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Mehmet Emin ESEN
Genel Başkan Yardımcısı

YETKİDE EMANET, TEMSİLDE EHLİYET

en büyük, doğru ve adil çözüm 
üreten sivil toplum kuruluşların-
dan birisi olarak can suyu olduk.  

Ülkemizin etrafını adeta bir ateş 
çemberiyle saran küresel iktidar 
odaklarına; yuvaları ve haneleri 
kan ve gözyaşı ile bölenlere, vic-
danını ve kimliğini egemenlere 
satanlara karşı devletimizin, mil-
letimizin yanında saf tuttuk. 

Doğu Türkistan’da Çin yöneti-
minin barbarlıklarına, Mısır’da 
zalim Sisi’nin haksız idamlarına 
ve Myanmar’daki Müslüman 
kardeşlerimize yapılan zorbalık-
lara, baskılara ve soykırım uygu-
lamalarına, Filistinlileri ebediyen 
yurtlarından sürmeyi amaçla-
yan, hukuku yok sayan ve ancak 
“Yüzyılın Rezaleti” olarak açık-
layabileceğimiz plana karşı kit-
lesel eylemlerimiz ile tepkimizi 
ortaya koyduk. 

Bilinmelidir ki Kudüs; Hz. 
Ömer’in, Selahaddin Eyyubi’nin, 
Yavuz Sultan Selim’in mirası ve 
İslam’ın ilk kıblesidir. Bu ulu bel-
de; Amerika ve siyonist İsrail’in, 
hukuku ve insan haklarını yok 
sayan diretmelerine karşı boyun 
büken, acziyet gösteren, gölge-
lere gizlenen karakterden uzak-
tır. Tam tersine dirilecek, direne-
cek ve özgürlüğüne kavuşacak 
güce, ruha sahiptir.
Kapitalizm ve küresel emperya-
lizm tarafından dünyanın doğal 

Memur-Sen; emeğin, erdemin, 
emanetin, adaletin ve nihayet 
hakikatin mücadelesine odak-
lanmış aidiyet, mensubiyet, 
samimiyet ve ehliyet temelin-
de hem emek hem de erdem 
örgütü olarak var olmuş ve yol 
almıştır. Türkiye’nin en büyük 
emek örgütü olarak, emeğin 
değerini yüceltmek, ekmeğimi-
zi çoğaltmak, hakça paylaşmak 
amacıyla 1995 yılında merhum 
Mehmet Akif İnan’ın öncülü-
ğünde “yerelden evrensele” 
şiarıyla başladığımız yolculukta 
bugüne kadar “değerler sen-
dikacılığı” anlayışımızdan taviz 
vermedik, varlık nedenlerimizi 
hep diri tuttuk, kuruluşumuz-
dan bugüne akademik hizmet 
sendikacılığını benimsedik. 

Ayrıştıran değil birleştiren, 
bölen değil bütünleştiren, so-
runları aktaran değil çözümleri 
paylaşan, çözüm süreç ve çaba-
larında paydaşlık yapan sendi-
kal bakış ile hakkaniyetin, daya-
nışmanın, özgürlüğün, refahın, 
güzel ahlakın her daim hâkim 
olduğu bir atmosfer inşası yo-
lunda yeni ve büyük Türkiye’nin 
filiz veren başaklarına ülkemizin 

kaynaklarının ve emek gücünün 
sömürülmesi, sermayenin hak-
sız bölüşülmesi karşısında; eme-
ğin ve emekçinin ses bayrağı 
olarak 109 ülkeden 187 emek 
örgütü ile işbirliğimiz güçleniyor 
ve bu uğurda mücadelemiz sü-
rüyor.

Dijitalleşen dünyanın getirdiği 
suni gündemlerin, dezenfor-
masyonların ve karalama kam-
panyalarının karşısında; emeği, 
alın terini ve kamu görevlilerinin 
haklı beklentilerini zihinlerde 
tutmak ve çağrılarımıza karşılık 
bulmak için ter döküyoruz. 

Bir milyonu aşan üye sayısıyla 
Memur-Sen, örgütlü gücüyle 
bundan önce olduğu gibi bun-
dan sonra da haklı mücadele-
sinde kamu görevlilerini en iyi 
şekilde temsil etmeye, mevcut 
sorunlar için çözüm üretmeye 
devam edecek.

Son olarak, devletimizin sınır 
ötesinde istikrarı ve güvenli-
ği sağlamak amacıyla başlattığı 
operasyonlarda şehit olan as-
kerlerimize, Manisa ve Elazığ 
depremlerinde vefat eden va-
tandaşlarımıza yüce Allah’tan 
rahmet, yaralılara acil şifalar di-
liyoruz.
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SİSTEMDE LİYAKAT, İNSANDA 
EHLİYET, DEVLETTE ADALET

Ali YALÇIN 
Genel Başkan

Sosyal bilimler ile fen bi-
limleri arasındaki ayrımın 
temeline birçok kişi “insa-
nı” koyar. Sosyal bilimler, 
ağırlıkla insan-insan ve/
veya insan-insan top-
lulukları (şirket, dernek, 
devlet vb.) arasındaki 
ilişkiyi irdeleyip, inceler-
ken fen bilimleri ağırlıkla 
insan-beden, insan-eşya, 
eşya-eşya (insan bede-
ni de bu anlamda tartış-
ma devam etse de eşya 
hükmünde kabul edilir) 
ilişkilerine yönelir, hatta 
bazen haddi aşıp yönetir. 
Bununla birlikte her ne 
olursa olsun hem sosyal 
bilimler, hem fen bilimleri 
nihayetinde hem insani, 
hem insana dair, hem de 
insan için ortaya konan fi-
kir ve fiillerin bütününden 
ibarettir. 

Evet, konu insan ve onun 
davranışları, birikimleri, 
ürettikleri, inşa ettikleri 
ve kurdukları olduğunda 
ilk ele alınması gereken-
lerden biri şüphesiz in-

san-devlet-birey ilişkisi-
dir. Dışarıdan bakıldığında 
çelişki, detaylandırıldığın-
da ise olağan kabul edilen 
bir formülasyondur bu. 
İnsan, kendi ihtiyaçlarını 
yönetmek, beklentileri-
ni karşılamak, isteklerini 
ve zafiyetlerini birlikte 
ele almak için kendi ira-
desinden mülhem, fakat 
başkalarının iradelerini de 
kapsayan bir organizas-
yona ihtiyaç duyar. Onu 
var etmesi için kendisinin 
de bazı şeylerden vazgeç-
mesi gerekir. Bu yolla ve 
yöntemle ortaya konulan 
en güçlü ve en sürekli şey 
şüphesiz devlettir. Dev-
let, insan iradesinin ürü-
nüdür, insan, devlet ida-
resinin muhatabıdır. Bu 
çerçeveyle bakıldığında 
insan, varlığını, haklarını, 
hukukunu çok daha ge-
nel deyimiyle hayatta ve 
ayakta kalmasını sağlaya-
cak ihtiyaç ve teminatla-
rını kurduğu devlet eliyle 
giderir. Devletin, insanın 
bu beklentilerini karşı-

Devlet, insan 
iradesinin ürünüdür, 

insan, devlet idaresinin 
muhatabıdır. 
Bu çerçeveyle 

bakıldığında insan, 
varlığını, haklarını, 
hukukunu çok daha 

genel deyimiyle 
hayatta ve ayakta 

kalmasını sağlayacak 
ihtiyaç ve teminatlarını 
kurduğu devlet eliyle 

giderir.
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laması için ihtiyaç duyduğu 
şey egemenlik iken, bireyin 
kendi kurduğu devlet tarafın-
dan yok edilmeme teminatı 
ise özgürlük, adalet ve devlet 
egemenliğini hukukla ilişki-
lendiren meşruiyettir. 

İnsanla devlet, devletle birey 
arasındaki ilişki yumağına dair 
kurguyu hem kavramsal, hem 
olgusal ölçekte daha derin bir 
zemine taşımak mümkündür. 
Bir devletin kendi organizas-
yonu içerisinde adil davran-
ma, ahlaka dayalı kural koy-
ma, kuralı irad ederken ve 
icra ederken ahlaka yaslanma 
noktasında en geniş ve en 
tutarlı davranması gereken li-
yakat konusuna dayalı olarak 
devleti ve bireyi irdelemek 
gerekir. 

Liyakat, ehliyet, güncel ifa-
deyle kariyer imkânı devlet 
açısından varoluşsal bir ref-
leks, birey açısından ise ku-
rucu iradesini oluşturduğu 
devletten adaletli tavır tahsil 
yetkisi olarak görülebilir. 

Bizim mecramızda ve mede-
niyet menbamızdan bakıldı-
ğında devlet, adalet, ehliyet, 
liyakat kavramları hep birlikte 
ana bir kavramdan beslenir 

ve o kavrama verilen değer 
üzerinden tanımlanıp şekille-
nir. O kavram emanettir. Bi-
zim, tarihi birikimimiz, inanç 
ve fikir değerlerimiz kâmil 
insana dair profilimiz, ahde 
vefa temelinde yaşayışı, ina-
nışı, hizmet, hürmet ve kud-
ret makamlarını emanet-eh-
liyet ilişkisiyle, ehliyet-liyakat 
işleyişiyle, liyakat-adalet işle-
timiyle şekillendirir ve bütün 
bunların her birine özendirir.
 
Emanet bilinci olan ehliyete 
yönelmeli, ehliyeti olan layık 
olarak belirlenmeli, layık ola-
rak belirlenmiş olan adaletle 
hükmetmeli, adil olan kaim 
olmalı yani bekası korunmalı 
ve baki kılınmalı. Bizdeki insa-
nı yaşatan devlet anlayışı da, 
“devlet ebet müddet” tasarı-
mı da buradan beslenir.

Bu tarihsel birikimimize iliş-
kin çerçeveden sonra, hem 
ehliyeti, hem kariyeri, hem 
liyakati layık-ı veçhiyle tanım-
lamak, kamu personel siste-
mi, kamu hizmeti ve kamu 
yönetimi üçgenine hipotenüs 
kurgusu oluşturacak ehliyet 
ve liyakat sistemine odaklan-
mak, insan olmamızın gereği, 
kurduğumuz devletin hede-
fi ve o devleti adil kılmakla 

 Bizim, tarihi 
birikimimiz, inanç 

ve fikir değerlerimiz 
kâmil insana dair 

profilimiz, ahde vefa 
temelinde yaşayışı, 

inanışı, hizmet, 
hürmet ve kudret 

makamlarını emanet-
ehliyet ilişkisiyle, 

ehliyet-liyakat 
işleyişiyle, liyakat-
adalet işletimiyle 

şekillendirir ve bütün 
bunların her birine 

özendirir. 
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mükellef birey olmak kaynaklı 
görevimizdir. 

Yeterli ve layık olma anlamına 
gelen “Liyakat” ve bunun ya-
nında kariyer sistemi kısaca; 
nepotizmin, kayırmacılığın, 
ayrımcılığın, adaletsizliğin, ça-
tışmanın, yağmacılığın ve yı-
ğılmacılığın olmadığı şeffaf bir 
zeminde kişinin istihdamına 
karar verilen sürecin adıdır. 
Devlet toplumsal birlikteliği, 
adaleti, hakkaniyeti, işleyişi 
sürdürmekle vazifelendiril-
miş; bu vazifeyi yerine getirir-
ken yine toplumunun içinden 
seçerek yetkilendirdiği kişi-
ler ile egemenlik sahası için-
de kamu yönetimi sistemini 
oluşturmuştur. 

Geçmişten günümüze günün 
şartlarına göre değişen per-
sonel istihdam rejiminin, kur’a 
sisteminden başlayıp sınav 
sistemine kadar gelen uzun 
bir geçmişi vardır. Modern ve 
demokratik devletin, kamu 
personel sistemi ve istihdam 
anlayışı liyakat ve kariyer 
üzerine konumlandırılmıştır. 

Ülkemizde de kamu personel 
rejimini düzenleyen 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanunu 
liyakat ve kariyer sistemini 

benimsemiştir. Bu kanunun 
ana dayanak noktasını 1961 
Anayasası’nın “Hizmete alın-
mada görevin gerektirdiği ni-
teliklerden başka hiçbir ayrım 
gözetilemez” hükmü oluş-
turmaktadır. Ayrıca Onuncu 
Kalkınma Planı’nda (-2014
2018), “Liyakate dayalı ve 
objektif işe alma ve terfi 
sisteminin oluşturulması” 
konusunda hüküm beyan 
edilmiştir. Kariyer ve liyakat 
sisteminin mevzuatta yer al-
ması, pozitif getiriler sağlama-
sına rağmen içinin yeterince 
doldurulamaması, kapsamı-
nın yeterince çizilememesi 
bu sistemin pratikte görülme 
sıklığını ne yazık ki çok aza in-
dirmiştir. 

Cumhurbaşkanlığı Hükümet 
Sistemiyle birlikte yönetim 
alanındaki tehditleri ortadan 
kaldıracak şekilde düzenleme 
hayata geçirilmiş, fakat ida-
renin en büyük hizmeti olan 
kamu hizmeti alanında; eh-
liyet-liyakat, şahsiyet-adalet 
ilişkisinin kurulamaması dev-
let yönetiminin gerekliliğini, 
bilgi birikiminin sürekliliğini 
tehlikeye atmıştır. 

Kamu personel istihdamı-
nın, görevin gerektirdiği bil-

Liyakat ve kariyer 
sistemi; elbette 

vicdanlara hitap etmeli, 
emeği yüceltmeli 
ve insan hasletine 

zarar vermemelidir. 
Bu sistem kamu 

personelini ahlaki bir 
rekabete yöneltmeli, 
asla çatışmaya sevk 

etmemelidir.
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gi, birikim, niteliklere göre 
sağlanması gerekirken; kamu 
görevlilerinin ehliyet, kariyer, 
şahsiyet, adalet ilişkisi dikkate 
alınmadan istihdam edilmesi 
ve görevde yükselmesi; kamu 
personel rejiminde çürüme-
yi, kamu personel sisteminde 
liyakatsiz zemini ve Devle-
tin teminatı olan kamu gücü 
ve güvencesindeki azalmayı 
beraberinde getirecektir. Li-
yakat sistemi bürokrasinin 
karakterini belirleyecek olup, 
tavizsiz bir şekilde uygulan-
ması rasyonel işleyen bürok-
rasinin varlığı için çok önem-
lidir. 

Liyakat ve kariyer sistemi; el-
bette vicdanlara hitap etme-
li, emeği yüceltmeli ve insan 
hasletine zarar vermemelidir. 
Bu sistem kamu personelini 
ahlaki bir rekabete yöneltme-
li, asla çatışmaya sevk etme-
melidir. Sistem, kendi içinde 
oluşturacağı bir etik mekaniz-
ma ile çalışmalıdır.

Kamu personel rejiminde ka-
riyer ve liyakat sisteminin re-
gülasyonlarla güçlendirilmesi 
bu regülasyonların motive 
edici olması gerektiğinin iza-
hını Memur-Sen olarak 2017 
yılında hazırladığımız raporda 

paylaşmıştık. 

Kariyer ve liyakat sisteminin 
oluşturulması yolundaki en 
büyük engellerden birinin, 
güvencesiz ve sözleşmeli is-
tihdam rejimi olduğunu Me-
mur-Sen’imizin daha önceki 
yayınlarında, eylemlerinde ve 
programlarında altını çizdik. 
15 Temmuz gibi tarihe kara 
leke sürmek isteyenlerin kar-
şısında; güvenilir, sürekli, ada-
letli, hukuki temeli sağlam ve 
kadrolu istihdam rejimi dur-
muştur. 

Memur-Sen olarak tavrımız, 
eleştirimiz, tepkimiz, isteğimiz 
kişilerin vasıfları doğrultusun-
da, açık, şeffaf sınavlardan 
geçirilerek istihdam edilme-
si, kadrolu istihdamın esas 
alınması ve liyakat temelli sı-
navların yapılmasıdır. “Güçlü 
Memur Güçlü Devlet” ilkesin-
den yola çıkmak için ilk önce 
bilgi-birikim düzeyi yüksek 
ahlaklı memur istihdam et-
mektir. Güçlü devlet, yapılan 
sınav ve mülakatların referans 
gözetmeksizin açık, şeffaf bir 
ortamda kişilerin bilgi ve be-
ceri düzeyini ölçmeye yönelik 
yapılmasını sağlamakla hayat 
bulacaktır.

Memur-Sen olarak 
tavrımız, eleştirimiz, 
tepkimiz, isteğimiz 

kişilerin vasıfları 
doğrultusunda, açık, 

şeffaf sınavlardan 
geçirilerek istihdam 

edilmesi, kadrolu 
istihdamın esas 

alınması ve liyakat 
temelli sınavların 

yapılmasıdır.
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Memur-Sen Diyarbakırlı Aileleri Yalnız Bırakmıyor
Çocuklarının dağa kaçırılması nedeniyle HDP’nin Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki oturma eylemi yapan 
annelere destek ziyaretleri kapsamında Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Diyarbakırlı aileleri ziyaret etti.

Daha önce Memur-Sen Kadınlar Ko-

misyonu başkanı Sıdıka Aydın’ın ziya-

ret ettiği eylemde çocuklarına ulaş-

mak isteyen 24 aile ile bir araya gelen 

Yalçın, cesaretlerinden dolayı aileleri 

tebrik ederek, eylemin başarıya ula-

şacağına inandığını söyledi.

Ailelerle bir süre sohbet eden Yalçın, 

annelerin cesaretinden etkilenme-

menin mümkün olmadığını söyle-

yerek “Burada bir yürek yangını var. 

Burada yüreğinden konuşan insanlar 

var. Tüm sadeliği ve samimiyeti ile bir 

anne, bir baba hassasiyetiyle burada 

feveran eden insanlar var. Duyup da 

etkilenmemek, görüp de duygulan-

mamak gözyaşına gözyaşı katma-

mak imkansız.” ifadelerini kullandı.

Yalçın, eylem cesaretinden dolayı 

aileleri tebrik ederek Memur-Sen 

olarak her zaman yanlarında olduk-

larını ifade etti. Kamu görevlileri 

olarak terörün ne demek olduğunu 

bildiklerini belirten Yalçın, “Biz kamu 

görevlisiyiz. Bir Öğretmen olarak ko-

nuşuyorum. Biz bu terör belasına 142 

öğretmen arkadaşımızı şehit verdik. 

283 okulumuz terörden zarar gördü, 

birçok okul yakıldı. Çocuklar karne 

alacağımız zaman içeriye merminin 

atıldığı zamanları yaşadık. 135 cami 

zarar gördü. 11 kuran kursu zarar gör-

dü. Mabedler yakıldı. 112 personeli-

nin yolu kesildi. Sağlık, dünyanın hiç-

bir yerinde hedef alınmazken terör 

hedef tanımadı. Bizim bu ziyaretimiz, 

buradaki annelerin yürek yangınına 

ortak olduğumuzu belirtmek ve göz-

yaşına gözyaşı katmak içindir.” diye 

konuştu.
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“Burada Her Türlü Siyasi Ayrışmanın Dışında Samimi 
Bir Feryat Yükseliyor”

Aileler tarafından kararlılıkla sürdürülen eylemin toplumun her 

kesimini derinden etkilediğini vurgulayan Yalçın, “Burada sa-

mimi, her türlü farklı siyasi mülahazanın dışında, her türlü istis-

marın dışında son derece sade bir anne hassasiyetiyle bir feryat 

yükseliyor. Burada her sabah uyandığında bir annenin yürek yan-

gınının dinmediğini ifade eden durum var. Toplumun tamamının 

etkilediği, insanların da bulunduğu yerden yüreklerini annelerin 

yüreklerine kattığı bir süreç yaşanıyor.” şeklinde konuştu.

Ailelerin yanlarında olduklarını ifade eden Yalçın, “Ben bu süreci 

adım adım takip ediyor buradaki insanların duygularına ortaklık 

ettiğimi bu vesileyle ifade ediyorum. Türkiye terörden çok çek-

ti. Başladığı tarihten bu yana 20 bin çocuk terörün kurbanı oldu. 

Buradaki aileler de çocuklarımız elimizden alındı, kandırıldı diye 

feryatlarını yükseltiyorlar. Çocukların yeri eğitimdir, çocukların 

elinde silah değil kalem olmalıdır.” dedi.

“Terör Bitecekse Annelerin 
Yürekliliğiyle Bitecektir”

Süreci yakından takip ettiklerini ifade eden Yalçın, 

“Kamu görevlileri olarak süreci takip ediyoruz. 

Eğitimciler olarak takip ediyoruz. Necmettin öğ-

retmenini, Aybüke öğretmenini kaybetmiş bunun 

gibi yüzlerce kardeşini kaybetmiş bir kitleyiz. Dola-

yısıyla bu acıyı biliyoruz. Türkiye genelinden, özel-

likle kadın üyelerimiz arayarak buradaki annelerin 

çığlığına ortak olmaya yönelik hassasiyeti var. Bu-

raya bu sadeliğe bu yürek yangınına ortaklık etti-

ğimizi, bu ülkede terör bitecekse bunu annelerin 

desteği ile biteceğine olan inancımızı ifade etmek 

için geldik.” diyerek sözlerini noktaladı. 

Çocuklarının dağa kaçırılmasından sorumlu tut-

tukları HDP’nin il başkanlığı önünde oturma ey-

lemine devam eden aileler çocuklarına kavuşmak 

istediklerini belirterek bir kez daha tepkilerini dile 

getirdiler.

Eylemin ilk gününden bu yana sayıları giderek yük-

selen aileler, feryatlarına karşı sessiz kalınmama-

sından dolayı duydukları mutluluğu dile getirerek 

eyleme destekte bulunanlara teşekkür etti.
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"Hayat Hakkına, Her Türlü Toplumsal Ve Siyasi Hayat İle 
Çalışma Hayatına Saldıran

Teröre 'Yeter Artık' Çağrısı
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Sendikacı, Akademisyen, Yazar Ve Gazetecilerin de 
Aralarında Bulunduğu 55 İsimden Teröre Karşı Ortak Bildiri

PKK Terör Örgütü tarafından Diyarbakır Kulp’ta emekçi ve sivillerin katledilmesine karşı sendikacı, akade-
misyen, yazar ve gazetecilerden oluşan ve aralarında Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın’ın da bulunduğu 
pek çok isim PKK’ya karşı ortak bildiriye imza attı.

“Hayat hakkına, her türlü toplumsal ve siyasi hayat ile ça-

lışma hayatına saldıran teröre ‘yeter artık’ çağrısı başlığıyla 

yayımlanan bildiride, tükenme noktasında olan terör örgütü 

PKK’nın saldırılarını sivillere yönelttiği belirtildi.

“İnsan Yaşamına Kasteden Pkk, Çalışma Hakkını 
Da Yok Etmek İstiyor”

Terör örgütünün bölgede kamu çalışanlarına, öğretmen-

lere, güvenlik görevlilerine, sivil siyasetçilere ve işçilere 

yönelik saldırılarını sürdürdüğü aktarılan bildiride, insan-

ların yaşam hakkına kasteden PKK’nın, aynı zamanda ça-

lışma haklarını da ellerinden aldığı ifade edildi.

PKK terör örgütünün kamu görevlilerini, çorbacı çırağını, 

şantiye basarak işçileri katlettiği, asılsız hasta ihbarın-

da bulunarak sağlık görevlilerini kaçırdığı, banka şubesi 

önünde para çekmek istediği sırada bir astsubayı, rayların 

onarımını yapan demir yolu işçisini, hayvanlarını otlatan 

köylüyü ve elektrik arızasını gideren işçileri, servisle işe gi-

den emekçileri, imam-hatip olarak çalışanları, uykuday-

ken polisleri şehit ettiği hatırlatılan bildiride, şu ifadeler 

kullanıldı:

“Pkk Çok Sayıda Emekçi Katletti”

“Terör örgütü PKK Batman’da öğretmen Şenay Aybüke 

Yalçın’ı, AK Parti’li siyasetçiler Orhan Mercan ve Aydın 

Ahi’yi, Hakkari Yüksekova ilçesi Çobanpınar bölgesinde 

iş makinelerini taşıyan 4 işçiyi, Şanlıurfa Siverek’te öğret-

menlik yapan Necmettin Yılmaz’ı, Şırnak’ın Aslanbaşar 

köyünde hayvanlarını otlatmaya götüren Tayip Fidan’ı, 

Trabzon’da 15 yaşındaki Eren Bülbül ve Astsubay Ferhat 

Gedik’i, şantiyelerde çalışan çok sayıda işçiyi katletti.

Terör örgütü PKK, emekçi katliamlarına Diyarbakır’da de-

vam etti. Diyarbakır’ın Kulp ilçesi kırsalında orman işçisi 

olan vatandaşların bulunduğu araca PKK’lı teröristlerce el 

yapımı patlayıcıyla düzenlenen saldırıda 7 kişi şehit oldu, 

10 kişi de ağır yaralandı. Kulp ilçesine bağlı Ağaçkorur 

köyünde rızıklarını kazanmak için çalışan orman işçilerin-

den 7’si terör örgütü PKK tarafından kalleşçe bir saldırıyla 

hayatlarını kaybetti.”

“Pkk, Çalışanların Çalışma Haklarını 
Ortadan Kaldırmaya Çalışıyor”

Çalışma hakkının, temel insan haklarından biri olarak tüm 

insanların doğuştan sahip oldukları ve insanlık onurunun 

ayrılmaz bir parçası olarak kabul gördükleri belirtilen bildi-

ride, herkesin, insanlık onuruna yaraşır bir şekilde yaşaya-

bilmek için çalışabilme hakkına sahip olduğu vurgulandı.

