık biz. Bizim eylemlerimizde
şiddet olmadı kan dökülmedi hamdolsun. Milet ile
barışık değerlerine saygılı olduk. O yüzden yaptığımız sendikacılığı değerler sendikacılığı diye adlandırdık. O yüzden kamu görevlileri bize büyük bir
teveccüh gösteriyor ve göstermeye devam ediyor”
ifadelerini kullandı.
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Yalçın Iğdır Teşkilat Buluşması’na Katıldı
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Iğdır’da düzenlenen teşkilat buluşmasına katıldı. Yalçın burada yaptığı konuşmasında sözleşmeli istihdamın sorunlarına değinerek kadrolu istihdamın hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi.

Eğitim Bir-Sen Iğdır Şubesi tarafından düzenlenen teşkilat buluş-

10 yıl kendi rızasıyla kalır ve orada hizmet etmenin

masında Memur-Sen üyelerine seslenen Yalçın, önümüzdeki sü-

zevkini alır. Kıdemli personel çocuğu okuyorsa,

reçte en önemli konunun sözleşmeli personeller olacağını söyledi.

üniversitede evladı varsa, kiradaysa ‘Ben istihdam-

Yalçın, “Yeni süreçte önümüzde sözleşmeli arkadaşlarımız var. Bu

da güçlük çekilen yere gideyim, 5 yıl çalışayım, ço-

istihdam modelinde 1965’ten beri devam eden 657 No’lu yasada

cuklarım okulu bitirsin, ondan sonra tayinimi tekrar

4C ve 4B diye istisna tutulan sözleşmelilik ruhsatı tali yolken şim-

isteyeyim’ diye buraya tercihen gelir. Yoksa bura-

di ana yola dönüştü. Kadrolu istihdam tali yola doğru dönüştürü-

da sözleşmeli istihdamla personel tutma yöntemi

lüyor. Bu doğru değil, bunu kabul edemeyiz” şeklinde konuştu.

ilk anlamda heyecan verir ama daha sonra bizim
2011’den önce yaşadığımız bütün tartışmaları ye-

Sözleşmelilerin kadroya geçmesinin kaçınılmaz olduğunu söyle-

niden yaşamamızı sağlar.” Yalçın, programın ardın-

yen Yalçın, “Kadroya geçişi sağlamak zorundayız. Çünkü kamu gö-

dan kentte görev yapan sözleşmeli öğretmenlerin

revlileri işiyle eşi arasında tercihe zorlanmamalı. Kamu görevlileri

sorunlarını dinledi.

‘Eşim orada, işim burada. Ben buradayım, çocuk ortada’ gibi bir
ikilemin ortasında bırakılmamalı” ifadelerini kullandı.

Yalçın’dan Temaslar

“Doğu’da Görev Yapanlara Ek Tazminat Uygulanmalı”

Teşkilat buluşması öncesine Iğdır’da çeşitli temaslarda bulunan Yalçın Eğitim-Bir-Sen Iğdır Şube

Doğu’da görev yapanlara ek tazminat uygulanması gerektiğini be-

Başkanı Erkan Çiğdem ve Şube yönetiminden olu-

lirten Yalçın, şunları kaydetti: “Eğer ücret farklılığını ortaya koyar-

şan bir heyetle; Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.

sanız insanlar istihdamda güçlük çekilen yerlere gittiklerinde 5 yıl,

Mehmet Hakkı Alma, Iğdır il Milli Eğitim Müdürü
Hakan Gönen ve Iğdır Valisi Enver Ünlü’yü ziyaret
ederek çeşitli konularda istişarelerde bulundu.
Ziyaretlerin ardından yeni hizmet binasının açılışını
gerçekleştiren Yalçın, yeni binanın hayırlara vesile
olmasını temenni etti.Şube Başkanı Erkan Çiğdem
ise yeni hizmet binasında Memur-Sen’e yakışır hizmetlerin gerçekleştirileceğini söyledi.
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Ramazan Ayı Paylaştıkça Güzelleşir
Memur-Sen tarafından “Yetim Çocuklarla Kardeş Sofrası” temasıyla organize edilen iftar yemeği, Memur-Sen Genel
Merkezi’nde Genel Başkan Ali Yalçın ve Memur-Sen Yönetim Kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

İnfak ve paylaşma ayı olan Ramazan ayında Memur-Sen Konfederasyonu, “Yetim Çocuklarla Kardeş Sofrası” temasıyla 600
kişilik bir iftar yemeği verdi.
Genel merkezde düzenlenen iftarda Memur-Sen Yöneticileri ve personelleri, yetim çocuklarla birlikte iftar yaptı. Toplantıya
İHH Ankara Yönetimi de katıldı.
İftar yemeğinin ardından bir konuşma yapan Genel Başkan Ali Yalçın, programın düzenlenmesinde ve birliktelik ruhunun
oluşmasında emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti.
Yalçın, dünyanın güzelleşmesi ve daha adaletli bir yer haline gelmesi için bu sofraların, duaların vesile olmasını temenni ederek,
sofrayı güzelleştiren tüm katılımcılara müteşekkir olduğunu kaydetti.
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Yalçın, ILO Toplantısı’na Katıldı
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, ILO 12. Çalışma Meclisi Toplantısı öncesinde düzenlenen toplantıya katıldı.

Ululararası Çalışma Örgütü (ILO) Ankara Congeresium’da ger-

derasyonlara engel olmak istediler. Biliyoruz ki

çekleştirilecek Daha Parlak Bir Gelecek İçin Çalışmak konulu 12.

bu kuruluşlar maniple edildiler. Bizimle görüşme

Çalışma Meclisi Toplantısı öncesinde Türkiye’deki işçi ve memur

yapmaları daha isabetli olur diye düşünüyorum.

konfederasyonlarıyla bir araya geldi. İşçi ve konfederasyon tem-

Uluslararası kuruluşlar çok daha dikkatli davran-

silcilerinin yer aldığı toplantıya Memur-Sen Konfederasyonu

malı ve manipülasyona gelmemeli” diye konuştu.

Genel Başkanı Ali Yalçın katıldı.

Yalçın ayrıca İşin Geleceği raporunu da hatırlatarak raporda emek kesiminin temsiline vurgu

ILO Genel Direktörü Guy Ryder, Avrupa Bölge Direktörü Heinz

yaptı. “İşin Geleceği raporu için sizlere özellikle

Koeller ve ILO Türkiye Direktörü Numan Özcan’ın da yer aldığı

teşekkür etmek istiyoruz” diyen Yalçın, “Ancak

toplantıda çalışma hayatına ilişkin başlıklar ele alındı.

raporu hazırlayan ekibin içinde emek kesiminin
temsilinin yeterli düzeyde olmasını arzu ederdik.

Toplantıda konuşan Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, 107 ül-

Hükümet ve işveren kanadı ağırlıklı bir ekip oluş-

keden 170 konfederasyonun ve 13 bölgesel yapının biraraya

turulmuş” ifadelerini kullandı.

İşin Geleceği Konferansı’na katıldığı için ILO Direktörü Numan
Özcan’a teşekkür etti. Yalçın, ILO’nun 100. Yılı dolayısıyla düzenlenen İşin Geleceği konferansının Cenevre’de düzenlenecek

Kamu Görevlileri Sendikacılığı İçin Yeni
ve Ayrı Bir Parantez Açılmalı

108. Çalışma Konferansı öncesinde önemli bir organizasyon olduğunu söyledi.

ILO’dan beklenti içinde olduklarını vurgulayan
Yalçın, “ILO’dan kamu görevlileri sendikacılığı

Uluslararası Kuruluşlar Manipüle Edilememeli

için yeni ve ayrı bir parantez açmasını istiyoruz.
ILO’nun emek kesimi ile ilgili değerlendirmele-

İşin Geleceği Konferansına ilişkin konuşan Yalçın, “Ankara’da

rinin ve çalışmalarının sadece işçi eksenli değil

düzenlediğimiz Uluslararası İşin Geleceği Konferansına katılımı

kamu görevlilerini de kapsaması gerekiyor. Kamu

engellemek için bazı uluslararası üst kuruluşlar katılan konfe-

kesiminin temsilinin yetersiz olduğunu görü-
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yoruz. Bu noktada tüm birikimimizle ILO’ya katkı vermeye ve
ILO’nun engin tecrübesinden yararlanmaya hazır olduğumuzu

Sendikal Baskılar Demokratik Bir Ülkeye
Yakışmıyor

da ifade etmek isteriz” şeklinde konuştu.

Kamu Görevlileri Sendikacılığı Yeniden
Tanzim Edilmeli

31 Mart Yerel Seçimlerinden sonra el değiştiren
belediyelerde yaşanan sendikal baskılara da değinen Yalçın, “Yönetim değişikliği yaşanan yerlerde, özellikle CHP ve HDP’li belediyelerde işten

Türkiye’de kamu görevlileri sendikacılığında örgütlenme an-

çıkarmalar, sendikal baskı, yıldırma ve sürgünler

lamında halen sorunların olduğunu ifade eden Yalçın, “Emek-

söz konusu. Sözleşmeli çalışanlara ‘görülen lüzum

liler, üniformalı memurlar ve bazı kamu görevlileri örgütlenme

üzerine iş akdiniz fesh edilmiştir’ denilmekte. Gü-

hakkına sahip değiller. Grev ve siyaset yasağı devam ediyor. Bu
konularda sendikal mevzuatı iyileştirmeye, sendikal özgürlükleri
genişletmeye ihtiyaç var” diye konuştu.

4688 ve Toplu Sözleşme Masası Düzeni Yeniden
Gözden Geçirilmeli
Toplu Sözleşme masasına ve sürecine yönelik sıkıntılar kapsam
ve yetki alanlarıyla sınırlı olmadığını belirten Yalçın, yetkili ve
yetkisiz sendika ayrımının olmadığı bir masanın suistimale açık
olduğunu ifade ederek yetkili sendika ayrımının yapılması ve işçi
sendikalarında olduğu gibi dayanışma aidatı sisteminin uygulanması gerektiğini söyledi. Yalçın konuyla ilgili olarak “Mevcut toplu sözleşme sistemi yetkili konfederasyonun elini güçlendirmek
yerine onu cezalandırır nitelikte. Masada da yasada da sorun
var” dedi.
Kamu görevlileri Hakem Heyeti’nin teşekkülüyle ilgili de sorunların olduğuna dikkat çeken Yalçın, “Kamu Görevlileri Hakem
Kurulu emek kesimi açısından temsilde adaleti sağlayacak şekilde yeniden gözden geçirilmeli” ifadelerini kullandı.

venceleri sağlanmalı. Bazı yerlerde çalışanlar sürgün ediliyor. Örneğin bilgisayar işletmeni hayvan
barınağına gönderiliyor” diye konuştu.

Çalışma Hayatı ve Terör Raporu
Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın ayrıca geçtiğimiz günlerde açıklanan Çalışma Hayatı ve Terör
raporuna değindi. 2 yıl üzerinde çalışılan rapordan bazı başlıklar aktaran Yalçın, PKK’nın çözüm
sürecini akamete uğratmasından sonra 2015 yılında hayata geçirdiği çukur terörünü hatırlattı.
Yalçın bu dönemde Şırnak, Cizre, Silopi ve Nusaybin başta olmak üzere bazı bölgelerde 135 cami
ve 11 Kuran kursunun zarar gördüğünü 40 caminin ise yakıldığına dikkat çekti.
PKK’nın 2015-2016 yılları arasında sağlık çalışanlarını hedef aldığını aktaran Yalçın, 1 hastaneye
bombalı araçla saldırı düzenlendiği, 26 ambulansa silahlı saldırıda bulunulduğu ve 3 ambulansın
yakıldığı bilgisini paylaştı.
Eğitim çalışanlarının terörden en çok etkilenen
meslek gruplarından olduğunu vurgulayan Yalçın,
konuyla ilgili çeşitli rakamlar paylaştı. “283 eğitim
kurumu tahrip edildi. 63 okul ağır hasar görmüştür.
Öğretmenler katledilmiştir. Çalışma hayatına 61 ayrı
saldırı yapılmış 17 emekçi hayatını kaybetmiş, 41
emekçi yaralanmış ve 19 emekçi darp edilmiştir. 94
iş makinası yakılmıştır” diyen Yalçın, Memur-Sen’in
Çalışma Hayatı ve Terör başlıklı raporunu ILO Genel
Direktörü Guy Ryder’a takdim etti.
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12. Çalışma Meclisi Toplantısı Gerçekleştirildi
ILO’nun 100. yılında Daha Parlak Bir Gelecek İçin Çalışmak temasıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından düzenlenen 12. Çalışma Meclisi Ankara’da gerçekleştirildi. Bu kapsamda düzenlenen panelde Memur-Sen
Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Esen de konuşmacı olarak yer aldı.
Tarihe bakıldığında insana ve insanlığa zarar vermeyi amaçlayan kötü, sapkın ya da yönetilme imkanı yitirilmiş her eylemin genellikle “düşünceyi”,
“emeği”, “ekmeği” ve nihayet “adaleti” ve “bölüşmeyi” hedef aldığını ifade eden Esen şöyle devam etti: “Bütün bu hususlar üzerinden, geleceğe
yönelik her fikri ve fiili tasarımın, bu tasarımlara
yönelik ortaklaşma çabalarının temelde insanı,
emeği, onuru ve adaleti önceleyerek şekillenmesi, süreçlendirilmesi ve sonuçlanması hem her insanın hem de her kurumun “insani” sorumluluğu
olarak görülmelidir.”
ILO’nun 100. yılında Daha Parlak Bir Gelecek İçin Çalışmak temasıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından

Esen, “12. Çalışma Meclisi’nin ILO’nun kuruluşun

düzenlenen 12. Çalışma Meclisi Ankara’da gerçekleştirildi. Bu

100. Yılı kapsamında yapılacak etkinliklerin ve 108.

kapsamda düzenlenen panelde Memur-Sen Genel Başkan Yar-

Konferansın ana teması olan “İş’in Geleceği” konu-

dımcısı Mehmet Emin Esen de konuşmacı olarak yer aldı.

suna atıf yapacak şekilde “Çalışma Yaşamının Geleceği Küresel Komisyonu” tarafından hazırlanan

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk,

“Daha Aydınlık Bir Gelecek İçin Çalışmak” Raporu

ILO Genel Direktörü Guy Ryder, memur, işçi ve işveren sendi-

üzerinden çalışma hayatına yönelik fütürist bir ba-

kaları temsilcileri ve akademisyenlerin hazır bulunduğu panelde

kış çabasına davet etmesini önemsiyor ve doğru

konuşan Esen, Memur-Sen’in görüşlerini anlattı.

buluyoruz” diyerek, Memur-Sen olarak “emeği”
insanın var olmasıyla birlikte başlayan ilk, asli ve

Bilginin Değişim Hızı Arttı

sürekli eylemi olarak tanımladıklarını belirtti.

Dünyanın mevcuttaki jeo-politik düzleminde, diplomatik ilişki-

Bu yönüyle, İş’in Geleceği odaklı her tartışmayı,

ler sistematiğinde, siyasal ve ekonomik düzeninde gözle görülür

çalışmayı, çaba ve araştırmayı görevleri ve hedef

bir yıpranma ve denge yitimi olduğunu ifade eden Memur-Sen

eylemleri arasında değerlendirdiklerini kaydeden

Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Esen, diğer taraftan, he-

Esen, “Bu anlamda, panel kapsamında yapacağım

men her konuda insanlığın geçmişten bugüne ortaya koyduğu

sunumda; hem Küresel Komisyon tarafından ha-

deneyim ve birikimin kayda değer bulunma süresi azalırken, bil-

zırlanan önem ve değer atfettiğimiz rapora ilişkin

ginin değişim hızı da her an yeni bir güncelleme yapılmayı gerek-

değerlendirmelerimizi, önerilerimizi, tepkilerimizi

tirecek düzeyde hızlandığını belirtti.

ve çekincelerimizi hem de işin geleceği konusunda emek örgütü olmak noktasında, Türkiye’nin

Geleceğe dair öngörülerin değişme durumunda kaldığını kayde-

en büyük konfederasyonu olarak üstleneceğimiz

den Esen, zamanın akışında da “görece” kavramının karşılayama-

rollere ve beklentilerimize, hedeflerimize dair hü-

yacağı düzeyde bir hızlanmanın söz konusu olduğunu söyledi.

kümlere yer vereceğim” diye konuştu.
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Esen UGT Brezilya’nın 4.Olağan Kongresine Katıldı
Memur-Sen Heyeti, Brezilya’ya giderek burada gerçekleştirilen sendikal programlara katıldı.