Gerek yasalar gerekse uluslararası sözleşmelerin çalışma-

nın temel bir hak olduğunu düzenlediğine işaret edilen 

bildiride, terör örgütü PKK’nın, kamu veya özel sektör ça-

lışanlarını tehdit ederek, kaçırarak ve katlederek çalışan-

ların çalışma haklarını ortadan kaldırdığı belirtildi. 

 “Terörün bir an önce durmasını istiyoruz”

“Biz aşağıda imzası olanlar, hayat ve çalışma hakkı başta 

olmak üzere insan haklarının kullanılmasını engelleyen 

terörün bir an önce durmasını istiyoruz. Öğretmenlere, 

sivil siyasetçilere, sivil halka, baraj ve yol yapan, eğitim ve 

sağlık hizmeti veren tüm çalışanlara yönelik şiddet sade-

ce şiddete maruz kalanları değil milletimizi hedef almak-

tadır. PKK terör örgütünün emekçi ve sivil katliamlarını 

lanetliyoruz.”
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PKK terör örgütü, etkili bir mücadeleyle bitme noktasına 
gelirken sivillere karşı saldırılarını artırmaktadır. Terör ör-
gütü bölgede kamu çalışanlarına, öğretmenlere, güvenlik 
görevlilerine, sivil siyasetçilere ve işçilere yönelik saldırıla-
rını sürdürmektedir.

İnsanlarımızın yaşam hakkına kasteden PKK, aynı za-
manda çalışma haklarını da ellerinden almaktadır. PKK 
terör örgütü kamu görevlilerini, çorbacı çırağını, şantiye 
basarak işçileri katletti. Asılsız hasta ihbarında bulunarak 
sağlık görevlilerini kaçırdı. Banka şubesi önünde para 
çekmek istediği sırada bir astsubayı, Rayların onarımını 
yapan demiryolu işçisini, hayvanlarını otlatan köylüyü ve 
elektrik arızasını gideren işçileri şehit etti. Eli kanlı terör 
örgütü servisle işe giden emekçileri, imam-hatip olarak 
çalışanları, uykudayken polislerimizi şehit etti. 

Terör örgütü PKK  
Batman’da öğretmen Şenay Aybüke Yalçın’ı,
 AK Partili siyasetçiler Orhan Mercan ve Aydın Ahi’yi,
Hakkari Yüksekova ilçesi Çobanpınar bölgesinde iş maki-
nelerini taşıyan 4 işçiyi,
Şanlıurfa Siverek’te öğretmenlik yapan Necmettin Yılmaz’ı, 
Şırnak'ın Aslanbaşar köyünde hayvanlarını otlatmaya gö-
türen Tayip Fidan’ı,
Trabzon’da 15 yaşındaki Eren Bülbül ve Astsubay Ferhat Gedik’i,
Şantiyelerde çalışan çok sayıda işçiyi katletti.

Terör örgütü PKK, emekçi katliamlarına Diyarbakır’da de-
vam etti. Diyarbakır’ın Kulp ilçesi kırsalında orman işçisi 
olan vatandaşların bulunduğu araca PKK'lı teröristlerce el 
yapımı patlayıcıyla düzenlenen saldırıda 7 kişi şehit oldu, 
10 kişi de ağır yaralandı. Kulp ilçesine bağlı Ağaçkorur 
köyünde rızıklarını kazanmak için çalışan orman işçilerin-
den 7’si terör örgütü PKK tarafından kalleşçe bir saldırıyla 
hayatlarını kaybetti.

Çalışma hakkı, temel insan haklarından biri olarak tüm 
insanların doğuştan sahip oldukları ve insanlık onurunun 

ayrılmaz bir parçası olarak kabul görmektedir. Herkes, 
insanlık onuruna yaraşır bir şekilde yaşayabilmek için 
çalışabilme hakkına sahiptir. Gerek yasalarımız gerekse 
uluslararası sözleşmeler çalışmanın temel bir hak oldu-
ğunu düzenlemektedir. Terör örgütü PKK, kamu veya özel 
sektör çalışanlarını tehdit ederek, kaçırarak ve katlederek 
çalışanların çalışma haklarını ortadan kaldırmaktadır.
Biz aşağıda imzası olanlar;

Hayat ve Çalışma hakkı başta olmak üzere insan hakları-
nın kullanılmasını engelleyen terörün bir an önce durma-
sını istiyoruz. Öğretmenlere, sivil siyasetçilere, sivil halka, 
baraj ve yol yapan, eğitim ve sağlık hizmeti veren tüm 
çalışanlara yönelik şiddet sadece şiddete maruz kalanları 
değil milletimizi hedef almaktadır. PKK terör örgütünün 
emekçi ve sivil katliamlarını lanetliyoruz. 

Terör örgütünün yaptığı bu katliamın amaçlarından biri-
nin de Diyarbakır’da HDP il binası önünde evlatlarını terör 
örgütünün elinden kurtarmak isteyen anaları korkutup 
sindirmek olduğu anlaşılmaktadır.

Uluslararası sendikal örgütlerin,  AB Kurumlarının, ülke-
mizde her konuda yorum yapan elçiliklerin ve insan hak-
ları örgütlerinin bu katliamlarını görmezden gelmelerini 
kınıyoruz.

Demokrasi ve insan haklarını savunduğunu iddia eden 
sendikaların, baroların, meslek örgütlerinin, siyasi par-
tilerin, akademisyenlerin, gazetecilerin, sanatçıların, 
oyuncuların, insan hakları örgütlerinin de ancak PKK’nın 
katliamlarına karşı ses çıkararak tutarlı olabileceklerini 
buradan bildirmek istiyoruz.

Türkiye’de bir arada özgürlük, refah ve barış içinde yaşa-
mak isteyen herkesi PKK katliamlarına karşı ses çıkarma-
ya davet ediyoruz.

Tüm Kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz.

Hayat Hakkına, Her Türlü Toplumsal ve Siyasi Hayat 
ile Çalışma Hayatına Saldıran Teröre 
“Yeter Artık” Çağrısı
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Bildiride İmzası Bulunan 55 İsim;

• Ali Yalçın,   Memur-Sen\Eğitim Bir-Sen  Genel Başkanı

• Mahmut Arslan,   Hak-İş Genel Başkanı

• Bayram Bozal,  Türk Harb-İş Sendikası Genel Başkanı

• Settar Aslan,  Öz Orman-İş Genel Başkanı

• Semih Durmuş,   Sağlık-Sen Genel Başkanı 

• Mehmet Bayraktutar,  Diyanet-Sen Genel Başkanı

• Metin Yılancı,   Büro Memur-Sen Genel Başkanı

• Levent Uslu,   Bem-Bir-Sen Genel Başkanı

• Hüseyin Öztürk,   Toç-Bir-Sen Genel Başkanı

• Ömer Budak,   Birlik Haber-Sen Genel Başkanı

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

• Soner Can Tufanoğlu,  Bayındır Memur-Sen Genel Başkanı

• Kenan Çalışkan,   Ulaştırma Memur-Sen Genel Başkanı 

• Mecit Erdoğan,   Kültür Memur-Sen Genel Başkanı

• Prof. Şafak Ertan Çomaklı, Anadolu Üniversitesi Rektörü

• Prof. Dr. Hasan Yücel Başdemir Ankara Üniversitesi, Öğretim Üyesi

• Doç. Dr. Muhammet Enes Kala,  AYBÜ Öğretim Üyesi

• Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan,  AYBÜ Öğretim Üyesi

• Prof. Dr. Atilla Yayla  İstanbul Medipol Üniversitesi

• Tarkan Zengin,   Çalışma Hayatı Uzmanı

• Fadime Özkan  Gazeteci, Star

• Dr. İsmail Çağlar,   İstanbul Medeniyet Üniversitesi

• Dr. Adnan Küçük,   Kırıkkale Üniversitesi, Öğretim Üyesi

• Dr. Nergis Dama,   AYBÜ Öğretim Üyesi  

• Dr. Yakup Ömeroğlu,  Avrasya Yazarlar Birliği

• Prof. Dr. Mehmet Şahin,  Siyaset Bilimci

• Doç. Dr. Rahman Ademi AYBÜ Öğretim Üyesi

• Doç. Dr. Iraz Haspolat Kaya Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi

• Av. Ahmet Akcan,  Türkiye Hukuk Platformu Genel Sekreteri

• Mustafa Kartoğlu,  Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni

• Hasan Öztürk,   Ülke TV Genel Yayın Yönetmeni

• Prof. Dr. Mehmet Öz, Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi

• Mehmet Çetin,  Yazar

• Dr. Necmettin Türinay, Yazar

• Merve Şebnem Oruç, Gazeteci

• Turgay Güler  Güneş Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni

• İhsan Aktaş,  Yazar

• Selim Cerrah,  Yazar

• Prof. Dr. H. Aliyar Demirci, Pamukkale Üniversitesi

• Prof. Dr. Mehmet Evkuran, Öğretim Üyesi

• Dr. Murat Yılmaz,  Siyaset Bilimci

• Av. Nuri KARAMAN,   HUDER Giresun Şube Başkanı

• İhsan Ayal,  Medeniyet Üniversitesi

• Dr. Mehmet Sarı  Avukat, İstanbul

• Halime Kökce  Gazeteci, Star Gazetesi 

• Hale Kaplan Öz,  Gazeteci, Star Gazetesi

• Mehmet Acet,  Kanal 7 Ankara Temsilcisi

• Ersin Çelik,  Gazeteci, Yeni Şafak Gazetesi

• Dr. Can Ceylân,  İstanbul Medipol Üniversitesi

• Prof. Dr. Fırat Purtaş, AHBV  Öğretim Üyesi

• Akın Özçer,  Yazar

• Dr. Cem Korkut  AYBÜ Öğretim Üyesi

• Ar. Gör. Mehmet Tuğrul Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

• Dr. Nuri Salık  AYBÜ Öğretim Üyesi

• Mehmet Kurtoğlu,  Şair-Yazar

• S. Burhanettin Kapusuzoğlu, Yazar

Bildiride, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Memur-Sen Yönetim Kurulu üyeleri, Memur-Sen’e bağlı sendikaların başkanları, 

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Şafak Ertan Çomaklı, Akşam Gazetesi Genel Yayın 

Yönetmeni Mustafa Kartoğlu, Ülke TV Genel Yayın Yönetmeni Hasan Öztürk'ün arasında bulunduğu 55 ismin imzası yer alıyor.
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Yalçın, Arnavutluk’ta 
BSPSH’nin Olağan Genel Kuruluna Katıldı
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Arnavutluk Bağımsız Sendikalar Birliği’nin (BSPSH) 7’nci Olağan Genel 
Kurulu’na katıldı.

Yurtdışı ziyaretleri kapsamında Arnavutluk’a giden Me-

mur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, burada tüm dünya-

dan önemli emek örgütleri temsilcilerinin de iştirak 

ettiği BSPSH’nin Olağan Genel Kurulu’na katıldı.

Yalçın yaptığı konuşmada, BSPSH’nin direnişin sem-

bolü olduğunu ifade ederek, ”BSPSH, Arnavut halkının 

özgürlük ve demokratik mücadelesinde öncülük etmiş 

kadim bir örgüttür. Dolayısıyla, bu mücadelenin öncü-

sü ve Arnavutluk halkının Demokratikleşmesinin bay-

raktarı olan Sayın Gezim Kalaja çok değerli bir sendi-

kacıdır. Bu vesiyle Sayın Gezi Kalaja başta olmak üzere, 

bu asil mücadelenin öznesi tüm emekçi kardeşlerimi 

bir kez daha tebrik ediyorum. BSPSH’nin mücadelesi 

bize, geleceğe umutla bakmamızı sağlıyor. Bu mücade-

le, örgütlü emek gücün karşısında hiçbir gücün dura-

mayacağını gösteriyor” diye konuştu.

İçinde bulunulan zamanın mücadele hatlarının yeni-

den tahkim edilmesini zorunlu kıldığını kaydeden Yal-

çın, bu günlerde emeğin parantez içine alındığını pay-

laşım kavramının ise denklemin dışında bırakıldığına 

dikkat çekti.

“Mevcut küresel düzen, emek hareketlerini zayıflatmak 

istiyor. Çatışmayı tetikleyen dışlayıcı politikalar oluştu-

ruyor. Uluslararası Örgütlerinin raporlarında, var olan 

adaletsiz dünya düzeni ile ilgili hiç bir şey söylenmiyor. 

‘Dünyada eşitsizlik var’ demek yeterli değildir, artık bunu 

değiştirmek için somut adımlar atılmalı. Bu adaletsizliğin 

nedenlerini tartışmadan sosyal adalet ve adil paylaşım-

dan bahsetmek anlamsız ve verimsizdir. Çalışma hayatı-

na ilişkin var olan olumsuz eylemleri değiştirmek için so-

mut stratejiler üzerinde çalışılmalı ve gerçekçi olunmalı.”

Ulusal ve uluslararası düzeyde tüm emek örgütlerinin de 

işbirliği ve dayanışma içerisinde olmalısı gerektiğini söz-

lerine ekleyen Yalçın, “Amacımız, birbirimizi yok etmek, 

zayıflatmak değil, destek vermek, birlikte hareket etmek 

olmalıdır. Memur-Sen ailesi olarak bizler emeği çatışma-

nın değil dayanışmanın merkezine koyuyoruz. Bizim için, 

emekçinin hakkını korumak, tüm insanlığın hakkını koru-

mak demektir” ifadelerini kullandı.

Genel Başkan Ali Yalçın daha sonra Tiran Büyükelçisi Mu-

rat Ahmet Yörük’ü makamında ziyaret ederek bilgi alışve-

rişinde bulundu.
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Mehmet Emin Esen, Kenya’da OATUU’nun İcra Kurulu 
Toplantısına Katıldı
Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Esen, Kenya’nın başkenti Nairobi’de OATUU’nun icra kurulu toplan-
tısına katıldı. 

Dünyanın farklı bölgelerinden emek 

temsilcilerinin de iştirak ettiği prog-

ramda konuşan Esen OATUU’yla 

bağları güçlendirdiklerini ifade ede-

rek “Bildiğiniz gibi Memur-Sen Konfe-

derasyonu OATUU toplantılarına bü-

yük önem veriyor. OATUU toplantıları 

vesilesiyle deneyimlerimizi, sorun-

larımızı, çözümlerimizi, önerilerimizi 

paylaşıyoruz ve aynı zamanda OA-

TUU ve tabii ki bağlı sendika örgüt-

leriyle ikili bağlarımızı ve etkileşimle-

rimizi güçlendiriyoruz. Bu bağlamda 

Memur-Sen Konfederasyonu olarak 

her zaman OATUU ailesinin uyumu-

nu, bütünleşmesini ve birliğini des-

tekliyoruz ve onu bölmeye yönelik 

tüm girişimleri daima reddediyoruz.” 

ifadelerini kullandı. 

“Sendikacılığın çalışma hayatı için 

hayati ve temel bir misyonu üstlen-

diğini hepimiz biliyoruz” diyen Esen, 

Memur-Sen olarak bu misyonu sür-

dürmek ve gerçekleştirmek için çalı-

şanın haklarını korumayı, yaşam ko-

şullarını iyileştirmeyi ve eşitsizliklere, 

yoksulluk, işsizlik ve adaletsizliklere 

karşı mücadeleyi temel hedef olarak 

gördüklerini kaydetti. 

Rolümüz Emekçi Haklarındaki 
Değişimleri Gerçekleştirmektir

Çalışanın haklarının korunmasının 

insanlığın haklarını ve onurunu ko-

rumak anlamına geldiğini söyleyen 

Mehmet Emin Esen, “Dünyada eşit-

sizlikler olduğunu söylemek yeterli 

değil, bizim rolümüz çalışanların 

haklarında, çalışma koşullarında ve 

mali durumlarında güçlü değişimleri 

gerçekleştirmektir. Arkasında yatan 

asıl nedenleri görüp tartışmadan, 

sosyal adalet ve gelirin adil dağılımı 

hakkında konuşmanın yetersiz ol-

duğuna inanıyorum. Dünyamız çok 

hızlı değişiyor, iklim değişikliğinden 

göçmen krizine, terör tehdidinden 

iç çatışmalara kadar küreselleşen 

dünya birçok kriz ve zorlukla karşı 

karşıya. Artık dünyamızda güneyde 

yaşananlar kuzeyi doğrudan veya do-

laylı olarak etkiliyor. Bu durum küre-

selleşme sürecinin doğal bir sonucu 

ve parçası. İşte bu nedenle, yaşadığı-

mız sorunları ve olası ağır sonuçlarını 

ortadan kaldıracak ya da en azından 

asgari düzeye indirecek sürdürülebi-

lir ve yapısal çözümler oluşturacak 

güçlü ve kolektif bir iradeyi ortaya 

koymamız gerekiyor. Ve ilk iş olarak 

da sorunlarımızla ciddiyetle yüzleş-

meye hazır olmamız gerekir. Farklılık-

larımızla birlikte çalışırsak her türlü 

soruna birlikte çözümler bulabilece-

ğimize dair benim inancım tam. Ve 

bu denli küreselleşmiş sorunlar kar-

şısında sürdürülebilir bir kalkınma 

zemininde yapısal çözümleri, yalnız-

ca aynı amaç altında birlikte çalışan 

farklı bakış açıları üretebilecektir. 

Sendikalar, bu konuda tüm bireylere 

ulaşabilmeleri nedeniyle önemli bir 

rol oynamaktadır.” şeklinde konuştu.
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nen, susturulmak istenen emekçiler var. Bolu'da 

19 işçi belediyenin önüne çadır kurarak bir direniş 

başlattı. 97 işçiydi aslında işten çıkarılanlar. An-

cak direnişi sürdüren 19 kişi. 19 işçimizin ortaya 

koyduğu mücadele bir gerçeğin ortaya çıkmasını 

sağladı. 200 kilometre yol yürüdüler. Ankara'da 

bin 500 kişi ile onları karşıladık. Adımız işçi adı-

mız memur olabilir. Statümüz farklı olabilir. Ama 

mücadelemiz aynı. Ekmek mücadelesinin tarafıyız 

biz. Bizim ten rengimiz farklı olabilir ama ter ren-

gimiz aynı. Göz rengimiz farklı olabilir ama gözya-

şımızın rengi aynı. Bizim bakış açımız farklı olabilir 

ama insanız acımız aynı diye dünyanın her yerin-

de emek mücadelesini sürdürüyorsak Türkiye'de 

emekçilerin ekmeğine tasallut edildiği, ekmeğinin 

güvencesiz bırakılmaya çalışıldığı süreçleri kabul 

etmeyiz. Orada da dirayetli bir duruş gösterdik en 

sonunda 19 kişi belediyeye geri alındı" şeklinde 

konuştu.

İl Divan Toplantısının ardından Eğitim Bir Sen yeni 

hizmet binasının açılışı gerçekleştirildi. Açılışa AK 

Parti Çorum milletvekili Erol Kavuncu, Belediye 

Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Memur Sen Genel 

Başkanı Ali Yalçın, Memur-Sen Çorum İl Başkanı 

Ali Yıldız ve sendika üyeleri katıldı.

Yalçın, Çorum İl Divan Toplantısına Katıldı

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Memur-Sen Çorum İl Temsilciliği tarafından düzenlenen İl Divan Top-
lantısı'na katıldı. Burada gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Yalçın, 2013 yılında yapılan düzenlemey-
le kadınlara yönelik bu konuda önemli bir paragraf açılmasını, kamusal alan yalanının bertaraf edilmesini, 
kamu görevlisinin başı-açık kapalı aynı ortamda hizmet vermesini temin ettiklerini dile getirerek ancak yö-
netmeliğin devam ettiğine işaret etti.

6 Yıldır Sivil İtaatsizliğimizi Sürdürüyoruz

Kamu çalışanlarına ne giyeceğini bilmeyen kimseler muamele-

si yapılmasına karşı olduklarını anlatan Yalçın, "Dün bu konuyla 

ilgili iki haber yer aldı. Birisi İSKİ'deki sakallı kamu görevlilerine 

sakallarınızı kesin diye gönderilen talimat, diğeri Küçükçekmece 

Belediyesi'nde 82 model Kenan Evren yönetmeliğinden medet 

umarcasına buna uyacaksınız diye verilen gözdağı. 6 yıldır sivil 

itaatsizliği sürdürüyoruz. Biz kargaşadan yana değiliz. Biz devlet 

ciddiyetinin ortadan kaldırılmasından yana da değiliz. Ama dev-

letin bize ne giyeceğimizi, nasıl davranacağımızı, nasıl hareket 

edeceğimizi bilmeyen insanlar olarak, öz yeterlilikleri gelişme-

miş bireyler olarak davranmasını kabul edemeyiz. Bize ayakkabı 

topuk boyu şöyle olacak, pantolonun kumaşı böyle olacak. Ka-

zağının yakası şu şekilde olacak, favori uzunluğu şöyle, ense traşı 

böyle gibi tuhaf, garip 82 model Kenan Evren bakiyesi bizi hakir 

gören bir tavrı kabul edemeyiz. Bunun için adım atılması gere-

kiyor. Bunun için 6 yıldır sivil itaatsizliğimizi sürdürüyoruz. Bazı 

kamu bürokrasinin, mülki amirlerin ‘böyle devlet memuru mu 

olur, acayip adamlar, tuhaf tuhaf kıyafetlerle okula geliyorlar’ diyor-

lar. Eylemin nizamisi olmaz. Eylem nizamsızlıktır. Rahatsızlığı ortaya 

koymaktır. Gelin oturalım, tartışalım, bir çerçeve çizelim" dedi.

Türkiye'nin 31 Mart'tan sonra belli tartışmaları yaşadığını belirten 

Yalçın, "Belediyelerde işten çıkarmalar var. İş güvencesine ilişkin 

saldırılar var. Ekmeğini kaybeden insanlar var. Yıldırılmak iste-
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Tufanoğlu: En Büyük Kazanımımız 
Milletimizin Kalbindeki Yerimizdir

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Ba-

yındır Memur-Sen Genel Başkanı Soner Can Tufa-

noğlu, her daim zorlukların karşısında mücadele-

lerini sürdürdüklerini ifade etti.

Tufanoğlu, ‘’Mazlumun ve mağdurun yanındaki 

duruşumuzla, haksızlıklara karşı sessiz kalmayı-

şımızla, temel hak ve hürriyetlerin genişlemesi 

için sürdürdüğümüz mücadelemizle, darbelere 

ve her türlü vesayete karşı dik duruşumuzla, tari-

he kalın harflerle yazılacak olan 15 Temmuz’daki 

şanlı direnişimizle ve burada anlatmaya çalışsam 

saatlerce sürecek olan ülkemiz ve milletimiz için 

yaptıklarımızla milletimizin kalbinde yer almamız 

büyük bir anlam taşımaktadır’’ dedi.

Programda konuşan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Me-

mur-Sen olarak kargaşadan yana olmadıklarını ancak kamu gö-

revlilerinin özellikle kılık kıyafet konusundaki özgürlüklerini de 

savunacaklarını kaydetti.

Eylemin Nizamisi Olmaz

Genel Başkan Ali Yalçın, ‘’Biz kargaşadan yana değiliz. Biz devlet 

ciddiyetinin ortadan kaldırılmasından yana da değiliz. Ama dev-

letin bize ne giyeceğimizi, nasıl davranacağımızı, nasıl hareket 

edeceğimizi bilmeyen insanlar olarak, öz yeterlilikleri gelişmemiş 

bireyler olarak davranmasını kabul edemeyiz. Bize ayakkabı topuk 

boyu şöyle olacak, pantolonun kumaşı böyle olacak. Kazağının ya-

kası şu şekilde olacak, favori uzunluğu şöyle, ense traşı böyle gibi 

tuhaf, garip 82 model Kenan Evren bakiyesi bizi hakir gören bir tav-

rı kabul edemeyiz. Bunun için adım atılması gerekiyor. Bunun için 

6 yıldır sivil itaatsizliğimizi sürdürüyoruz. Bazı kamu bürokrasinin, 

mülki amirlerin ‘böyle devlet memuru mu olur, acayip adamlar, 

tuhaf tuhaf kıyafetlerle işe geliyorlar’ diyorlar. Eylemin nizamisi 

olmaz. Eylem nizamsızlıktır. Rahatsızlığı ortaya koymaktır. Gelin 

oturalım, tartışalım, bir çerçeve çizelim" dedi.

Bayındır Memur- Sen 3. Büyük Türkiye Buluşmasını 
Genel Başkan Ali Yalçın'ın Katılımıyla Gerçekleştirdi

Ankara'da gerçekleştirilen programa Memur-Sen Genel 
Başkanı Ali Yalçın, Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı ve 
Bayındır Memur-Sen Genel Başkanı Soner Can Tufanoğlu, 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Mehmet Zeki Adlı, Bayın-
dır Memur-Sen'in yönetim kurulu üyeleri ile il başkanları ve 
çok sayıda daveti katıldı.
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Yavuz: Başarılarla Dolu Bir Çeyrek 
Asrı Geride Bıraktık

Memur-Sen İl Temsilcisi Fatih Mehmet Yavuz da yap-

tığı konuşmada Memur-Sen'in başarılarla dolu bir 

çeyrek asrı geride bıraktığını ve geleceğe dair de ça-

lışmalarını hızlandırarak sürdüreceklerini ifade etti.

lemlerimizi de 'birleştirici' bir zaviyeden ürettik, 

daima kucaklayıcı olduk. Kamu görevlileri adına 

kazanımların adresi olduk. Kazanımları elde eder-

ken de hiçbir zaman amacımız 'bağcı dövmek de-

ğil, üzüm yemek' oldu." şeklinde konuştu.