UGT Brezilya’nın 4. Olağan Kongresi Praia Grande sehrinde, Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Esen’in
katılımıyla gerçekleştirildi. Kongre öncesi ILO’nun yüzüncü yılı dolayısıyla gerçekleştirilen, “Çalışmanın Geleceği” konulu
uluslararası konferans yapıldı.
Uluslararası konferansta, yeni teknolojilerin küresel ekonomiler üzerindeki artan etkisi üzerinde duruldu. Panelistler,
eğitimin çok önemli olduğunu vurgulayarak, sendikaların rolü konusunda, işveren örgütlerinin ve hükümetlerin ömür
boyunca eğitimi sağlamak durumunda olduklarını ve buna ilişkin yatırımların ısrarla teşvik edilmesi gerektiğini belirtti.
Bazı ülkelerde eğitime erişimi olmayan çalışanların gittikçe arttığını ifade eden panelistler, belirsiz bir iş güvencesinin
sendikaların rolünü ön plana taşıdığını ifade etti.
Uluslararası konferansa yirmiden fazla uluslararası heyet katıldı.
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ILO 108. Uluslararası Çalışma Konferansı Gerçekleştirildi
Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) 108. Uluslararası Çalışma Konferansı, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi’nde gerçekleştirildi. Konferans’ta Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Memur-Sen Genel Sekreteri Semih Durmuş, Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Esen de hazır bulundu

Son yıllarda Cenevre’de düzenlenen en yüksek düzeyli uluslara-

Çalışma hayatıyla ilgili uluslararası sözleşmelerin

rası etkinlik olma özelliği taşıyan ILO konferansının ana teması

yapıldığı ve ülkeler tarafından onaylanmış sözleş-

“İyi bir iş ile daha iyi bir gelecek inşa etmek” olarak belirlendi.

melerin ihlallerinin görüşüldüğü konferansta, herkes için iyi ve sürdürülebilir iş olanakları sağlamak

Türkiye’yi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın temsil ettiği

hedefiyle işin geleceği ele alındı.

konferansta hükümet adına Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler
Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk yer aldı. Geçtiğimiz yıl emek kesi-

Konferans kapsamında, 100. Yıl Belgesi Hazırlık

mini temsil eden Memur-Sen’in bu yıl katılımcı olarak yer aldığı

Komitesi, Çalışma Hayatında Şiddet ve Tacize

konferansta Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Memur-Sen

İlişkin Standart Belirleme Komitesi, Finans Ko-

Genel Sekreteri Semih Durmuş, Memur-Sen Genel Başkan Yar-

mitesi ve Standartların Uygulanması Komitesi

dımcısı Mehmet Emin Esen, Memur-Sen Dış İlişkiler Uzmanları

oluşturuldu.

yer aldı.
BM Cenevre Ofisi ve ILO’nun Cenevre’deki merKonferans Kapsamında Cenevre’de bulunan Memur-Sen heyeti

kezinde gerçekleştirilen konferansa, ILO’ya üye

bu sürede, dünyanın dört bir yanından gelen emek örgütleri ve

187 ülkeden 5 bin 700’den fazla işçi, işveren ve

bölgesel yapılarla ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

hükümet delegesinin katıldı.
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Memur-Sen Teşkilatı,
Ramazan Boyunca İftar Programlarında Buluştu
Memur-Sen Konfederasyonu, bağlı sendikalarıyla
birlikte, İstanbul’un ilçelerinde iftar programları
gerçekleştirdi.

günden bu yana da üyesi ve ülkesi için ter akıtan bir
teşkilat olarak yer kürede iz bırakmayı sürdürüyoruz. Hikayemiz, ülke üzerindeki vesayeti kaldırmak,
yeniden büyük Türkiye idealine doğru Türkiye’yi
taşımak üzere mücadeleyle başladı, bu soylu mücadelemizi sürdürüyoruz” diye konuştu.
Benimsedikleri sendikacılık anlayışının, nerede bir
mazlum varsa oraya ulaşmak olduğunu kaydeden
Yalçın, bu ilkeleri doğrultusunda kimsesizlerin kim-

Sultanbeyli

sesi olma yolunda gayret gösterdiklerini belirtti.
Yalçın, başladıkları noktadan bugüne baktıklarında

Ramazan coşkusunun yaşandığı iftar programlarında
Memur-Sen teşkilatları bir araya gelerek kamu görevlilerinin beklentileri ve 4.Dönem Toplu sözleşme görüşmeleri öncesinde istişareler gerçekleştirildi.
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Pendik, Üsküdar,
Kadıköy, Kağıthane, Küçükçekmece, Esenler, Beylikdüzü, Çekmeköy, Sancaktepe, Eyüp ve Sultanbeyli’de
gerçekleştirilen iftar programlarına katıldı.
Yalçın, bu ilçelerde yaptığı konuşmalarda önemli değerlendirmelerde bulundu.
Programlarda coşkulu teşkilata hitap eden Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, “Memur-Sen
ailesi olarak 27 yılı geride bıraktık. Kurulduğumuz

Esenler

büyük yollar kat ettiklerini, birçok kazanımın altında
Memur-Sen olarak imzalarının olduğunu söyledi.
Ülkenin tüm kırılma anlarında Memur-Sen Ailesi’nin
milli iradeden yana olduğunu belirten Yalçın sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Hiçbir zaman milletin karşısına geçmedik. Çünkü bizim hikayemiz işi millet,
derdi millet, kendi millet, yükü yeniden medeniyet
mefkuresine dayanıyor. Bundan dolayı en kritik süreçlerde en omurgalı duran teşkilatlardan olduk.”

Belediyelerde Ciddi Zulümler Var
Ülkenin geliştiğini ve değiştiğini düşündükleri anda
Esenler
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günlerde yaşanmaya başladığına dikkat çeken Yalçın, “Ben isterdim ki üniversite önlerine turnike koyanlar, ikna odaları kuranlar ve bu ülkeyi yaşanmaz
hale getirenler yaptıklarından utansınlar ve aradan
geçen hoşgörü zamanlarından nasiplerini alsınlar
ama bunun böyle olmadığını 31 Mart seçimlerinin
ardından belediyeleri değişen yerlerde çok ciddi sıkıntılarla yüzleştiğimizde gördük” diye konuştu.

Kağıthane

Küçükçekmece
Çekmeköy

Mart’ın sonu bahar diyenlerin kara kışı getirdiğini
belirten Yalçın, belediyelerdeki baskılara, zulümlere
ve tehditlere vurgu yaptı. Yalçın, “Ortada ciddi bir
zulüm var” dedi.

Gayret Yoksa, Hayret Vardır

Pendik

Bu noktada hiçbir adaletsizliğe imkân vermeksizin gayret göstermek gerektiğine işaret eden Yalçın, “Gayret yoksa hayret vardır, rehavetin olduğu
yerde felaket yakındır. Bananeciliğin olduğu yerde,
elini taşın altına koymakta sakınmanın olduğu yerde, Türkiye çok daha iyi noktalara gelme hedeflerini
gerçekleştiremez” ifadelerini kullandı.
Yenikapı

Küçükçekmece

Beylikdüzü
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Yalçın: Din Eğitimine Alerji Objektiflik Değil Obsesifliktir
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Diyanet-Sen Başkanlar Kurulu Toplantısı’na katıldı. Bir eğitim sendikasının 4-6
yaş erken çocukluk eğitiminde din eğitimi talebinin karşılanması için Milli Eğitim Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığının ortak protokol yapmasını yargıya taşımasını eleştiren Genel Başkan Yalçın; “Bakanlık bir çok kamu kurumu ile
protokol yapıyor ve talep çerçevesinde adımlar atıyor. Bunları meşru görüp, DİB ile yapılanı meşru görmemek din ile
diyanet ile millet ile sorunum var demektir. Din eğitimine alerji objektiflik değil obsesifliktir” dedi.
ramının yürütmesinin durdurulması ve iptali için
Danıştay’a dava açmasıyla ilgili de konuşan Yalçın,
“Dün üniversite önüne turnike koyanlar, katsayı barikatı uyduranlar, İHL düşmanlığı yapanlar,
üniversite kampüslerini kışlaya çevirenler ve ikna
odaları adı altında imha süreçleri yürütenler ve
kamusal alan yalanına sarılanlar, sınavlara annelerin başörtülü girmesini bile mahkemeye taşıyanToplu Sözleşmede tabandan tavana talep örgütlemesi için “Talebiniz Teklifimiz Olsun” çerçevesinde önerilerin gözden geçirildiği
Diyanet-Sen Başkanlar Kurulu Toplantı’sı Ankara’da gerçekleşti.
Toplantıya Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Memur-Sen
Genel Başkan Yardımcısı ve Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet Bayraktutar, Diyanet-Sen Genel Başkan Yardımcıları ve 81

lar kimler ise din eğitimine ve dine alerji duyanlar,
Anadolu’nun kabul görmüş değerlerine mesafe
koyanlar aynı çevreler. Sorsanız bu yaptıklarını
bilimsel temele dayandırmak için zırvalar ve objektif pozu vermek için çabalarlar” diye konuştu.

ilin şube başkanı katıldı.

Toplu Sözleşmede Beklentilerimizin
Karşılanmasını İsteyeceğiz

Diyanet-Sen Sorunları Sıralamıyor Kazanımlarını Sayıyor

Ağustos ayında gerçekleştirilecek Toplu Sözleş-

Din görevlilerinin geçmişte çok ciddi özlük, mali ve sosyal haklar
açısından sorunları olduğunu vurgulayan Yalçın, Diyanet-Sen’in
16 yıllık yetki döneminde sorunların tartışıldığı zemini , kazanımlarının sayıldığı zemine çevirdi. “Özlük iyileşmesinde sizin teriniz
var. Temel hak ve hürriyetlerin alanının genişlemesinde sizin yeriniz var. Kazanımların altında, ülkenin korku tünelinden çıkışında, zor zamanlarda hesabi değil hasbi duruşta sizin imzanız var”
diyen Yalçın, “Öyleyse üyeyi de ülkeyi de rahatlatan adımların
altında teriniz, yeriniz ve imzanız vardır. Bugün diyanet ve vakıf
görevlilerini rahatlatan ne kazanım varsa bu sizlerin eseri. Diyanet-Sen olarak sorun sıralamıyor adeta kazanım sayıyorsunuz”
ifadelerini kullandı.

Din Eğitimine Alerji Objektiflik Değil Obsesifliktir
Bir eğitim sendikasının Milli Eğitim Bakanlığı’nın düzenlediği ve
bir protokol çerçevesinde Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından
yürütülen 4-6 yaş grubu çocuklar için Kur’an Kursu eğitim prog100 | Memur-Sen Bülten 2019

me’ye değinen Yalçın, “5.Dönem Toplu Sözleşme
süreci hazırlıklarımızla fiilen başlamıştır. Resmi
başlangıç sürecine haftalar var. 1 Ağustos’ta başlayacak toplu sözleşme için sendikalarımız talep
örgütlemesini ve mutfak çalışmasını yapıyorlar.
Diyanet-Sen Başkanlar Kurulu bu anlamda müzakerelere vesile olacak. Toplu sözleşmede beklentilerimiz karşılansın diye 11 hizmet kolu için
birlikte Memur-Sen olarak gayret göstereceğiz.
Gayretleriniz, hazırlık çalışmalarınız hayırlara vesile olsun” şeklinde konuştu.
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“İçişleri Bakanlığı’nı Anayasal Hakları Ayaklar Altına
Alanlara Karşı Göreve Çağırıyoruz”

31 Mart Yerel Seçimlerinden sonra yönetim değişikliğine uğrayan bazı belediyelerde Memur-Sen üyelerine yönelik
sendikal baskı ve yıldırmalar devam ediyor. Bu yıldırma politikaları ve bazı belediyelerde yaşanan sürgünlere karşı
Memur-Sen’e bağlı Bem-Bir-Sen tarafından Ankara Adliyesi’ne suç duyurusunda bulunuldu ve Levent Uslu tarafından bir basın açıklaması gerçekleştirildi. Daha sonra ise, Memur-Sen tarafından İçişleri Bakanlığı’na Soruşturma
İnceleme Talebinde Bulunuldu. Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Soner Can Tufanoğlu tarafından İçişleri Bakanlığı’na sunulan İnceleme Soruşturma Talebi’nin ardından Bakanlık önünde basın açıklaması gerçekleştirildi.
Basın açıklamasında konuşan Memur-Sen Genel Başkanı Ali
Yalçın, “Sömürü düzenine karşı, ekmeğe ve emeğe yapılan saldırılara karşı, sahtekarlıklara, düzenbazlıklara karşı omuz omuza
direnecek, hep birlikte kazanacağız! Zulme karşı yargı ve idari
bütün yolları kullanmaya devam edeceğimizi, bu saldırılar karşısında susmayacağımızı, meydanları zalimlere dar edeceğimizi,
zulme pabuç bırakmayacağımızı tekrar ilan ediyoruz. İçişleri Bakanlığı’nı anayasal hakları ayaklar altına alanlara karşı göreve çağırıyoruz! Ve bütün onurlu emekçileri, emeğe ve ekmeğe yapılan
sistematik saldırılara karşı dayanışmaya davet ediyoruz” dedi.
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın tarafından gerçekleştirilen
Basın açıklamasında sık sık sloganlar atılarak sendikal baskılar
protesto edildi.

Sendikal Baskılar, Kıyıma Dönüştü
Yalçın, “31 Mart seçimleri, birçok belediyenin partiler arasında
el değiştirmesiyle sonuçlandı. Memur-Sen olarak bizler demokrasinin bir sonucu olan bu durumu milli iradenin tecellisi olarak
değerlendiriyoruz. Buna karşın, el değiştiren bazı belediyelerde,
Bem-Bir-Sen ve Hak-İş üyesi çalışanlara yönelik baskı, tehdit,

mobbing, işten çıkarma gibi insanlık dışı tavır ve
tutumlar millet iradesine gölge düşürmektedir.
Söz konusu belediyelerde örgütlenme özgürlüğü
ve sendikal haklar ile çalışma hakkına yönelen saldırılar çok ciddi boyutlara ulaşmış, adeta bir kıyıma dönüşmüştür” ifadelerini kullandı.

Binlerce Üyemiz İstifa Baskılarına Direniyor
Söz konusu saldırıların en çok; işten çıkarma,
üyesi olunan sendikadan istifa ettirilip başka
sendikalara üye olmaya zorlanma, sürgün, uy2019 Memur-Sen Bülten | 101
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gun olmayan görevlere atama, mobbing, baskı, şiddet ve teh-

korunması konusunda göreve davet ediyoruz. Şu

dit şeklinde kendisini gösterdiğini kaydeden Yalçın, “Türkiye’de

hususu bir kez daha vurgulamak istiyoruz; Sendi-

sendikalaşma oranlarının yükselmesinde en büyük emeğe sahip

kal haklara yapılan saldırılar münferit değil siste-

olan Memur-Sen’e bağlı Bem-Bir-Sen’den bu güne kadar: 30

matiktir” şeklinde konuştu.

sözleşmeli personelin sözleşmeleri feshedilmiş, işten çıkarılmışlardır. 100’e yakın sendika yöneticimiz sürgün edilmiştir. Baskı,

Halka hizmet için tesis edilmiş belediyelerin, hal-

tehdit ve şantaj yoluyla yaklaşık 7 bin üyemiz istifa ettirilmiştir.

kın ekmeği ile oynaması, emekçiye belediyeleri

Binlerce üyemiz de istifa baskılarına direnmektedir. Aynı şekilde

dar etmesi, belediye gücünü baskı ve zorbalığa

Hak-İş Konfederasyonuna bağlı Hizmet-İş Sendikasına üye 742

dönüştürmesinin kabul edilemez bir insanlık suçu

işçi acımasızca işten atılmış, 50 sendika üyesi korkakça sürgün

olduğunu sözlerine ekleyen Yalçın, seçimden

edilmiş, 12.500 kişi ise baskıyla ve tehdit yoluyla ahlaksızca isti-

önce, “martın sonu bahar” diyerek millete baharı

fa ettirilmiştir” diye konuştu.

müjdeleyenlerin, geldiğimiz noktada emekçilere
kara kışı yaşattıklarını vurguladı.

CHP, HDP ve İYİ Partili belediyeler ile siyasi partilerin yandaşı
olan sendikaların ele ele vererek sendika değiştirme baskılarının

Yaşasın Onurlu Direnişimiz

yaşandığını ifade eden Yalçın, geçmişte olduğu gibi bugün de
milletin iradesinin yok sayılmaya çalışıldığını belirtti

Yalçın sözlerini şu şekilde noktaladı: “Sömürü düzenine karşı, ekmeğe ve emeğe yapılan saldırılara

“Emeğe ve ekmeğe kasteden emek hırsızları, o makamlarda ra-

karşı, sahtekarlıklara, düzenbazlıklara karşı omuz

hat oturamayacaklar, zorbalığın hesabını verecekler” diyen Yal-

omuza direnecek, hep birlikte kazanacağız! Zul-

çın, “Zulüm zorbanınsa meydan bizimdir! Emek ve emekçinin

me karşı yargı ve idari bütün yolları kullanmaya

haklarını ağızlarından düşürmeyenlerin emeğe, alın terine ve

devam edeceğimizi, bu saldırılar karşısında sus-

örgütlenme hakkına bu denli saldırıları elbette karşılıksız kalma-

mayacağımızı, meydanları zalimlere dar edece-

yacak, meşru her platformda hesabı sorulacaktır. Bu vesileyle

ğimizi, zulme pabuç bırakmayacağımızı tekrar

bugün Ankara Adliyesi’nde Bem-Bir-Sen gerekli suç duyurusu

ilan ediyoruz. İçişleri Bakanlığını anayasal hakları

ve şikâyette bulundu. Şimdi de biz İçişleri Bakanlığı’na söz ko-

ayaklar altına alanlara karşı göreve çağırıyoruz!

nusu baskılar, örgütlenme özgürlüğüne yönelik müdahaleler ve

Ve bütün onurlu emekçileri, emeğe ve ekmeğe

işten çıkarmalarla ilgili idari inceleme ve soruşturma başlatılması,

yapılan sistematik saldırılara karşı dayanışmaya

yaşanan zulümler karşısında harekete geçilmesi için başvuruda

davet ediyoruz. Biz İçişleri Bakanlığına inceleme

bulunduk. Türkiye bir hukuk devletidir. Örgütlenme özgürlüğü

soruşturma talebimizi sunarken emekçilerden

ve sendikal haklar anayasal haklardandır ve bu haklar devletin

özür dilemeyen, yaptıkları baskıları sürgünlerden

teminatı altındadır. Bu alan, idarecilerin keyfine bırakılabilecek

işten çıkarmalardan geri adım atmayanların İstan-

bir alan değildir. Aksi takdirde hiçbir anayasal hakkımız güvende

bul’da reklam yüzlerin göstermeye devam ettik-

olmaz. Bu nedenle bugün İçişleri Bakanlığı’nı anayasal hakların

lerini görüyorum. Buradan İstanbul’da ki emekçileri uyarıyorum; Reklam yüzleri tatlı gelebilir ama
gerçek yüzleri çok acı. Bu “derman belediyeciliği”
değil Sayın Kılıçdaroğlu, bunun adı “Sürgün belediyeciliği”. Eylemliliğimiz devam edecek; Sendikal
baskılara ilişkin raporumuzu yarın İstanbul’da kamuoyu ile buluşturuyoruz. Perşembe günü işimizi
bırakıyor ve Bolu’dan Ankara’ya yürüyen emek ve
adalet talebine ilişkin sesini duyurmaya çalışan
Hak-İş’li emekçilerin yürüyüşüne katılıyoruz ve
“İşçi-Memur omuz omuza” diyoruz. Kahrolsun
emek hırsızlığı! Yaşasın onurlu direnişimiz!”
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Mursi İçin Gıyabi Cenaze Namazı Kılındı
Kılınan gıyabi cenaze namazının ardından konuşan
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Muhammed
Mursi’nin meşru cumhurbaşkanlığını engellemek
için dünyanın bütün emperyal güçleri ve işbirlikçilerinin hep birlikte kirli bir kumpas kurduklarını
ifade etti.
Darbeyle görevinden uzaklaştırmakla yetinmeyip,
hapishane şartları altında hastalıkla yaşamasına
Mısır’da ilk defa 17 Haziran 2012 yılında yapılan demokratik seçimlerle cumhurbaşkanlığını kazandığı günün 8’inci yıl
dönümünde darbeyle iktidara gelen hükümetin mahkeme
salonunda hayatını kaybeden seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için tüm Türkiye ayağa kalktı. Farklı yerlerde
kılınan gıyabi cenaze namazlarının adreslerinden biri de Ankara’daki Mısır Büyükelçiliği önüydü.
Mısır’ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin mahkeme salonunda hayatını kaybetmesi sonrasında Türkiye genelinde gıyabi cenaze namazları kılındı. Ankara’da Mısır Büyükelçiliği önünde kılınan cenaze namazına katılan Memur-Sen Genel
Başkanı Ali Yalçın, “Mursi, zindanda her gün bir dava arkadaşının

yol açtıklarını belirten Yalçın, Mursi’nin dünyanın
umursamaz bakışları, ümmetin suskunluğu arasında yavaş yavaş öldüğünü, katledildiğini belirtti.
“Muhammed Mursi, bu süreçte asla boyun eğmedi, dik durdu, zillete karşı izzeti tercih etti”
diyen Yalçın, “Mursi, zindanda her gün bir dava
arkadaşının idamına şahid oldu. Ama yılmadı, ama
susmadı! ‘Ey İslam ümmeti, suskunluğunuz bizi
öldürüyor’ diyen Şeyh Ahmed Yasin gibi, O da
sevdasıyla yaşadığı ümmete sitem ediyordu” diye
konuştu.