Konuşmasında 5. Dönem Toplu Sözleşme görüş-

melerinden de bahseden Ali Yalçın, 4688 sayılı yasa 

ile ilgili daha önce yapılan eleştirileri hatırlattı. Yal-

çın, bu konudaki kaygı ve tespitlerinin bir kez daha 

doğrulandığını ifade ederek, yıllardır kanundan 

kaynaklı sorunlara dikkat çekiyoruz ve yasanın dü-

zeltilmesini istiyoruz. 200 bin işçiye 60 gün, 5 mil-

yon 200 bin kamu görevlisine 30 gün… Sorunlar 

acil bir değişikliği zorunlu kılıyor. Hakem Heyeti’nin 

Hükümet lehine olan üye dağılımı değişmeli” şek-

linde konuştu. 

"Biz, hakkımızı ararken hadsizlik yapmadan, ente-

lektüel birikimimizle bu noktalara geldik. Karşımda 

duran bu tablo işte bu yaklaşımımızın eseri. 1'lerle 

başlayan yolculuğumuz 1 milyonu aştı ve Türki-

ye'nin en büyük kapasitesi haline geldi. Bu niyetin 

sağlam olmasıyla gerçekleşebilecek bir şeydi."

Yalçın, Kırşehir İl Divan Toplantısına Katıldı

Memur-Sen Kırşehir İl Divan Toplantısı, Genel Başkan Ali 
Yalçın, Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan Kara-
kaya, Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli ile Memur-Sen 
Kırşehir İl Temsilcisi Fatih Mehmet Yavuz ve il temsilciliği 
yöneticilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Teşkilatı selamlayarak konuşmalarına başlayan Genel Başkan 

Ali Yalçın, Memur-Sen'in emek mücadelesinde çeyrek asrı geride 

bıraktığını, bu süre zarfında "yeni bir başlangıç" şiarıyla çok da 

zorlu yollardan geçildiğinin altını çizdi.

Farklı anlamlara ve çağrışımlara hapsedilen sendikacılık anlayışı-

nı değiştirdiklerini ifade eden Yalçın, "Yine bir sendika değil, yeni 

bir sendika olarak yolumuza çıktık. Erdemliler hareketi olarak 

neşet ettik ve daima medeniyet sevdasının bayraktarlığını yap-

tık. Daima milletten yana olan tavrımızla sendikal alana yeni bir 

soluk getirdik, soluk aldırdık" diye konuştu.

Kamu Görevlilerinin Adına Kazanımların Adresi Olduk

Konuşmasına Memur-Sen'in sendikal anlayışını detaylandırarak 

devam eden Yalçın, "Kimsenin dinine, diline, rengine bakmadan 

sendikal faaliyetlerimizi gerçekleştirdik. Biz eylemlerimizi de söy-
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Toplantılar toplu sözleşme sonrası durum değerlendirmesinde bu-
lunan Tonbul, geride bırakılan 5. Dönem Toplu Sözleşme sürecine 
4688 sayılı Kanun’un dar çerçeveli oluşu, zaman ve içerik bakımın-
dan yetersiz kalması yönünden eleştirilerde bulunarak bundan son-
ra izlenilmesi gereken yol haritası üzerinde durdu.

Teşkilatın değerlendirmelerini ve toplu sözleşmeye ilişkin düşünce-
lerini dinleyen Tonbul, hazırlık sürecinden görüşmelerin ilk gününe, 
ilk tekliften hakem kurulu sürecine ve kararına kadar yaşananları 
teşkilatla paylaştı.

Sürecin nerede nasıl tıkandığını ve Hakem Heyetinde sürecin na-
sıl işletildiğini sorularına cevap veren Tonbul “Hizmet kollarının 20 
günlük emeğinin heba edilmesi, uzlaşmazlık tutanağı geleneği ve 
usulünün çiğnenmesi gibi başlıklar artık herkesin malumu. Fakat 
toplu sözleşmenin en son mercii olan Hakem Heyetinin arabulucu-
luk görevini unutup onay makamına dönüşmesinin toplu sözleşme 
tarihinde örneği de izahı da yok. Kamu görevlilerinin makul taleple-
rini ve hizmet kollarının 20 günlük emeğini yok sayarak hem hizmet 
kollarından kırpıp hem de yüzdelik zammı aynen onaylamak ne vic-
dana sığar ne de hakemliğin şanına.”şeklinde konuştu.

Toplantıların ana gündemi olan 5. Dönem Toplu Sözleşme görüş-
melerinde gece-gündüz yapılan çalışmalarla masanın hiçbir zaman 
boş bırakılmadığını ifade eden Tonbul, “Süreç boyunca masanın 
düzgün işlemesi ve kamu görevlilerinin süreçten kazanımlarla ayrıl-
ması için elimizden geleni yaptık. Ancak olmadı ve süreçten uzlaşma 
çıkmadı” dedi.

Toplu Sözleşmenin uzlaşmazlıkla sonuçlanmasına rağmen uzlaş-
mazlık tutanağı tutulmadan Hakem Heyetine sevk edilmesi hak-
kında teşkilata bilgi veren Tonbul “20 günlük sürenin 16. Gününde 
gelen malül bir teklife imza atmayarak süreci hakeme taşıdık fakat 
Kamu İşveren Heyeti’nin 2 yıl için toplamda yüzde 14 zam teklifinin 
kamu görevlileri arasında karşılık bulmadığını bile bile hakem ku-
rulu kendisini onay makamı haline getirerek memurların vicdanını 
derinden yaralamıştır.” şeklinde konuştu.

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı 
Tonbul’dan Temaslar
Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul, teşkilat programları kapsamında Karadeniz’e çı-
karma yaptı. Tonbul, sırasıyla Bayburt, Gümüşhane, Erzincan, Rize ve Trabzon’da il temsilciliklerinin düzen-
lediği il divan toplantılarına katıldı. Teşkilat programları ve kapsamında illeri ziyaret eden Memur-Sen Genel 
Başkan Yardımcısı ve Enerji Bir-Sen Genel Başkanı Hacı Bayram Tonbul, Memur-Sen ve bağlı sendikaların 
şube yönetimleri ile bir araya geldi.
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Çalışkan: Masada Kazanımlar 
Üretmek İçin Çaba Sarf Ettik

Toplantıda konuşan Ulaştırma Memur-Sen Genel 

Başkan Kenan Çalışkan ise, 5. Dönem Toplu Söz-

leşme görüşmelerinin geride kaldığını ifade ede-

rek, zorlu bir sürecin yaşandığına dikkat çekti ve 

Memur-Sen ile bağlı sendikaları olarak kazanımlar 

üretmek için çaba sarf ettiklerini kaydetti.

Çalışkan, “Biz masada böyle bir tavır takınırken ve 

kamu görevlilerine kazanım üretmeye çalışırken, 

diğer sendikalar söylemleriyle ve eylemleriyle 

Kamu İşveren Heyeti’ni değil, Memur-Sen’i hedef 

aldı” diye konuştu.

Sürecin enine boyuna konuşulduğu toplantıda, 

Ulaştırma Memur-Sen şube başkanları da kendi 

değerlendirmelerini paylaştı.

Ana gündeminin “Toplu Sözleşme” olduğu toplantıda, 5. Dönem 

Toplu Sözleşme görüşmelerine ilişkin değerlendirmeler gerçek-

leştirildi.

Toplantıda katılımcılara hitap eden Genel Başkan Ali Yalçın, ge-

len tekliflerin kazanım üretmediğini kendilerinin de kazanım 

üretmeyen teklife “Hayır” dediklerini aktardı.

Yalçın, 4688 sayılı yasa ile ilgili daha önce yapılan eleştirileri hatır-

lattı. Bu konudaki kaygı ve tespitlerinin bir kez daha doğrulandı-

ğını ifade eden Yalçın, “Yıllardır kanundan kaynaklı sorunlara dik-

kat çekiyoruz ve yasanın düzeltilmesini istiyoruz. 200 bin işçiye 

60 gün, 5 milyon 200 bin kamu görevlisine 30 gün… Sorunlar acil 

bir değişikliği zorunlu kılıyor. Hakem Heyeti’nin Hükümet lehine 

olan üye dağılımı değişmeli” şeklinde konuştu.

Yalçın, Ulaştırma Memur-Sen’in Teşkilat Toplantısına Katıldı
Memur-Sen’e bağlı Ulaştırma Memur-Sen, teşkilat toplantısını Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın’ın katı-
lımıyla gerçekleştirdi. Memur-Sen Genel Merkezinde gerçekleştirilen toplantıya Genel Başkan Ali Yalçın’ın 
yanı sıra, Ulaştırma Memur-Sen Genel Başkanı Kenan Çalışkan, Ulaştırma Memur-Sen Yönetim Kurulu üyele-
ri ile Ulaştırma Memur-Sen’in şube başkanları katıldı.
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Esen daha sonra ise, Zanzibar Sendikaları Kongre-
si’ne (ZATUC) katıldı. Esen, ZATUC Genel Sekreteri 
Mohammed Khamis ve bağlı sendikaların başkan-
larının bulunduğu kongrede bir sunum yaparak 
Memur-Sen’in yürüttüğü faaliyetlere ilişkin bilgilen-
dirmelerde bulundu. Ziyarette ayrıca Memur-Sen ve 
ZATUC arasında da ikili işbirliği anlaşması imzalandı.

Tanzanya Sendikaları Konfederasyonu (TUCTA) 
yetkilileriyle de bir araya gelen Esen, TUCTA Genel 
Sekreteri Dr. Yahya Msigwa ve bağlı sendikaların baş-
kanlarıyla da görüşmeler gerçekleştirdi. Toplantıda 
sendikal alana ve çalışma gündemine ilişkin de çe-
şitli istişareler gerçekleştirildi ve Memur-Sen tecrübe-
si anlatıldı.

Toplantıların ardından Esen, TUCTA ve EATUC'un or-
tak düzenlediği ve TUCTA bağlı sendikalarının yöne-
timlerinin EATUC uzmanları tarafından eğitildiği bir 
seminere katıldı. Esen burada bir konuşma yaparak, 
işbirliği mesajları verdi.

Esen yaptığı konuşmada Memur-Sen’in Türkiye’de 1 
milyonu aşkın üyesinin bulunduğunu aktararak, ça-
lışmalarıyla kamu görevlilerinin birçok kazanımı elde 
etmesinde önemli bir rol oynadıklarını ifade etti.

Esen Tanzanya’da Türkiye’nin Tanzanya Büyükelçisi 
Ali Davutoğlu’nu da ziyaret etti. Görüşmede, Türki-
ye’nin Tanzanya’daki faaliyetleri hakkında bilgi alış 
verişi yapıldı.

Son olarak ise Esen, TUCTA Genel Sekreteriyle birlik-
te TİKA Darüsselam Program Koordinatörü Halil İb-
rahim Okur’u ziyaret etti. Ziyarette Memur-Sen, TİKA 
ve TUCTA'nın birlikte yürütebileceği projeler üzerine 
görüşüldü.

Esen Tanzanya’da Emek Örgütleriyle Biraraya Geldi

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Esen, yurtdışı ziyaretleri kapsamında Tanzanya’da te-
maslarda bulundu. Esen, ilk olarak Doğu Afrika Sendikaları Konfederasyonu (EATUC) Genel Sekreteri Caroli-
ne Khamati Mugala ve genel merkez ekibiyle bir araya geldi. Toplantıda EATUC’un üyelerine yönelik yürüttü-
ğü çalışmalar ve örgütlenmede yaşadığı zorluklar üzerine görüşüldü ve karşılıklı sunumlar yapıldı.
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Teşkilat Buluşması öncesinde Nevşehir Eğitim-Bir-

Sen Şubesi’nin yeni hizmet binası açılışına da katılan 

Yalçın, yeni binanın Nevşehir Şubesi’ne heyecan ge-

tireceğini ifade ederek, “Yıllardır tasarruf eden ve bir 

hayali gerçekleştirmek için gayret gösteren teşkilatı-

mıza,emekleri ve başarıları dolayısıyla çok teşekkür 

ediyorum. Nevşehir’de üyelerimize kendi mekanımız-

da hizmet etme fırsatı veren Allah’a hamd olsun.” şek-

linde konuştu. Nevşehir Valisi İlhami Aktaş ve Nevşehir 

Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mazhar 

Bağlı ve İl Müftüsü Yakup Öztürk’ün konuşmaların ar-

dından yeni hizmet binasının açılış kurdelası kesildi.

Açılış öncesinde kentte bir dizi temasta bulunan Yal-

çın, Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Nevşehir Hacı Bek-

taş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı ve 

Nevşehir İl Milli Eğitim Müdür Vekili Murat Dildöken’i 

ziyaret etti.

Programda konuşan Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, "Gelinen nok-

ta itibarıyla konfederasyonumuz en son 1 milyon 20 bin üyeye ulaşa-

rak Türkiye'nin en büyük örgütlü gücü, en büyük emek hareketi haline 

dönüştü." dedi.

Geride bırakılan Toplu Sözleşme sürecine değinen Yalçın, Hakem He-

yeti’nin Hükümetin teklifini aynen kabul etmesinin kendi güvenilirliği-

ne leke sürdüğünü belirterek, “Hakemlik kurumuna leke sürüldü. Ha-

kem Heyeti adaletten şaştı. Hakem, Kamu İşverenine adeta noterlik 

yaptı ve tarafgir davrandı.” dedi.

4688 sayılı yasa ile ilgili daha önce yapılan eleştirileri hatırlatan Yalçın, 

bu konudaki kaygı ve tespitlerinin bir kez daha doğrulandığını ifade 

ederek, yıllardır kanundan kaynaklı sorunlara dikkat çekiyoruz ve ya-

sanın düzeltilmesini istiyoruz. 200 bin işçiye 60 gün 5 milyon 200 bin 

kamu görevlisine 30 gün… Sorunlar acil bir değişikliği zorunlu kılıyor. 

Hakem Heyeti’nin Hükümet lehine olan üye dağılımı değişmeli.” şek-

linde konuştu.

Yalçın, Nevşehir Teşkilatı ile Bir Araya Geldi
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, teşkilat buluşmaları kapsamında bu kez Nevşehir teşkilatı ile bir araya 
geldi. Memur-Sen Nevşehir Şubesi tarafından düzenlenen Teşkilat Buluşmasına Memur-Sen Genel Başkanı 
Ali Yalçın’ın yanı sıra, Memur-Sen Nevşehir İl Temsilcisi Mustafa Çiftçi, il ve ilçelerin yönetimleri ile teşkilat 
mensupları katıldı.
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Burada bir konuşma yapan Levent Uslu, Memur-Sen’in kurulduğu 
günden bu yana soylu mücadelesini güçlendirerek sürdürdüğünü 
ve kamu görevlileri için de kazanımların adresi olduğunu kaydetti.

Memur-Sen’in mücadelesinin, “erdemliler hareketi” şiarınca yü-
rütüldüğünü ifade eden Uslu, 5. Dönem Toplu Sözleşme görüş-
melerinde kazandırmayan teklifin altına imza atmadıklarını belir-
terek dik duruş gösterdiklerini ifade etti.

Yıldız: Özverili Çalışmalarımızı Sürdüreceğiz

Memur-Sen Samsun İl Temsilcisi Hamdi Yıldız ise yaptığı konuşmada Samsun’daki üye sayılarının artırılmasına yönelik 
çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi. Samsun’daki faaliyetler hakkında katılımcılara bilgi veren Yıldız, teşkilat olarak özverili 
çalışmalarını sürdüreceklerinin de altını çizdi.

Samsun il Divan Toplantısı Uslu’nun Katılımı İle Gerçekleştirildi
Samsun’da gerçekleştirilen il divan toplantısına, Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Levent Uslu, Me-
mur-Sen Samsun İl Temsilcimiz Hamdi Yıldız ve Memur-Sen’e bağlı sendikaların şube başkanları ile yönetim 
kurulu üyeleri katıldı.

Denizli İl Divan Toplantısı Yapıldı
Memur-Sen Denizli İl Temsilciliği tarafından organize edilen İl Divan toplantısı, Memur-Sen Genel Sekreteri 
Semih Durmuş, Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tombul, Memur-Sen İl Temsilcisi Feyzul-
lah Öselmiş, Memur-Sen’e bağlı sendikaların şube başkanları, yönetim kurulu üyeleri, İlçe temsilcileri ve 
kadınlar komisyonu yöneticilerinin katılımı ile Denizli’de gerçekleştirildi.

Burada yaptığı konuşmada toplu sözleşme görüşmelerinde tüm 

çabalara rağmen anlaşma sağlanamadığına dikkat çeken Me-

mur-Sen Genel Sekreteri Semih Durmuş, kamu İşvereni tarafın-

dan kamu çalışanlarına yapılacak artışın yük olarak görüldüğünü 

ifade ederek, “Kamu çalışanı bu ülke için yük değil, yükü omuzla-

yan taraftır. Bizler ürettiğimiz hizmet ile alın terimiz ile ülkenin bir 

adım öteye gitmesi için hep önde gidenler olduk” diye konuştu.

“Memur-Sen milletimiz içşn büyük bir kazançtır” diyen Me-

mur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tombul ise, toplu 

sözleşme hakkının Memur-Sen’in çabalarıyla mümkün kılındığını 

ifade ederek, toplu sözleşme sürecini tıkayan, tıkanan ve belirsiz-

liği arttıran durumların, 4688 sayılı yasanın günün şartlarına göre 

güncellenmesini zorunlu kıldığını kaydetti.

Memur-Sen İl Temsilcisi Feyzullah Öselmiş de yaptığı konuş-

mada Memur-Sen’in bu ülkenin önüne barikatların kurulduğu, 

inançların dayatmalara maruz kaldığı, inancın 

turnikelere sıkıştırıldığı, adı sivil olan apoletli sen-

dikaların insan avına çıktığı bir dönemde; insanca 

yaşamı, inancına göre yaşamayı amaç edinmiş, 

diğerlerine göre değil değerlerine göre sendikacı-

lığı benimseyenlerin birlerle başlayan zorlu yolcu-

luğunda bugün milyonlara ulaşmış Türkiye’nin en 

büyük emek hareketinin adı olduğunu ifade etti.
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Tonbul, toplu sözleşme sistematiğine eleştiriler getirerek, çözü-

mü noktasında artık adım atılmasının gerekliliğine dikkat çekti.

Teşkilatın sorularına da cevaplayan Tonbul, "Hizmet kollarının 

20 günlük emeğinin heba edilmesi, uzlaşmazlık tutanağı gelene-

ği ve usulünün çiğnenmesi gibi başlıklar artık herkesin malumu. 

Fakat toplu sözleşmenin en son mercii olan Hakem Heyetinin 

arabuluculuk görevini unutup onay makamına dönüşmesinin 

toplu sözleşme tarihinde örneği de izahı da yok. Kamu görevli-

lerinin makul taleplerini ve hizmet kollarının 20 günlük emeğini 

yok sayarak hem hizmet kollarından kırpıp hem de yüzdelik zam-

mı aynen onaylamak ne vicdana sığar ne de hakemliğin şanına.” 

şeklinde konuştu.

Toplu Sözleşmenin uzlaşmazlıkla sonuçlanmasına rağmen uz-

laşmazlık tutanağı tutulmadan Hakem Heyetine sevk edilme-

si hakkında teşkilata bilgi veren Tonbul “20 günlük sürenin 16. 

Gününde gelen malül bir teklife imza atmayarak süreci hakeme 

taşıdık fakat Kamu İşveren Heyeti’nin 2 yıl için toplamda yüzde 

Tonbul, Hatay İl Divan Toplantısına Katıldı
Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul, teşkilat programları kapsamında Hatay'da İl Di-
van toplantısına katıldı.Memur-Sen ve bağlı sendikaların şube yönetimleri ile bir araya gelen Hacı Bayram 
Tonbul, burada geride bırakılan 5.Dönem Toplu Sözleşme sürecine dair açıklamalarda bulundu.

14 zam teklifinin kamu görevlileri arasında karşılık 

bulmadığını bile bile hakem kurulu kendisini onay 

makamı haline getirerek memurların vicdanını 

derinden yaralamıştır.” şeklinde konuştu.

Bayrakdar: Yerelden Evrensele Soylu 
Bir Mücadele Veriyoruz

Programda Memur-Sen Hatay İl Temsilcisi İsmail 

Bayrakdar da konuştu. Bayrakdar, yaptığı konuş-

mada Hatay İl Temsilciliği olarak gerçekleştirdik-

leri faaliyetler hakkında bilgi verdi.

Bayrakdar, Memur-Sen olarak yerelden evrensele 

soylu bir mücadele verdiklerini ifade ederek, Me-

mur-Sen’in sendikacılık anlayışının sadece ücret 

sendikacılığı olmadığını, değerler sendikacılığı da 

olduğunu kaydetti.
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Toplantıda konuşan Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Levent Uslu, 5.Toplu Sözleşme sürecinin zorlu geçtiğini, çalı-

şanın ve alın teri akıtan Kamu görevlilerinin hakkını masada aradıklarını ve rakamsal olarak %20’nin altında bir teklife 

Konfederasyon olarak imza atmadıklarını söyledi. Levent Uslu, kamu çalışanlarının beklentisine Kamu İşveren Heyeti’nin 

kulaklarını kapattığını söyledi.

Uslu, Hakem Kurulu’nun hakemlik yapmak yerine noterlik yaptığını ve bu durumun Hakem Kurulu’na gölge düşürdüğü-

nü ifade etti.

Memur-Sen Erzurum İl Temsilcisi Mustafa Karataş ise Memur-Sen’in kuruluşundan bahsederek, Haziran 1995’de 32 inan-

mış ve adanmış dava insanıyla kurulan Memur-Sen’in bugün milyonlara ulaştığını hatırlattı.

Erzurum’da 17 bin 492 üye ile en teşkilatlı sivil toplum kuruluşu olduklarını ifade eden Karataş, “Memur-Sen olarak Erzu-

rum’da bir aile kültürü kazandık ve kurumsallaştık. Bunda önceki il temsilcilerimizin ve yönetimlerinin de büyük etkisi 

oldu” ifadelerini kullandı.

Memur-Sen Erzurum İl Divan Toplantısı Yapıldı
Erzurum’da gerçekleştirilen il Divan Toplantısına, Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Levent Uslu, Me-
mur-Sen Erzurum İl Temsilcisi Mustafa Karataş, Memur-Sen’e bağlı hizmet kollarının şube yönetimleri, di-
siplin, denetleme kurulu üyeleri ve Kadınlar Komisyonu üyeleri ile Genç Memur-Sen yönetimi katıldı.
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4688 sayılı yasanın, Hakem Kurulu’nun tartışıldığı 

bir dönem olacaktır. Bu nedenle örgütlülüğümüzü 

pekiştirmeli ve güçlendirmeliyiz.” şeklinde konuştu.

Coşkun: Memur-Sen Her Zaman Kamu 
Görevlilerin Sesi Olmuştur

İl Divan toplantısında konuşan Memur-Sen Şanlı-

urfa İl Temsilcisi İbrahim Coşkun ise Memur-Sen’in 

tolu sözleşmedeki kararlarına değinerek, teşkila-

tın desteğini yineledi. Taleplerin şekillenmesin-

den eylem kararına kadar her konuda fikirlerinin 

alındığını belirten Coşkun, “Genel Merkezimiz bu 

süreçte bizleri sahada zor durumda bırakmaya-

cak kararlar vermiştir. İstişareler sonucunda Me-

mur-Sen’in ortaya koyduğu tavırlar sahada üye-

lerimiz tarafından memnuniyetle karşılanmıştır. 

Ancak zam oranı ne yazık ki bizleri ve kamu görev-

lilerini memnun etmemiştir.” şeklinde konuştu.

Esen Şanlıurfa İl Divan Toplantısına Katıldı
Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Esen Şanlıurfa Temsilciliği tarafından düzenlenen il di-
van toplantısına katıldı. Şanlıurfa İl Divanına Mehmet Emin Esen’in yanı sıra Memur-Sen Şanlıurfa İl Temsil-
cisi İbrahim Coşkun, Memur-Sen Eski Genel Başkan Yardımcılarından Ahmet Kaytan, Memur-Sen ve bağlı 
sendikaların şube yönetimleri ile teşkilat mensupları katıldı.

İl Divan programında konuşan Esen geride bırakılan toplu söz-

leşmenin pek çok açıdan tartışılmaya açık olduğunu söyledi. 

Sürecin işletilememesinden, tutanak tartışmalarına, hakem ku-

rulunun kararından bu aşamalarda yaşananlara kadar pek çok 

başlığa değindi. Hakem Kurulu kararının yanlış ve sosyal maliyet 

üretme potansiyelinin olduğunu belirten Esen, “Hakem Kurulu 

ne yazık ki, kamu görevlilerinin beklentilerini ve reel durumu göz 

önünde bulundurmadan karar vermiştir. Geçen yıllarla kıyaslan-

dığında hemen hemen her şeyin fiyatı artmış ve artmaya devam 

ediyor. Bugün elektrik fiyatları yine arttı. Kamu İşvereni ve Hakem 

Kurulu’nun verdiği zam daha şimdiden eridi.” ifadelerini kullandı.

Toplu sözleşme sürecinin tamamında teşkilatla sürekli iletişim 

halinde olduklarını ve her önemli kararı istiareyle aldıklarını ve 

bu tavrın teşkilatlar tarafından olumlu karşılandığını da belirten 

Esen, “Bu süreçte teşkilatımız arkamızda durarak örgütlülüğü-

müzün gücünü ve önemini bir kez daha göstermiş oldu. Biz bu 

süreçte teşkilatımızdan aldığımız güç ile mücadelemizi verdik. 