idamına şahid oldu. Ama yılmadı, ama susmadı! ‘Ey İslam ümmeti, suskunluğunuz bizi öldürüyor’ diyen Şeyh Ahmed Yasin gibi,
O da sevdasıyla yaşadığı ümmete sitem ediyordu” ifadelerini
kullandı.
Memur-Sen’in de aralarında bulunduğu STK’lar tarafından organize edilen gıyabi cenaze namazı ve protesto eylemine Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Memur-Sen Genel Başkan
Yardımcısı Levent Uslu, STK temsilcileri çok sayıda vatandaş
katıldı. Vatandaşlar Muhammed Mursi’nin fotoğraflarının bulunduğu dövizlerle Mısır Büyükelçiliği’ne mesaj gönderirken,
sloganlarla hukuksuz mahkeme sürecini ve darbeci yönetimi
protesto etti.
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Belediyelerde Sendikal Baskılar Raporu Açıklandı
Memur-Sen’e bağlı Bem-Bir-Sen tarafından 31 Mart’tan sonra yönetim değişikliğine uğrayan belediyelerde yaşanan
sendikal baskılarla ilgili hazırlanan rapor, İstanbul’da kamuoyuna açıklandı. Raporda, 31 Mart Yerel Seçimleri’nden
sonra yönetim değişikliğine uğrayan belediyelerde yaşanan sendikal baskılarla ilgili bilgilere yer verildi.

İstanbul’da bir otelde gerçekleştirilen Belediyelerde Sendikal Bas-

“Yıllarca emek ve emekçiyi sermaye edinenler ge-

kı Raporu’nun basın toplantısına Memur-Sen Genel Başkanı Ali

linen noktada emekçinin celladı, emeğin düşmanı

Yalçın, Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı ve Bem-Bir-Sen Ge-

olmuştur” diyen Yalçın, ana muhalefet partisine

nel Başkanı Levent Uslu, Bem-Bir-Sen yönetim kurulu üyeleri, iş-

seslenerek “Sayın Kılıçdaroğlu grup toplantısın-

yeri temsilcileri, akademisyenler, çalışma hayatı uzmanları katıldı.

dan çok kalın puntolarla cümleler kuruyor. Günlerdir emekçiler sesini duyurmaya çalışıyor. Dün

Basın toplantısında konuşan Memur-Sen Genel Başkanı Ali

adliyenin ve içişleri bakanlığının önündeydik. On-

Yalçın, emek hareketi olarak baskıların yaşandığı bir süreçten

dan önce belediyelerin önündeydik. Hiçbir cümle

geçtiklerini ifade ederek “Stresli günlerden geçiyoruz emek

kurmadı bugüne kadar. Belediye başkanlarına,

hareketi, sendikal hareketler olarak. Daha stresli günlerin bizi

‘sendikal baskı yapmayın, emekçinin düşmanı

beklediğine ilişkin çalışanlar kendi aralarında konuşuyorlar. Bu

olmayın’ demiyor” diye seslendi. Raporun basın

ortam çalışanların psikolojisini bozmuş ve ne yazık ki onların

toplantısında konuşan Bem-Bir-Sen Genel Baş-

çalışma huzurunu ortadan kaldırma boyutuna gelmiş durumda”

kanı Levent Uslu, seçilen yeni belediye başkan-

diye konuştu.

larının özellikle CHP ve HDP’li belediyeler başta
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olmak üzere Bem-Bir-Sen üyelerine ve yöneticilerine yönelik

tirildiği bilgisi paylaşıldığı raporda “Demokrasi ve

sendikal baskılar yaptığını ifade ederek “Propaganda sürecinde

özgürlük kavramlarını ağızlarından düşürmeyen

demokrasinin erdemlerinden bahsedenlerin, farklılıklara taham-

siyasi parti ve sendikaların, emekçileri işten çıkar-

mülden bahsedenlerin, hayat tarzı ve tercihlerinde baskı altında

ma ve sürgün etme tehdidiyle kendi sendikaları-

olduklarını söyleyenlerin bugün tabiri caizse intikam duygusuyla

na geçmeye zorlamaları sendikal haklara aykırılık

hareket ettiklerine üzülerek şahit oluyoruz” şeklinde konuştu.

teşkil etmektedir” ifadelerine yer verildi.

Belediyelerde Sendikal Baskılar Raporu Paneli
Raporun kamuoyuna açıklanmasının ardından ise Belediyelerde
Sendikal Baskılar Raporu’nun panel kısmına geçildi. Dr. Murat
Yılmaz’ın moderatörlüğünü yaptığı panelde; Çalışma Hayatı Uzmanı Tarkan Zengin, Star Gazetesi yazarı Fadime Özkan, Ülke Tv
Genel Yayın Yönetmeni ve Yeni Şafak Gazetesi Yazarı Hasan Öztürk, Yeni Şafak İnternet Yazı İşleri Müdürü Ersin Çelik’in katılımcı
olduğu panelde belediyelerde yaşanan sendikal baskılar ele alındı.
Çalışma Hayatı Uzmanı Tarkan Zengin tarafından açıklanan raporda Bem-Bir-Sen üyesi 7000 kamu görevlisinin istifa ettirildiğini, 100’e yakın sendika yöneticisinin sürgün edildiğini, 53
sözleşmeli personelin işten çıkarıldığı bilgilerine yer verildi.
Raporda özellikle, İstanbul-Esenyurt, Ankara-Elmadağ, Bilecik-Bozüyük, Antalya, Tunceli ve Eskişehir – Odunpazarı belediyelerinde yaşanan sendikal baskıların ayrıntıları yer aldı.
Kamu görevlilerinin yanı sıra belediyelerde çalışan işçilere yönelik baskılara ilişkin veriler de yer aldı. Hak-İş Konfederasyonuna
bağlı Hizmet-İş Sendikasına üye 742 işçinin işten atıldığı, 50
sendika üyesi sürgün edildiği, 12.500 üyesi ise baskıyla istifa et2019 Memur-Sen Bülten | 105
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Yalçın İstanbul’dan
Sendikal Zorbalığın Mimarlarına Seslendi
Büro Memur-Sen’in İstanbul Buluşmasında konuşan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, “Bu baskılar devam ederse, örgütlü gücümüzü sahaya yansıtmaktan geri durmayacağız. Emekçi ile dalga geçilmez. Emekçinin ekmeğine göz
dikilmez. Emekçinin örgütlü gücü hafife alınmaz” diye konuştu.

Büro Memur-Sen tarafından İstanbul’da düzenlenen Teşkilat
Buluşması, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Aile, Çalışma
ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Memur-Sen
Genel Sekreteri Semih Durmuş, Büro Memur-Sen Genel Başkanı
Metin Yılancı, şube yönetimleri, işyeri temsilcileri ve çok sayıda
üye katıldı.
Coşkulu kalabalığa hitap eden Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, bugün İstanbul’da açıklanan Belediyelerde Sendikal Baskılar
Raporu’na değinerek “31 Mart’tan 19 Haziran’a kadar yaşananlar, bugün raporu paylaştık, hakikaten akla ziyan işler dönüyor.
Bilgisayar işletmeni bir arkadaşımız hayvan barınağına, kültür turizmde çalışan arkadaşımız park ve bahçelere gönderiliyor. Sürgünlerin sayısı 100’ü geçti. Bem-Bir-Sen’den istifa ettirdikleri sayı
7000’i, Hak-İş’ten istifa ettirdikleri sayı 12500’u buldu” ifadelerini

Yalçın, yaşanan sendikal baskılara ilişkin Kılıçdaroğlu’nun baskı yapan belediyelere çağrıda bulunması
gerektiğini ifade etti. Yalçın “Memur-Sen olarak
uyarıyoruz. Bu baskılar devam ederse, örgütlü gücümüzü sahaya yansıtmaktan geri durmayacağız.

kullandı.

Emekçi ile dalga geçilmez. Emekçinin ekmeğine

Anamuhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Memur-Sen’i sendi-

maz” diye seslendi.

ka olarak görmüyoruz” sözlerini hatırlatan Yalçın, “Memur-Sen’i
sendika olarak kabul etmeniz için 28 Şubat’taki 5’li çeteden biri
olmak, sokağı ısıtıp “Silahlı kuvvetler tamam sıra sivil kuvvetlerde” denilen bir ortamda darbeye çanak mı tutmamız lazım?” diye
sordu.
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göz dikilmez. Emekçinin örgütlü gücü hafife alın-

aşanan hukuksuzlara karşı adalet yolunu aşındıracaklarını belirten Yalçın, emeğin örgütlü gücünü
yansıtmak için Hak-İş’in gerçekleştirdiği Emek ve
Adalet Yürüyüşü’ne de destek olacaklarını duyur-
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du. “Memur-Sen olarak zulme karşı direnecek, örgütlü gücümüzle
karşı koymanın yanında yargı ve idari bütün yolları kullanmaya devam edeceğiz. Baskılar bizi asla yıldıramayacak. Emeğin düşmanı,
emekçinin celladı olanlar bedelini ödeyecekler. Örgütlü gücü kimse hafife almasın. Bu gücün ne kadar büyük olduğunu göstermek
için yarın Hak-İş’in Bolu’dan başlattığı yürüyüşe destek olacak,
işçi memur omuz omuza diyerek zorbalara sesleneceğiz” şeklinde
konuştu.

Selçuk: Baskılara Boyun Eğmeyin

birisi. Memur ve işçilerimizin kendi düşünceleri
doğrultusunda özgürce istedikleri sendikaya üye

Programa katılan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zeh-

olması esastır. Bakanlığın bu konudaki denetim

ra Zümrüt Selçuk ise geçtiğimiz günlerde çıkarıldığı darbe mah-

mekanizmaları ile beraber sizlerin yanındayız. Siz-

kemesinde hayatını kaybeden Mısır’ın eski devlet başkanı Mu-

ler de sendikanızdan istifa etmeye yönelik baskı-

hammed Mursi’yi anarak konuşmasına başladı. Selçuk, Mursi’nin

lara karşı boyun eğmeyin. 657 sayılı kanun sizin

arkadaşları ve Mısır halkının acılarını paylaştıklarını ifade ederek

arkanızda” ifadelerini kullandı.

“Vesayet odaklarını, darbelerin en iyi biz biliyoruz. 27 Mayıs’ı, 80
darbesini, 28 Şubat’ı ve 15 Temmuz’u yaşamış bir millet olarak
Mursi ve arkadaşlarını en iyi biz anlıyoruz aslında. Çünkü demok-

Yılancı: Kadronun
Güvencesini Sağlamalıyız

rasinin değerini çok iyi biliyoruz” şeklinde konuştu.
Büro Memer-Sen Genel Başkanı Metin Yılancı,
Demokrasi mücadelesinde Memur-Sen gibi sivil toplum örgütle-

yaptığı konuşmada Büro Memur-Sen’in her plat-

rinin önemine dikkat çeken Selçuk, “Bu mücadelede Memur-Sen

formda emeğin ve hakkın savunucusu olmaya

gibi onurlu bir duruş ortaya koyan STK’lara çok teşekkür etmek

devam edeceğini belirterek, “31 Mart seçimleri

istiyorum. Memur-Sen her zaman demokrasimizin, çalışma ve

gösterdi ki, sözleşmeli istihdamı keyfi uygulama-

toplumsal hayatımızın güvencesi oldu. Toplumun tüm kesimlerini

lara kapı aralamaktadır. Özgürlük, demokrasiyi ağ-

doğrudan ve dolaylı olarak ilgilendiren konularda öncü rolü üst-

zından düşürmeyenler göreve geldiklerinde, baskı,

lendi” dedi.

sürgün mobbinge başvurdu. Baskı ve yıldırmalara
boyun eğmemeliyiz. İşten çıkarmalar ve sürgünler,

Belediyelerde yaşanan sendikal baskılara değinene Selçuk, sendi-

iş güvencesinin ne kadar önemli olduğunu gös-

kal özgürlüğün anayasada teminat altına alındığını belirterek “Be-

terdi. ‘Görülen lüzum üzerine işinize son verildi’

lediyelerde çalışan kardeşlerimizin baskıyla üye oldukları sendi-

denilerek kapı dışı edilmelerin önüne geçmek için

kalardan istifaya zorlandıklarını üzüntüyle takip ediyoruz. İstediği

sendikalılaşmayı genişletmeli ve kadronun güven-

sendikaya üye olmak anayasada yer verilen temel özgürlüklerden

cesini sağlamalıyız.” şeklinde konuştu
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Genel Başkan Yalçın,
Bolu’da İşlerine Son Verilen Emekçilerle Biraraya Geldi
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Bolu’da işlerine son verilen emekçilerle biraraya geldi. Yalçın işçilere karanfil
vererek, “Eyleminizde sonuna kadar yanınızdayız” mesajı verdi.

sizlerin yanınızdayız. Haklısınız ve hukukunuzu
koruma mücadelenizi saygın bir eylem olarak görüyoruz” diye konuştu.

Tüm Emekçilerin Sesi Olacağız
Gazetecilerin de sorularını yanıtlayan Yalçın, 1
Mayıs’ta Şanlıurfa’dan tüm emekçilerin sesi olacaklarını deklare etti. Yalçın, “1 Mayıs’ta oradan
baskıya ya da işten çıkarılmaya maruz kalmış tüm
31 Mart yerel seçimlerinin ardından emek dünyasına dair baskı ve işten çıkarmalar sürüyor. Geçtiğimiz günlerde de Memur-Sen, farklı illerde belediyelerdeki sendikal baskıları kınayan
eylemler gerçekleştirmişti.
Son olarak Genel Başkan Ali Yalçın, Bolu’da işlerine son verilen
belediye emekçileriyle biraraya geldi.
31 Mart’tan sonra Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, notere
giderek, kimsenin işine son vermeyeceklerini açıklamıştı.
Buna karşın görevlerine son verilen emekçilerle biraraya gelen
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, “Memur-Sen olarak, sizleri
destekliyoruz. Kimsenin aşına kimsenin işine dokunulmasını istemiyoruz. Sizler evinize helal ekmek götürmenin peşindesiniz.
Alınteriyle mücadele veriyorsunuz. Burada işten çıkarmaların
yapılmasını kabul etmiyoruz” ifadelerini kullandı.
Seçimlerle siyasi değişimlerin olabileceğini ancak emekçinin hukukuna dokunulmaması gerektiğinin altını çizen Yalçın, “Özellikle sayın belediye başkanının Kur’an öperek topluma düzgün
mesajlar vermeye çalışıp daha sonrasında da bunları yapması
oldukça yanlıştır. Öptüğü kitapta bunların yeri yok. Notere gidip söz verip, çalışanların hakkını koruyacağız demesinin ardından bu tip bir işten çıkarma yapması kabul edilebilir değil.
Memur-Sen olarak bizler, Hak-İş’e bağlı Hizmet-İş üyeleri olarak
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diğer çalışanların da çığlıklarını paylaşacağız. Tüm
emek örgütlerinin Bolu’daki bu kıyımı da gündemlerine almaları boyunlarının borcudur. Bizim
için işçi olması kamu görevlisi olması fark etmez,
emekçi olması yeterlidir. Herhangi bir siyasi değişiklikte böylesine bir kıyım yapılması asla kabul
edilemez. Bu durum Bolu’ya da seçim öncesi verilen sözlere de yakışmadı” diye konuştu.

Memur-Sen Bülten 2019

İşçi ve Memurlar, Omuz Omuza

Emek ve Adalet İçin Yürüdü

Hak-İş’in Bolu’dan başlattığı ‘Emek ve Adalet Yürüyüşü’, 10’uncu
gününde Memur-Sen’in katılımı ile devam etti. İşçi ve memurlar, hem işçilerin belediyelerdeki işlerinden çıkarılmasını hem de
memurlara yönelik sendikal baskı ve sürgünleri protesto etti.
Hak-İş ve Memur-Sen üyeleri, “İşçi memur omuz omuza”, “Hak
Emek Adalet” sloganları atarak sendikal zorbalık yapan belediyelere tepki gösterdi.
Partisi değişen belediyelerde işçilere ve memurlara yönelik sendikal baskı, tehdit, şantaj ve sürgünlere yönelik tepkiler sürüyor.
Bu kapsamda işçi kıyımlarına karşı yürüyen Hak-İş’e, yürüyüşlerinin 10’uncu gününde Memur-Sen de destek verdi. Coşkulu kitlelerin biraraya geldiği “Emek ve Adalet Yürüyüşü”nde,
binlerce emekçi, “İşçi-Memur Omuz Omuza” sloganları atarak,
baskılara tepki gösterdi.Ardından bir araya gelen teşkilatlar, basın açıklaması alanında buluştu. Memur-Sen Genel Başkanı Ali
Yalçın ve Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, önemli değerlendirmelerde bulundu.
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Gerçek Yüzleri Ortaya Çıktı
Yalçın, CHP Liderine seslenerek, emekçilere yönelik yürütülen baskılara, ses çıkarıp çıkarmayacağını sordu. Demek ki seçim öncesi işçilerin
yanındayız açıklamalarının reklam yüzü olduğunu
vurgulayan Yalçın, “Şimdi gerçek yüzleri ortaya
çıktı” dedi.
23 Haziran seçimlerinin de bu noktada önem taYalçın, Hak-İş belediyelerde 31 Mart’tan sonra işten çıkarmalara karşı direnmek ve emekçilerin sesi soluğu olmak için, Bolu’dan yola çıktı ve Bolu’da işlerine son verilen emekçiler için,
Türkiye’nin birçok yerinden sesini yükselterek yaşananlara tepki
gösteriyor.

Bu Yürüyüş, Onurlu Bir Yürüyüştür
Bu onurlu yürüyüş için Hak-İş’in ter akıttığını belirten Yalçın,
Memur-Sen olarak kendilerinin de bu yürüyüşe destek verdiklerini ifade etti. Yalçın, belediyelerdeki baskılara karşı, Memur-Sen
olarak günlerdir seslerini yükselttiklerini ifade etti. Yalçın, “Yürüyüşün 10’uncu gününde işçi-memur omuz omuza diyerek Hakİş’in başlattığı emek ve adalet yürüyüşüne biz de katıldık” diye
konuştu.

Emekçinin Yazını Karakışa Döndündürdüler
“Belediyelerdeki seçim öncesi Mart’ın sonu bahar olacak diyenler, emekçilerin yazını kara kışa çevirdi. Zulüm getirdiler, baskı
ve şantaj, sürgün getirdiler” diyen Yalçın, iki gün önce adliye
önünde ve İçişleri Bakanlığı önünde basın açıklamaları gerçekleştirerek, yaşananlara sessiz kalmayacaklarını da gösterdiklerini
vurguladı.
Hak-İş’e üye emekçilerden işlerine son verilenlerin sayısının
750’yi bulduğunu hatırlatan Yalçın, Bem-Bir-Sen’den de 7 bini
aşkın üyenin istifa ettirildiğini ve 100’ü aşkın sendika yöneticisinin sürgün edildiğini ifade etti. Yalçın bu işten almaların da sebebinin, “Gereken lüzum üzerine” olarak açıklandığını kaydetti.
Konuşması sloganlarla bölünen Genel Başkan Ali Yalçın, baskılara boyun eğmeyeceklerini belirterek, örgütlü güçleriyle alanlarda olacaklarını, yılmayacaklarını ifade etti.
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şıdığını ifade eden Yalçın, yaşanan bu deneyimin,
23 Haziran sonrası için de emekçilere önemli mesajlar verdiğini söyledi.
Coşkulu kalabalık sık sık sloganlar atarak, “Baskıya
Dur De” , “Vur Vur İnlesin, CHP Dinlesin” , “Güçlü
Memur, Güçlü Memur-Sen” mesajı verdiler.

“Biz Güç Verdiniz, Heyecan Verdiniz”
Konuşmasına Memur-Sen ve üyelerine teşekkür
ederek başlayan Hak-İş Genel Başkanı Mahmut
Arslan ise “Bolu’dan Ankara’ya yürüyüşümüzün 10.
Günü’nde bizlerle beraber oldunuz, bizi karşıladınız,
bize umut, güç ve heyecan verdiniz. Allah sizlerden
razı olsun, hoş geldiniz, şeref verdiniz” dedi.
Arslan, 31 Mart’tan sonra henüz mazbatalarını almadan zulme, haksızlığa uğrayan, sürgün edilen,
sendikalarından zorla koparılan, sendikalardan istifa etmediği için başka işyerlerine gönderilen ve
direndikleri için işyerlerinden atılan, işini kaybeden
emekçiler için gerçekleştirdikleri Emek ve Adalet
Yürüyüşü’nün onuncu gününde olduklarını söyledi.
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İş Sonu Tazminatı Vergiden Muaf Tutuldu,
Geçmişe Dönük Vergilerin İade Edilmesinin Yolu Açıldı
4.Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde, üzerinde mutabık kalınan maddelerden olan “İş Sonu
Tazminatına” ilişkin teklifimiz, yapılan değişiklikle sonuç buldu ve iş sonu tazminatına yönelik ödemeler vergiden muaf tutuldu, geçmişe yönelik vergilerin alınabilmesinin yolu açıldı.
Düzenlemeyle 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nda iş sonu tazminatının ücret olarak değerlendirilerek
vergi alınması uygulamasına son verildi.
30 Ocak 2019 tarih ve 30671 sayılı Resmi Gazete’nin ilgili maddesinde yayımlanan Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 4’üncü maddesiyle 193 sayılı Gelir Vergisi
Kanunu’na geçici madde eklenmiştir;
GEÇİCİ MADDE 89 – 27/3/2018 tarihinden önce karşılıklı sonlandırma sözleşmesi veya ikale sözleşmesi kapsamında ödenen tazminatlar, iş kaybı tazminatları, iş sonu tazminatları, iş güvencesi tazminatları gibi çeşitli adlar altında yapılan ödemeler ve yardımlar üzerinden tevkif edilerek tahsil edilen gelir
vergisi, hizmet erbabının düzeltme zamanaşımı süresi içerisinde tarha yetkili vergi dairelerine başvurmaları ve dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri şartıyla 213 sayılı Vergi Usul Kanununun
düzeltmeye ilişkin hükümleri uyarınca red ve iade edilir.
Bu madde hükümlerinden yararlanmak üzere vazgeçilen davalarla ilgili olarak yargılama giderleri ve
vekâlet ücretine hükmedilmez.
Hakkında kesinleşmiş yargı kararı bulunan iade talepleriyle ilgili olarak bu madde hükmü uygulanmaz.
Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilidir.”
Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4-B maddesi kapsamında
görev yapan personelin sözleşmeleri feshedilebilmektedir. Fesih işlemi idare tarafından yapıldığı gibi
personel tarafından da talep edilebilmektedir.
Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan sözleşmeli personele ödenecek iş sonu tazminatı ile ilgili hüküm
Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’da yer almakta olup yeni düzenleme ile bu kişilere
ödenecek iş sonu tazminatı, iş kaybı tazminatları, iş güvencesi tazminatları gibi çeşitli adlar altında
yapılan ödemeler ve yardımlar üzerinden alınan vergiler vergi dairelerine başvurmamaları ve dava açmamaları kaydıyla kendilerine ödenecek
Bu düzenlemeyi olumlu bulmakla birlikte söz konusu mevzuat uyarınca hesaplanarak bu kişilere ödenecek tazminat tutarlarının günümüz şartlarına uygun olarak artırılması teklifimizi yineliyoruz.
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Memur-Sen
Teşkilatlarından

Mısır’daki darbeci yönetimin 9 Mısırlı genci idam etmesine tepkiler

Mısır’a
Ortak Tepki

Seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin darbeyle görevden

sürüyor. Memur-Sen teşkilatları 81 ilde ortak basın açıklaması yaparak idamlara tepki gösterdi, dünya kamuoyuna seslendi.

uzaklaştırılmasından bu yana yönetimde bulunan darbecilerin hukuksuz yargılamaları 9 can daha aldı. Uluslararası Af Örgütü’nün 9 muhalif hakkında verilen idam kararının durdurulmasına yönelik tüm çağrılarına rağmen gerçekleştirilen idamlara tepki gösteren Memur-Sen
teşkilatları, 81 ilden ortak basın açıklaması yaparak duruma tepki

Mısır’daki darbeci yönetimin 9 Mısırlı
genci idam etmesine tepkiler sürüyor.
Memur-Sen teşkilatları 81 ilde ortak
basın açıklaması yaparak idamlara tepki
gösterdi, dünya kamuoyuna seslendi.

gösterdiler.
“Firavunlaşan Sisi cuntasının idamlarını durdurmak için insanlık ayağa
kalkmalıdır!” denilen basın açıklamasında Mısır’daki darbeci yönetimin
bugüne kadar onlarca kişiyi idam ettiği hatırlatıldı ve hapishanelerde
idam edilmek üzere bekleyen yüzlerce kişinin de olduğu vurgulandı.
Müslüman Kardeşler Teşkilatı’nın (İhvan) en yüksek icra heyeti olarak
bilinen Rehberlik Ofisi üyesi Muhammed Taha Vehdan’ın oğlu Ahmed
Taha’nın da idam edilenler arasında yer aldığı infazların hukuksuz olduğu vurgulanan açıklamada İslam İşbirliği Teşkilatı’nın da acilen toplanılması çağrısı yapıldı.
Memur-Sen 81 il teşkilatının yaptığı basın açıklamasının tam metni:
“…Kim, bir cana veya yeryüzünde bozgunculuk çıkarmaya karşılık olmaksızın (haksız yere) bir cana kıyarsa bütün insanları öldürmüş gibi
olur. Her kim bir canı kurtarırsa bütün insanları kurtarmış gibi olur….”
Mısır’da 16-17 Haziran 2012 yılında %51,73 oyla Cumhurbaşkanı
seçilen Mursi hükümetine darbe yapan Sisi cuntası, meşru hükümeti
savunmak için Rabia meydanında oturma eylemi yapan silahsız binlerce insanı katletmişti.
Emperyalist dünyanın ve işbirlikçi bazı Arap ülkelerinin desteğini alan
Sisi, dünyanın kör vicdanından ve ümmetin sessizliğinden güç alarak
gittikçe daha da Firavunlaşmakta, Firavun’un Hz. Musa’nın kavmine
yaptıklarının bir benzerini binlerce yıl sonra Mısır’da masum Müslüman kitlelere yapmaktadır.
Darbeci Sisi hükümeti bugüne kadar göstermelik yargılamalarla idama mahkûm ettiği 165 masum kardeşimizi idam etti. Mısır zindanlarında her an idam edilmeyi bekleyen 600 kişi var. Üstelik ağır işkenceler
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eşliğinde ve de çelik kafesler içinde savunma hakkı verilmeksizin

Mazlum toplumların ve Müslüman ümmetinin

yapılan yargılamalar devam ediyor ve kurulan yargı tiyatrosun-

kendi göbeğini kendisinin kesmesinden baş-

da yeni idam kararları veriliyor. Cunta yargısı daha geçen Eylül

ka çıkar yol yoktur. Ümmetin “vasat”laşması

ayında aralarında Muhammed Biltaci’nin de bulunduğu 75 kişiyi

ve Mazlumların dayanışması yeniden diriliş ve

daha idama mahkûm etti. İdam kararlarını tüm dünyanın gözleri

uyanışın ön şartıdır. Yeni bir dünya mümkün di-

önünde sessiz sedasız uygulayan Sisi cuntası bu kadar ölümlere

yenlerin seslerini ve güçlerini birleştirmeleri ve

rağmen kana doymuyor. Geçtiğimiz günlerde de 9 genç, cunta

gürleştirmelerinden başka bir seçenek görün-

tarafından haksız yere idam edildi.

memektedir.

Sisi cuntası, arkasına aldığı emperyalist ülkelerin doğrudan,

Kendisine “hakkı ve adaleti ayakta tutma” vazife-

insanlığın sessizliğinin dolaylı desteği ile her gün yeni idamlar

si yüklenmiş ümmetin bu sessizliği, bu kayıtsızlı-

gerçekleştiriyor, yeni barbarlıklara imza atıyor. BM’nin idamları

ğı İslam dünyasına dişlerini geçirmek için bekle-

durdurma çağrıları boşlukta yankılanıp sönüyor. İdam edilenle-

yenleri maalesef ki cesaretlendiriyor.

rin “ah”ları arş-ı alaya ulaşırken, ailelerinin gözyaşları insanlığımızı boğuyor. Sisi’nin destekçilerinin idamları görmezden gelmek

O nedenle biz onurun direnişte, izzetin hakkı

şöyle dursun aksine “terörle mücadele(!)” yalanıyla desteklediği

haykırmakta, dirilişin zulme karşı mazlumu sa-

bir vasatı yaşıyoruz.

vunmakta ve kurtuluşun adaleti ayakta tutmakta olduğuna inanan Memur-Sen olarak, bugüne

Bugün bütün İslam dünyası benzer bir saldırı altında. Bangladeş

kadar susmadık, susmayacağız.

hükümeti Müslüman âlimleri ve önderleri idam ediyor; dünya
sessiz. Çin’de Doğu Türkistanlı kardeşlerimiz idam ediliyor, bir

Dayanışma ruhuyla hareket etmekten ve daya-

milyon Doğu Türkistanlı kamplarda işkence görüyor; dünya

nışma çağrılarımızı bıkmadan usanmadan sür-

sessiz. Filistin’de her gün siviller, masumlar katlediliyor; dünya

dürmekten vazgeçmeyeceğiz. “Haksızlık karşı-

sessiz. Arakan’da idamlar, katliamlar, sürgünlerle soykırım uygu-

sında susan dilsiz şeytandır” sözünü şiar edinen

lanıyor; dünya sessiz. Yemen’de masumlar katledilip, halk açlığın

bizler şu ilahi buyruğa iman etmişiz:

soğuk ellerine terk ediliyor; dünya sessiz. Suriye’de her gün varil
bombaları, kimyasallar, işkence ve tecavüzlerle insanlık yok edi-

“Zulmedenlere meyletmeyin. Yoksa size ateş do-

liyor; dünya sessiz. İslam dünyasının neresine bakarsanız kan,

kunur. Sizin Allah’tan başka dostlarınız yoktur.

savaş, katliam, idam…

Sonra yardım da göremezsiniz.” (Hud, 113)

Mısır’da yaşananlar bir kez daha göstermiştir ki dünyada saflar

Bu vesileyle Memur-Sen olarak, Mısır’daki idam-

nettir. Bir tarafta emperyalizm ve onların işbirlikçi kuklaları; diğer

ların durması için bütün onurlu kesimlerin in-

tarafta sömürülen ve ezilen kitlelerle onların sesi olma onurunu
canlarıyla ödeyen vicdanlı insanlar. Demokrasi, insan hakları ve
özgürlük nutku çekenlerle İslam dünyasını kana bulayanlar aynı
safta ve aynı kesimler.
Mazlum toplumların ve Müslümanların haklarını savunanlar ise
dünyada yalnızlaştırılmaya, itibarsızlaştırılmaya, yok edilmeye
çalışılıyor. Demokratik seçimlerle gelen ve halkın büyük kısmının desteğini alan liderlere kolaylıkla “diktatör” diyenler, cuntacı Sisi’yi başkentlerinde ağırlamak için birbirleriyle yarışıp, onu
demokrasi kahramanı ilan edebiliyorlar. Bu ikiyüzlülüğü saklama
ihtiyacı bile duymuyorlar.

sanlık ortak paydasında, hak ve adaletten yana
birleşmeleri ve güçlü bir itirazda bulunmaları
çağrımızı yineliyoruz. İslam İşbirliği Teşkilatına
acil toplanma çağrısı yapıyoruz.
Cuntacı Sisi ve destekçilerini kınıyor ve lanetliyoruz. Mısır’da idam edilen gençlerimizin şehadetleri vesilesiyle kendilerine rahmet, ailelerine
ve bütün İslam ümmetine başsağlığı diliyor, Mısır zindanlarındaki masum ve mazlum kardeşlerimizle dayanışma irademizi bir kez daha ifade
ediyoruz.
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İslam Ümmetinin Başı Sağ Olsun!
Yeni Zelanda’nın Christchurch kentinde Cuma namazı için Al Noor ve Linwood Camilerine bulunan
cemaate yönelik düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre 40 Müslüman kardeşimiz hunharca şehid
edilmiş, 28’i ağır 49 kardeşimiz de yaralanmıştır.