Önümüzdeki dönemde bu sorunların tekrar yaşanmaması için 
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Nihayetinde kazanım elde ettik ve kamu görevli-

lerine toplu sözleşme hakkını kazandırdık” diye 

konuştu.

Yalçın, konuşmasında 5. Dönem Toplu Sözleşme 

görüşmelerinden de bahsederek sözleşmeye imza 

atmamalarının sebeplerini sıraladı. Teklifin kaza-

nım üretmeyeceğini, kendilerinin de kazanım üret-

meyen sözleşmeye imza atmadıklarını ifade etti. Bu 

anlamda kamu görevlilerinin haysiyetini çiğnetme-

diklerini aktaran Yalçın, millete borçlu olduklarını 

ancak devletten de alacaklarını söyledi.

Masada birçok teklifin görmezden gelindiğine vur-

gu yapan Yalçın, “Sözleşmelilerin kadroya geçiril-

Kültür Memur-Sen’in 14. Genişletilmiş Başkanlar Kurulu 
Toplantısı Gerçekleştirildi
Kültür Memur-Sen 14. Başkanlar Kurulu Toplantısı, Memur-Sen Genel Merkezinde gerçekleştirildi. Toplantı-
ya, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Kültür Memur-Sen Genel Başkanı Mecit Erdoğan, Kültür Memur-Sen 
Yönetim Kurulu üyeleri, Memur-Sen’e bağlı sendikaların genel başkanları ve çok sayıda davetli katıldı.

Konuşmasına Memur-Sen teşkilatlarına teşekkür ederek baş-

layan Ali Yalçın, Memur-Sen olarak çeyrek asrı geride bıraktıkla-

rını, bu çeyrek asırda daima milletten yana tavır takındıklarını 

ve Türkiye’deki mevcut kirli sendikal anlayışının tersine daima 

soylu ve erdemli bir sendikal anlayışı temin ettiklerini ifade etti. 

Bu noktada Akif İnan’ın ilkelerini benimsediklerini ve bu yolda 

ilerlediklerini ifade eden Yalçın, toplumun benimsemesi, kamu 

görevlilerinin ilgisiyle de 1 milyonu aşarak Türkiye’nin en büyük 

sivil toplum kuruluşu haline geldiklerini kaydetti.

İlk günden bu yana Memur-Sen’in emektarlığını yapmış isimlere 

de teşekkürlerini ileten Yalçın, “Şükrediyoruz ki Türkiye’de sen-

dikacılık için Anayasa dâhil hiçbir mevzuatta kamu görevlilerine 

imkân verilmeyen bir aşamadan böyle bir büyüklüğe, cesaret-

le ferasetle ulaştık. Bu günlere gelmemizde emeği geçmiş tüm 

isimlere minnettarız” dedi.

Yalçın, 4688 Sayılı yasayla memur sendikacılığına bir çerçeve çi-

zildiğini, kendilerinin de 1, 0’dan büyüktür anlayışla bunu bir ka-

zanım olarak addettiklerini ancak yasanın toplu sözleşme hakkı 

içermemesi yüzünden yasayı sert bir şekilde eleştirdiklerini altını 

çizdi. Bu süreci toplu sözleşme değil, toplu görüşme hatta toplu 

ziyaret olarak adlandırdıklarını da anlatan Yalçın, “Getirdiğimiz 

eleştirilerle bunun yanlışlığını dile getirdik, çabaladık ve toplu 

sözleşme hakkının kazanılmasında başat aktör rolü üstlendik. 
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uzlaşılan ve uzlaşılmayan konuların ayrı ayrı tu-

tanağa işlenmesi hükmünü çiğnedi. Uzlaşmazlık 

tutanağı düzenlemekten kaçındı. Yetkili 11 hiz-

met kolu sendikası hazır bulunmasına rağmen 

sendikalar uzlaşmazlık tutanağı için çağrılmadı.” 

diye konuştu.

Erdoğan: Sözleşmeli İstihdam, Güçlü 
Türkiye Hedeflerine Yakışmıyor

Kültür Memur-Sen Genel Başkanı Mecit Erdoğan 

ise yaptığı konuşmada diğer sendikaların topla-

mından fazla üyelerinin olduğunu ifade ederek, 

“Sendikamız yaptığı ilkeli ve sistemli çalışmalarıy-

la 2 bin 389 üye farkıyla genel yetkili sendika un-

vanını devam ettirmektedir. 2003 yılında birlerle 

başladık, bugün 5 bin 549 ile zirveye çıktık. Bu üye 

sayımızla Türkiye’nin en büyük kültür sendikası 

olduk. Hizmet kolumuzda bugün her iki sendikalı 

üyeden biri Kültür Memur-Sen’lidir. Bu sizin alın 

terleriniz, akıl terlerinizin karşılığıdır, ilkleri başar-

manın ödülüdür, değerler sendikacılığının bere-

ketidir” diye konuştu.

mesinden 3600 ek göstergeye, yardımcı hizmetler sınıfının genel 

idare hizmetleri sınıfına geçirilmesinden kademe derece sınır-

lamasının kaldırılmasına, bayram ikramiyesinden kılık-kıyafet 

yasağının kaldırılmasına, gelir vergisi mağduriyetinin son bulma-

sından dayanışma aidatı ve toplu sözleşme ikramiyesine kadar 

birçok acil çözüm bekleyen önemli teklifimiz dikkate alınmadı. 

Kamu İşveren Heyeti’nin teklifini Hakemin de kararını, kamu gö-

revlilerinin emeğini değersizleştirmek olarak görüyoruz.” şeklin-

de konuştu.

Kamu İşvereninin kanuna aykırı hareket ettiğinin altını çizen 

Yalçın, “Kaybı biz imzalamadık, kazanım üretecek bir teklif de 

zaten gelmedi. Kamu İşvereni müzakerelerde uzlaşılan konu-

ları Hakeme götürmedi. Kamu İşvereni, kanuna aykırı olarak; 
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nu fazlasıyla yerine getirmiştir. Göçün yönetilmesi, 

koordine edilmesi amacıyla Nisan 2013 tarihinde 

İçişleri Bakanlığı’na bağlı olarak Göç İdaresi Genel 

Müdürlüğü kurulmuştur. Ülkemiz 3,5 milyonu Su-

riyeli mülteci olmak üzere, Afganistan, Irak, İran, 

Somali ve diğer ülkelerden gelen toplam 4 milyon 

insana ev sahipliği yapmaktadır. Geçici barınma 

merkezlerinde kalan Suriyelilerin sayısı 19 Eylül 

2019 tarihi itibarıyla 63 bin 187 kişi olarak açıklan-

mıştır. Buna göre Suriyelilerin yalnızca yüzde 2’si 

kamplarda yaşamaktadır. Geçici koruma altına 

alınan kayıtlı mültecilerin Türk nüfusuna oranı ise 

ülke genelinde yüzde 5’dir” şeklinde konuştu.

Suriye İç Savaşı’nın  başlangıcından bu yana Türki-

ye’nin mülteciler için toplam harcamasının 31 mil-

yar dolara ulaştığını söyleyen Esen, “Yerel yönetim 

seviyesinde 6,5 milyar dolar, sivil toplum örgütleri 

seviyesinde ise 1,5 milyar dolar insani yardım top-

landı. Türkiye’den Suriye’ye bugüne kadar 39 bin 

373 TIR insani yardım taşındı. Eğitim-Bir-Sen de 

hem ülkemizde yaşayanlar hem de Suriye içinde 

kalan Suriyeli kardeşlerimiz için yardım kampanya-

ları yaptı” ifadelerini kullandı.

Mehmet Emin Esen, göçün, sosyal hayattan eğiti-

me, çalışma hayatından toplumsal dokuya kadar 

bir ülkeyi derinden etkileyen bir süreç olduğuna 

işaret ederek, sözlerini şöyle tamamladı: “Yakın ta-

rihin en büyük göç dalgası ile karşılaşan ülkemiz, 

insani ve vicdani bir duruş ile açık kapı politikası 

uygulamıştır. Göç, bir yönüyle, emperyalizmin kay-

nakları sömürmesindeki iştahının bir sonucudur. 

Biliyoruz ki sebeplerin kökü kazınmadan sonucun 

yıkımını ortadan kaldırmak mümkün değildir.”

Esen, Eğitimin Stratejik Vizyonu Konulu Sempozyuma Katıldı

Mehmet Emin Esen, Arap Eğitim Örgütü’nün 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü dolayısıyla Fas Demokrat Eği-
tim Sendikası’nın ev sahipliğinde, Cezayir, Mısır, Kuveyt, Lübnan, Ürdün, Sudan ve Filistin eğitim sendika-
ları temsilcilerinin katılımıyla Marakeş’te düzenlediği “Arap Dünyasında Eğitimin Stratejik Vizyonu” konulu 
sempozyuma katılarak, “Mülteci ve Zorunlu Göçe Tabi Tutulanların Kamu Hizmetlerinden Faydalanma Hak-
kı” başlıklı bir konuşma yaptı.

Burada yaptığı konuşmada göç konusunun günümüzde tüm ül-

keleri etkileyen önemli konulardan biri olduğunu belirten Esen, 

göçün, sadece göç alan devletlerin değil, küreselleşmenin hisse-

dildiği tüm coğrafyalarda gündemin ilk sıralarında yer aldığını, çok 

yönlü etkileriyle neredeyse herkesi ve her yapıyı ilgilendirdiğini 

söyledi. Dünya tarihinin, bir yönüyle göçlerin tarihi olduğunu vur-

gulayan Esen, şöyle devam etti: “Birleşmiş Milletler (BM) verileri-

ne göre son 20 yıldaki hızıyla artmaya devam ederse uluslararası 

göçmen sayısının 2050’de 405 milyona ulaşması beklenmektedir. 

Zorunlu göç, birçok trajediyi de beraberinde getiriyor. BM Mülteci 

Örgütü’nün ‘Çaresiz Yolculuklar’ raporuna göre 2018 yılında, Akde-

niz’i geçmeye çalışırken her gün ortalama 6 kişi, toplamda 2 bin 

275 kişi hayatını kaybetti veya kayboldu.”

II. Dünya Savaşı’ndan bu yana göç akınından en çok etkilenen ül-

kenin Türkiye olduğuna dikkat çeken Esen, “Suriye’de Mart 2011’de 

başlayan çatışmalar büyük bir insani felakete neden oldu, olmak-

tadır. Yüz binlerce insan hayatını kaybetmiş, milyonlarca insan evi-

ni terk etmek zorunda kalmıştır. Türkiye, bu süreçte sorumluluğu-
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kararları ile BM Sözleşmesi’nde yer alan meşru 

müdafaa hakkı çerçevesinde başlatılmıştır. Suri-

ye’nin toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve siya-

si birliğine saygı gösterilmektedir. Dolayısıyla bu 

harekât, meşrudur ve uluslararası hukuka uygun-

dur.” ifadelerini kullandı.

AB KİK’ten Barış Pınarı Harekâtı’na Destek

Memur-Sen’in de paydaşı olduğu Avrupa Birliği Karma İstişare Komitesi, Suriye’nin kuzeyine yönelik başla-
tılan Barış Pınarı Harekatı’na tam destek açıklamasında bulundu. Basın açıklamasına Memur-Sen Konfede-
rasyonu’nu temsilen Genel Başkan Yardımcısı Levent Uslu katıldı.

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Levent Uslu’nun Memur-Sen’i 

temsilen katıldığı toplantıda komite adına açıklamayı TOBB Baş-

kanı Rıfat Hisarcıklıoğlu yaptı. Operasyonun amacının, hem ülke-

miz sınırlarının güvenliğini sağlamak, hem de ülkemiz ve bölge 

ülkeleri için tehdit oluşturan terör koridorunu ortadan kaldırmak 

olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu bölgeyi PKK/PYD/YPG ve DEAŞ 

gibi terör örgütlerinden temizleyerek, Suriye halkını teröristlerin 

baskı ve zulmünden kurtarmak, bölgede huzur, güven ve barış or-

tamını yeniden tesis etmenin hedeflendiğini vurguladı.

“Bizler işçi, memur, esnaf, çiftçi, avukat, emekli ve işveren tem-

silcileri olarak devletimizin aldığı bu kararın arkasındayız ve des-

tekliyoruz.” diyen Hisarcıklıoğlu, “Barış Pınarı Harekâtı, evrensel 

hukuk ve Birleşmiş Milletler Güvelik Konseyi terörle mücadele 
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Tonbul, Burdur ve Batman İl Divanına Katıldı

Burdur ve Batman İl Temsilciliklerinin düzenlediği il divan toplantılarına katılan Memur-Sen Genel Başkan 
Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul toplu sözleşme sürecine ilişkin yaşananları teşkilatla paylaştı.

Şube yönetim kuruları, ilçe yönetimleri ile çok sayıda 

teşkilat mensubunun katıldığı Burdur ve Batman il divan 

toplantılarında konuşan Memur-Sen Genel Başkan Yar-

dımcısı Hacı Bayram Tonbul, “Tüm sendika başkanları 

hizmet kolları adına imza atmaya hazır olunduğu halde, 

genel hükümlerdeki uzlaşmazlık bahane edilerek sendi-

kalar uzlaşmazlık tutanağı için görüşmeye çağrılmadı. 

Sendikalarımız imzadan imtina etmişler gibi, tek taraflı 

bir tespit tutanağı tutularak tarafımıza tebliğ edildi. Me-

mur-Sen ve bağlı sendikalarımızla birlikte tebellüğ belge-

lerine şerh yazdık. Ayrıca bu hukuksuz uygulamayı hakem 

heyetine de taşıdık.” şeklinde konuştu.

Hakem Heyetine Uzlaşılan ve Uzlaşılmayan 
Bütün Teklifleri Sunduk

Memur-Sen’in Toplu Sözleşme masasındaki mücadelesi-

ni Hakem Heyeti masasında sürdürdüklerini ifade eden 

Tonbul “Kamu İşveren Heyeti, imzalanamadığını söyledi-

ği toplantı tutanağını heyete sunamadı, niçin tespit tuta-

nağı tuttuğunu da açıklayamadı. Uzlaşı ve paylaşımdan 

kaçınan bir işveren tavrı ile karşılaştık. Kaybı biz imzala-

madık, kazanç üretecek bir teklifi de kamu işvereni masa-

ya getirmedi.” dedi.
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İl Divan Toplantısı’nda teşkilat mensuplarına hi-

tap eden Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı 

Mehmet Bayraktutar ise, konuşmasında 5. Dönem 

Toplu Sözleşme görüşmelerinden de bahsede-

rek sözleşmeye imza atmamalarının sebeplerini 

sıraladı. Teklifin kazanım üretmeyeceğini, kendi-

lerinin de kazanım üretmeyen sözleşmeye imza 

atmadıklarını ifade etti. Bu anlamda kamu gö-

revlilerinin haysiyetini çiğnetmediklerini aktaran 

Bayraktutar, millete borçlu olduklarını ancak dev-

letten de alacaklarını söyledi.

Masa birçok teklifin görmezden gelindiğine vur-

gu yapan Bayraktutar, “Sözleşmelilerin kadroya 

geçirilmesinden 3600 Ek Göstergeye, Yardımcı 

Hizmetler Sınıfının Genel İdare Hizmetleri sınıfına 

geçirilmesinden kademe derece sınırlamasının 

kaldırılmasına, bayram ikramiyesinden kılık-kı-

yafet yasağının kaldırılmasına, gelir vergisi mağ-

duriyetinin son bulmasından dayanışma aidatı 

ve toplu sözleşme ikramiyesine kadar birçok acil 

çözüm bekleyen önemli teklifimiz dikkate alınma-

dı. Kamu İşveren Heyeti’nin teklifini Hakemin de 

kararını, kamu görevlilerinin emeğini değersizleş-

tirmek olarak görüyoruz.” dedi.

Tonbul ve Bayraktutar, Sakarya Memur-Sen 
İl Divan Toplantısına Katıldı
Sakarya İl Temsilciliği tarafından düzenlenen Memur-Sen İl Divan Toplantısına Memur-Sen Genel Başkan 
Yardımcıları Hacı Bayram Tonbul ve Mehmet Bayraktutar’ın yanı sıra Sakarya İl Temsilcisi Murat Mengen, 
şube yönetim kurulu üyeleri ile ilçe yönetimleri ve teşkilat mensupları katıldı.

Geride bırakılan 5. Dönem Toplu Sözleşme sürecinin de ele alın-

dığı toplantıda teşkilatın toplu sözleşme sürecine ilişkin değer-

lendirmeleri de görüşüldü.

İl Divan Toplantısında konuşan Memur-Sen Genel Başkan Yardım-

cısı Hacı Bayram Tonbul, Kamu İşveren Heyeti’nin “Memur-Sen 

masaya uzlaşıdan uzak bir tavırla oturdu” şeklindeki açıklamalarla 

hedef saptırmaya çalışarak Memur-Sen’in ilk günden beri uzlaşı 

içindeki tutumunu gölgelemeyi başaramadığını ifade etti.

Tekliflerimizi hazırlarken; gerçeklikten kopmadık, her bir tale-

bimizi hukuki gerekçelere ve fiili gerçeklere göre belirledik, her 

teklifin mali yükünü hesapladık. Üyemizin isteklerini ve ülkenin 

gerçeklerini birlikte düşündük. Maaş ve ücretlere ‘2020 yılı için 

yüzde 8+7, 2021 yılı için yüzde 6+6 zam, taban aylığa seyyanen 

200 TL zam, birinci yıl yüzde 3, ikinci yıl yüzde 2 refah payı istedik. 

Tekliflerimizi 80 milyon takdirle karşıladı. Bu tekliflerde; unutu-

lan, ihmal edilen, yok sayılan ne bir kesim ne de bir sorun vardı. 

Sürecin her anında ve her alanında yeterliliğimizi ortaya koyduk. 

Tekliflerde isabetimiz, müzakerelerde ehliyetimiz, konulara hâki-

miyetimiz gündem oldu. Memur-Sen hem devletin bekasını hem 

memurun cebini düşünerek hakkaniyetli bir teklife son gün son 

dakikaya kadar müzakereye devam ettiği halde ‘uzlaşıdan uzak-

tı’ denilerek karalanmaya çalışılıyorsa burada apaçık büyük bir 

haksızlık vardır” şeklinde konuştu.
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İl divan toplantıları kapsamında Siirt Temsilciliği’nin düzenlediği programa Memur-Sen Genel Başkan Yar-
dımcısı Mehmet Emin Esen’in yanı sıra Kültür Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Şaban Can Demirkolu, 
Siirt İl Temsilcisi Murat Şeker, şube ve ilçe yönetimleri ile teşkilat mensupları katıldı.

Memur-Sen Elazığ İl Temsilciliğinin düzenlediği İl Divan Toplantısına Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı 
Bayram Tonbul, Memur-Sen Elazığ İl Temsilcisi İbrahim Bahşi, Enerji Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Gürkan 
Kaya, Memur-Sen’e bağlı sendikaların Elazığ Şube temsilcileri ve çok sayıda teşkilat mensubu katıldı.

Toplantıda konuşan ve toplu sözleşme sürecine ilişkin değer-

lendirmelerde bulunan Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı 

Mehmet Emin Esen, toplu sözleşme de masadan ve yasadan 

kaynaklı sorunların olduğunu ifade ederek 4688 sayılı yasa-

yı eleştirdi. 4688 sayılı yasa ile ilgili daha önce yapılan eleş-

tirileri hatırlatan Esen, bu konudaki kaygı ve tespitlerinin bir 

kez daha doğrulandığını ifade ederek “Yıllardır kanundan 

kaynaklı sorunlara dikkat çekiyoruz. 200 bin işçiye 60 gün, 5 

milyon 200 bin kamu görevlisine 30 gün… Sorunlar acil bir 

değişikliği zorunlu kılıyor. Hakem Heyeti’nin Hükümet lehine 

olan üye dağılımı değişmeli” şeklinde konuştu. İl divan top-

lantısında açılış konuşmasını gerçekleştiren Memur-Sen Siirt İl Temsilcisi Murat Şeker, Memur-Sen’in geçtiğimiz toplu 

sözleşmede aldığı kararlar ve gösterdiği duruşla üyelerinin hakkını en iyi şekilde koruduğunu ifade ederek bu süreçte 

gösterilen tavrın önemine değindi. Şeker, ayrıca Siirt’te yapılan çalışmalar hakkında kısa bir bilgi verdi.

5. Dönem Toplu Sözleşme sürecinin masada tıkanması 

ve uzlaşmazlık tutanağı geleneğinin çiğnemesi, sürecin 

Hakem Heyetine sevk edilmesi ve Hakemin noterlikten 

öteye geçememesi sonrası 4688 Sayılı Kanun’un işlev-

selliğinin, kapsayıcılığının sorgulanır bir noktaya geldi-

ğini vurgulayan Tonbul, “4 yıldır kanundan kaynaklı so-

runlara dikkat çekiyoruz, 200 bin işçiye 60 gün 5 milyon 

200 bin için 30 gün sürenin adaletli bir çözüm üretmekte 

yetersiz kaldığını defalarca ifade ettik. Masada yetkisiz-

lerin bulunması işverenin elini güçlendiriyorken, grevsiz 

bir toplu sözleşmenin emekçinin pazarlık gücünü zayıf-

lattığını söyledik. Hakem Heyetinin Hükümet lehine olan üye dağılımı değişmediği sürece toplu sözleşme nazarında 

hakemin kararları adalet ve hakkaniyet bakımından sorgulanmaya devam edecektir. 4688 Sayılı Kanun ile ilgili 4 yıldır 

dile getirdiğimiz sorunlar artık görmezden gelinecek safhayı geçti.” ifadelerini kullandı.

Tonbul: 4688’le İlgili Kaygı ve Tespitlerimiz 
Bir Kez Daha Doğrulanmış Oldu

Esen Siirt İl Divan Toplantısına Katıldı



Ocak 2020

36 Memur-Sen Bülten 2020

STK’lar olarak Vatanımız, Devletimiz ve Milletimiz 

için birlik olmak, birlikte hareket etmek görevimiz. 

Bunun dışında hareket edenler kendini ve kime 

hizmet ettiğini sorgulamalıdır. Memur-Sen’li ol-

mak demek, her daim Milletimizin yanında olmak 

demektir. Tavrımız nettir; Türkiye Cumhuriyeti 

Devletimiz ile birlikteyiz ve Barış Pınarı Harekâtını 

sonuna kadar destekliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Arslan: Masada Tarihi Bir Duruş 
Sergiledik

Memur-Sen İl Temsilcisi Mustafa Arslan ise yoğun 

ve yorucu geçen bir toplu sözleşme süreci yaşa-

dıklarını belirterek kamu çalışanlarının sendikal 

mücadelenin omurgalı duruşu adına ortaya konu-

lan tarihi bir sürece şahit olduklarını ifade etti.

Memur-Sen Afyonkarahisar Temsilciliği ve Afyon-

karahisar Belediyesi ortaklığıyla gerçekleştirilen 

“Bir Yetim Bir Dilek Bir Yetimhane” projesi hak-

kında divanı bilgilendiren Arslan, “Bu proje ile 

yetimlerin, mazlumların duasında olmayı, onların 

yüzlerini güldürmeyi hedefliyoruz. Biliyor ve inanı-

yoruz ki adımlarımızı bereketlendiren asıl mesele 

de budur.” dedi.

Memur-Sen Afyonkarahisar İl Divan Toplantısı Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Levent Uslu ve Me-
mur-Sen Afyonkarahisar İl Temsilcisi Mustafa Arslan ile Memur-Sen’e bağlı sendikaların şube başkanları ve 
komisyon temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Levent 

Uslu, zorlu bir toplu sözleşme sürecinden geçildiğinin altını çi-

zerek, alın teri akıtan Kamu Görevlilerinin hakkını masada ara-

dıklarını ifade etti. Teşkilat çalışmaları başta olmak üzere sosyal 

medya’nın önemi ve eylemsellik konularına dikkat çeken Uslu, 5. 

Dönem Toplu Sözleşme sürecine ilişkin 84 sayfalık karşı oy gere-

keçemizin Resmi Gazete’de yayımlandığını ifade etti.

5. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerine ilişkin teşkilatla istişa-

relerde bulunan Uslu, hazırlık sürecinden görüşmelerin ilk günü-

ne, ilk tekliften hakem kurulu sürecine ve kararına kadar yaşa-

nanları teşkilatla paylaştı.

TSK’nın Suriye’nin kuzeyinde kurulmak istenen terör koridoruna 

karşı başlattığı Barış Pınarı Harekâtı’na Memur-Sen olarak destek 

verdiklerini de ifade eden Uslu, “Türkiye’de kurulmuş olan bütün 

Uslu, Afyonkarahisar İl Divan Toplantısına Katıldı
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vutoğlu, eski bakanlardan Ali Babacan, Bekir Boz-

dağ, İsmet Yılmaz ve Mehdi Eker, Saadet Partisi 

Genel Başkanı Temel Katamollaoğlu, siyasi parti 

temsilcileri, yazarlar, Pakdil 'in yakın dostları, ai-

lesi ve çok sayıda vatandaş katıldı. Pakdil'in naaşı 

çok geniş bir katılımın olduğu cenaze namazının 

ardından dualar ve tekbirlerle İstiklal Marşı'nın 

yazıldığı Taceddin Dergahı'na götürülerek toprağa 

verildi.