Müslüman kardeşlerimize yönelik bu şok edici katliam bizleri derin bir hüzne; saldırganlar ve arkalarındaki
sebeplere karşı da güçlü bir öfkeye gark etmiştir.
Saldırıyı düzenleyen Avustralyalı terörist Brenton Tarrant’ın saldırıdan önce yaptığı paylaşımlarda ve katliamda
kullandığı silahın üzerinde “Türk Yiyici”, Viyana 1683, Kanada’da 2017’de bir camiye saldırarak altı kişiyi katleden
Alexandre Bissonnette’in, İsveç’te göçmen kökenli çocukların ağırlıklı olduğu sınıflara saldırıp 2 kişiyi öldüren Anton
Lundin’in isimlerinin, Haçlı seferlerinin mottosu olan “Tanrı
bunu istedi” (Deus Vult) gibi ifadelerin yer almasının yanı
sıra saldırganların saldırıdan önce sosyal medyadan yayınladıkları 87 sayfalık manifestoda İslam düşmanı ifadelerle,
Tayyip Erdoğan’ın öldürülmesi çağrısı, İstanbul’un Hıristiyan toprağı yapacakları, bütün camileri yıkacakları, Ayasofya’yı tekrar kiliseye çevirecekleri gibi ifadeler, saldırının
arkasında Müslümanlara duyulan büyük bir kin, nefret ve
düşmanlık duygusunun olduğunu göstermektedir.
Siyonizmi veya emperyal politikaları eleştiren Müslümanların hesaplarını anında kapatan sosyal medya
şirketlerinin, saldırıdan önce silah fotoğraflarını ve İslam düşmanı manifestoyu yayınlayan terörist Tarrant’ın hesabının kapatılmamasını, ayrıca Yeni Zelanda hükümeti tarafından bu kişi ile ilgili hiçbir polisiye
önlem alınmamış olmasını ağır bir ihmalin de ötesinde bilinçli görmezden gelme olarak anlıyoruz. Nitekim
katliamın sosyal medyada canlı yayınlaması İslam düşmanlarına açıkça yeni katliamlar yapma çağrısı olarak
görülmeli, bütün dünyada gerekli tedbirler alınmalıdır.
Yeni Zelanda hükümeti, saldırıların arkasında olan herkesi ortaya çıkarmakla yükümlüdür. Camilerin etrafına bombalar ve bomba yüklü araçlar yerleştirilmiş olması çok daha büyük bir katliamın hedeflendiğini
ortaya koymaktadır. Böyle büyük bir saldırının, hazırlıklarından polis ve istihbarat örgütlerinin habersiz
olmaması mümkün görünmemektedir. Bu saldırıyı gerçekleştiren, planlayan, destekleyen kişiler kadar saldırının arkasında olanlar ve saldırıda ihmali olanlar da mutlaka ortaya çıkarılmalı ve en ağır şekilde cezalandırılmalıdır.
Detaylara bakıldığında, saldırının arkasındaki temel motivasyonun İslam düşmanlığı ve ırkçılığın olduğunu
açık bir şekilde ortaya çıkmaktadır.
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Bu saldırı münferit bir olay değildir. Bu olay bir grup ırkçının, bir grup sosyopatın işi değil, İslam düşmanı söylem ve fiillerin bir sonucudur. Bu nedenle emperyalist Batı dünyası bu meselenin nedenlerini kendi ideoloji, söylem ve fiillerinde
aramak zorundadır.
Bugüne kadar varlığını, düşmanlaştırdığı ideoloji veya dinler üzerinden sürdüren emperyalizm, son yirmi yıldır yeni küresel düşman olarak İslam’ı ve Müslümanları belirlemiştir. Emperyalizm, ekonomik ve siyasi sömürüsünü derinleştirmek
ve sürdürülebilir kılmak için İslam düşmanlığını küreselleştirmektedir. Bunu yaparken de her yönüyle kuşatıp sömürdüğü
İslam dünyasını terörize ederek İslam düşmanlığına ahlaki gerekçe üretmektedir. Emperyalizm; tıpkı Haçlı seferlerinde
olduğu gibi sömürü emellerini Hıristiyan kimliği ile gizlemekte, Hıristiyanlığı istismar etmektedir. Emperyalist Batı dünyasının bugüne kadar sürdüre geldiği İslam karşıtı söylemler, sonuçlarını her gün dünyanın bir başka köşesinde katliam,
linç ve türlü zulümler şeklinde göstermektedir. Yeni Zelanda’da yaşanan katliam bunun doğal bir sonucudur.
Batı dünyasının kuşandığı nefret söylemi yaygınlaşmakta ve bu tür saldırılara dönüşmektedir. Avrupa, İslam karşıtı terörizmi bizzat kendisi üretmektedir.
Biz Memur-Sen olarak diyoruz ki;
Bu saldırı, İslam düşmanlığını politik malzeme yapmanın, İslamofobik siyasetin ürettiği iklimin neticesidir.
Bu saldırı, terörizm ve insan hakları konusunda takınılan utanmaz çiftestandartçılığın sonucudur.
Bu saldırı, gayrı insani mülteci düşmanlığının, mültecileri denizlerde ölüme terk eden ırkçı siyasetin bir sonucudur.
Bu saldırı, Mısır’daki idamları, Arakan’daki soykırımı, Doğu Türkistan’daki kıyımı, Yemen’deki katliamları, Filistin’deki zulmü
görmezden gelmenin sonucudur.
Bu saldırı, terörizmle mücadele altında İslam ülkelerinde masum Müslüman kanı dökmenin vakayı adiye haline gelmesinin, Müslüman kanının ucuz görülmesinin bir neticesidir.
Bu atmosferi üretenler, bu hakikatle yüzleşmedikleri müddetçe yeni katliamlar kaçınılmazdır. Ve yeni katliamların sorumlusu da yine kendileri olacaktır.
Memur-Sen olarak diyoruz ki;
Türkiye ve İslam İşbirliği Teşkilatı üyeleri, bir günlük yas ilan etmelidir.
BM acil toplantıya çağrılmalı, bu meselenin arkasındaki İslam ve mülteci düşmanlığı uluslararası toplumun gündemine
taşınmalıdır. Bu katliam, bir kınama mesajıyla geçiştirilemeyecek kadar önemlidir. Çünkü bu katliam İslam düşmanlığının
geldiği son noktayı, Batı’da yükselen ırkçı sapıklığın ürettiği tehlikenin boyutlarını, İslamofobik faşizmin evrildiği aşamayı
göstermesi açısından bir kırılma noktasıdır.
Memur-Sen olarak; bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyor, bir daha böyle saldırıların yaşanmaması duasıyla, saldırıda hayatını kaybeden kardeşlerimize Yüce Allah’tan rahmet ve ailelerine başsağlığı, yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyoruz.
İslam ümmetinin başı sağ olsun.
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Ziyaretler

Memur-Sen’den Ulaştırma ve Altyapı
Bakanı Turhan’a Ziyaret
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Genel Başkan Yardımcısı Soner Can Tufanoğlu ve Ulaştırma Memur-Sen Genel
Başkanı Kenan Çalışkan’dan oluşan bir heyetle birlikte Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan’a ziyarette
bulundu.

Memur-Sen’den
Cumhurbaşkanlığı Strateji
ve Bütçe Başkanı Ağbal’a
Ziyaret
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve Genel
Başkan Yardımcıları Hacı Bayram Tonbul ile
Soner Can Tufanoğlu, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal’ı ziyaret etti.

Ulaştırma ve Altyapı Başkanlığında gerçekleştirilen ziyarette
sendikal gündem ile ulaştırma ve altyapı hizmet kolunda çalışan
kamu görevlilerinin beklenti ve talepleri konuşuldu.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlı-

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Bakan Turhan

ğı’nda gerçekleşen görüşmede başta sözleşmeli

Memur-Sen heyetine teşekkür etti.

istihdam ve sözleşmeli personellerin sorunları olmak üzere çalışma hayatı gündemindeki sorunlar
ele alındı. Genel Başkan Ali Yalçın, Naci Ağbal’a
sözleşmelilerin beklentilerini aktardı.
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci
Ağbal ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Memur-Sen heyetine teşekkürlerini iletti.
Beklentileri yakından takip ettiklerini belirten Ağbal, dile getirilen beklentileri ve talepleri önemli
gördüklerini ifade etti.
Yalçın ziyaretin sonunda Ağbal’a Memur-Sen Tarihçesi takdim etti.
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Ziyaretler

Memur-Sen Heyeti Cumhurbaşkanı
Yardımcısı Oktay’la Görüştü

Bakan Yardımcısı
Tunç’tan Memur-Sen’e Ziyaret

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve Memur-Sen Genel
Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’la görüştü.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi
Tunç, Memur-Sen’i ziyaret etti. Memur-Sen Genel
Merkezi’nde gerçekleşen ziyarette Genel Başkan
Ali Yalçın’ın yanı sıra genel başkan yardımcıları da
hazır bulundu.
Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi
Tunç, Memur-Sen’i ziyaret etti. Memur-Sen’in
yeni genel merkezinde gerçekleşen ziyarette
Cumhurbaşkanlığı’nda gerçekleşen ziyarette Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı
Hacı Bayram Tonbul Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’la
bir süre görüştü. Görüşmede, kamu görevlilerinin beklentileri
görüşüldü.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın’ın yanı sıra
genel başkan yardımcıları Mehmet Bayraktutar,
Hacı Bayram Tonbul, Levent Uslu, Mehmet Emin
Esen ve Toç-Bir-Sen Genel Başkanı Hüseyin Öztürk de hazır bulundu.
Yeni genel merkez binasına taşınmış olmasıyla
hayırlı olsun ziyaretinde bulunan bakan yardımcısı Tunç, Memur-Sen’in önemli bir paydaş olduğunu vurgularken, Memur-Sen Genel Başkanı
Ali Yalçın ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti
dile getirdi.
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Ziyaretler

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Sarıeroğlu’ndan Memur-Sen’e Ziyaret
Ak Parti Adana Milletvekili, Genel Başkan Yardımcısı ve Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Komisyonu Başkanı Julide
Sarıeroğlu, Memur-Sen’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Memur-Sen’in yeni genel merkez binasında gerçekleşen görüşmede Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve bağlı sendikaların genel başkanları yer aldı.

Ak Parti Adana Milletvekili, Genel Başkan Yardımcısı ve Sivil
Toplum ve Halkla İlişkiler Komisyonu Başkanı Julide Sarıeroğlu,
Ak Parti Adıyaman Milletvekili ve Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler
Komisyon Başkan Yardımcısı İbrahim Halil Fırat ile Sivil Toplum
ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı Tuğba Köksal birlikte Memur-Sen’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Memur-Sen ve bağlı sendikaların yeni genel merkeze taşınmaları vesilesiyle gerçekleşen hayırlı olsun ziyaretinde Memur-Sen
Genel Başkanı Ali Yalçın’ın yanısıra, Memur-Sen Yönetim Kurulu üyeleri ve Memur-Sen’e bağlı sendikaların başkanları katıldı.
Çalışma hayatı, sendikal hayat ve sivil toplum ilişkilerine dair
konuların da konuşulduğu görüşmede Julide Sarıeroğlu Memur-Sen’in önemli bir paydaş olduğunu vurguladı. Sarıeroğlu
ayrıca genel kurul süreçlerini tamamlayan sendikaları tebrik
ederken, Memur-Sen ile işbirliğinden duyduğu memnuniyeti
dile getirdi.
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın da ziyaretten duyduğu
memnuniyeti dile getirirken, kamu çalışanlarının beklentilerini
de tekrar hatırlattı.
Ziyaret sonunda Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, Julide Sarıeroğlu’na Memur-Sen adına hediye takdiminde bulundu.
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Saadet Partisi Ankara
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı
Mesut Doğan’dan Memur-Sen’e Ziyaret
Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mesut Doğan, Memur-Sen Genel
Merkezi’ni ziyaret etti.

Ülkenin bir yerel seçim geçireceğini belirten
Yalçın, bu süreçte yapılan ziyaretten duyduğu
memnuniyeti dile getirdi. Yalçın, “Sizler belediye
başkanlığına aday olduğunuz gibi, belediyedeki
kamu görevlilerinin de işvereni olmaya talipsiniz.
Biz kamu görevlileri olarak bu konuda ilk ortaya
attığımız hedef sosyal denge sözleşmesi oluyor”
diye konuştu.

Doğan: Seçim Sürecinde Ötekileşmeye
Mahal Verecek İfadelerden Kaçınmalı
Memur-Sen Genel Merkezi’nde gerçekleşen ziyarette Memur-Sen Genel Başkan Ali Yalçın, Memur-Sen Genel Başkan

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve An-

Yardımcıları ve Memur-Sen’e bağlı sendikaların genel başkan-

kara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mesut

ları; Saadet Partisi Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı

Doğan ise, Memur-Sen’e kabullerinden ötürü

Mesut Doğan ve Saadet Partisi Ankara İl Başkanı Fatih Beyazıt

teşekkürlerini iletti.

ile beraberindeki heyeti ağırladı.
Doğan, yerel seçim sürecinin önem arz ettiğini
İlk olarak özel bir görüşme gerçekleştiren heyetler, daha sonra

belirterek, ülke ve vatandaşlar için hayırlı sonuç-

toplantı salonunda basın mensuplarıyla biraraya gelerek açık-

lar getirmesini temenni ettiklerini belirtti.

lamalarda bulundu.

Konuşmasında Doğan, Saadet Partisi olarak

Yalçın: Hizmet Alanlarımızı Genişletiyoruz

belediye başkanlığı için oluşturdukları projeleri
anlattı.

Ziyarette Memur-Sen’in faaliyet alanından bahseden Genel

Ziyaretin sonunda Genel Başkan Ali Yalçın, Me-

Başkan Ali Yalçın, Memur-Sen olarak 11 hizmet kolunda yetkili

sut Doğan’a tablo takdim etti

olduklarını kaydederek, toplamda 5 milyonu aşkın bir kitlenin
milli gelirden alacağı payı belirleyen bir emek hareketi olduklarını kaydetti.
Emek boyutuyla temsil ettikleri kitlenin sözcülüğünü yaptıklarının altını çizen Yalçın, sadece üyelere yönelik değil tüm
mazlum ve mağdur coğrafyalara da ulaşarak hizmet alanlarını
genişlettiklerini ifade etti.
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Memur-Sen’den Sağlık-Sen’e
Hayırlı Olsun Ziyareti
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve beraberindeki heyet, Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş ve yönetimine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

“Uluslararası Sendikacılık
ve Sosyal Politika Sertifika
Programı” Katılımcılarından
Memur-Sen’e Ziyaret
Memur-Sen ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi tarafından düzenlenen “Uluslararası Sendikacılık ve Sosyal Politika Sertifika
Programı” kapsamında Türkiye’de bulunan 24
ülkeden dış ilişkiler komisyon temsilcileri, Memur-Sen Genel Merkezi’ni ziyaret etti.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve beraberindeki heyet,
Sağlık-Sen 6. Olağan Genel Kurulu’nda Genel Başkanlığa seçilen Semih Durmuş ve yönetimine hayırlı olsun ziyaretinde
bulundu.
Sağlık-Sen Genel Merkezi’nde gerçekleşen ziyarette Yalçın’ın
yanı sıra Memur-Sen Genel Başkan Yardımcıları Mehmet Bayraktutar, Günay Kaya ve Mehmet Emin Esen de hazır bulundu.
Sağlık-Sen’in sağlık çalışanları için önemli bir kale olduğunu
belirten Yalçın, 1 milyonu aşkın üyesiyle Türkiye’nin en büyük
emek hareketi olan Memur-Sen’in başarılarında Sağlık-Sen’in
de önemli bir payı olduğunu vurgulayarak yeni dönemin hayırlara vesile olmasını diledi.
Durmuş ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek
yeni döneme ilişkin vizyonu hakkında konuştu.

Memur-Sen Genel Merkezi’ni ziyaret eden sendikacıları Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı
Mehmet Emin Esen ve Memur-Sen Dış İlişkiler
biriminden uzmanlar ağırladı.
Memur-Sen sendikacılığının temel ilkelerini anlatan Esen, genç sendikacıları ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını ifade etti.
Sendikacılık eğitimi süresince geleceğe yön verecek bir bilgi alışverişi olacağını ifade eden Esen
“Renkleri, dinleri, dilleri, ırkları bir tarafa koyarsak
ve ortak noktadan bakarsak şunu net olarak ifade edebiliriz: Dünyada alın terinin rengi her yerde
aynı, gözyaşının renginin her yerde aynı olduğu
gibi. Dünyada huzuru sağlayacak, gözyaşını dindirecek şey de alın terinin birlikteliğidir. Biz Memur-Sen olarak bu anlayışı kuşanarak sendikacılık
yapıyoruz” dedi.
Toplantı aile fotoğrafı çekimiyle noktalandı.
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ESAM Genel Başkanı Kutan’dan Memur-Sen’e Ziyaret
ESAM Genel Başkanı M.Recai Kutan ve beraberindeki heyet Memur-Sen Genel Merkezi’ne hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Kutan, Memur-Sen’in bugünlere gelmesinin bir iftihar tablosu olduğunu belirtti.

Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (ESAM) Genel Baş-

Memur-Sen, bugün 1 milyonu aşkın üyesiyle

kanı M.Recai Kutan ve beraberindeki heyet, bağlı sendikaları

Türkiye’nin en büyük emek hareketi ve ILO’da

tek çatı altında toplayan Memur-Sen’in yeni genel merkezini

ilk kez bir memur konfederasyonu sıfatıyla emek

ziyaret etti. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın’ı tebrik eden

kesimini temsil etme hakkını kazanan büyük bir

Kutan, Memur-Sen’in bağlı sendikalarla bir arada çalışmasının

kuruluş. Bu başarıda kurulduğu günlerdeki inanç

bereketi beraberinde getireceğini belirterek hayırlı olmasını

ve azim var.” ifadelerini kullandı.

temenni etti.
Kutan ile bir süre makamında görüşen Yalçın, ziyaretten duy-

Kutan: Memur-Sen’in Temsil Ettiği Misyonu Önemsiyoruz

duğu memnuniyeti dile getirerek Kutan’a teşekkür etti. Kutan
daha sonra Memur-Sen Genel Başkan Yardımcıları ve sendika

ESAM Genel Başkanı M.Recai Kutan ise Me-

genel başkanlarıyla da bir araya geldi.

mur-Sen’in bugün gelinen noktada Türkiye’nin en
büyük emek hareketi olmasından dolayı büyük

Yalçın: Memur-Sen’in Başarısının Kaynağı
Kurulduğu Günlerdeki Gayret ve Umuttur

mutluluk ve gurur duyduklarını belirterek “Memur-Sen, sendikacılıkta önemli işlere imza atmış
bir kuruluş. Temsil ettiği değerler bakımından gel-

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, Rahmetli Erbakan Hoca-

diği aşama çok önemli. Memur-Sen’in ülkemizin

nın yakın dostu Kutan’ın Memur-Sen’in kurulmasında emeği

en büyük konfederasyonu olmasından dolayı ay-

geçtiğini ifade ederek ziyaretin bu yönüyle de oldukça anlam-

rıca gurur duyuyoruz. Önümüzdeki yıllarda hem

lı olduğunu belirtti. Türkiye’nin en büyük emek hareketi olan

Türkiye’de hem mazlum coğrafyalarda, dünyada

Memur-Sen’in bugün 1 milyonu aşmasında ilk günkü umudun

Memur-Sen’in savunduğu değerlerin hakim ola-

meyveleri olduğunu belirten Yalçın “Recai Bey rahmetli Er-

cağına inanıyorum. Memur-Sen’in sendikal alana

bakan’ın yakın dostu. Memur-Sen’in kurulmasında da emeği

getirdiği duruş da ayrıca değerli. Sendikacılığı

var. Bu nedenle bugünkü ziyaretten oldukça memnun olduk,

kavga zemininden çıkarmış ve hak merkezli bir

kendilerine teşekkür ediyorum. Kurulduğu günlerde kendisi-

zemine oturtmuştur. Bu nedenle yapılan çalışma-

ne pek uzun ömür biçilmeyen, başarılı olacağına inanılmayan

ları kıymetli buluyorum.” şeklinde konuştu.
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Memur-Sen ve Türkiye – AB Karma
İstişare Kurulu’ndan Cumhurbaşkanı
Erdoğan’a Ziyaret

Memur-Sen’den
Meclis Başkanı Şentop’a
Ziyaret

Memur-Sen ve Türkiye AB Karma İstişare Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ziyaret etti.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Meclis
Başkanı Mustafa Şentop’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Mecliste gerçekleşen görüşmede, Memur-Sen
Genel Başkanı Ali Yalçın, Meclis Başkanlığı’na
seçilen Mustafa Şentop’a hayırlı olsun dilekleCumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde basına kapalı olarak gerçekleşen

rini iletti.

kabule; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt
Selçuk, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, TOBB Başkanı M.

Şentop ise hayırlı olsun dilekleri için Ali Yalçın’a

Rifat Hisarcıklıoğlu, TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken,

teşekkürlerini iletti.

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, TİSK

Ayrıca Genel Başkan Ali Yalçın Meclis Başkanı

Başkanı Kudret Önen ile TZOB Genel Sekreteri Hasan Hüseyin

Şentop’u, 17-18 Nisan’da Memur-Sen tarafın-

Coşkun katıldı.

dan gerçekleştirilecek olan “Uluslararası Konferans: İşin geleceği, tehditler ve fırsatlar” temalı

Görüşmede Genel Başkan Ali Yalçın, Memur-Sen Konfederas-

programa davet etti.

yonu tarafından gerçekleştirilecek olan İşin Geleceği: Tehdit ve
Fırsatlar temalı uluslararası konferansla ilgili bilgi verdi. Ayrıca

Ziyarette Memur-Sen Genel Başkan Yardımcıla-

ziyarette Yalçın, çalışma hayatına ilişkin bazı sorunları Cumhur-

rı Hacı Bayram Tonbul ve Levent Uslu da hazır

başkanı Erdoğan’a iletti. Yalçın, 3600 ek gösterge konusuyla il-

bulundu.

gili de Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çözüm beklentilerini aktardı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ise, konuya ilişkin gerekenin yapılacağını belirtti.
Genel Başkan Ali Yalçın ve heyet daha sonra Cumhurbaşkanı
Yardımcısı Fuat Oktay’ı da ziyaret etti. Ziyarette Yalçın, çalışma
hayatında sözleşmeli personelin sıkıntılarına dikkat çekerek, ailelerin yoğun beklentilerini de Oktay’a aktardı. Sorunların çözümü için daima konuların takipçisi olacaklarının altını çizdi.
122 | Memur-Sen Bülten 2019

Memur-Sen Bülten 2019

Ziyaretler

Memur-Sen’den
Bakan Soylu’ya Ziyaret
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Memur-Sen Genel
Başkan Yardımcısı Levent Uslu ve Büro Memur-Sen Genel
Başkanı Metin Yılancı ile birlikte İçişleri Bakanı Süleyman
Soylu’yu ziyaret etti.

Memur-Sen ve Hak-İş’ten
1 Mayıs Emek ve Dayanışma
Programı Öncesi Ziyaretler
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve Hak-İş
Genel Başkanı Mahmut Arslan, 1 Mayıs Emek
ve Dayanışma Günü kutlamaları öncesinde bir
dizi ziyarette bulundu.

Memur-Sen ve Hak-İş Heyetleri ilk olarak MeBakanlıkta gerçekleşen ziyarette Genel Başkan Ali Yalçın, kamu

mur-Sen’in Merhum Kurucu Genel Başkanı M. Akif

görevlilerinin yaşadığı sorunlara dair İçişleri Bakanı Süleyman

İnan’ın kabrini ziyaret ederek dua etti.

Soylu’ya bilgi verdi.
Daha sonra ise heyetler, Şanlıurfa Büyükşehir Beleİçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise ziyaretten duyduğu mem-

diye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ü makamında

nuniyeti dile getirerek, sendikal alana yapılacak hiçbir baskının

ziyaret ederek, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

kabul edilemeyeceğini ifade etti.

programlarına davet etti.

Ziyarette Bem-Bir-Sen Genel Başkanı Levent Uslu ve Büro Me-

Başkan ziyaretinden sonra ise Genel Başkan Ali Yal-

mur-Sen Genel Başkanı Metin Yılancı da kendi hizmet kollarına
dönük bazı beklentileri Soylu’ya iletti.
Emniyetteki sivil memurların görevde yükselme sınavıyla ilgili
de beklentileri aktaran Yalçın’a Bakan Süleyman Soylu, “En kısa
zamanda adım atılacak” dedi. Ziyarette Yalçın, Bakan Soylu’ya
Memur-Sen Tarihçesi kitabını takdim etti.

çın ve Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclis Başkan Vekili ve
Memur-Sen eski yönetim kurulu üyesi Ahmet Kaytan’la da görüşerek istişarelerde bulundu.
Son olarak ise Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın
ve Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Şanlıurfa
Valisi Abdullah Erin’le biraraya geldi.
Heyetler Vali Erin’i de 1 Mayıs’ta meydana davet etti.

2019 Memur-Sen Bülten | 123

Memur-Sen Bülten 2019

Ziyaretler

Memur-Sen ve HAK-İş Heyeti Mehmet
Akif İnan’ın Kabrini Ziyaret Etti
Memur-Sen ve Hak-İş Heyetleri Memur-Sen’in Merhum Kurucu Genel Başkanı M. Akif İnan’ın kabrini ziyaret ederek
dua etti.

Memur-Sen’den,
Büro Memur-Sen’e Taziye
Ziyareti
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, 1 Mayıs kutlamalarına katılmak üzere Şanlıurfa’ya hareket
eden aracın kaza yapması sonucu vefat eden
Büro Memur-Sen üyesi Onur Yay için Büro
Memur-Sen’e taziye ziyaretinde bulundu.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, HAK- İŞ Genel Başkanı
Mahmut Arslan ve beraberindeki heyetle birlikte Harran Kapı
Aile Mezarlığı’nda, Memur-Sen’in Merhum Kurucu Genel Başkanı Şair-Yazar Mehmet Akif İnan’ı mezarı başında dualarla andı.
Ziyarette Hizmet-İş Sendikası Onursal Başkanı Hüseyin Tanrıverdi, Memur-Sen ve HAK-İŞ’e bağlı sendika yöneticileri de yeraldı.

1 Mayıs kutlamalarına katılmak üzere Kahramanmaraş’tan hareket eden ve Şanlıurfa yolunda kaza sonucu vefat eden Onur Yay, Havva Ağca, Şükran Entemiz, Melike Uysal ve Gazel Kısaca 2 Mayıs’ta kılınan
cenaze namazının ardından toprağa verilmişti.
O gün vefat eden 5 emekçiden biri olan Büro
Memur-Sen üyesi Onur Yay için, Genel Başkan
Ali Yalçın ve beraberindeki Memur-Sen Yönetim
Kurulu üyeleri Semih Durmuş, Hacı Bayram Tonbul, Mehmet Emin Esen, Soner Can Tufanoğlu ve
Hüseyin Öztürk, Büro Memu-Sen’i ziyaret etti.
Ziyarette Memur-Sen Yönetim Kurulu’nu, Büro
Memur-Sen Genel Başkanı Metin Yılancı ve beraberindeki yönetim kurulu karşıladı.
Genel Başkan Ali Yalçın, “Emek dünyasının acı
kaybı” olarak tanımladığı kaza dolayısıyla, Büro
Memur-Sen ve emek dünyasına taziyelerini iletti.
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Adalet Bakanı Abdülhamit Gül,
Memur-Sen Genel Merkezi’ni Ziyaret Etti
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Memur-Sen Genel Başkanı
Ali Yalçın’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Memur-Sen’den
Çalışma Bakanı Selçuk’a
Ziyaret
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve Genel Başkan Yardımcılarından oluşan bir heyet,
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra
Zümrüt Selçuk’u ziyaret etti.

Memur-Sen Genel Merkezi’nde gerçekleşen görüşmede Bakan
Abdülhamit Gül, 6. Olağan Genel Kurul sürecini tamamlayan Memur-Sen’i ve yönetim kurulu üyelerini tebrik etti.
Memur-Sen’in sivil toplum alanında hakkaniyet eksenli çalışmalarını
yakından takip ettiklerini aktaran Gül, Akif İnan’ın başlattığı yolculu-

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nda

ğun bugün çok iyi noktalara geldiğini ifade etti.

gerçekleştirilen ziyarette Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın’a Genel Başkan Yardımcıları Hacı

Görüşmede Genel Başkan Ali Yalçın da Bakan Gül’e teşekkürlerini

Bayram Tonbul ve Soner Can Tufanoğlu eşlik etti.

iletti.
Ziyarette Memur-Sen Genel Sekreteri Semih Durmuş, Memur-Sen
Genel Başkan Yardımcıları Mehmet Bayraktutar, Mehmet Emin
Esen, Levent Uslu, Soner Can Tufanoğlu ve Hüseyin Öztürk ile Büro
Memur-Sen Genel Başkanı Metin Yılancı da hazır bulundu.

Ziyarette yakın zamanda gerçekleştirilmesi beklenen KPDK’nın yanı sıra Memur-Sen’in 4688 sayılı
yasaya ilişkin teklifleri de konuşuldu.
Yalçın, Bakan Selçuk’a sözleşmeli personellerin sorunlarını da ileterek sözleşmelilerin kadro
taleplerini iletti. Sözleşmeli kamu görevlilerinin
yaşadıkları sorunların dile getiren Yalçın, kadrolu
istihdam yönünde adım atılmasını beklediklerini
ifade etti.
Konuyla ilgili görüşlerin paylaşıldığı ziyaretin sonunda Yalçın, Bakan Selçuk’a Memur-Sen Tarihçesi hediye etti.
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“Bir Bilenle Bilge Nesil” Projesinde Tokat Damgası
Memur-Sen’in gençlik teşkilatı Genç Memur-Sen tarafından ülke genelinde bir süredir gerçekleştirilen “Bir Bilenle Bilge Nesil” projesinin Tokat dönem finali, salonu dolduran çok sayıda öğrenci ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali
Yalçın’ın katılımı ile gerçekleştirildi.
timizle yeniden buluşulması, var olan hazinemizin farkına varılması, toplum olarak millet olarak
yeniden ayağa kalkılması noktasında Genç Memur-Sen’imizle birlikte en anlamlı fotoğrafı oluşturdunuz. Bugün bu salonda iyi ki buradayım, iyi
ki sizlerle beraberim.” İfadelerini kullandı.
Yalçın Turhal ve Tokat’ın Bir Bilenle Bilge Nesil
Projesi kapsamında örneklik teşkil ettiğinin altıMemur-Sen’in gençlik teşkilatı olan Genç Memur-Sen’in bir süredir Türkiye genelinde devam ettirdiği “Bir Bilenle Bilge Nesil”
projesinin Tokat programları Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın’ın da katılımı ile gerçekleştirildi. Turhal ilçesi ve Tokat merkezde düzenlenen programlara Yalçın’ın yanı sıra Genç Memur-Sen
Başkanı Eyüp Beyhan da katıldı.
İlk olarak “Bir Bilenle Bilge Nesil” projesini başarılı bir şekilde uygulayarak projeye damgasını vuran Turhal ilçesinde düzenlenen
programa katılan Yalçın, burada gençlere teşekkür etti. Genç
Memur-Sen’in Turhal Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliğiyle yürüttüğü projenin final programında konuşan
Yalçın, öğretmen, öğrenci, kitap birlikteliğinin en anlamlı fotoğraflardan birisi olduğunu belirterek “İnandığımız, dayandığımız
kitabın daha iyi anlaşılması, kendi köklerimizle kendi medeniye-
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nı çizerek “Tokat ve Turhal’ı incelemek için Bosna’dan sendikacı dostlarımız geliyorlar. Siz aslında
çok kıymetli bir projeyi görünür kıldınız. Emin olun
bu kapasite daha da artacak. Biz biliyoruz ki bizim
geleceğimiz kitaplara eğilmekten, medeniyetimizle buluşmaktan, kendi kültürümüze hakim olmak
ve onu yaşatmaktan geçiyor.” diye konuştu.
Genç Memur-Sen Başkanı Eyüp Beyhan da yaptığı konuşmasında projenin yürütülmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, Turhal’ın kendileri
için bir umut kaynağı olduğunu belirtti.
Konuşmaların ardından proje kapsamında düzenlenen Kompozisyon yarışmasında derece giren
öğrencilere ödüller ve çeşitli hediyeler verildi.
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Turhal’ın ardından “Bir Bilenle Bilge Nesil” projesinin liderliğini
elinde bulunduran Tokat’ta da benzer bir coşku yaşandı. 2.500’ü
aşkın öğrencinin ve yüzlerce öğretmenin katıldığı final programı
Tokat’taki bir spor salonunda gerçekleştirildi.
Öğrencilerin heyecanının gözlerden kaçmadığı programa Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Genç Memur-Sen Başkanı
Eyüp Beyhan, Tokat Şube Başkanı Şaban Ceylan Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Tokat
Valisi Ozan Balcı, Bosna-Hersek Bağımsız Sendikalar Konfederasyonu Genel Başkanı Selvedin Satorovic, Yunus Emre Enstitüsü Bosna Hersek Koordinatörü Mehmet Akif Yaman, il ve ilçe
milli eğitim müdürlüklerinden temsilciler, yüzlerce öğretmen ve
öğrenci katıldı.
Programda coşkulu salona hitap eden Yalçın, “Bugün burada bulunmaktan son derece mutluyum. Bu tablo bizleri fazlasıyla gururlandırdı. Tokat’ın adı önce kendi sınırlarını sonra ülke sınırlarını
aştı. Binlerce öğrenci ile yaptığınız bu çalışma bizlere umut veriyor, gelecek adına mutluluk veriyor.” dedi.

Beyhan: Zirve Yolculuğumuz Bilge Nesil ile
Mümkündür
Genç Memur-Sen Başkanı Eyüp Beyhan ise yaptığı konuşmasında ‘Bir Bilenle Bilge Nesil’ projesini, medeniyetimizin üç ayrı
döneminden ilham alarak hazırladıklarını kaydetti. Projeyi hazırlarken, Yesrib’den büyük Medine’nin kuruluş yolculuğu, ilim ve

göstermiştir ki, bilgiyi, eğitimi kaybedenler mevziyi de kaybetmiştir. Yeniden mevziyi kuşananlar da
bilgi ve eğitim ile zirveye ulaşmıştır. Müslümanlar olarak asırlardır yeni bir çıkış arıyoruz. Millet
olarak yeniden zirve yolculuğumuz ‘Bir Bilenle
Bilge Nesil’ ile mümkündür” dedi. Projenin detaylarını öğrenmek ve yerinde incelemek için Bosna
Hersek’ten gelen Bağımsız Sendikalar Konfederasyonu Genel Başkanı Selvedin Satorovic de
Türkiye’de bulunmaktan mutluluk duyduğunu
belirterek projenin kendisini heyecanlandırdığını
ifade etti. Satorovic, Türkiye’ye bu projeyi yerinde incelemek ve çalışmaları yakından takip etmek
için geldiğini belirterek bu anlamlı çalışmanın
benzerini kendi ülkesinde de hayata geçireceklerini söyledi.

fikir üretiminde dünyayı aydınlatan Endülüs ve Osmanlı’yı cihan

Konuşmaların ardından ödül törenine geçildi.

devletine taşıyacak İznik’te Davudi Kayseri’nin başına geçtiği ilk

Proje kapsamında düzenlenen kompozisyon ya-

bilim merkezinden ilham aldıklarını belirten Beyhan, “Tarih bize

rışmasında dereceye girenlere ödüller verildi.
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Memur-Sen Engelliler Komisyonu

“Engellilerin Sorunları Sürekli Gündemde Kalmalı”
Memur-Sen Engelliler Komisyonu, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamada, engellilerin sorunlarının sadece bir hafta değil sürekli gündem olması gerektiği belirtildi.

10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla Memur-Sen bünye-

sosyal devlettir. Devlet, özellikle dezavantajlı

sinde faaliyet gösteren Engelliler Komisyonu yazılı bir açıklama

vatandaşlarına pozitif ayrımcılık yapmalı, onların

yaptı. Engellilerin sorunlarının sürekli gündemde kalması gerek-

hayat şartlarını kolaylaştırmalı ve üretime katkıda

tiği ifade edilen açıklamada, Engelliler Haftası’nın bir kutlama

bulunmalarını sağlamalıdır.

değil, farkındalık günleri olduğunun altı çizildi.
Eğitimde fırsat eşitliğinin olması, engelli vatanMemur-Sen Engelliler Komisyonu, Engelliler Haftası

daşlarımızın daha rahat ve kaliteli eğitim almaları

yazılı açıklaması;

olmazsa olmazdır. Eğitim kurumlarının engelli
vatandaşlarımıza uygun hale getirilmesi ve eksik-

Engelliler Haftası, bir kutlama değil, farkındalık oluşturma günle-

liklerin giderilmesi, çalışan engellilerimizin yaşa-

ridir. Engelli vatandaşlarımızın sorunları sadece bir gün ve hafta-

dığı sorunların takipçisi olduk, olmaya da devam

da değil, sürekli ele alınmalı, gündemde tutulmalıdır.

edeceğiz. Çalışma ortamlarının uygun hale getirilmesi, çalışma şartlarının iyileştirilmesi ve kullana-

Engellilerimizin hatırlanması, onların sorunlarının çözümlenmesi

cakları materyallerin temini konusunda üzerimize

ve seslerinin duyurulması aşamasında bu hafta oldukça önemlidir.

düşeni yapmanın çabası içerisindeyiz.

Ülkemizdeki engelli vatandaşlarımız, çözüm bekleyen birçok sorunuyla toplumsal hayatın içerisinde yer almaktadır. Bu sorunla-

Engellilerin kamusal hayatın her alanına tam ve ba-

rın çözümü kadar engelliliği ortadan kaldıracak tedbirleri almak

ğımsız kişiler olarak katılımı, çalışma alanında fırsat

da önemlidir. Bu konuda devletin yanı sıra sivil toplum örgütle-

eşitliğinin sağlanması, kişisel gelişim imkânlarından

rine de büyük görevler düşmektedir.

istifade edebilmeleri, eğitim-öğretim hizmetlerine
erişimlerinin kalıcı olarak temini, yapılan düzenleme-

Ülkelerin gelişmişlikleri, vatandaşlarına verdiği değerle ölçül-

lerin engelli vatandaşlarımız da düşünülerek planlan-

mektedir. Bir devlet, bütün vatandaşlarını kucaklayabiliyor, on-

ması ve uygulanması; engellilerini dört duvar arasına

ların hayat kalitesini yükseltiyor ve sıkıntılarını giderebiliyorsa,

kapatmayan, sosyal alanda imkân ve kamusal alanda
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Memur-Sen Engelliler Komisyonu

istihdam oluşturan bir Türkiye ve dünya için herkes duyarlı olmalı ve

7- Engelli kamu görevlilerinin atanmasına ve yer de-

elinden geleni yapmalıdır.

ğiştirmesine ilişkin iş ve işlemler ile mevzuat düzenlemeleri için oluşturulan kurul ve komisyonlarda, bu

Engelli kardeşlerimiz sadece insanların iyilikseverliğine terk edilme-

toplu sözleşmenin tarafı olan Konfederasyon tara-

den ayrımcı olmayan iyi kanunların imkânına da kavuşturulmalıdır.

fından bildirilecek engelli kamu görevlileri temsilcisi

İnsan onuruna yaraşır ve toplumla kaynaşan bir hayat tarzı, en-

yer alması,

gellilerin en tabii hakkı ve devletin de öncelikli görevidir. Anayasa ve kanunlarımız, engellilerle ilgili olarak evrensel değerlerle

8- Engelli kamu görevlilerine, Diyanet İşleri Baş-

düzenlemeleri öngörmüş ve devleti engellilerin sorunlarına yö-

kanlığınca koordine edilenler kapsamında Hac

nelik olarak yükümlü kılmıştır. Devlet, bu yükümlülüğünü yerine

farizası ve Umre için %3 kontenjan uygulanır. En-

getirmelidir. Tamda bu noktada Ağustos ayında 5.Dönem Toplu
Sözleşme görüşmelerinde engelli kamu çalışanlarının hayatını
kolaylaştırmak ve verimini artırmak için taleplerimiz vardır. Bu

gelliler ve refakatçilerinin hac ve umre ziyaretlerinden %50 indirimli yararlanması,

talepleri şöyle sıralayabiliriz.