Pakdil'in sevenleri defin işleminden sonra ailesine 

taziye ziyaretinde bulunmak üzere Mehmet Akif 

İnan vakfına geçtiler.

Sanat ve düşünce hayatının önemli isimlerinden, Mehmet Akif İnan'ı yakın dostu Nuri Pakdil'in naaşı geniş 
bir katılımın olduğu cenaze namazının ardından defnedildi. Cenazeye Memur - Sen Genel Başkanı Ali Yalçın 
da katıldı.

Memur-Sen Kurucu Genel Başkanı Mehmet Akif İnan'ı yakın dos-

tu,sanat ve düşünce hayatının önemli isimlerinden, "7 Güzel 

Adamdan biri olan Nuri Pakdil bugün ikindi namazına müteakip 

defnedildi.

Ankara Hacı Bayram Veli Cami'nde kılınan cenaze namazına, 

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Rasim Özdenören, TBMM 

Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Memur-Sen Genel 

Başkan Yardımcıları Hüseyin Öztürk ve Mehmet Emin Esen, Kül-

tür Memur Sen Genel Başkanı Mecit Erdoğan, Memur-Sen'e Bağlı 

Sendikakarın Yönetim Kurulu Üyeleri, Eski Başbakan Ahmet Da-

Nuri Pakdil Ebediyete Uğurlandı
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Memur-Sen Konfederasyonu, 5 kıtada 100’ün üzerinde 
ülkede faaliyet gösteren 250’yi aşkın emek örgütüne 
Barış Pınarı Harekâtı’na ilişkin 4 dilde mektup gönderdi. 
Mektupta Memur-Sen, “Türkiye’nin emek kesimi adına 
Memur-Sen Konfederasyonu olarak başta Uluslararası 
Emek Örgütü (ILO) olmak üzere tüm ulusal ve uluslararası 
emek örgütlerini de teröre karşı ortak duruş sergilemeye 
ve Türkiye’nin PKK/YPG/PYD terör örgütlerine karşı 
verdiği mücadeleyi desteklemeye davet ediyoruz” 
çağırısında bulundu. 

TSK’nın Suriye sınırında terör oluşumuna yönelik başlattığı 
“Barış Pınarı Harekâtı” sürerken Memur-Sen, tüm dünya-
dan emek örgütlerini terör örgütüne karşı ortak bir duruş 
sergilemeye davet etti.

Mektupta, “İnsanlığa açılmış bir savaş olan terörizmin her 
çeşidine karşı olmak, insanlık ortak paydasında buluşmak-
tan geçmektedir. Bundan dolayı; terör var oldukça emeğin 
yaşayacağı alan daralacaktır, terör örgütleri güçlendikçe, 
emek örgütlerinin güçlü olması imkânsızlaşacaktır” ifade-
lerine yer verildi.

Mektubun tam metni ise şu şekilde: 

Terörizm Bütün İnsanlığın Ortak Düşmanıdır

Yüzyıllar boyunca terörizm barış, güvenlik, demokrasi ve 
özgürlük için en büyük tehditlerden birisi olmuştur. Terö-
rizm, 11 Eylül saldırılarıyla birlikte vekâlet savaşlarına ta-
nıklık ettiğimiz bir dünyada, devletlerin en fazla üzerinde 
durduğu ve mücadele ettiği konu haline gelmiştir. Yine aynı 
dönemde, devletlerin, terörü bir araç olarak kullanmaya, 
bir yandan bu örgütleri kendi çıkarları adına sahaya sürüp 
savaştırırken bir yandan da gerektiğinde yine bu örgütleri 
bahane ederek ülkeleri işgale giriştikleri yeni bir sömürü 
düzeni inşa ettiklerine şahitlik etmekteyiz.

Bugün içerisinde yaşadığımız dünyanın neredeyse her 
bölgesinde terör örgütleri kan dökmektedirler. Birçok ülke 

Memur-Sen'den 5 Kıtadan 100’ün Üzerinde Ülkedeki 
250’yi Aşkın Ulusal ve Uluslararası Emek Örgütüne;

“Barış Pınarı 
Harekâtı” Mektubu
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terör sorunuyla karşılaşmaya ve farklı ideolojilere sahip 
terör örgütleriyle mücadele etmeye devam etmektedir. 
Bunun en yakın örneklerinden birisine de Türkiye’nin 
PKK/YPG’ye karşı verdiği mücadeledir. Türkiye son 35 
yıldır, doğrudan ya da dolaylı olarak hayatın tamamı-
nı olumsuz etkileyen teröre maruz kalmaktır. En büyük 
maliyeti insan hayatı olan terör, ekonomiden siyasete, 
eğitimden kamu güvenliğine, sağlıktan yargıya varıncaya 
kadar hayatın bütün alanları olumsuz etkilenmiş ve şua-
na kadar aralarında bebek, çocuk ve kadınlarında bulun-
duğu 40 bini aşkın kişinin hayatını kaybetmesine sebep 
olmuştur. Terör nedeniyle insanlar yerlerinden, yurtların-
dan ayrılarak, yaşam alanlarını değiştirmek ve göç etmek 
zorunda kalmıştır.

Türkiye’nin yıllardır mücadele ettiği bu terör örgütü, insan 
onurunu hiçe sayan, devletin iç ve dış güvenliğini tehdit 
eden, çalışma hayatını hedef alan, siyasi hakların, din ve 
vicdan hürriyetinin, haber alma hakkının ve hürriyetinin 
kullanılmasını engellemeye çalışan ve bu alanlarda faali-
yet yapan kişileri, kitleleri ve kurumları hedef alan eylem-
ler gerçekleştirmektedir.

Bu kapsamda, Türkiye terörü önlemek ve terörle müca-
dele etmek adına içeride ve dışarıda birçok inisiyatif al-
mıştır. Bunun en son örneği ise Suriye’nin kuzeyine ger-
çekleştirmiş olduğu “Barış Pınarı Harekâtı’dır.

Suriye ile 911 kilometrelik bir sınır hattına sahip olan Tür-
kiye, sınır güvenliğini oluşturmak, Suriyeli mültecilerin 
güvenli bir şekilde ülkelerine geri dönmesini sağlamak 
ve Suriye’nin toprak bütünlüğünü temin etmek amacıy-
la, uluslararası hukuktan doğan haklarının kullanarak, 
Birleşmiş Milletler(BM) Şartı'nın 51.maddesi ve Birleşmiş 
Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) terörle mücadele-
ye ilişkin kararları gereğince Suriye'nin kuzeyinde PKK/
PYD/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı “Barış Pınarı Ha-
rekâtı’nı” başlatmıştır.

Türkiye’nin gerçekleştirmiş olduğu bu harekât, 3,5 mil-
yonu Türkiye’de olmak üzere 6 milyonu aşkın Suriyelinin 
mülteci durumuna düştüğü, çalışma hayatının nerdeyse 
tamamen yok edildiği bir alanda emek mücadelesinin, 

çalışma hayatının en basit kurallarının dahi artık var ol-
madığı bir coğrafyada gerçekleşmektedir.

Emek örgütleri olarak terör örgütlülerinin varlığını kendi-
miz için bir yok oluş başlangıcı olarak görmek zorundayız. 
Kendisini demokrasinin beşiği olarak gören birçok devle-
tin, şiddeti araç olarak kullanan terör örgütleriyle kendi 
çıkarları için işbirliği yapmaktan çekinmediği bir küresel 
vasatta, teröre karşı mücadeleyi hep birlikte gerçekleştir-
memiz gerekmektedir.

Nasıl ki bugün Afganistan’da, Filistin’de, Şam’da, Myan-
mar’da çalışma hayatına ilişkin vasat kurallardan ve de-
ğerlerden bahsedemiyorsak, yarın aynı başarıyı terör 
örgütleri yanı başımızda değil bizzat bizim ülkelerimizde 
gerçekleştirebileceklerdir. Bunun gerçekleşmemesi için 
teröre karşı yürütülen operasyonu kendi devletlerimizle 
destekleme noktasında baskı unsuru oluşturarak, sivil 
toplum olmanın sorumluluğunu yerine getirmeliyiz.

Biz biliyoruz ki; bu kanlı olgunun karşısında bugün tu-
tarlı bir duruş sergilemez isek terör örgütleri Suriye’nin 
kuzeyinde emellerine ulaştıklarında, yarın hiç kimse Av-
rupa’nın Amerika’nın ve Asya’nın göbeğinde bu tarz terör 
örgütlerinin ortaya çıkmayacağının garantisi veremeye-
cektir.

İnsanlığa açılmış bir savaş olan terörizmin her çeşidi-
ne karşı olmak, insanlık ortak paydasında buluşmaktan 
geçmektedir. Bundan dolayı; terör var oldukça emeğin 
yaşayacağı alan daralacaktır, terör örgütleri güçlendikçe, 
emek örgütlerinin güçlü olması imkânsızlaşacaktır.

Unutulmamalıdır ki, terörün hedefi tüm insanlıktır ve te-
rörizm bütün insanlığın ortak düşmanıdır.

Bu bağlamda, Türkiye’nin emek kesimi adına Memur-Sen 
Konfederasyonu olarak başta Uluslararası Emek Örgütü 
(ILO) olmak üzere tüm ulusal ve uluslararası emek örgüt-
lerini de teröre karşı ortak duruş sergilemeye ve Türki-
ye’nin PKK/YPG/PYD terör örgütlerine karşı verdiği müca-
deleyi desteklemeye davet ediyoruz.
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Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı ve Enerji Bir-Sen Genel Başkanı Hacı Bayram Tonbul, Memur-Sen Kon-
ya İl Temsilciliğinin düzenlediği İl Divan Toplantısına katılarak, Konya teşkilatlarına 5. Dönem Toplu Söz-
leşme sürecini anlattı. Mevcut Toplu Sözleşme Kanunu’na yönelik eksikliklere de değinen Tonbul, çözüm 
önerilerini teşkilatla paylaştı.

Memur-Sen Konya İl Temsilciğinin düzenlediği İl Divan Toplantı-

sında Memur-Sen'e bağlı sendikaların Konya teşkilatlarına hitap 

eden Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul 

toplu sözleşmelerin hiçbir zaman kolay olmadığını ancak bu yıl 

daha da zor geçtiğini aktararak bu zorluğun kanundan ve ma-

sanın işletilememesinden kaynaklandığını söyledi. Tonbul, “Bu 

yıl yapılan Toplu Sözleşme oldukça çetin geçti. Bu doğru fakat 

önceki yıllarda da benzer mücadeleler vermiş, çok önemli ka-

zanımlara imza atmıştık. Bizim için sorun toplu sözleşmenin pazarlık kısmı değil, kuralların masanın iki tarafını da 

hakkaniyet çerçevesinde koruyamamasıdır. Uzlaşıya varılmaması durumunda orta yolu bulacak iki tarafın da haklı 

gerekçelerini gözetecek bir denge mekanizması herkesin beklentisiydi. Ne yazık ki bu dengeyi sağlama yetkisi kağıt 

üzerinde elinde olan ama icraatte mümkün görünmeyen bir hakem sürecine tanıklık ettik" şeklinde konuştu.

Tonbul, Memur-Sen Konya İl Divan Toplantısına Katıldı

Küreselleşme ile birlikte hızla değişen dünyada, 

sivil toplumun ve emeğin geleceği ile ortak mü-

cadele alanlarının genişletilmesi amacıyla düzen-

lenen uluslararası programa Memur-Sen Genel 

Başkanı Ali Yalçın, Malezya MTUC Genel Başkanı 

Abdul Halim Bin Mansor, Memur-Sen Genel Baş-

Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur’da Memur-Sen, Malezya Sendikalar Kongresi (MTUC), ITUC Asya 
Pasifik ve SESRİC'in ortak düzenlediği “Değişen Dünya Gelişen Sendikal Haklar Etkili Sendikacılık” temalı 
uluslararası konferans 16 ülkeden 24 emek örgütü ve 60 sendika liderinin katılımı ile gerçekleştirildi.

Uluslararası “Değişen Dünya Gelişen Sendikal Haklar: 
Etkili Sendikacılık” Konferansı Gerçekleştirildi

Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur’da Memur-Sen, Malezya 

Sendikalar Kongresi (MTUC), ITUC Asya Pasifik ve SESRİC'in ortak 

düzenlediği “Değişen Dünya Gelişen Sendikal Haklar Etkili Sendi-

kacılık” temalı uluslararası konferans 16 ülkeden 24 emek örgütü 

ve 60 sendika liderinin katılımı ile gerçekleştirildi.
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Sendikacılık ve Diplomasi başlıklı panele Me-

mur-Sen Dış İlişkiler Koordinatörü Osman Timurtaş 

moderatörlük ederken “Dünyanın Yeni Düzen Ara-

yışı” başlıklı panelde Memur-Sen Genel Başkan Yar-

dımcısı Mehmet Emin Esen katılımcı olarak yer aldı.

Esen, burada yaptığı konuşmasında küresel gelir 

adaletsizliğe vurgu yaparak, Dünyadaki en zengin 

42 kişinin mal varlığı, dünya nüfusunun %50’sine 

tekabül eden 3,6 milyar insanla eşittir; “En zengin 

10 ülkenin geliri de en fakir 10 ülke gelirinin tam 

77 katıdır. Küresel adaletsizliğin bu kadar rahat-

sız edici boyutlarda olması ve servetin bu kadar 

adaletsiz paylaşımı beraberinde yoksulluk, çatış-

malar, açlık gibi başka sosyal problemlerin ortaya 

çıkmasına neden oluyor” şeklinde konuştu.

Küresel adaletsizliğin organize bir adaletsizlik 

olduğunu vurgulayan Esen, “Kapitalist mevzu-

at üstünlerin ve güçlülerin hukukunu bize dikte 

etmektedir. Yani mevzuat güçlülerin bekası için 

oluşturulmuştur. Bizim, bu sistemi aşmamız için 

kavramlardan, hukuk düzeninden haberdar ol-

mamız gerekiyor. Bizim bu sistemle mücadele et-

memiz için geniş kitlelerin haklarının bizzat huku-

ki düzen tarafından gasp edildiğini geniş kitlelere 

anlatmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

kan Yardımcısı Mehmet Emin Esen, Malezya MTUC Genel Sekre-

teri Solomon Sandagran, İTUC Asia Pacific Proje Direktörü Patu-

an Samosirituc, Memur-Sen dış ilişkiler uzmanları ile 16 ülkeden 

24 emek örgütünün temsilcileri katıldı.

Küresel Adaletsizliği Ortadan Kaldırmalıyız

Konferansın açılışında bir konuşma gerçekleştiren Memur-Sen 

Genel Başkanı Ali Yalçın, emek için yeni bir yol arayışında ol-

duklarını ifade ederek bir sistem krizinin ortasında, bir değişim 

ve dönüşüm sancısının yaşandığı bir zamanda böylesi önemli 

bir toplantıyı tertip eden paydaşlara ve çatı kuruluşlara teşek-

kür etti.

“Bir taraftan özellikle neo-liberal teorinin sadece maliyet hane-

sine yazdığı emeğin ve emekçinin konumunu tartışıyoruz, diğer 

taraftan ise, bir düzen oluşturma telaşındayız.” diyen Yalçın, bir 

teksktil işçisinin hikâyesini paylaşarak “Çalışma şartlarında zu-

lüm varsa, ücrette, ülkede, kıtada ve yerkürede adalet imkânsız-

dır.” şeklinde konuştu.

Küresel adaletsizliğe karşı ortak mücadele çağrısı yapan Yalçın, 

emek örgütlerinin her zamankinden daha fazla dayanışma için-

de olmaları gerektiğini belirterek, “Dünyada nasıl terör varsa ve 

mücadele ederek nasıl onu yok etmek zorundaysak, aynı şekilde 

çalışma hayatındaki sıkıntıları, çelişkileri, zorbalıkları da birlikte 

görmeli ve mücadelemizle birlikte ortadan kaldırmalıyız” diye 

konuştu.

Konferansta gerçekleştirilen panellerde ise sendikacılığın ve 

emek dünyasının geleceği masaya yatırıldı. “Dünyanın Yeni Dü-

zen Arayışı”, “Sendikacılık ve Diplomasi” başlıklı panellerde farklı 

ülkelerden sendikacılar konuya ilişkin görüşlerini ve önerilerini 

paylaştılar.
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istiyorlar. Ne yazık ki, kimileri bunu kanıksamış 

durumda. İnanç ve özgürlük, maruz kalmayı asla 

kabul etmez. İnanç ve özgürlük, ister manevi ol-

sun ister maddi her türlü baskıya, dayatmaya kar-

şı en güçlü direniş kaynağıdır. İnanç ve özgürlük, 

emperyalizmin tabiriyle söyleyecek olursak yeni-

dünya düzenine karşı çıkma iradesinin kaynağıdır. 

Evet ve kesinlikle; emperyalizmin her türlü sila-

hıyla mücadele edebilmemizin meşru kaynağı ve 

dayanağı ‘inanç ve özgürlük bilinci’dir. Bizim için 

Filistin tam da burada durmaktadır. Filistin teslim 

olmamaktır… Filistin bağımsızlık ve özgürlük mü-

cadelesi ve azmidir. Filistin, emperyalist kurgulara 

direnme iradesidir” diye konuştu.

“Emperyalizm, şiddetten beslenir ve şiddeti bes-

ler” diyen Yalçın sözlerini şu şekilde sürdürdü:

Memur-Sen, Hak-İş ve Uluslararası Kudüs ve Filistin’e Destek Sendikalar Birliği tarafından organize edilen 
‘Uluslararası Sendikalar ve Mesleki Örgütler Konferansı’nın 3’üncüsü, “Kudüs için Hep Birlikte” temasıyla 
Ankara’da gerçekleştirildi.

Emek Örgütleri Kudüs için Hep Birlikte

Programa, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Cumhurbaşka-

nı Yardımcısı Fuat Oktay, AK Parti Genel Başkan Vekili Prof. Dr. 

Numan Kurtulmuş, Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Ulus-

lararası Kudüs ve Filistin’e Destek Sendikalar Birliği Genel Sek-

reteri Abdullah Obeidat, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim 

Kıran, TBMM Filistin-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu 

Başkanı Hasan Turan, Memur-Sen ve bağlı sendikaların yönetim 

kurulu üyeleri, Hak-İş Yönetim Kurulu üyeleri, Filistin-Ankara Bü-

yükelçisi Faed Mustafa, Kudüs Valisi Adnan Ghaith, SWTUF Genel 

Başkan Yardımcısı Yahia Hassan Mohammed Ali ve çok sayıda 

uluslararası emek örgütü temsilcisi katıldı.

Porgramda konuşan ve tarihin çok hızlandığı bir devirden geçil-

diğini ve artık, kimsenin uzun süreli statükolardan, ittifaklardan, 

barışlardan söz etmediğini aktaran Memur-Sen Genel Başkanı 

Ali Yalçın, “Özellikle bulunduğumuz bölgede, zamanın çarkları 

çok daha hızlı dönüyor ve bizi burada edilgen tarafta bırakmak 
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nanlar ortada. Biraz önce kısmen açıkladığımız 

emperyalist stratejiler bir bir hayata geçiriliyor. Ve 

nihayet Balfour Deklarasyonunda belirlenen he-

deflere adım adım yaklaşılırken, bizzat bölge ülke-

lerinin bilinçli veya bilinçsiz destekleriyle ‘Büyük 

İsrail’in ilk adımı tamamlanıyor. Türkiye bu tehli-

keye karşı yıllardır uyarılarda bulunuyor. Nihayet, 

bölgede üretilen terörün ve şiddetin üzerine gidi-

yor. Ne var ki, kardeşlerimiz dahi Türkiye’nin bu 

mücadelesini anlayamadı. Türkiye, bölgemizde 

yeniden çizilmek istenen haritalara karşı mücade-

le ediyor. Türkiye, emperyalizmin toza dönüştür-

me stratejisine karşı mücadele ediyor. Ve Türkiye, 

insanlık için adalet için mücadele ediyor. Türkiye, 

devletler düzeyinde yalnız bırakılmak istense de 

halklar nezdinde güçlü bir desteğe sahip olduğu-

nu biliyor. Çünkü bizler, ‘yalnız olmak sorun değil 

yanlış olmak sorun’ diyen medeniyetin temsilcisi 

olduğumuzu biliyoruz. Onun için biz; etrafımıza 

bakmadan, kimin ne dediğini aldırış etmeden, hak 

ve adaletin yanında durmaya devam edeceğiz. Fi-

listin davası bu noktada bizim önceliklerimiz ara-

sındadır. Biz, terörist İsrail’e karşı mazlumun hak-

kını savunuyoruz. Biz, emperyalizme karşı adil bir 

düzen için Filistin’i savunuyoruz. Biz, insanlık için 

Kudüs’ü, Kudüs için insanlığı savunuyoruz. Çünkü; 

Bizim adalet geleneğimiz var. Bizim kardeşlik hu-

kukumuz var. Bizim, insanlık için, mazlumlar için 

“Meşruiyetini sağlamak için de bu şiddet algısını başkasının üze-

rine yıkar. Daha açık bir ifadeyle; Emperyalizm, kendi hukukunu 

ürettiği şiddet ve çatışma üzerinden oluşturur. Geçen yüzyılın ilk 

çeyreğinde bölgemizde çizilen haritalar bunun en somut göster-

gesidir. Emperyalistler görece huzurun olduğu bölgelerin hemen 

yanı başında çatışmalı bölgeler oluşturur ve kendi silahlı gücüne 

bu yolla meşruluk sağlar. Sykes-Picot anlaşmasına göre bölge-

mizde bir statüko oluşturuldu. Balfour Deklarasyonuyla da Si-

yonist İsrail devletinin yolu açıldı. Bugün yaşadığımız sorunların 

temelinde işte bu iki olgu var. Aslında şöyle de diyebiliriz; Sykes 

Picot anlaşmasının tamamlanması ve Balfour Deklarasyonunun 

gerçek hedefine ulaşması için bugünkü şiddet dalgası ve terö-

rizm bölgemizde yaygınlaştırılmıştır. Ben konuyu biraz daha de-

rinleştirmek istiyorum; Sykes-picot’la oluşturulan ama tamamla-

namayan düzen ya da statüko yeniden ele alındı emperyalistler 

tarafından. Hedef sınırları yeniden değiştirmek. Peki nasıl? İşte 

yaşıyor, konuşuyor ve tartışıyoruz. Bugün özellikle Filistin dava-

sının kimilerince tali bir meseleye indirgenmesinin arkasında bu 

var. Hatta ‘Filistinlilere yeni yurt’ gibi kimi mesnetsiz projelerin 

temelinde de bu anlayış var.”

“Türkiye, emperyalizmin toza dönüştürme stratejisine karşı mü-

cadele ediyor” diyen Yalçın verilen mücadelenin sonuçlar alma 

bakımından olumlu olduğunu ifade eden Yalçın, “2017’de BM’de 

yapılan Kudüs oylaması bunun somut delili. ABD’nin veto ettiği 

tasarıyı kabul ettirdik. Heyhat; bizim bu tarihi başarımız başka 

alanlarda verilen tavizler ve çıkar çatışmalarının oluşturduğu 

kaos stratejileri yüzünden gölgelendi. Suriye ve Yemen’de yaşa-
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Bu oyunları bozacak Ortadoğu halkının yeniden 

birlik beraberlik içinde ayağa kalkmasını sağlaya-

cağız demektir. İsrail’in sınırları neresidir sözünün 

karşılığı budur” diye konuştu.

Kudüs davasını daha da yücelteceklerini belirten 

Kurtulmuş, "Güçlü bir Türkiye istemiyorlar. Güçlü 

bir Türkiye olursa, işte Türkiye’nin lideri, haritayı 

göstererek İsrail’in sınırları neresidir diyebiliyor. 

Kudüs davasından aldığımız ilhamla yolumuza 

devam edeceğiz. Kudüs meselesi ve Filistin da-

vasında karşımızdaki güç ne kadar güçlü olursa 

olsun, haklı olanın Filistin davası olduğu ve Müslü-

manlar olduğunu biliyoruz. Başkenti Kudüs olan 

ve kıyamete kadar yaşayacak olan özgür bir Filis-

tin devletinin tam manasıyla kurulana kadar bu 

mücadeleyi bırakmayacağız, bu dava sancağını 

hiçbir şekilde yere indirmeyeceğiz” dedi.

Türkiye’nin Barış Pınarı Operasyonu'nu yapma-

sındaki amacın sınırlarını terör örgütlerinden ko-

rumak ve Suriye’nin bütünlüğünü korumak oldu-

ğunu söyleyen Kurtulmuş, “Mesele, güvenli bölge 

oluşturarak Suriyeli kardeşlerimizin geri dönüşü-

nü sağlama meseledir. Hepsinden önemlisi terör 

örgütleri vasıtasıyla bölgenin siyasi haritasının 

yeniden değiştirilmesi projesinin kaldırılıp çöpe 

atılması meseledir” şeklinde konuştu.

Kıran: Kudüs Davasının Destekçileri 
Tükenmeyecek

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran ise, 

programın bölge için ve insanlık için hayırlara 

vesile olmasını temenni etti. Kudüs Şairi olarak 

bilinen Nuri Pakdil’e rahmet dileyen Kıran, bu 

davanın destekçilerinin hiçbir zaman tükenme-

yeceğinin altını çizdi. Filistin davasının kendileri 

için kırmızı çizgi olduğunu söyleyen Kıran, “Bizim 

için Kudüs davası daima omuz verilecek soylu bir 

mücadeledir. Biz bu davadan, bu davaya omuz 

vermekten, bu dava için mücadele etmekten asla 

geri durmayacağız” diye konuştu.

hep birlikte bir teklifimiz var. Onun için diyoruz ki, Selam olsun 

özgür Kudüs’e, Selam olsun Filistin’e ve Filistin Devleti’ne, Selam 

olsun Filistin davasına omuz verenlere” diye konuştu.