9- Ortaöğretim ve yükseköğretim mezunu olup hiz-

1- Engelli kamu görevlilerinin derece artışı 2 yılda bir gerçekleş-

görevde yükselme sınavından muaf tutularak istek-

tirilmelidir. Buna ilave olarak her 5 yılda bir ilave derece verilmesi emekli olacak olan engelliler için çok önemlidir.
2- Engeli nedeniyle malulen emeklilik hakkından yararlanan kamu
görevlilerine bağlanacak emekli aylığı tutarı ile emekli ikramiyesi,
25 yıl esas alınarak hesaplanır ve ödenir. 25 yıldan daha fazla hizmeti olanlar için fiilen çalıştıkları süre dikkate alınır. Engelli kamu
görevlilerine bağlanacak emekli aylığı, en son almakta olduğu maaşın %85’inden az olmaması için gerekli çalışmaların yapılması,
3- Engelli kamu görevlilerinin, emekliliklerinde derece ve kademelerine bakılmaksızın yeşil pasaport hakkından yararlandırılması,
4- Görevde Yükselme sınavında başarılı olan engelli personelin
istediği yere atanması,
5- Engellilerin bir kereye mahsus olmak üzere istekte bulundukları
yere yer değiştirme suretiyle atanmalarında herhangi bir kayıt ve
sınır uygulanmaması,
6- Eğitim aldığı unvana sınavsız geçiş hakkının biz engellilere de
sağlanması, (Örnek 27.3.2018/30373 sayılı resmi gazete mükerrer sayısında yürürlüğe giren 7103 sayılı “Vergi kanunları ile
bazı KHK’de değişiklik yapılmış olup (SHÇEK) Sosyal Hizmetler ve
Çocuk Esirgeme Kurumunda eğitim görüp memur olarak atananlara yönelik bir defaya mahsus eğitim aldığı unvana sınavsız geçiş
hakkının verilmesi)

metli kadrosunda bulunan engelli kamu görevlileri,
leri halinde VHKİ veya memur kadrolarına atanması,
(Örnek Adalet Bakanlığı-Mübaşirlere tanınan hak)
10- Parasız yatılılık, bursluluk kontenjanlarının engelli kamu görevlisi çocuklarına da uygulanması
11- Ortapedik engellinin kullandığı yürüme protezinin ve banyo protezinin (lüx kapsamında değerlendirilmeden) ücretinin tamamının SGK tarafından karşılanması, sınırlandırılmaması,
12- Otizmli çocuklara ve erişkinlere hayatlarının
tüm kademelerinde özellikle uygulamada yaşadıkları sorunları en aza indirebilmek için destek verilmesi, (Eğitim gördükleri okullarda ayrı alanların
sağlanması, antrenörlerinin çoğaltılması, müzik ve
spor aletleri ile daha çok temas sağlamaları, yüzme
imkanının sağlanması, sosyal hayata entegre olabilmeleri için alış veriş, banka, cafe’de, avm’lerde
vb ortamlarda uygulama eğitimleri verilmesi, çeşitli
faaliyet alanlarının oluşturulması gibi çalışmaların
yapılması.
Memur-Sen olarak, engellilerimizin sorunlarının
çözümü ve kazanımların daha da artması için, şimdiye kadar olduğu gibi, bundan sonra da her türlü
mücadeleyi vermeyi, sorunların üzerine kararlılıkla
gitmeyi sürdüreceğiz.
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Bakan Selçuk’la Eğitim Gündemini Görüştük
Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Atilla Olçum ile
birlikte Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’u ziyaret etti.

Ali Yalçın, görüşmede, Bakan Selçuk’a “Yeni Orta Öğretim Tasarımı: Ön Değerlendirme” başlıklı raporu takdim etti. Yalçın, yeni orta
öğretim tasarımına ilişkin değerlendirmelerinin yanında eğitim çalı-

laşımını olumlu buluyoruz.” değerlendirmesinde
bulundu.

şanlarının sorunlarından bazı başlıkları da Bakan Selçuk’a iletti.

Tematik olarak açıklanan ve ayrıntıları yeterince

Sorunların bir an evvel giderilmesi, verilen sözlerin daha fazla za-

temin diğer yönleri açısından riskler barındırma-

man geçirilmeden yerine getirilmesi gerektiğini ifade ederek, soru
işareti oluşturan çalışmalara ilişkin kamuoyunun bilgilendirilmesi-

paylaşılmayan sistemin eğitimin bileşenleri ve sissının temel gerekçesinin, politika geliştirme sürecinde kesinlikle olması gereken önemli adımların

ni, belirsizliklerin ivedilikle ortadan kaldırılmasını istedi.

dikkate alınmaması olduğuna dikkati çeken Yalçın,

Önerilen sistem ile ilgili en önemli ve temel belirsizliğin, sistemin

mutlak uygulanma niyeti ifade edilmeksizin bu

hangi okul türlerinde uygulanacağına dair bir açıklama yapılmamış
olması olduğunu belirten Yalçın, “Yeni modelle birlikte İmam Hatip, meslek ile fen ve sosyal bilimler liseleri gibi lise türlerinin de

“Bu yönüyle kamuoyuyla paylaşılacak belgenin;
kadar kapsamlı bir değişikliğin gerekçesi, amacı,
fırsat ve tehditler yönüyle etki analizini de içerecek bir biçimde oluşturulması önemli bir başlan-

ortadan kalkacağı konusunda bir kaygı ve belirsizlik hâkim.” dedi.

gıç olacaktır.” dedi.

Türkiye’nin öğretime ayırdığı yıllık süre ve gün sayısı
OECD ortalamasıyla uyumludur

Norm kadro sayısında yapılacak değişiklik

Açıklanan sistemin ders sayısını azaltma yönüyle doğru bir ama-

maksızın ders ve ders saati sayısında ani değişik-

ca yönelik olmakla birlikte yön ve yöntem yanlışlığı içerdiğini
vurgulayan Yalçın, “Türkiye’nin öğretime ayırdığı yıllık süre ve
gün sayısı OECD ortalamasıyla uyumludur. Açıklanan sistemin
içeriği uygun olmamakla beraber ders sayısının azaltılması yak-
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Zorunlu, haklı ve bilimsel bir gerekçeye dayanler yapmanın fiziki imkânlar ile insan unsuru bakımından etkinlik ve verimlilik riskleri oluşturacağını
belirten Yalçın, “En net risklerden biri norm kadro
sayılarında değişiklik ve buna dayalı öğretmen kitlesinin dışa dönük tepkisidir.” dedi.
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Mücadelenin, Umudun Güçlü Sesi Sağlık-Sen
24 Yaşında Daha Güçlü
Sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının sesi olan Sağlık-Sen, 24. kuruluş yılına da yetkili sendika olarak girmeyi
başardı.

Yaklaşık 3 ay önce gerçekleştirilen 6. Olağan Genel Kurul’da

lık mücadelesi, birikimi ve tecrübesiyle sağlık ve

seçilen Semih Durmuş ve ekibi ile ‘Öze dönüş geleceğe yü-

sosyal hizmetler alanındaki kamu çalışanlarının

rüyüş’ şiarı çerçevesinde yoluna devam etme kararı alan Sağ-

en büyük sivil dinamiğine dönüşen Sağlık-Sen,

lık-Sen, 6 Haziran’da 24. yılını geride bıraktı. Sağlık-Sen Kurucu

bu yapısıyla bugün aynı zamanda ülkemiz de-

Genel Başkanı Ahmet Aksu ve arkadaşlarının çeyrek asır önce

mokrasisinin de en büyük itici güçlerinden biri

ektiği tohum, yürüyüşüne büyük bir çınar olarak daha güçlü bir

olmuştur” dedi.

şekilde devam ediyor.
Öte yandan, Mart ayında gerçekleşen Genel
Sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının en güçlü sendikası ola-

Kurul ile bayrak yarışında yeni bir dönem başla-

rak 2009 yılından beri yetkide olan Sağlık-Sen, bu sene üye

dığını belirten Semih Durmuş, Genel Merkez Yö-

sayısını 252 bine çıkarma başarısını gösterdi. Yaklaşık 380 bin

netim Kurulu olarak emanetin ve sorumluluğun

sendikalı sağlık ve sosyal hizmet çalışanının 252 bininin üye

farkında olduklarını ifade etti.

olduğu Sağlık-Sen, Toplu Sözleşme görüşmelerinde yetkili sendika olarak yine masadaki yerini alacak.

Durmuş, Sağlık-Sen’in onurlu sendikal mücadelesini yürütmesinin yanında, her zaman ülkesine,

Bugüne kadar toplu sözleşme masasında en çok kazanım elde

devletine ve milletine de hizmet ettiğini dile geti-

eden sendika olma özelliğini elinde bulunduran Sağlık-Sen,

rerek, “Sağlık-Sen teşkilatı olarak, bir yandan sağ-

teşkilatlarından ve üyelerinden aldığı güç ile Ağustos ayında

lık ve sosyal hizmet çalışanlarının hakkı, hukuku

da aynı başarıyı göstermeye kararlı bir tutum içinde bulunuyor.

ve kazanımları için mücadele ederken, diğer yandan demokrasinin korunup güçlenmesi için üzeri-

Sağlık-Sen’in yetkide 11. yılını ve 24 yaşına girmesini değerlen-

mize düşen görev ve sorumluluğu bihakkın yerine

diren Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, “Çeyrek asır-

getirmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.
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Başkanlar Kurulu Toplantısı Ankara’da Gerçekleştirildi
Diyanet-Sen Yeni Destanlar Yazıyor
Diyanet-Sen’in Mayıs ayı verilerine göre hizmet
kolundaki diğer sendikalara büyük fark atarak bu
yıl 83 Bin 671 üye ile 16. Yetkili sendika olduğunu hatırlatan Bayraktutar söyle devam etti:
Birlerle başladığımız sendikal yolculuğumuza
bu gün şükürler olsun binlerle devam ediyoruz.
Diyanet-Sen Başkanlar Kurulu Toplantısı Ankara Büyük Anadolu Otel’de Genel Başkan Mehmet Bayraktutar’ın başkanlığında gerçekleştirildi. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın
Genel Merkez yönetim kurulu, disiplin ve denetim kurulu ile
şube başkanlarının katıldığı toplantıda önümüzdeki dönem
toplu sözleşme toplantısında sunulacak maddeler ve 15 Mayıs
üye sayılarının değerlendirilmesi yapılırken ülke ve dünya gündemine dair önemli değerlendirmelerde de bulunuldu.

Yarını İnşa Etme Azmi İle Yürüyoruz
Başkanlar kurulu toplantısında katılımcılara hitap eden Genel
Başkan Mehmet Bayraktutar, Diyanet-Sen’in yola çıktığı 1998
yılından bu yana değerler sendikacılığı yaptığını belirterek Diyanet-Sen’in değerlerimizi ihya eden, yarınımızı ise inşa etme
azmini hep diri tutmaya çalışan bir topluluk olduğunu söyledi.
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Hiçbir sendikaya nasip olmayan 81 ilin 81’inde
yetkili sendikayız. Kurum çalışanlarının yüzde
68’inin sendikamıza üye olduğu kırılması zor
bir rekorun sahibiyiz. Diyanet-Sen aynı hizmet
kolundaki diğer 18 sendikanın toplamına dahi
büyük fark atarak din görevlilerinin ve vakıf çalışanlarının güvenlerini boşa çıkarmadığını bir kez
daha ispatlamıştır.
Diyanet-Sen’in kurulduğu günden bu yana, etkili
ve yetkili sendika olma yolunda verdiği mücadele,
yaptığı çalışmalar 15 Mayıs 2004’te genel yetkili
sendika olarak Türkiye’nin en büyük sivil toplum
kuruluşlarından biri olma hüviyetiyle daha da anlam kazanırken, sendikamız bugün hem nicelik
hem de nitelik bakımından zirveden yeni ufuklara
yolculukta yeni bir destan yazmıştır.
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Yazı İşleri Müdürlüğü Adliye Personelinin Hakkıdır
Büro Memur-Sen, 81 ilden eş zamanlı olarak gerçekleştirdiği basın açıklamaları ile 30 Mayıs 2019 tarihinde açıklanan Yargı Reformu Taslağının içeriğine tepkisini gösterdi.

Büro Memur-Sen; “Adalet Bakanlığında çalışan Zabıt Katible-

üzüntüyle karşılamış bulunmaktayız, Adalet Ça-

rinin Kurum içi Görevde Yükselme yoluyla elde edebildiği tek

lışanları olarak Türkiye Barolar Birliği Başkanının

kariyer umudu olan Yazı İşleri Müdürlüğü Sınavının kaldırılması

Yargı Reformu Paketini değerlendirirken yapmış

öngörülmüş, yerine Yazı İşleri Müdürlüğünün Kariyer Meslek

olduğu açıklamada, dosyaların eksik olarak duruş-

olarak yapılandırılması, Yazı İşleri Müdürlüğünün Görevde Yük-

maya çıkmasının sorumlusu Yazı İşleri Müdürleri

selme usulü ile değil hukuk eğitimi almış kişilerin sınava girebile-

gibi hedef gösterilmesi ve Yazı İşleri Müdürlüğü-

ceği bir kariyer haline dönüştürüleceği ifade edilmesine” 81 ilde

ne hukuk mezunlarının atanması ile bu sorunların

yapılan basın açıklamaları ile tepkisini gösterdi.

ortadan kalkacağını ifade etmesi, Yargı Çalışanlarımıza bir hakarettir” diyen Yılancı,” Barolar Birliği

Basın açıklamalarının Ankara ayağı ise Ankara Adliyesi önünde

Başkanı, Yazı İşleri Müdürlerinin görevlerinden

gerçekleştirildi. Büro Memur-Sen Genel Merkez Yönetim Kuru-

bihaberdir”.

lu Üyeleri ve çok sayıda çalışanın katıldığı basın açıklamasında
Genel Başkan Metin Yılancı, açıklanan yargı reformu paketi ile

Madem her hukuk eğitim almış olan kişi Adliyeler-

zabıt katiplerinin kurum içi görevde yükselme yoluyla elde ettiği

de Yazı İşleri Müdürlüğü sınavına girebilecek, bu

yazı işleri müdürlüğü kadrosuna Hukuk Fakültesi mezunlarının

halde çoğunluğu lisans mezunu olan Zabıt Katibi

alınacağının duyurulmasını üzüntüyle karşıladıklarını belirterek,”

arkadaşlarımızın da yapılacak olan sınav ile Avukat

Çalışanların görüşünün alınmadığı bir Yargı Reformu Paketi eksik

olmasının, Hakim /Savcı Yardımcısı olmasının da

ve sakattır dedi.

önü açılmalıdır ifadesini kullanan Yılancı, Bakanlık
tarafından uygulamaya konulan Uzlaştırma işlem-

Yazı işleri Müdürlüğünün adliye çalışanlarının hakkı olduğunu

lerinde alınan sonuçlar göstermiştir ki, Uzlaştırma-

ifade eden Genel Başkan Yılancı; Yazı İşleri Müdürlüğünün Ka-

cı olarak atanan Adliye Personelleri kurumsal bilgi

riyer Meslek olarak yapılandırılması, Yazı İşleri Müdürlüğünün

birikimi ve tecrübesiyle Uzlaştırmadaki başarı ora-

Görevde Yükselme usulü ile değil hukuk eğitimi almış kişilerin

nını artırmıştır. Bu veri dahi Adliye personellerinin

sınava girebileceği bir kariyer haline dönüştürüleceği ifade edil-

sorumluluk aldığında neleri başarabileceğinin apa-

miştir. Adalet Bakanlığı personelleri olarak yapılan bu açıklamayı

çık kanıtıdır” şeklinde konuştu.
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Belediyelerde Yapılan Baskı ve Hukuksuzluklara Karşı
Emekçilerin Sesi Olduk
31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinin ardından bazı belediyelerde yeniden hortlayan vesayetçi anlayışın, tek sermayeleri emek olan çalışanlar üzerinde baskı, yıldırma, mobbing, sürgün ve işten çıkarma olarak yansıması, Memur-Sen ailesi mensubu Bem-Bir-Sen tarafından düzenlenen eylemlerle protesto edildi.
işletmenini ise hayvan barınağına sürgün etti.
Personelini sebepsiz yere sürgün eden belediyeler ne kadar halkçı (!) ve özgürlükçü (!) olduğunu
gösterdi.” şeklinde konuştu.

Örgütlenme Özgürlüğüne Müdahale
Suçtur
Baskılara karşı Bem-Bir-Sen’in sonuna kadar mücadele edeceğinin altını çizen Uslu, “Bunlara seAnkara/Elmadağ Belediyesi, Bilecik/Bozüyük Belediyesi, İstan-

yirci kalacağımızı sananlar fena halde yanılıyorlar.

bul/Esenyurt Belediyesi, Antalya Büyükşehir Belediyesi, Tunceli

Buradan uyarıyoruz: Örgütlenme özgürlüğüne

Belediyesi ve Eskişehir/Odunpazarı Belediyesinde gerçekleşti-

müdahale etmek suçtur. Sendikal örgütlenme

rilen eylemlerle emekçilere yapılan baskı ve tehditler kınanarak,

özgürlüğüne müdahale, Anayasamız başta olmak

sendikal özgürlüğe yapılan müdahalelerin son bulması istendi.

üzere, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve
Toplu Sözleşme Kanununa, Avrupa İnsan Hakları

Maske Düştü

Sözleşmesine, ILO Sözleşmelerine ve insan haklarına ilişkin uluslararası sözleşmelere aykırıdır.

31 Mart seçimlerinden sonra bazı belediyelerde çalışanların ya-

Sendikal örgütlenme özgürlüğü temel bir haktır.