46 ülkeden emek örgütü temsilcisinin de katılım sağladığı ‘Ulus-

lararası Sendikalar ve Mesleki Örgütler' Konferansı, protokol ko-

nuşmalarıyla sürdü. Konuşmacılar, Kudüs davasının önemine 

dikkat çekerek bölgedeki İsrail zulmünü de tel'in ettiler.

Kurtulmuş: Oynanan Oyunları Bozacağız

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşka-

nı Recep Tayyip Erdoğan'ın BM toplantısında yaptığı konuşmayı 

hatırlatarak, “Cumhurbaşkanımız bu konuşmasıyla birlikte Tür-

kiye’nin Filistin meselesinde vermiş olduğu siyasi mücadeleyi, 

bir seviye daha yukarıya çıkardı. BM toplantısında Cumhurbaş-

kanımız meseleyi bir adım daha ileri götürmüştür. Eline harita-

yı alarak dünyanın egemenlerinin yüzüne karşı; İsrail’in sınırları 

neresidir demek yürek, kararlılık ve cesaret işidir. Bu sadece ta-

rihi hatırlatmak için söylenen bir söz değil, bu dünyadaki büyük 

güçlere karşı 'bakın sizin oynadığınız oyunun farkındayız, sizin 

nasıl bir dünya kurmak istediğinizi farkındayız. İsrail’in sınırları 

resmi olarak belli olmayan, arkasında esas güç olan siyonizmin 

ne anlam ifade ettiğini biliyoruz. Oynanan oyunları farkındayız. 
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Turan: İslam Coğrafyası Güç Birliğini 
Sağlamalı

TBMM Filistin-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk 

Grubu Başkanı Hasan Turan, İslam coğrafyasının 

güç birliğini sağlamasının önemine atıfta buluna-

rak, sağlanacak birlikle Filistin’in özgürlüğünün 

sağlanabileceğini kaydetti. Turan, bunun bayrak-

tarlığını Türkiye’nin Recep Tayyip Erdoğan lider-

liğinde yaptığını ifade ederek, Türkiye’nin Kudüs 

davasına daima destek vereceğini sözlerine ekledi.

Ghaith: Büyük Bir Komplo İle Karşı 
Karşıyayız

Konuşmasında Kudüs’ün ebediyen Filistin’in 

başkenti olarak kalacağını ve bu uğurda her 

türlü mücadeleyi vereceklerini belirten Kudüs 

Valisi Adnan Ghaith, “1967’den beri bu zulümler 

ve işgal devam ediyor. Toprak üstünde ve altın-

da tüneller kazıyorlar. Yahudileştirmek için her 

türlü çalışmayı sürdürüyorlar. Bizlerin Kudüs’e 

yönelip, Mescid-i Aksa’yı ziyaret etmemiz gere-

kiyor. Bugün tüm Filistinliler bir komplo ile karşı 

karşıya bulunmaktadır. Yüzyılın anlaşması diye 

bahsedilen bu anlaşma karşısında yüce bir millet 

vardır. Mücadele veriyoruz, direniş gösteriyoruz 

ve topraklarımızı vermeyeceğiz. Ya bu topraklar 

üstünde onurlu yaşayacağız, ya da toprak altında 

şehit olacağız” şeklinde konuştu.

Arslan: Filistin’in, Gazze’nin, Kudüs’ün çığlığı 
duyulmak istenmiyor

Programda konuşan HAK-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, “Fi-

listin’de zulüm, işgal, soykırım, katliam artık o dereceye varmıştır 

ki, her an olağanüstü bir trajediyle karşılaşıyorsunuz. Filistin kan 

ağlıyor. Çocuklar temel sağlık hizmetleri alamıyor, hastaneler 

bombalanıyor. Kirli su içmek zorundalar. Deniz kıyısındaki ülke 

deniz ürünlerine ulaşamıyor. Yaşlı, kadın, çocuk, engelli deme-

den Siyonist devlet İsrail istediğini yapıyor. Bütün bunlar BM’nin, 

İslam İşbirliği Teşkilatı’nın, Arap Birliği gibi uluslararası örgütlerin 

ve insanlığın gözleri önünde yaşanıyor” dedi.

Her gün daha da vahşileşen İsrail’in saldırılarının vahşetin de 

ötesinde bir soykırıma dönüştüğünü vurgulayan Arslan, “İsrail’in 

Mescid-i Aksa’ya ve Gazze’ye karşı bu saldırgan davranışlarını 

sürdürmesi hâlinde, sonuçlarını iyi düşünmesi gerekmektedir. 

Vicdanı olan, mazlum ve masumlara karşı yüreğinde acı ve mer-

hamet hisseden uluslararası toplumun sesini yükseltmesini bek-

liyoruz” şeklinde konuştu.
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tılımcılara hitap eden Oktay, konuşmasına Cum-

hurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamını 

katılımcılara ileterek başladı. Oktay, “Yüz yıllardır 

ibrahimî dinlerin merkezi olmuş, barışın şehridir 

Kudüs. Tarih boyunca dünyanın aynası olan Filis-

tin toprakları bugün de kâinatın ahvalinin bir öze-

tidir adeta. Değişmeyen bir gerçek var ki Kudüs’e 

hâkim olan tasavvur, dünyaya yayılıp evrensel bir 

hal oluyor. Kudüs ağladıkça Myanmar ağlıyor, tüm 

Müslümanlar ağlıyor. Bu yüzden Kudüs davası-

na ayrıca bir ehemmiyet veriyoruz. Bu anlayışla, 

‘Kurtuluş Kudüs’ten başlar’ şiarını benimsiyoruz 

ve Kudüs’ün bizi kurtuluşa davet ettiğini biliyoruz. 

Ayrıca Kudüs, sadece Müslümanların değil, insan-

lığın ortak davasıdır” diye konuştu.

Dünyanın gözleri önünde gerçekleşen zulüm ve 

işgale karşı Türkiye ve hassasiyetli emek örgütle-

ri olarak seslerini her fırsatta çıkardıklarını ifade 

eden Oktay, “İsrail tüm dünyanın gözü önünde 

yasa dışı yerleşim yerlerinin sayısını artırmaya de-

vam ediyor. İşgal altında tutulan Filistin toprakla-

rında kurulan her yeni yerleşim, hançer olup barış 

sürecini kalbinden yaralamaktadır. Filistinlilerin 

zorla evlerinden çıkarılması ve topraklarından 

edilmesi hatta zeytin ağaçlarının sökülmesi deh-

şet vericidir” şeklinde konuştu.

Programda protokol konuşmalarının ardından 

panel düzenine geçildi.

“Uluslararası Kudüs ve Filistin’e Destek Sendikalar 

Birliği’nin Uluslararası Forumlar ve Devletler Nez-

dindeki Oynayacağı Roller” başlığıyla düzenlenen 

panelde Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Meh-

met Emin Esen oturumun panel başkanlığı yaptı.

Panelistler ise şu isimlerden oluştu: Hak-İş Genel 

Başkan Yardımcısı Dr. Osman Yıldız, Doktorlar Bir-

liği Başkanı Ömer Ayyaş, Filistin Sendikaları Fede-

rasyonu Genel Sekreteri Dr. Asraf Hasan Awer, Su-

dan SWTUF Genel Başkan Yardımcısı Yahya Hasan. 

Mustafa: Hak-İş Ve Memur-Sen'e Teşekkür Ediyorum

Memur-Sen ve Hak-İş'in Filistin davasını ulusal ve uluslararası her 

platformda dile getirdiğini belirten Filistin Devleti Ankara Büyükel-

çisi Faed Mustafa, “Filistin davasının tüm gönüllerde daim kalması 

için bu konferans düzenlendi, bu etkinliklerden dolayı sizlere, Hak-

İş ve Memur-Sen Konfederasyonlarımıza, Kudüs ve Filistin’e Des-

tek Sendikalar Birliğimize çok teşekkür ediyorum. Kudüs ve Filistin 

meselesi bizler için birer sınav ve denemedir. Halkımız zalim İsrail 

ambargosu altında yaşamakta. Bütün bunlar olurken, İsrail bütün 

örf, adet ve gelenekleri bir yana iterek dünyanın üstünde bir devlet 

gibi davranmaya devam ediyor” şeklinde konuştu.

Faed Mustafa, ABD’nin uluslararası güvenliği koruması gerekir-

ken aksine İsrail’i şımarttığını ifade ederek, “Hiçbir şekilde teslim 

bayrağını çekmeyeceğiz. Ekonomik ve politik olarak işgalin sona 

erdirilmesi için bizlere vermiş olduğunuz tüm destekler için te-

şekkür ediyorum. Burada bütün dostlarımızın önünde şunu vurgu-

lamak istiyorum. Türkiye ve Filistin arasındaki kökler 500 yıl önce-

sine dayanmaktadır. Bizler bir arada yaşadık, tek bir bayrak altında 

toplandık. Türkiye her zaman Filistin’in yanında olduğu gibi bizler 

de her zaman Türkiye’nin yanındayız. Tıpkı bizim saldırılara karşı 

kendimizi savunmamız gibi, Türkiye’nin bu saldırılara karşı savun-

ma hakkını sonuna kadar destekliyoruz” dedi.

Oktay: Kudüs İnsanlığın Ortak Mirasıdır

‘Uluslararası Sendikalar ve Mesleki Örgütler Konferansı’nın öğle-

den sonraki bölümüne Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın 

katılımıyla devam etti.

"Kudüs için Hep Birlikte" temasıyla bu yıl 3'üncüsü gerçekleştiri-

len ve 46 ülkeden emek örgütünü biraraya getiren programda ka-
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Esen panel için yaptığı girişte şu ifadeleri kullandı:

“Filistin’i destekleyen sendikalar birliği, şüphesiz uluslararası 

alanda güçlü bir ses olmak zorundadır. Gerek işgal altındaki Fi-

listin’de gerekse diğer ülkelerdeki kamplarda yaşayan Filistinli 

kardeşlerimizin sorunlarını uluslararası alana taşımak, hatta so-

runun uluslararasılaştırmak için önemli bir görev üstlenmektedir.

Filistin ve filistinliler, uluslararası camiada özellikle emperyalist 

mantık açısından bir sorun olarak gösterilmektedir. Oysa soru-

nun kaynağı tam da bu mantıktır. Bir tarafta toprakları ve bağım-

sızlığı elinden alınan bir halk, diğer taraftan bu halkın üzerine 

emperyalizmi de arkasına alarak saldıran Siyonist İsrail. Bu bir 

çelişki değil midir? Sorunun kaynağı ve asıl sorun kimdir? Bu ga-

rip çelişkiyi daha güçlü bir şekilde dillendirmek için bu ve benze-

ri organizasyonlara daha çok iş düşüyor. Memur-Sen olarak biz, 

her platformda bu çelişkiyi dillendiriyoruz. Emperyalist strateji-

leri, çatışmalı bölgeler teorisini ve terör oluşturma sistemi olarak 

emperyalizmi her zeminde ifşa ediyoruz. İnşallah 

burada da saygıdeğer katılımcılar bu süreci anla-

tacaklardır. Ben bu açılıştan sonra sözü saygıde-

ğer konuşmacılara vermek istiyorum.”

Panelde konuşmacılar Kudüs davasının insanlığın 

kırmızı çizgisi olduğunu ifade ettiler.

2. Panelde ise konu başlığı, “Sendika ve İşçilerin 

Durumu: Filistinli Sendikacıların ve İşçilerin Müca-

delesine nasıl Katkı Sağlanacağı” oldu.

Panelde konuşmacılar ise şu isimlerden oluştu: 

“UGTA Genel Başkanı Labat Chasalım, ITUC Afrika 

Genel Sekreter Yardımcısı Joseph Toe, Kudüs-E-

ğitmen Hatice Üveys, Ürdün Ziraat Mühendisleri 

Başkanı Abdulhadi Al Felahat, Lübnan Avukatlar 

Birliği Başkanı Muhammed Murat”
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ma aidatı ve toplu sözleşme ikramiyesine birçok 

acil çözüm bekleyen önemli teklifimiz dikkate 

alınmadı” şeklinde konuştu.

Yalçın, toplu sözleşme geride kalsa da bazı sorun-

ların geride kalmadığını, var olan sorunların çözü-

mü için kendi yol haritalarını da oluşturduklarını 

söyledi. Yalçın, sorunları her ortamda çözmek için 

elinden gelen gayreti sarf edeceklerini de sözlerine 

ekledi.  Konuşmasında toplu sözleşme görüşme-

lerinden de bahseden Yalçın, birçok tekliflerinin 

masada görmezden gelindiğine vurgu yaparak, 

“Sözleşmelilerin kadroya geçirilmesinden, 3600 

ek göstergeye, yardımcı hizmetler sınıfının genel 

idare hizmetleri sınıfına geçirilmesinden, kademe 

derece sınırlamasının kaldırılmasına, bayram ik-

ramiyesinden, kılık-kıyafet yasağının kaldırılması-

na, gelir vergisi mağduriyetinin son bulmasından, 

dayanışma aidatı ve toplu sözleşme ikramiyesine 

birçok acil çözüm bekleyen önemli teklifimiz dik-

kate alınmadı” şeklinde konuştu.

Memur-Sen’e bağlı Toç Bir-Sen’in 34.Genişletilmiş Başkanlar Kurulu toplantısı, Memur-Sen Genel Başkanı 
Ali Yalçın, Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı ve Toç-Bir-Sen Genel Başkanı Hüseyin Öztürk, Toç Bir-Sen 
Yönetim Kurulu üyeleri ve çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Toç-Bir-Sen’in 34. Genişletilmiş Başkanlar Kurulu 
Toplantısı Yapıldı

Konuşmasına soylu mücadeleyi başlatan ve 7 güzel adamdan 

biri olan Akif İnan’a rahmet dileyerek başlayan Genel Başkan 

Ali Yalçın, bununla birlikte ahirete irtihal etmiş tüm Memur-Sen 

emektarlarını da rahmetle andıklarını ifade etti.

Memur-Sen’in zorlu bir kuruluş döneminden kararlı bir şekilde 

bugünlere ulaştığını ifade eden Yalçın, “Akif İnan’ın başlattığı bu 

yolculukta, diğerlerine göre değil değerlerine göre sendikacılık 

yaptık ve sendikacılığın ‘bizce’sini oluşturduk. Bu tavrımız millet 

tarafından da teveccüh kazandı ve 1 milyonu aşarak Türkiye’nin 

en büyük emek örgütü haline geldi. Bunda emeği geçen herkese 

müteşekkiriz. Bu anlayışla sendikacılık yapmayı ve milletimizden 

yana tavır takınmayı sürdüreceğiz” diye konuştu.

Konuşmasında toplu sözleşme görüşmelerinden de bahseden 

Yalçın, birçok tekliflerinin masada görmezden gelindiğine vur-

gu yaparak, “Sözleşmelilerin kadroya geçirilmesinden, 3600 ek 

göstergeye, yardımcı hizmetler sınıfının genel idare hizmetleri 

sınıfına geçirilmesinden, kademe derece sınırlamasının kaldırıl-

masına, bayram ikramiyesinden, kılık-kıyafet yasağının kaldırıl-

masına, gelir vergisi mağduriyetinin son bulmasından, dayanış-
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kılan, aynı hedefe varmak için birlikte karar almak, 

birlikte hareket etmektir” dedi.

Zaferin rehavetine kapılmadan ve değerlerinden 

asla ödün vermeden büyük ve güçlü Memur-Sen 

ve Toç Bir-Sen ailesini büyütmek için omuz omu-

za çalışmaya devam edeceklerini de sözlerine 

ekleyen Öztürk, “Ülkemizin ilkeli, kararlı, sorumlu 

kamu çalışanları konfederasyonu olan ve ilklerin 

altına imza atan Memur-Sen’imiz 24. Kuruluş yılın-

da, 1 milyonu aşan üye sayısıyla rakipsizliğini bir 

kere daha ispatlamıştır.” ifadelerini kullandı.

Yalçın, toplu sözleşme geride kalsa da bazı sorunların geride kal-

madığını, var olan sorunların çözümü için kendi yol haritalarını da 

oluşturduklarını söyledi. Yalçın, sorunları her ortamda çözmek için 

elinden gelen gayreti sarf edeceklerini de sözlerine ekledi. 

Öztürk: Memur-Sen’imiz Ve Toç Bir-Sen’imiz 
Rakipsizliğini İspatlamıştır

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

kanı Hüseyin Öztürk, teşkilat olarak birlikteliklerini kuvvetlen-

dirmek ve yol haritalarını hep birlikte çizmek için bir araya gel-

diklerini belirterek, “Bugün burada, 34. Genişletilmiş Başkanlar 

Kurulumuzda; Mayasında hak, adalet, ahlak, erdem, ilim ve kar-

deşliğin yer aldığı, ‘İnsana Saygı, Emeğe Değer, Adil Paylaşım ve 

Dayanışma’ ruhunun hâkim olduğu teşkilatımızla birlikte; çalı-

şanlarımıza, milletimize, ülkemize ve mazlum coğrafyalara daha 

iyi hizmet edebilmek için omuzlarımıza yüklenen sorumlukları-

mızı, çalışmalarımızı, hedeflerimizi istişare etmek, birlikteliğimi-

zi kuvvetlendirmek ve yol haritamızı hep birlikte çizmek için bir 

araya geldik. Çünkü biliyoruz ki; teşkilatı ve teşkilatçılığı güçlü 
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Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'de Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşüldü.

Çok Kazanandan Çok, Az Kazanandan 
Az Vergi Uygulaması Memuru Mağdur Etmemeli

Dijital Hizmet Vergisi, Konaklama Vergisi, Değerli Konut Ver-

gisi, gelir vergisi tarifesine yeni dilim ve oran eklenmesi gibi 

düzenlemeleri de içeren kanun teklifinin TBMM Plan ve Bütçe 

Komisyonu'nda ki görüşmelerine katılarak Konfederasyonu-

muzun görüşleri sunuldu. Söz konusu teklif maddesi ile gelir 

vergisi tarifesine yeni dilim eklenerek üst dilim yüzde 35’ten 

yüzde 40’a çıkarılacak. Böylece 500 bin lira ve üzerinde kazanç 

elde edenler yüzde 40 oranında gelir vergisi verecek.

Komisyondaki görüşmelerde söz alan Tufanoğlu, “Ortala-

ma devlet memuru maaşını 4.500 TL olarak baz aldığımızda 

kamu görevlilerimiz 8. aydan itibaren %20'lik vergi dilimine 

girmeye başlıyor. Yılın sonuna doğru ise bazı kamu görevlile-

rimiz %27'lik vergi diliminin içerisine dahi girmektedir. Bu da 

kamu görevlilerimizin gelirlerinde ciddi bir kaybına sebep ol-

maktadır” dedi

Konfederasyonumuzun yapmış olduğumuz bir çalışma ko-

misyon üyelerine sunuldu. Söz konusu çalışma raporunda 

2006 yılı %15'lik ilk dilim vergi matrahı miktarının 7.000 TL 

olduğu, 2019 yılına geldiğimizde matrahın 18.000 TL olduğu, 

2006 yılından bu yana sadece devletin vergilerdeki artış oranı 

olarak belirlediği “Yeniden Değerleme Oranına” göre bir artış 

yapıldığında bile matrahın 2019 yılında 21.048 TL, 2020 yılında 

ise 25.800 TL seviyelerinde olması gerektiğine dikkat çekildi. 

Komisyon görüşmelerinde Konfederasyonumuzun talebi 

olarak, kanun teklifinin 18’inci maddesiyle ilgili yapılacak de-

ğişiklikle ortalama devlet memuru maaşı baz alınarak, kamu 

görevlilerinin gelir kaybını ortadan kaldırmak için matrah mik-

tarlarının %100 artırılması gerektiği vurgulandı. Ayrıca KİT'ler-

de 399 sayılı KHK'ya tabi olarak çalışan kamu görevlileri ile 

kamuda görev yapan diğer sözleşmeli personelin gelir vergisi 

hesabının, aldıkları net ücret üzerinden yapılmasının uygun 

olacağı belirtildi.

Konfederasyonumuzun sonuç üretmek adına yoğun çaba 

harcadığı söz konusu Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda 

ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'de değişiklik yapıl-

masına dair kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’n-

da kabul edildi.

TBMM Genel Kurulunda görüşülecek Kanun teklifiyle ilgili ola-

rak kamu görevlilerinin gelir kaybını önlemek adına gerek top-

lu sözleşmelerde gerekse hak arama mücadelesi verdiğimiz 

tüm platformlarda dile getirdiğimiz hususlar kanun koyucu 

nezdinde de tekrar ortaya konulacaktır. Matrahların artırılma-

sından, gelir vergisi hesabının net ücret üzerinden yapılması-

na, kamu görevlilerinin gelir vergisi kesintisinin, gelir vergisinin 

hesabına esas oranın %15’i aşmasından kaynaklanan kısmı-

nın net tutarı, kesintinin ilgili olduğu aya ilişkin ücret veya aylık 

ile birlikte ayrıca maaş kaybı tazminatı olarak ödenmesine yö-

nelik tekliflerimize kadar kamu görevlilerinin mağduriyetine 

son verecek tüm hususların dile getirileceği kamuoyuna saygı 

ile duyurulur.
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Memur-Sen ve Senegal Bağımsız Sendikalar Konfederasyonu (CSA) arasında, ortak sendikal mücadeleyi 
geliştirmek ve işbirliğini arttırmak amacıyla bir forum düzenlendi. Foruma Memur-Sen adına Kadın 
Komisyonu Başkanı Sıdıka Aydın katıldı.

Memur-Sen ve CSA Arasında Ortak Sendikal Forum 
Gerçekleştirildi

Memur-Sen ve CSA’nın kadın ve gençlik örgütlenmelerinin karşılıklı tecrübe paylaşımı ve ortak mücadelenin geliştiril-

mesi amacıyla düzenlenen forum, Senegal’in Dakar kentinde geniş bir katılımla gerçekleştirildi.

Foruma, Memur-Sen Kadın Komisyonu Başkanı Sıdıka Aydın, CSA Genel Sektereti Elimane Diouf, CSA Kadın Komisyon 

Başkanı Abibatou Sylla, iki konfederasyonun dış ilişkiler uzmanları ve çok sayıda davetli katıldı.

Programda bir konuşma gerçekleştiren Memur-Sen Kadın Komisyonu Başkanı Sıdıka Aydın, CSA’nın Memur-Sen için 

önemli bir paydaş olduğunu belirterek "Mesafeler uzak olsa da insanları yakınlaştıran aralarındaki dayanışma ve ile-

tişimdir. Dillerimiz ve renklerimiz farklı olsa da insanlık ortak paydasında ve sendikal mücadele çerçevesinde birlik-

te hareket edebiliriz. Amacımız dünyadaki tüm emek hareketleriyle dayanışmayı, iletişimi artırmak, sendikal birikimi 

paylaşarak emek hareketini evrensel harekete dönüştürmek." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından gerçekleştirilen panellerde ise Türkiye ve Senegal ile Memur-Sen ve CSA arasındaki işbirliği 

masaya yatırıldı. ‘Türkiye İle Senegal Arasındaki İşbirliğinin Güçlendirme Mekanizmaları; Sendikal Hareket Alanında Yol 

Açacağı Fırsatlar’, ‘Genç ve Kadın Komisyonların İdare, Finansman ve Yönetimi’, ve ‘Memur-Sen ve CSA Genç ve Kadın 

Komisyonları Arasında Ortaklığı Güçlendirmek’ başlıklı oturumlarda iki emek örgütü arasındaki işbirliğinin arttırılması 

ve ortak çalışma alanlarına ilişkin müzakereler gerçekleştirildi.
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Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR) 10'uncu Olağan Genel Kurul Toplantısı; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler 
Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Memur-Sen Genel Başkan Yardımcıları Soner Can Tufanoğlu ve Levent Uslu, 
İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, TESK Başkanı Bendevi Palandöken, Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan, 
DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Tufanoğlu, İŞKUR’un 10’uncu Olağan Genel Kurul 
Toplantısı’na Katıldı

Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR) 10'uncu Olağan Genel 

Kurul Toplantısı; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Ba-

kanı Zehra Zümrüt Selçuk, Memur-Sen Genel Başkan 

Yardımcıları Soner Can Tufanoğlu ve Levent Uslu, İŞKUR 

Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, TESK Başkanı Bendevi 

Palandöken, Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan, DİSK Baş-

kanı Arzu Çerkezoğlu ve çok sayıda davetlinin katılımıyla 

gerçekleştirildi.

Programa Memur-Sen’i temsilen katılan Genel Başkan 

Yardımcısı Soner Can Tufanoğlu, konuşmasına İŞKUR’un 

10’uncu Genel Kurulu’nu tebrik ederek başladı.

Ekonomimizdeki Büyüme Hızında Olumlu 
Sinyaller Görüyoruz

Her nerede olursa olsun işsizliğin göz ardı edilemeyecek 

ekonomik ve sosyal bir risk olduğunu ifade eden Soner 

Can Tufanoğlu, “Tedbirli hareket edilmediğinde tüm risk-

ler gibi en nihayetinde tehdide dönüşebilecek işsizliğin 

felakete neden olmaması için denetim altına alınarak 

düşük seviyelere çekilmesi en önemli mücadelemizdir. 