şadığı zulme dikkat çeken Bem-Bir-Sen Genel Başkanı Levent

Bu hakkın ricacısı değil sahibiyiz. Bu hukuksuzluk

Uslu, Eskişehir Odunpazarı Belediyesi önünde yapılan eylem-

derhal son bulmalı, belediye başkanları meydan-

de, emekçilerin baskı ve tehditlerle sürgün edilmesinin hukuka

lardaki vaatlerinin gereğini yerine getirmelidir.

aykırı olduğunu belirterek, “Seçimden sonra el değiştiren be-

Emeğin hakkını savunmak yerine çamur atma

lediyelerde baskı ve tehditlerle 6 bin 500 üyemiz istifa ettiril-

ahlaksızlığına sığınanlar esasen belediyelerdeki

miştir! Üyelerimize ekmekleri üzerinden şantaj yapılıyor. Merak

zulmü meşrulaştırmanın, arka çıkmanın, daha da

ediyor ve soruyoruz: “CHP lideri, seçim öncesi: ‘Sakın ha başka

ötesi azmettirmenin peşindeler.” dedi.

belediye başkanı döneminde işe girdi diye hiçbir işçinin işiyle
aşıyla uğraşmayacaksınız. Onlar hangi partinin mensubu olursa
olsun, onlarla birlikte çalışacaksınız.’ diye belediye başkanlarına
talimat verdiğini söylemişti. Diliniz mi sürçtü Sayın Kılıçdaroğlu,
yoksa maskeniz mi düştü? Yoksa bütün bu rezillikler, bu aşağılık zulümler sizi aşarak mı yapılıyor. CHP’li Odunpazarı Belediye
Başkanı, veteriner teknikerini hayvan barınağından alıp park ve
bahçelere, kültür hizmetlerinde çalışan tercümanı ve bilgisayar
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Toç Bir-Sen Akademi
İstanbul’da Gerçekleştirildi
Toç Bir-Sen Akademi’nin Birinci Dönem İkinci Kur Programı, Payitaht İstanbul’da gerçekleştirildi. Dört gün süren
eğitim programının açılış konuşmasını Toç Bir-Sen Genel Başkanı Hüseyin Öztürk gerçekleştirdi.
di. Aksu konu; “Sizler bizler için çok önemsediğimiz
toplulukların mensuplarısınız. Sendikalar okulların
bir başka versiyonudur. Bizleri bir arada tutan öncü
kuruluşlardır. Toç Bir-Sen’in bu noktada üzerine düşen sorumluluğun bilinciyle mücadele ettiğine şahit
oluyoruz. Bu anlamda bir kez daha ülkemizin geleceği olan siz gençlerimize yönelik Toç Bir-Sen AkaKonuşmasında katılımcı gençlere; “Kendisinin bir diriliş eri olduğuna inanmış genç arkadaşlarım” diyerek seslenen Öztürk, iyi
bir teşkilatçının haksızlık karşısında hiçbir zaman sessiz kalmayacağını, nemelazımcı davranmayacağını söyleyerek “Sessizliği
seçenler, bir kenarda duranlar, bana ne diyenler yenilgiyi baştan kabul edenlerdir. Bizler bir diriliş yolunun erdemlileri olarak
bulunduğumuz yerde mücadeleye önce kendimiz atılmalı, önce
kendimiz inanmalı ve önce kendimiz adanmalıyız. Kendimizin
öne atılmadığı yolda, arkamızdan gelecek olanların da yola atıl-

demi’nin ülkemiz, Toç Bir-Sen ve sizler için hayırlara
vesile olmasını diliyorum” dedi.
Eğitim programlarında; Doç. Dr. Mehmet Merve
Özaydın, Kişisel Gelişim ve İletişim Uzmanı Nail
Uslu, Tarım ve Orman Bakanlığı İç Denetim Başkanlığı İç Denetçisi Kerim Üstün, Orman Genel
Müdür Yardımcısı Mustafa Özkaya, Prof. Dr. Ejder Okumuş, İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Baş-

masını bekleyemeyiz. Bu programımızın meşalesi olacak ve biz-

kanı Bülent Yıldırım, Memur-Sen Genel Başkan

leri ileriye taşıyacak muştumuz; ‘Büyük davalar adanmış, inan-

Danışmanı Halit Ortaköy ve Türkiye Maarif Vakfı

mış yiğitlerle yürür.’ Ne mutlu adanmışlara ve inanmışlara” dedi.

Mütevelli Heyeti Üyesi Selim Cerrah sunumlarıyla bilgi ve birikimlerini katılımcı gençlerle paylaştı.

Bakan Yardımcısı Aksu: Toç Bir-Sen Sendikacılıkta
Yine Önemli Bir Adım Attı

Kitap tahlili bölümünün ardından sertifika töreni
gerçekleştirildi. Sertifikaların yanı sıra tüm katılım-

Toç Bir-Sen Akademi’nin ikinci oturumunun açılışı ise Tarım ve Or-

cılara Toç Bir-Sen Akademi I. Dönem II. Kur Kitap

man Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu’nun katılımıyla gerçekleştiril-

Setleri dağıtıldı.
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Bayındır Memur-Sen
İstanbul Teşkilat Buluşması Gerçekleştirildi
Bayındır Memur-Sen İstanbul Teşkilat Buluşması gerçekleştirildi. Programa Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı
ve Bayındır Memur-Sen Genel Başkanı Soner Can Tufanoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcı Mücahit Demirtaş, Ak Parti Milletvekili Osman Boyraz, Genel Başkan Vekilimiz Ayhan Aldagül, Genel Başkan Yardımcımız Gökhan Şimşek, Bayındır Memur-Sen İstanbul 1 No’lu Şube Başkanı Dursun Önder, İstanbul 2 No’lu Şube Başkanı
Hasan Canlı, çok sayıda bürokrat, iş yeri temsilcisi ve vatandaşlar katıldı. Tufanoğlu burada yaptığı konuşmasında
kamu görevlilerinin beklentilerini dile getirdi.

Geçtiğimiz dönem toplu sözleşmelerde hizmet kolunda önemli

da tercihe zorlayan bir sistem var. Bu sistem her

kazanımlara imza attıklarını ifade eden Tufanoğlu, Ağustos ayın-

açıdan sorun teşkil ediyor. Sözleşmeli arkadaşla-

da gerçekleştirilecek 5. Dönem toplu sözleşmede de kazanımla-

rımız eşit iş yaptıkları halde eşit ücret alamıyorlar.

rı arttıracaklarına vurgu yaptı.

Bunun gibi özlük haklarında bazı adaletsizlikler
söz konusu. Bu fotoğraf Türkiye’ye yakışmıyor”

5. Dönem Toplu Sözleşmede önemli konuların masada olacağını
belirten Tufanoğlu, “Kamu görevlileri açısından önemli olan bir
diğer konu 3600 ek gösterge... Bazı meslek gruplarının hiç olmaması, bazılarının ise sınırlı sayıda olmasının anlamsız olduğu
gibi etsiz olarak da görüyoruz. Ek gösterge konusunda kapsam
genişlemeli ve 3600’ün kapsamı bir an önce netleşmeli, diğer
unvan ve kadrolarda görev yapanlar da ek gösterge düzenlemesine dahil edilmeli. Yardımcı hiz-metler sınıfı kaldırılarak GİH
sınıfına alınmalı ve ek gösterge kapsamına dahil edilmeli” dedi.
Sözleşmeli İstihdamın Ürettiği Mağduriyetler Görülmeli
Sözleşmeli istihdam türünün mağduriyet yarattığına dikkat çeken Tufanoğlu, yaşananları ortadan kaldırmanın kadrolu istihdamdan geçtiğini söyledi. Tufanoğlu, “İnsanları eşi ve işi arasın136 | Memur-Sen Bülten 2019

ifadelerini kullandı.
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Enerji Bir-Sen’den Maden Ocağında İftar

Enerji Bir-Sen Genel Başkanı Hacı Bayram Tonbul, Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeleriyle birlikte Bartın İl Başkanlığının düzenlemiş olduğu iftar programında maden ocağına inerek çalışanlarla birlikte iftar yaptı.

Enerji Bir-Sen Genel Başkanı Hacı Bayram Tonbul, Genel Sekre-

ramında tekrar bir araya gelmenin mutluluğunu

ter Ramazan Karaçor, Genel Baş-kan Yardımcıları Cemil Şentürk,

yaşıyoruz.

Gürkan Kaya, Erkan Karahan ve Türker İpek’le birlikte Türkiye
Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğünde

Bu yıl ikincisini gerçekleştirdiğimiz maden ocağın-

maden ocağına inerek, Enerji Bir-Sen Bartın İl Başkanlığının or-

da iftar programımızla kapalı ocak yeraltı maden-

ganize ettiği iftar programında madende çalışan memur ve işçi-

ciliğinin ne kadar zor şartlar altında icra edildiğini

lerle birlikte iftar yaptı.

gerek kamuoyuna gerekse de devlet büyüklerine
bir kez daha göstermeyi ve dikkatlerini bu alana

Maden ocağını gezen Genel Başkan Tonbul, TTK Amasra İşlet-

çekmeyi hedefliyoruz.

me Müdürü Cihat Özdemir’den ocak ve çalışanların durumu
hakkında kapsamlı bilgi aldı.
İncelemelerin ardından üyelerle bir araya gelen Genel Başkan
Tonbul maden çalışanlarının çalışma şartları hakkında değerlendirmelerde bulundu. Tonbul, “Türkiye Taşkömürü Genel Müdürlüğü’ne (TTK) bağlı Bartın, Amasra Müessese Müdürlüğündeki
çalışan memur ve işçi arkadaşlarımızla düzenlediğimiz iftar prog2019 Memur-Sen Bülten | 137
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PTT A.Ş. Genel Müdürü Bozgeyik’ten Birlik Haber-Sen’e
Hayırlı Olsun Ziyareti

PTT A.Ş. Genel Müdürü Kenan Bozgeyik, yeni Memur-Sen binasını ve Birlik Haber-Sen Genel Merkezini ziyaret
ederek hayırlı olsun dileklerini iletti.
PTT A.Ş. Genel Müdürü Kenan Bozgeyik, yeni Memur-Sen bi-

nuşulan maddelerin PTT A.Ş. çalışanları ve Birlik

nasında Konfederasyon Başkanı Ali Yalçın’ı ve Birlik Haber-Sen

Haber-Sen adına önemli maddeler olduğunun al-

Genel Merkezinde Genel Başkan Ömer Budak, Genel Başkan

tını çizdi ve çözümü yönünde beraber çalışılması

Vekili Gürbüz İnaltekin, Genel Başkan Yardımcıları Mevlüt Bur-

gerektiğini belirtti.

gaç, Cengiz Bekar, Muzaffer Boskurt, Cüneyt Özban ve Ankara
17 Nolu Şube Başkanı Evren Akpınar’ı ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini ilettiler.
Görüşme sırasında PTT A.Ş.’de görev yapmakta olan kamu çalışanlarının çalışma şartları ve talepleri de masaya yatırıldı. İdari
Hizmet Sözleşmeli Personellerin Temel Ücretlerinin Artırılması,
İdari Hizmet Sözleşmeli Personellerin Mesai Ücretlerine Uygulanan Kesintilerin Kaldırılması, 399’ lu Personellerin Unvan Yükselmelerindeki engellemelerin kaldırılması, 399’ lu Personellere
Skala düzenlemesi yapılması, bazı merkezlerde uygulanan esnek
çalışma sisteminin uygulamadan kaldırılması, Personel alımlarının devamı ve Taşeronların kadroya geçirilmesi başta olmak üzere birçok başlık konuşuldu. Görüşme sırasında değinilen konular
üzerine açıklamalar bulunan Genel Başkan Ömer Budak, ko138 | Memur-Sen Bülten 2019

PTT A.Ş. Genel Müdürü Kenan Bozgeyik, gerçekleştirilen görüşmede üzerine görüş alışverişinde bulunulan temel başlıklar konusunda yakın
zamanda ilgili Daire Başkanları ve Genel Müdür
Yardımcılarının da katılımlarıyla gerekli çalışmaların yapılacağını ifade etti. Göstermiş oldukları çalışma ve gayretlerden ötürü teşekkürlerini sunan
PTT A.Ş. Genel Müdürü Kenan Bozgeyik, Birlik
Haber-Sen Genel Başkanı Ömer Budak ve beraberindeki heyete çalışmalarında başarılar diledi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren
Birlik Haber-Sen Genel Başkanı Ömer Budak,
PTT A.Ş. Genel Müdürü Kenan Bozgeyik’e nazik
ziyaretleri için teşekkür etti.
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Ulaştırma Memur-Sen’den yeni AB Projesi
Ulaştırma Memur-Sen yeni bir AB hibe projesi başvurusunda bulundu.

Ulaştırma Memur-Sen tarafından hazırlanarak teslim edilen projede, raylı sistemler için standartları yükseltmek,
nitelikli ve sertifikalı iş gücünü geliştirmek ve şehir içi raylı sistemlerde oluşturulacak istihdamlarda verilecek eğitimleri desteklemek ve güçlendirmek gibi temel konular bulunuyor.
Ulaştırma Memur-Sen’in başvurusunu yaptığı projenin kabulü halinde 240 Bin Euro’luk bir hibe kaynak, Sendika
üyelerinin yurt içinde ve yurt dışında olmak üzere, eğitimi ve mesleki bilgi ve tecrübelerinin arttırılması için kullanılacak.
Ulaştırma Memur-Sen daha önce de Türkiye’de Demiryolu Çalışanlarının İş Sağlığı ve Güvenliği ile Sinyalizasyon,
Elektrifikasyon ve Tren yolu bakımı iş kollarında farkındalığın ve kalitenin artırılması konusunda bir dizi eğitim projesi planlayarak, AB Hibe programına başvuruda bulunmuştu.
Ulaştırma Memur-Sen her iki projeyle, demiryolları alanında ulusal mesleki standartların ve niteliklerin gelişiminin
desteklenmesini amaçlıyor.
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Kültür Memur-Sen 6. Olağan Genel Kurul Coşku İçinde
Gerçekleşti
Kültür Memur-Sen 6. Olağan Genel Kurulunda 150 oydan 139’unu alarak güven tazeleyen Genel Başkan Mecit
Erdoğan “ilk günkü aşkla zirveden yeni ufuklara” mesajını verdi.
çerek, müesses nizam bariyerlerini aşarak, prangalarını kırarak bugünlere geldi. Sivil siyasetin
hakim olmasıyla, askeri ve bürokratik vesayetin
son bulmasıyla, sivil toplum alanı rahatlamasıyla
sendikamız ve sendikalarımız rekor üzerine rekor
kırmaya başladı. Hedeflerimizden, amaçlarımızdan, ilkelerimizden ve değerlerimizden vazgeçmeden ilklerin imzasını atarak bugünlere geldik.
Sendikamızın ilkeli, haklı, gururlu ve istikrarlı yükKültür Memur-Sen 6. Olağan Genel Kurulu 14 Şubat 2019 Anka-

selişi ve büyümesi devam ediyor diye konuştu.

ra’da gerçekleşti. Türkiye’nin dört bir tarafından gelen delegelerin
katılımıyla Büyük Anadolu Termal Otel’de yapılan kongreye Me-

Sendika olarak, kültür çalışanlarının sorunlarını

mur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Memur-Sen’e bağlı sendikaların

kendi varlık nedenimiz bildik ve çözüme kilitlen-

Genel Başkanları ve yönetim kurulu üyeleri, Kültür Memur-Sen

dik, odaklandık. Emeğin her zaman ‘yaşayan bir

üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı. Kongrenin divan başkanlığını

eğer’ olduğu bilincini kaybetmeden, emekçilerin

ise Memur-Sen Konfederasyonu Danışmanı Halit Ortaköy yaptı.

umudu ve ‘güven adası’ olmaya gayret gösterdik.
Bizler, bugüne kadar elimizden geldiğince, bize

Genel Başkan Mecit Erdoğan konuşmasında; Biz, bir vefa ör-

verilen yetkinin hakkını verebilmek için emek har-

gütüyüz. Biz kültür ve sanat çalışanlarının sendikasıyız. Kültür

cadık, harcamaya devam ediyoruz dedi.

Memur-Sen olarak, sendikacılığımızın merkezine değerlerimizi
koyduk. Çünkü kültürde güçlü olan milletler güçlü medeniyetler

150 delegenin oy kullandığı seçimde Genel Baş-

kurabilir. Güçlü medeniyet kurabilen devletler ve milletler küre-

kan Mecit Erdoğan 139 oy ile güven tazeleyerek

sel ölçekte söz sahibi olabilirler, liderlik yapabilirler. Bu bilinçle

Kültür Memur-Sen Genel Başkanlığı’na yeniden

kültür sendikacılığını hayata geçirdik, medeniyet sendikacılığını

seçildi. Kültür Memur-Sen Genel Merkez Yöne-

milletimize ve insanlığa kazandırma gayreti içindeyiz. Tabi, biz

tim Kurulu şu isimlerden oluştu: İdris Serçe, Fahri

kültüre Batıcı bir zihniyetle bakmıyoruz. Kendi değerlerimiz ve

Ekinci, Ahmet Yiğitoğlu, Şaban Can Dirikolu. De-

ilkelerimiz penceresinden bakıyoruz. Bazı insanlar vardır. Karga-

netim Kurulu’nda Mehmet Refik Ekinci, Mahmut

dan başka kuş tanımazlar. Batıcı zihniyet için de sanat sadece

Ali Özcan, Veli Caner, İlhan Derinkök ve Rama-

opera ve baleden ibarettir. Bizim için sanat görsel, işitsel, fonetik

zan Bayrak yer alırken Disiplin Kurulu da Mustafa

ve plastik sanatların yanında, geleneksel el sanatları olan; yazı,

Asan, Selami Çetin, Bahattin Ünsal, Muhammet

hat, tezhip, ebru, minyatür, Kat’ı, şiir ve edebiyattır. Biz ilk emri

Hanifi Kasapkara ve Muharrem Dal’dan oluştu.

oku olan bir dinin müntesipleriyiz. Bizim sanatımız; kitapla beslenen, kütüphane ile güçlendirilen bir alandır dedi.

Genel Kurul sonunda Genel Başkan Mecit Erdoğan, güven ve teveccüh gösteren delegelere,

Kültür Memur-Sen olarak güveni güce, alın terini kazanıma dö-

katılımlarıyla kendilerini onurlandıran misafir ve

nüştüren yetkinin adresiyiz. Sendikalarımız, korku tünellerini ge-

dostlara teşekkürlerini sundu.
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