Bu mücadelenin öncü kurumlarından olan İŞKUR’un ve 

biz paydaşların en önemli vazifesi ülkemizin geleceğine, 

ekonomisine, sosyal politikalarına paralel istihdam stra-

tejilerini oluşturmak, katkı sunmak ve istihdamın koru-

narak geliştirilmesini ve yaygınlaştırılmasını sağlamak, iş-

sizliğin tehdit olmasına izin vermemek olmalıdır. Türkiye 

ekonomisindeki artan büyüme son yıllarda finansal sal-

dırılar, yaptırımlar ve tehditler nedeniyle yavaşlamış olsa 

da sürdürülebilir dengeli ekonomik politikalar sayesinde 

ekonomimizdeki büyüme hızında olumlu sinyaller görü-

yoruz. Uluslararası finans kuruluşlarının Türkiye’ye ilişkin 

büyüme tahminlerini pozitif yönünde revize etmiş olma-

ları, ekonomik güven endeksinin artmış olması da bunun 

bir kanıtı” diye konuştu.

Tufanoğlu sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Ekonomimi-

zi hedef alan saldırı ve tehditler istihdam düzeyimizi de 

olumsuz yönde etkilemiş durumda. İşsizlik oranlarına 

baktığımızda 2019 Temmuz’da yüzde 13,9 seviyesinde ol-

duğunu görmekteyiz. Yüzde 13,9 işsizlik oranı ekonomi ve 

sosyal politikalarımız için risk oluşturabilecek bir orandır. 

Bu nedenle işsizlik oranının denetim noktası olarak ad-

landırabileceğimiz yüzde 5'lerin altına çekilmesi öncelikli 

hedefimiz olmalıdır. Son yıllarda geliştirilen istihdam po-

litikalarının merkezinde kadınların, gençlerin ve engellile-

rin istihdamına önem ve öncelik verilmesini olumlu bulu-

yoruz. Bu kapsamda, engelli personel alımının artmasını, 

kadın istihdamında yeterli olmasa da bir hareketlenme 
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olmasını artı gelişmeler olarak görüyoruz. Ancak, genç 

istihdamı ve genç işsizlik noktasında pozitif olmamızı en-

gelleyen rakamlar var. 

Bugün genç işsizlik rakamları yüzde 27'leri bulmuş du-

rumdadır. İşsizlik oranları yaş grupları itibarıyla incelen-

diğinde, en yüksek riski taşıyan yaş grubunun gençler ol-

duğu görülmektedir. Bu durum yeni istihdam alanlarının 

açılmasında yetersiz kalınmış olunduğunu ve istihdam-e-

ğitim ilişkisinin yeterince kurulamadığını göstermektedir. 

Bu çerçevede, eğitim-istihdam ilişkisinin sağlıklı kurulma-

sı için YÖK ve Milli Eğitim Bakanlığı ile sıkı işbirliğine giril-

melidir. Kamu istihdamı ile özel sektör istihdamı birlikte 

ele alınarak yükseköğretim programlarının Türkiye'nin 

istihdam ihtiyacına göre belirlenmesi, kontenjan tespiti-

nin buna göre yapılması önem arz etmektedir. Ülkemizin 

gelir düzeyi yüksek ekonomiler arasına girebilmesi ancak 

işgücü piyasasının etkinliğinin artırılması, nitelikli çalışan-

ların yetiştirilerek üretimde yer almalarının sağlanmasıyla 

olacaktır. Memur-Sen olarak çalışanların insan onuruna, 

insanca yaşamaya en uygun mali ve sosyal hakları elde 

etmeleri, özlük ve sosyal güvenlik haklarının var olması 

için mücadele verirken bununla birlikte başta kamu gö-

revlilerimizin ve tüm çalışanlarımızın kadrolu çalışan ol-

ması konusu kırmızı çizgimizdir.”

Elimizi Taşın Altına Koymaya Hazırız

Memur-Sen olarak istihdam noktasında ellerini taşın al-

tına koymaya hazır olduklarını ifade eden Tufanoğlu, “İş-

sizlik sosyal politika alanıyla ilgilidir ve ancak sosyal part-

nerleriniz olursa doğru ve kalıcı çözümler üretebilirsiniz. 

Biz istihdam politikaları üreten kurumların yapılarının ve 

örgütlenme modellerinin daha demokratik olmasından 

yanayız. Sosyal diyaloga daha açık olmasının önemine 

inanıyoruz” diye konuştu.

Tufanoğlu, “Ülkemizin en riskli ve tehdit içeren sorunu 

işsizliğe karşı mücadelenin baş aktörü olan ve istihdam 

politikalarının belirlendiği Türkiye İş Kurumu'nun yöneti-

minde olmamamız, Mesleki Yeterlilik Kurumu'nun yöne-

timinde olmamamız, İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kuru-

lu'nda olmayışımız maalesef katılımcılığı azaltmaktadır” 

diyerek, farklı bir bakış sunmak, farklı bir yaklaşım ortaya 

koymak için bu yerlerde Konfederasyon temsilcilerinin 

yer almasının yönetim süreçlerine, çözüm önerilerine 

zenginlik katacağını da sözlerine ekledi.

Tufanoğlu sözlerini şu şekilde noktaladı:“Bu eksiklikleri 

giderici düzenlemeler mutlaka hayata geçirilmelidir. Yeni 

istihdamların oluşmasına katkı sunan, işsizlikle mücade-

le eden İŞKUR’un güçlü kadrosunun mali, sosyal ve özlük 

hakları da mutlaka artırılmalıdır. Bu kapsamda, Kuru-

mun mevcut personel sayısı ile işsizlik sorununu çözmesi 

mümkün değildir. Türkiye İş Kurumu öncelikle kendi bün-

yesinde tam istihdamı sağlamalıdır. Mevcut boş kadrolar 

doldurularak Kurumun personel sayısı maksimuma çıka-

rılmalıdır.”



Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından “Geleceğe Nefes” temasıyla; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Memur-Sen Yönetim Kurulu 
üyeleri ile çok sayıda davetlinin katılımıyla 11.11’de 81 ilde 2023 noktada 11 milyon fidan toprakla 
buluşturuldu.

“Geleceğe Nefes” Seferberliği Kapsamında 
Memur-Sen de Fidanlarını Toprakla Buluşturdu

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından “Geleceğe Nefes” temasıyla; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cum-

hurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Memur-Sen Yönetim Kurulu üyeleri ile çok 

sayıda davetlinin katılımıyla 11.11’de 81 ilde 2023 noktada 11 milyon fidan toprakla buluşturuldu.  

Türkiye’nin de dört bir yanından telekonferanslarla fidan dikme etkinlikleri Ankara’yla buluşturuldu.

Fidanların toprakla buluşturulmasından önce protokol konuşmaları gerçekleştirildi. Burada konuşan Cumhurbaş-

kanı Recep Tayyip Erdoğan, “Bugün burada sizlerle birlikte paylaştığımız şu güzel manzara ülkemizin 81 vilaye-
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tindeki 2 bin 23 ayrı noktada aynı anda yaşanıyor. 11.11.2019 tarihinde, saat 11.11'de, toplam 11 milyon fidan ve 

ağacı geleceğe nefes olması ümidiyle toprakla buluşturuyoruz. Hedefimiz zümrüt yeşili bir Türkiye fotoğrafı ortaya 

çıkarmaktır" dedi. 

Seferberlik kapsamında Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Genel Merkez Yönetim Kurulu, bağlı 11 sendikası 

da Yenimahalle Susuz Batıkent Çakırlar’daki Atatürk Orman Çiftliği arazisinde Memur-Sen hatıra ormanına fidan 

dikimi gerçekleştirdi. 

81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen etkinliklerle 11 milyon fidan geleceğe nefes olması amacıyla toprakla buluştu-

ruldu.
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ekmek götürdüğümüzde, götürdüğümüz ekme-

ğin helal olmasının yolu bizim milletimize hizmet 

borcumuzu düzgün ifade etmemize bağlı. Eğer 

onu yerine getiremezsek helal ekmeğimize halel 

getirmiş oluruz diye bir inancı, bir amacı, bir ideali 

paylaşıyoruz. Biz diğerlerine göre değil, değerle-

rine göre sendikacılık yapıyoruz derken bunu sa-

dece bir slogan olsun diye söylemiyoruz. Bunun 

içinin dolu olduğunu buna ilişkin bir yürüyüşün 

bugün ki halimize gelene kadar devam ettiğini ifa-

de etmeye çalışıyorum' ifadelerini kullandı.

Bütçe İki Yakamızı Bir Araya Getirsin

Konuşmasında gündeme de değinen Yalçın, "Büt-

çe, iki yakamızı bir araya getirsin. Adil devlet, adil 

milli gelir dağılımını sağlayan devlet demektir. Güçlü 

devlet, bütçeyi düzgün taksim eden devlettir. Bizim 

gelir vergisi oranları boyutuyla yaşadığımız bir mağ-

duriyet var. Gelir vergisi oranları pay edilirken kamu 

görevlilerinin peşin olarak vergileri tahsil edilecek, ne 

Memur-Sen Kastamonu İl Divan Toplantısı, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Memur-Sen Genel Başkan 
Yardımcısı Mehmet Bayraktutar, Memur-Sen Kastamonu İl Temsilcisi İrfan Bakır, Memur-Sen Kastamonu İl 
Temsilciliği Yönetimi ile Memur-Sen'e bağlı sendikaların şube başkanlarının katılımıyla gerçekleştirildi.

Kastamonu İl Divan Toplantısı Gerçekleştirildi

Memur-Sen'in sendikal tarihe adım atışını anlatarak sözlerine 

başlayan Genel Başkan Ali Yalçın, sendikacılığın kitaptaki yeri 

tartışılırken, soylu bir yolculuğa adım atan ve şimdilerde 1 mil-

yonları aşan üye sayısıyla Türkiye'nin en büyük emek hareketi 

haline geldiğini ve bundan da Memur-Sen camiası olarak mem-

nuniyet duyduklarını kaydetti.

Erdemli sendikacılık tarihlerinin 27 yılı geride bıraktığını ifade eden 

Yalçın, sendikal hareketlerini, "Bir emek mücadelesi, ekmek müca-

delesi, özlük mücadelesi, özgürlük mücadelesi" olarak tanımladı.

Başladıkları tarihten bu yana çizgilerinden sapmadıklarını ve 

medeniyet ilkelerini referans aldıklarını kaydeden Yalçın, "Bugün 

gelinen nokta itibariyle şükredilmesi gereken bir noktaya ulaştık. 

Bizi böylesine mücadele alanına çeken ve duruşumuzu baki kı-

lan şey ilkelerimiz ve değerlerimizdir. Bu ilke ve değerlerimizden 

de asla ödün vermeyeceğiz. Gayretimiz bereketimizi artıracaktır" 

ifadelerini kullandı. Devletten alacaklı olduklarını ve millete de 

borçlu olduklarını vurgulayan Yalçın, 'Biz, kendisini millete borç-

lu hisseden bir kitleyiz. Biz devletten ücretli olarak alacaklıyız 

ama millete hizmet olarak kendimizi borçlu görüyoruz. Evimize 
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yazık ki bu mağduriyetleri artırıyor. Biz bütçenin kamu görevlilerini 

mutlu edecek bir çerçeveye oturtulmasını istiyoruz" diye konuştu.

Yalçın, "Bütçenin, memurların durumunu gözeten, piyasa gerçekle-

rini gözeten bir şekilde ele alınmasına, memurların payının tahkim 

edilmesine yönelik bir adımın atılmasına ihtiyaç var. Eğer böyle ol-

mayacaksa matrahlar belirlenirken matrahların yüksek tutulmasına 

ihtiyaç var. Dolayısıyla gelir vergilerinin yüksek olup matrahların dü-

şük olduğu yerde, kaşıkla verilenin kepçeyle geriye alındığı bir sis-

tem doğar" ifadelerini kullandı.

Mevcut sıkıntıları teknik kadrolarının katılımıyla TBMM Plan Bütçe 

Komisyonu'na taşıdıklarını da ifade eden Yalçın bu noktada bütçenin 

adil bir şekilde yapılması yönünde adımlar beklediklerini ifade etti.

"Gelir vergisi oranlarında sorunlarımız var. İstihdam biçiminde 

sorunlar var. Temel hak ve hürriyetler boyutunda sorunlarımız ve 

taleplerimiz var. Bu sıkıntıların çözülmesine yönelik kendi eylem 

planlarımızı uygulamayı sürdürüyoruz. Duruşumuz ve çözüme 

olan inancımız net."

Bayraktutar: Toplumsal Vazifelerimiz Önemli

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Bayraktutar ise yap-

tığı konuşmada, sendikacılığın Türkiye'deki seyrinden bahsetti.

Bayraktutar, "Türkiye'de sendikacılığın başlangıcından söz ede-

cek olursak ilk başlarda örnek bir sendikacılık ortaya koyulama-

mıştır. Ta ki Memur-Sen kurulana kadar da bu süreç böyle devam 

etti. Memur-Sen ise sendikacılığın en iyi örneğini 

verdi vermeye de devam ediyor. Memur-Sen bu 

milletin içinden, bağrından çıkan, milletin sesi 

olan bir kuruluştur. Onun için bizim toplumsal va-

zifelerimiz önemlidir" diye konuştu. 

Milletin iradesine yönelik vesayetin ortadan kal-

dırılması noktasında Memur-Sen'in var gücüyle 

mücadele ettiğine işaret eden Bayraktutar, "Öz-

gürleşme yolunda atılan adımların tamamına 

Memur-Sen olarak daima destek verdik. Me-

mur-Sen'in sendikal duruşuna bu zaviyeden ba-

kılmalıdır" ifadelerini kullandı.

Memur-Sen Kastamonu İl Temsilcisi İrfan Bakır 

ise, "Memur-Sen olarak çalışmalarımızı sürdü-

rüyoruz. Yerelden evrensele soylu mücadelenin 

sancaktarlığını yapmaktan da memnuniyet duyu-

yoruz. Çalışmalarımızı ilk günkü aşkla sürdürmeye 

devam edeceğiz" diye konuştu.
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ifade ederek “Kuruluştan bugüne yüzlerce insan, 

binlerce yönetici, yüzbinlerce üye Memur-Sen ve 

bağlı sendikalar ile temas kurmuştur. Her bir üye-

miz ve yöneticimiz sendikacılıkta Memur-Sen’in 

zirve olduğuna şahitlik etmiştir. Bu zirveyi koru-

mak, yeni zirvelere, ufuklara yol almak için daha 

iyi ve daha erdemli bir sendikacılık gayesinden 

vazgeçmemeliyiz.” ifadelerini kullandı.

Memur-Sen Genişletilmiş Başkanlar Kurulu top-

lantısı kapsamında ayrıca bir dizi sunumlar da 

gerçekleştirildi. 

“Uluslararası Çalışma Örgütleri Bağlamında Emek 

Örgütlerinin Vizyonu ve Memur-Sen Örneği” baş-

lığı ile Bülent Pirler, "Sivil Toplum Kuruluşların-

da Ahlaki İlkeler, “Sorumluluklar ve Davranışlar” 

başlığı İle Mehmet Güney, “Sendika-Sivil Toplum 

ve Sendika-Siyaset İlişkileri” başlığı ile Prof. Dr. 

Vedat Bilgin ve “Referans Kaynaklarımız, Teşkilat 

Yapılarımız, Sistem Tasarımlarımız ve ideallerimiz” 

başlığı ile Prof. Dr. Mete Gündoğan, katılımcılara 

sunum gerçekleştirdi.

Memur-Sen Konfederasyonu Genişletilmiş Başkanlar Kurulu toplantısı, Amasya’da gerçekleştirildi. Toplantıya, 
Memur-Sen ve bağlı sendikaların yönetim kurulu üyeleri katıldı. 

Memur-Sen Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Toplantısı 
Amasya’da Gerçekleştirildi

Toplantıda bir konuşma gerçekleştiren Memur-Sen Genel Baş-

kanı Ali Yalçın, Genişletilmiş Başkanlar kurulunda öncekilerden 

farklı olarak bazı sunumların da yer alacağını belirterek “Bu top-

lantıyı tertip etmemizdeki amaç genel merkez binamızda aynı 

çatı altında buluştuktan sonra motivasyon ve kapasitemizi daha 

da geliştirmek, sendikal bilincimizi daha da yükseltmeye ilişkin 

yeni bir ufuk kazanmaktır. Bu toplantının bu yönüyle son derece 

önemli ve değerli olduğuna inanıyorum” diye konuştu.

Memur-Sen’in şimdiye kadar önemli işler yaptığına vurgu yapan 

Yalçın, bunun altında örgütlü birlikteliğin ve özverili çalışmanın 

olduğunu söyledi. Yalçın, “Memur-Sen olarak vardığımız yer 

önemli ama şairin dediği gibi daha iyisi var her zaman, sınırı yok 

mükemmele varmanın. Kazanımlarımızı büyütmek, geldiğimiz 

yeri sağlamlaştırmak, hizmetlerimizi genişletmek için daha çok 

çalışmak ve büyümek zorundayız.” şeklinde konuştu.

Bayraktutar: Erdemli Bir Sendikacılık Gayesinden 
Vazgeçmemeliyiz

Toplantının açış konuşmasını gerçekleştiren Memur-Sen Genel 

Başkan Yardımcısı ve Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet Bay-

raktutar ise, Memur-Sen’in sendikacılıkta bir marka olduğunu 
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Bütçe Memuru Sevindirmeli

Bütçe görüşmelerine de değinen Yalçın, adil devle-

tin gelir dağılımında adaleti sağlamakla mümkün 

olduğunu belirterek “Güçlü devlet, bütçede hakka-

niyeti sağlamakla hayat bulur. Sermayenin borcu 

ertelendi, vergisi affedildi, teşviki hesaplara geçi-

rildi, emeğin vergisi yükseltildi, borcu tahsil edildi, 

teşviki akla bile getirilmedi. Aynı rahatlama, devle-

tin iş yükünü sırtlayan memura da sağlanmalıdır. 

Kamu görevlilerine bütçeden ayrılan pay, faizlere 

aktarılan pay kadar artmalıdır.” ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz aylarda Kamu Hakem Kurulu'nun tepki 

çeken zam oranları ile ilgili kararını hatırlatan Yal-

çın, “2020 yılı için memura reva görülen % (4 + 4) 

zam oranı, temel tüketim maddelerindeki zamlar-

la şimdiden buharlaştı. Devlet, bu bütçe görüşme-

lerini bir fırsat olarak görüp memuruna bir müjde 

vermelidir.” şeklinde konuştu.

Memur-Sen’e bağlı Sağlık-Sen’in Amasya Şubesi tarafından düzenlenen teşkilat toplantısı Memur-Sen Genel 
Başkanı Ali Yalçın, Memur-Sen Genel Sekreteri ve Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, Memur-Sen Genel 
Başkan Yardımcıları Hüseyin Öztürk, Mehmet Bayraktutar ve Soner Can Tufanoğlu, Birlik Haber-Sen Genel 
Başkanı Ömer Budak, Kültür Memur-Sen Genel Başkanı Mecit Erdoğan, Memur-Sen İl Temsilcisi ve Sağlık-Sen 
Amasya Şube Başkanı Recep Eliaçık, Sağlık-Sen il ve ilçe yönetim kurulu üyeleri, çevre illerden gelen il yönetim 
kurulu üyeleri ile teşkilat mensuplarının katılımıyla gerçekleştirildi.

Memur-Sen Yönetimi 
Amasya Teşkilat Buluşmasına Katıldı

Teşkilat programında konuşan Genel Başkan Ali Yalçın, milyon-

larca kamu görevlisinin alın teri için çalıştıklarını ifade ederek 

“Memur-Sen yalnızca üyesi olan 1 milyonu aşkın kamu görevlisi-

ni düşünmüyor, aynı zamanda 3 milyon memur, 2 milyona yakın 

emekli kamu görevlisi toplamda 5 milyon insan için çalışıyor. 

4 kişilik bir aileden hesaplarsak 20 milyon eder. Memur-Sen 20 

milyon insanın sorumluluğunu üzerinde taşıyan bir teşkilattır. 

Bu yüzden, yükümüz ağır sorumluluğumuz büyüktür” ifadelerini 

kullandı.

Türkiye’nin büyümesinin, milli gelirin adil dağıtılmasına bağ-

lı olduğunu belirten Yalçın, “Biz bu dağılımın doğru bir şekilde 

yapılması için ter akıtıyoruz. Geniş sosyal kesimlerin gelir dağı-

lımından hakkını alması için çabalıyoruz. Özelde üye, genelde 

herkese hitap ediyoruz. Bunun sonucunda da insanlardan ge-

rekli teveccühü görüyoruz. Sendikal mücadelemiz büyüyerek, 

güçlenerek devam ediyor. Bazıları, sorunları alt alta koyarak, 

sorunları şişirerek kendilerine alan açıyor, oysa Memur-Sen, çö-

zümleri alt alta koyarak, insanların problemlerini çözüyor” diye 

konuştu.
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150 bin ebe ve hemşire yapıyor. Dünyanın hiçbir 

tarafında ve ülkemizde işçi statüsünde çalışanlar 

yıllık 270 saat mesaiyi aşamazken sağlık çalışan-

ları 180 saatten fazla mesai yapıyorlar. Üstelik bu-

nun da mesai ücretini alamıyor. Böyle bir çalışma 

hayatı düşünülemez.” İfadelerini kullandı.

Eliaçık: Erdemli Sendikal 
Yolculuğumuz Devam Edecek

Memur-Sen Amasya İl Temsilcisi ve Sağlık-Sen 

Şube Başkanı Recep Eliaçık da konuşmasında, 

Memur-Sen ve bağlı sendikaların Amasya`daki 

çalışmaları ve üye sayıları hakkında bilgi verdi. 

Şimdiye kadar yürüttükleri çalışmaların bundan 

sonra da devam edeceğini belirten Eliaçık, “Üyesi, 

temsilcisi, şubeleri ve genel merkez yöneticileriyle 

bir bütün olan sendikalarımız ve konfederasyonu-

muzun, erdemli sendikal mücadelesi durmadan 

devam edecek, bizler de en güçlü şekilde bu mü-

cadeleye destek olacağız” dedi.

Meclise ve hükümete çağrıda bulunan Yalçın, “Bütçeden payımızı 

alıncaya ve vergide adaleti sağlayıncaya kadar mücadeleye devam 

edeceğiz. Israrla ve kararlılıkla Bütçe memuru sevindirsin diyoruz. 

Gelir vergisi oranlarında da matrahlarda da sorun var. Kamu gö-

revlileri olarak bu konuda adalet istiyoruz.” diye konuştu.

Durmuş: Döner Sermayedeki Adaletsizlik 
Giderilmeli

Amasya teşkilatının düzenlediği programda teşkilat mensupları-

na hitap eden Memur-Sen Genel Sekreteri ve Sağlık-Sen Genel 

Başkanı Semih Durmuş ise, sağlık çalışanlarının sorunlarına de-

ğinerek sağlık çalışanlarının memnuniyetinin arttırılması gerek-

tiğini söyledi.

Durmuş, “Bugün sağlıktan ve sağlık çalışanlarının mesleki mem-

nuniyetinden bahsedeceksek ilk çözülmesi gereken sorun şüp-

hesiz ki döner sermayedeki adaletsizliktir.” diyerek Sağlık Ba-

kanlığı’na çağrıda bulundu. Döner sermaye sisteminin daha çok 

çalışanın daha çok ücret alması üzerine kurulmasına rağmen, 

bugün tam tersi bir duruma dönüşerek daha çok çalışanın daha 

az ücret aldığı, eşit düzeyde çalışanların dahi eşit ücret almadığı 

bir sisteme dönüştüğünü kaydetti.

“Sağlık çalışanlarının emeğinin hakkı olan ücretler sağlık çalı-

şanlarına verilmeli.” Durmuş, “Sağlık’ta memnuniyetten bah-

sedeceksek ilk icraat döner sermayedeki adaletsizliği ortadan 

kaldırmak olmalıdır. Bir diğer husus da sağlıktaki istihdam yeter-

sizliğidir. Bugün Sağlık Bakanlığı’nın ve Dünya Sağlık Örgütü’nün 

verilerine göre 400 bin ebe ve hemşirenin yapması gereken işi 
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lilerinin sıkıntılarının ele alınacağı programa katı-

lımlarından ve yoğun ilgi göstermelerinden dolayı 

katılımcılara teşekkür etti.

Hizmet Kolunda çalışanların gözünün kulağının 

bu programda olduğuna vurgu yapan Budak, 

“Birlik Haber-Sen olarak, her zaman hizmet ko-

lumuzda yaşanan bütün gelişmeleri yakından 

takip ediyoruz. PTT A.Ş.’de, TRT’de, Cumhurbaş-

kanlığı İletişim Başkanlığında, BTK’da ve RTÜK’de 

bu güne kadar birçok kazanım elde ettik. Birçok 

problemin de çözüm beklediğini biliyoruz. Allah’ın 

izniyle bu güne kadar olduğu gibi problemleri yine 

Birlik Haber-Sen olarak çözecek ve üyelerimizin 

yüzlerini güldüreceğiz” dedi.

Birlik Haber-Sen’in Başkanlar Kurulu, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Birlik Haber-Sen Genel Başkanı Ömer 
Budak, Birlik Haber-Sen Yönetim Kurulu üyeleri ve il başkanlarının katılımıyla Ankara’da gerçekleştirildi. 

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, 
Birlik Haber-Sen’in Başkanlar Kurulu Toplantısına Katıldı

Programda konuşan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, mil-

yonlarca kamu görevlisinin alın teri için çalıştıklarını ifade ede-

rek, “Memur-Sen, yalnızca üyesi olan 1 milyonu aşkın kamu gö-

revlisini düşünmüyor, aynı zamanda 3 milyon memur, 2 milyona 

yakın emekli kamu görevlisi olmak üzere toplamda 5 milyon 

insan için mücadele veriyor. Bu rakamı 4 kişilik bir aileyle bir-

likte hesaplarsak 20 milyon eder. Memur-Sen 20 milyon insanın 

sorumluluğunu üzerinde taşıyan bir teşkilattır. Bu yüzden, yükü-

müz ağır sorumluluğumuz büyük” ifadelerini kullandı.

Yalçın, Türkiye’nin büyümesinin, milli gelirin adil dağıtılmasına 

bağlı olduğunu kaydederek sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Biz 

bu dağılımın doğru bir şekilde yapılması için ter akıtıyoruz. Geniş 

sosyal kesimlerin gelir dağılımından hakkını alması için çabalı-

yoruz. Özelde üyemize, genelde herkese hitap ediyoruz. Bunun 

sonucunda da insanlardan gerekli teveccühü görüyoruz. Sendi-

kal mücadelemiz büyüyerek, güçlenerek devam ediyor. Bazıla-

rı sorunları alt alta koyarak, sorunları şişirerek kendilerine alan 

açıyor, oysa Memur-Sen, çözümleri alt alta koyarak, insanların 

problemlerini çözüyor” diye konuştu.

Budak: Biz Her Türlü Mücadeleyi Göze Aldık

Programın açılış konuşmasını yapan Birlik Haber-Sen Genel Baş-

kanı Ömer Budak, Basın, Yayın ve İletişim Hizmet ki kamu görev-
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leri Hakem Kurulu sistemini adil bir şekle sokmak 

istedik. Çünkü toplu sözleşme sisteminin eksik ve 

sıkıntılı taraflarının olduğunu düşünüyoruz. Sen-

dikal hayat üzerindeki yasakları kaldırmayı, me-

mursuz siyaset çarpıklığına ve grevsiz toplu söz-

leşme adaletsizliğine son vermeyi istiyoruz. Grev 

hakkı toplu pazarlığın, siyaset hakkı vatandaşlığın 

temel bileşenidir. Bu nedenle, toplu pazarlığa grev 

hakkını, siyasete memur katkısını kazandırmamız 

gerektiğine inanıyoruz.” şeklinde konuştu.

Sarı: Memur-Sen’in Örgütlü Gücünü 
Büyütmek için Çalışıyoruz

Memur-Sen Giresun Temsilcisi Muhammet Sarı ise 

yaptığı konuşmasında üye çalışmalarına değine-

rek "Büyük Memur-Sen ailesi olarak, kazanımları-

mızın geriye gitmemesi, yeni kazanımların üretil-

mesi ve bunların anayasal teminat altına alınması 

için örgütlülüğümüzü büyütmek durumundayız. 

Bizler de bunun bilinciyle çalışmalarımıza devam 

ediyoruz. İnanıyorum ki Memur-Sen’in örgütlü 

gücü daha da pekişecek, çözülmedik sorunlar bir 

bir çözülecektir” şeklinde konuştu.

Memur-Sen Giresun İl Temsilciliği tarafından düzenlenen Memur-Sen İl Divan Programı, Memur-Sen Genel Başkan 
Yardımcısı Soner Can Tufanoğlu ve Giresun il yönetimi ile bağlı sendikaların şube başkanlarının katılımıyla 
gerçekleştirildi.

Soner Can Tufanoğlu, Memur-Sen Giresun İl Divan 
Toplantısına Katıldı

Programda teşkilat mensuplarına hitap eden Tufanoğlu, Me-

mur-Sen’in 1 milyonu aşan üye sayısıyla bugüne kadar pek çok 

önemli sorunu çözdüğüne dikkat çekerek çözülmeyen sorunla-

rın da örgütlülükle çözülebileceğine dikkat çekti.

Daha İyi Bir Çalışma Hayatı İçin Örgütlülüğümüzü 
Güçlendirmeliyiz

Önümüzdeki dönemde de en önemli gündemin üye çalışması 

olduğuna dikkat çeken Tufanoğlu, kazanımların yolunun örgütlü 

olmaktan geçtiğini ifade ederek “Bizim en büyük gücümüz ör-

gütlü olmamız. Bugüne kadar ne kazanıldıysa, bir olduğumuz 

için beraber olduğumuz için kazandık. Daha fazla yol almak, 

daha fazla kazanım elde etmek, sorunlarımızı çözmek ve daha 

iyi bir çalışma hayatı istiyorsak örgütlü olmak, beraber hareket 

etmek zorundayız” dedi.

4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Ka-

nunu’na da değinen Tufanoğlu, “4688 sayılı kanunun düzeltil-

mesi gerekmektedir. Bu kanun hakça pazarlık yapılmasına engel 

oluyor. Meclis’e de Hükümete de defalarca çağrıda bulunduk. 

Toplu sözleşme kanununun da masasının da adil bir şekilde ye-

niden düzenlenmesi gerektiğini ifade ettik. Toplu pazarlık süre-

sini uzatalım dedik. İşveren tarafının lehine olan Kamu Görevli-
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konuda sahada olacağız. Masada sendikacılık bi-

zim işimiz değil sahaya inip herkese dokunmak 

durumundayız." ifadelerini kullandı.

Yılancı: Var Gücümüzle Çalışıp 
Kapasitemizi Arttıracağız

Toplantıda bir konuşma gerçekleştiren Büro Me-

mur-Sen Genel Başkanı Metin Yılancı ise “Büro Me-

mur-Sen öyle sıradan bir sendika değil. Bu milletin 

bel kemiğin oluşturan topluluğun oluştuğu yerdir. 

Büro Memur-Sen 8 bakanlık, 44 kurumdan olu-

şuyor. Biz Türkiye'yiz. Memur-Sen zirvede, Büro 

Memur-Sen zirvede. Bu zirveyi korumak için de 

var gücümüzle çalışıp kapasitemizi arttıracağız." 

ifadelerini kullandı.

Memur-Sen'e bağlı Büro Memur-Sen'in 18. Başkanlar Kurulu Toplantısı Kocaeli'nde gerçekleştirildi. Toplantıya 
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Büro Memur-Sen Genel Başkanı Metin Yılancı, Büro Memur-Sen Genel 
Başkan Yardımcıları ve Büro Memur-Sen'in 81 ilden gelen temsilcileri katıldı.

Yalçın, Büro Memur-Sen 18. Başkanlar Kurulu'na Katıldı

Başkanlar kurulunda bir konuşma gerçekleştiren Memur-Sen 

Genel Başkanı Ali Yalçın, Memur-Sen'in kamu görevlileri sendika-

cılığında tarih yazan bir konfederasyon olduğunu belirterek "Biz 

anayasa referandumunun geçmesi ile birlikte toplu sözleşme 

hakkını alarak Türkiye'de kamu görevlileri sendikacılığı anlamın-

da tarihi yazmış bir konfederasyonuz. Bugün kamu görevlileri 

kazanımlar elde ediyorsa kamu görevlileri sendikacılığını, toplu 

gülüşme diye ifade ettiğimiz eski toplu görüşme sisteminden 

kurtarmamızın büyük payı var" ifadelerini kullandı.

Sendikacılık Masada Değil Sahada Yapılır

Memur-Sen'in örgütlü gücüne vurgu yapan Yalçın, üye çalış-

malarına değinerek teşkilattan özverili bir çalışma beklediğini 

söyledi. Yalçın ayrıca Büro Memur-Sen'in çalışmalarından do-

layı duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşkilat mensuplarına 

teşekkür etti. Yalçın, "Memur-Sen'e ne kaybettirebiliriz diye bir 

çaba var. Bu yüzden üye çalışmalarına azami önemi ve gayreti 

göstermemiz gerekiyor. İş yeri temsilcileri ile, üyelerimiz ile ko-

nuşmak onlarla bir araya gelmek, dertlerini sorunlarını dinle-

mek zorundayız. Üye sayısı boyutuyla geçen dönem Büro Me-

mur-Sen, gücünü üye sayısını korudu. Bu anlamda teşkilatımızın 

lider kadrosuna ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu 
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25 Kasım “Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü” 
sebebiyle Memur-Sen Kadınlar Komisyonu, 4 dilde açıklama yayımladı.

Türkçe, Arapça, İngilizce ve Fransızca olarak yapılan açıklamada, “Şiddetin 

toplumun her kesiminde ve toplumsal yaşamın her alanında ortadan kaldırıl-

ması için doğru politikaların üretilmesi ve yönetilmesi kadar önemli olan bir 

diğer husus; şiddeti salt yasa-ceza sarkacı içerisinde ele alan yaklaşımlar yeri-

ne proaktif/önleyici tedbirlerin geliştirilmesi ve toplumsal olarak kadına karşı 

şiddeti olağan gören zihniyetle mücadele edilmesidir” ifadelerine yer verildi.

Açıklamanın tamamı:

Günümüzde şiddetin; dil, din, ırk, sınıf, etnisite, mezhep, cinsiyet ayırt etmek-

sizin insanlığın ortak sorunu olduğu ve geçmiş yüzyıllara göre daha sofistike 

bir hal aldığı kabul edilmekte ve buna paralel küresel çözüm arayışları süre-

gelmektedir. Bir insan hakları ihlali olan şiddet alınan tüm önlemlere rağmen 

yaşamın her alanında maalesef varlığını devam ettirmektedir.   Şiddet, geç-

mişte sadece kaba kuvvet ve fiziksel etkileri ile ele alınırken bugün çok yönlü 

düşünülmekte ve gündelik yaşama sızan her veçhesi ile toplumsal yaşamı 

tahrip etmesine mani olunmaya çalışılmaktadır. Güçlü olanın zayıf olana dö-

nük uyguladığı fiziksel, cinsel, psikolojik, ekonomik her türlü zarar verici eyle-

mi içeren şiddet kadınlar üzerinde tartışmasız daha yıkıcı sonuçlar bırakmak-

tadır. Tüm veriler aile içinde meydana gelen şiddetten, göçmen kamplarında 

yaşanan dramlardan, savaşlardan, ücret adaletsizliklerinden, yoksulluğun 

ürettiği acılardan kadın ve çocukların daha fazla etkilendiklerini göz önüne 

sermektedir.

Kadına karşı şiddeti önlenmede, konuyu ideolojik polarizasyon enstrümanı 

kılmadan değerlendirmek ve insan onurunu merkeze alan çözümler geliştir-

mek zorunluluğuna inanıyoruz. Şiddetin toplumun her kesiminde ve toplum-

sal yaşamın her alanında ortadan kaldırılması için doğru politikaların üretil-

mesi ve yönetilmesi kadar önemli olan bir diğer husus; şiddeti salt yasa-ceza 

Memur-Sen Kadınlar Komisyonu'ndan
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sarkacı içerisinde ele alan yaklaşımlar yerine proaktif/ön-

leyici tedbirlerin geliştirilmesi ve toplumsal olarak kadına 

karşı şiddeti olağan gören zihniyetle mücadele edilmesi-

dir.25 Kasım Uluslararası Kadına Yönelik Şiddetle Müca-

dele gününde tekrar vurgulamak isteriz ki; şiddet insan 

onurunu zedeleyici bir durumdur ve kadına karşı şiddet 

asla bundan azade düşünülemez. Buna mukabil günde-

lik yaşamın önemli bir bölümünü oluşturan iş yaşamında 

kadınlara yönelik şiddetin önlenmesini hayati buluyor 

ve bu sorunun çözümünde sendikaların kritik kurumlar 

ve önemli paydaşlar olduğuna inanıyoruz. Emek örgüt-

lerinin; şiddete karşı politikaların geliştirilmesinden risk 

altındaki meslek gruplarının belirlenmesine, farkındalık 

çalışmaları yürütülmesinden toplu sözleşme süreçlerine 

konunun dahil edilmesine değin bir çok yöntemle, sürdü-

rülebilir bir mücadeleyi ortaya koyabileceğini biliyoruz. 

Bu bağlamda toplu sözleşme süreçlerine dahil ettiğimiz 

ve takipçisi olduğumuz bazı hususları yeniden vurgula-

mak isteriz.

Çalışma yaşamında iş yaşam uyumunu tesis edecek ya-

sal düzenlemelerin eksikliği en fazla kadınları mağdur 

etmektedir. Kadınların çocukları ve işleri arasında tercihe 

zorlanması psikolojik olarak örseleyici bir durum oluştur-

maktadır. Toplu sözleşme süreçlerinde taleplerimiz ara-

sında yer alan iş yerlerinde kreşlerin gerekliliği ve analık 

haklarının korunması bağlamında talep ettiğimiz doğum 

izinlerinin arttırılması bir zorunluluktur.

Çalışma yaşamında bir iş sağlığı ve güvenliği sorunu ola-

rak karşımıza çıkan şiddet, kadınlar için ortaya çıkardığı 

sonuçlar itibari ile daha yıkıcı olabilmektedir. Mobbing 

kadınların karar mekanizmalarına yükselmesinin önün-

deki görünmez engelleri arttırmakta ve kariyer yolcuk-

larının kısalmasına neden olmaktadır. Bu bağlamda 5. 

Dönem Toplu Sözleşmede taleplerimiz arasında yer alan 

kadın kamu görevlilerine uygulanan mobbinge artırımlı 

ceza uygulanması talebimizin gerekli olduğunu hatırlatı-

yor ve bu taleplerimizin takipçisi olacağımızı yineliyoruz.

Türkiye’nin en büyük emek örgütü olarak kadına karşı 

şiddetin toplumsal yaşamın her katmanında ortadan kal-

dırılması için; Medyada kadına karşı şiddeti olağanlaştı-

ran ve kadını metalaştıran anlayışın yerine kadını emeği 

ile görünür kılacak çalışmalarda kamu ve sivil toplumun 

ortak çalışmalar yürütmesini hayati buluyoruz.

Genelde tüm dünyada özelde ülkemizde altını çizmemiz 

gereken bir diğer husus da göçmen kadınları korunma-

sıdır. Günümüzde en fazla sayıda göçmene ev sahipliği 

yapan ülke olarak, misafir ettiğimiz göçmen kadınların 

yaşamlarının, onurlarının ve emeklerinin korunmasının, 

tüm siyasi söylemlerin üstünde olduğuna inanıyoruz. 

Göçmen düşmanlığını besleyecek her söylem ve eylemin 

mülteci kadın ve kız çocuklarının şiddete maruz kalmala-

rına neden olacağının hatırda tutulması gerekir.

25 Kasım Uluslararası Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 

Günü vesilesi ile Memur-Sen Kadınlar Komisyonları ola-

rak; Vahşice katledilen Özgecan’ı, Emine Bulut’u, Ema-

ni’yi, Aybüke öğretmeni ve adını anamadığımız daha nice 

kadını unutmadık diyoruz. Diyarbakır’da Terör örgütü 

tarafından kaçırılan çocukları için evlat nöbeti tutmaya 

devam eden annelerin; Miyanmar’da, Doğu Türkistan 

kamplarında, Suriye hapishanelerindeki tüm tutsak ka-

dınların, acılarını ve mücadelelerini paylaştığımızı dekla-

re ediyoruz.

Kapitalizmin ürettiği emek sömürüsünde kadınların ucuz 

iş gücü olarak kullanılmadığı, emperyalizmin ürettiği sa-

vaşlarda kadınların insan ticaretine kurban verilmediği, 

kadınların toplumsal yaşamda hakları ile korunduğu ve 

fırsatlara erişimde eşitliği yakaladığı bir dünyanın müm-

kün olduğuna inanıyoruz.
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Arslan: Emek Mücadelemizi Beyaz 
Perdeye Taşıyoruz

Ödül töreninde konuşan Hak-İş Genel Başkanı Mah-

mut Arslan, “Hak-İş Konfederasyonu olarak, “Emeğe 

Saygı” temalı kısa film yarışmamızla 8 yıldır sanat ile 

emeği bir araya getiriyor, emek mücadelemizi beyaz 

perdeye taşıyoruz. Biz 2012 yılında emeğin sinema 

ve sanat dünyasındaki yansımasını görmek ve eme-

ğin sanat dünyasındaki temsilini arttırma hayali kur-

duk. Bugün bu hayalimizin gerçekleştiğini görmek-

ten büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Dünyanın 

dört bir yanından, 119 ülkeden 4 bin 46 yönetmenin 

dikkatini çekmiş bir kısa film yarışması olmak bizi ge-

lecek için çok umutlandırıyor” diye konuştu.

Ersoy: HAK-İŞ Kısa Film Yarışması Vitrin 
İşi Değil, Gönül İşidir

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bakan-

lık olarak sinema sektörüne etkin bir şekilde destek 

verdiklerini dile getirerek, “Bu desteklerin neticesin-

de gelinen nokta çok sevindiricidir. 2004 yılında viz-

yona giren yerli film sayısı sadece 18 idi, 2018 yılında 

180 yerli film seyirci ile buluştu. Türk yapımlarının 

seyirci sayısı 11 milyondan 44 milyona ulaştı. HAK-İŞ 

Uluslararası Kısa Film Yarışmasına bu pencereden 

baktığımızda değeri çok daha net anlaşılacaktır” 

şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından ‘Emeğe Saygı’ temalı HAK-

İŞ 8. Uluslararası Kısa Film Yarışmasında ödüle layık 

görülen eser sahipleri ödülleriyle buluştu.

119 ülkeden 4 bin 46 filmin başvuru yaptığı yarışma-

da ulusal ve uluslararası alanda 11 kategoride ve ay-

rıca Sendikacı Gözünden kategorisinde ödül verildi.

Hak-İş Konfederasyonu tarafından organize edilen uluslararası kısa film yarışmasının ödül töreni, Memur-Sen 
Genel Başkanı Ali Yalçın’ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Yalçın, Büro Memur-Sen 18. Başkanlar Kurulu'na Katıldı

Bu yıl 8’incisi gerçekleştirilen ve 214’ü Türkiye’den olmak üzere 11 

kategoride filme ödülün verildiği, Hak-İş Uluslararası Kısa Film Yarış-

ması’nın ödül töreni, Ankara’da yapıldı.

Programda Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın bir konuşma yaptı. 

Yalçın: Hak-İş, Emek ve Ekmek Mücadelesinin 
Yanında Sosyal Sorumluluk Alanında Yaptığı 
Çalışmalarla da Dikkatleri Çekiyor

Konuşmasına yarışmada emeği geçenleri tebrik ederek başla-

yan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, “Hak-İş’in bu çalışmasını 

önemli bulduğumuzu ve tebrik ettiğimizi Memur-Sen olarak ifade 

etmek istiyorum. Hak-İş yarım asra yakın sürede toplum üzerinde 

oluşturduğu saygınlığı ile Türkiye’nin ve emek hareketinin en say-

gın kuruluşlarındandır. Emek ve ekmek mücadelesi verirken aynı 

zamanda sosyal sorumluluk alanında yaptığı çalışmalarla dikkat 

çekmektedir. Kültür sanat dalında yaptığı bu yarışma ulusal ve ulus-

lararası alanda dikkatleri çekmektedir” dedi.
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rin tamamı üye olduğu için bugün 1 milyon sayı-

sını aşmış durumdayız. Her yerde yetki alınır ama 

filanca ilçede yetkili olamayız denilen yerlerde de 

yetkili olduğumuz için şu anda Türkiye’nin en bü-

yük emek örgütüyüz. Demek ki hiçbir bahane ar-

kasına saklanmadan herkese derdimizi, sesimizi, 

çağrımızı ulaştıracağız ve onları da bu örgütlülüğe 

dahil edeceğiz” diye konuştu.

Yalçın'ın gündeminde öğretmene şiddet konusu 

da vardı. Geçtiğimiz günlerde merhum Necmed-

din Kuyucu'nun kütüphane açılışına katıldığını 

ifade eden Yalçın, "Öğretmenimizi bir kez daha 

rahmetle yad ettik. Bizler öğretmenin, öğretenin, 

eğitimcinin itibarının yüksetildiği, elinin güçlendi-

rildiği, öğretmene el uzatanın bir daha öğretmene 

el uzatamayacağı bir yasal düzeneğin kurulması 

gerektiğine inanıyoruz" dedi.

Çelik: Sesimizi Herkese Duyuracağız

Memur-Sen Mersin İl Temsilcisi Abdulla Çelik de 

yaptığı konuşmada Memur-Sen Mersin İl Temsilciliği 

olarak çalışmalarını hızla sürdürdüklerini ifade etti.

Çelik, önümüzdeki süreçte de gayretli çalışmaları-

nı sürdüreceklerini ifade ederek, üye kazanma ve 

herkese seslerini ulaştırma noktasında gayret sarf 

edeceklerini belirtti.

Memur-Sen Mersin İl Divan Toplantısı, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Memur-Sen Mersin İl Temsilcisi Abdulla 
Çelik, Memur-Sen'e bağlı sendikaların şube başkanları ve yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Mersin İl Divan Toplantısı Gerçekleştirildi

Konuşmasına Memur-Sen'in sendikal tarihe kazandırdığı değer-

lere değinerek başlayan Genel Başkanı Ali Yalçın, 27 yıllık süreci 

geride bıraktıklarını ve yarım asra doğru yürüdüklerini ifade etti. 

Memur-Sen'in mücadelesiyle sendikacılığın yeni bir ivme kazan-

dığını kaydeden Yalçın, sendikal alana değer kattıklarını söyledi.

Yasadaki eksikliklerle sendikal tarihe başlama noktasındaki sı-

kıntılara da değinen Yalçın, bu zor günlerde yapılan çalışmaların 

Memur-Sen camiası için sağlam bir maya oluşturduğunu söyle-

di. Yalçın, “Bizden öncekilerin tecrübelerinden de istifade ederek 

ülkemizin en büyük konfederasyonu olmak için hep birlikte çok 

çalıştık. Bu birliktelikten aldığımız güçle üye sayımız 1 milyonu 

aşarak hem Türkiye'de hem de tüm dünyada emek öncelikli ça-

lışmalara imza attık” dedi.

Sesimizi ve Çağrımızı Herkese Ulaştıracağız

Üye çalışmalarına asla umutsuzluğa kapılmamaları yönünde 

teşkilat mensuplarını uyaran Yalçın, “Dün üye olmaz denilenle-
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Dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma umuduyla HDP Diyarbakır il binası önünde başlayan evlat nöbeti sürüyor. 
Daha önce Memur-Sen adına çok sayıda ziyaretin gerçekleştirildiği eyleme son olarak Memur-Sen Genel Başkan 
Yardımcısı ve Bem-Bir-Sen Genel Başkanı Levent Uslu da gerçekleştirdiği ziyaretle destek verdi.

Uslu’dan Diyarbakır Annelerine Destek Ziyareti

Bem-Bir-Sen’in Şırnak’ta gerçekleştirdiği Bölge Eğitim Toplan-

tısı sonrasında Diyarbakır’a geçen Uslu, burada eylemlerine 

devam eden aileleri ziyaret etti. Ziyarette ailelerin beklentile-

rini dinleyen Uslu, Memur-Sen olarak yanlarında olduklarını 

ifade ederek ailelerin başlattığı eylemin son derece önemli ol-

duğunun altını çizdi.

Uslu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada anne babaların bi-

ran önce evlatlarına kavuşması temennisinde bulunarak , “Her 

zaman olduğumuz gibi Memur-Sen olarak Türkiye’nin neresinde 

olursa olsun mazlumun, mağdurun yanında zalimin karşısın-

dayız. Bugün de burada 88 gündür evlatları için bekleyişlerini 

sürdüren annelerimizin, babalarımızın yanındayız. Analarımızın, 

Babalarımızın acılarını paylaşmaya geldik. Bugün burada olma-

yan evlatlarından ayrı ana babalarında evlatlarına kavuşmasını 

temenni ediyorum. Burada bir anne hassasiyetiyle çığlık ve fer-

yat yükseliyor. Türkiye terörden çok çekti. Buradaki aileler 'ço-

cuğum okul çağındaydı, elimizden alındı, kandırıldı, götürüldü' 

diye feryat ediyor” dedi.

“Bölge halkının yaşadığı her türlü acının altında imzası olan hain 

terör örgütünün kökünü kazımak için devletimiz her türlü gayreti 

gösteriyor ve zaferler elde ediyor.” diyen Uslu, “PKK, PYD, YPG, 

FETÖ terör örgütlerinin gençliğimize ve milletimize verdiği zarar-

ları yok etmek için bizde elimizden gelen mücadeleyi sonuna ka-

dar veriyor, Devletimizin, Milletimizin, sonuna ka-

dar arkasında olduğumuzun bilinmesini istiyoruz. 

Biz Memur-Sen olarak Türkiye Cumhuriyeti Devle-

timizin yanında, vatanımızın, birlik ve beraberliği-

mizin karşısında kim varsa da onun karşısındayız” 

ifadelerini kullandı.
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sendikal çalışmalar hakkında geniş bilgiler aldı.

Tufanoğlu, iki ülkenin ilgili sendikaları arasında 

karşılıklı işbirliğinin geliştirilmesinin öneminden 

bahsederek iyi işbirliğinin daha da geliştirilmesi 

için umutlu olduğunu dile getirdi.Ziyaretler sıra-

sında heyet, Acil Durumlar Bakanlığı Kriz Yöne-

tim Merkezi, Acil Durumlar Akademisi, Devlet İş 

Güvenliği Denetleme Ajansı ve Özel Risk Kurtar-

ma Servisi’ni ziyaret ederek temsilcilerle bir süre 

sohbet etti.

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Soner Can Tufanoğlu beraberindeki heyetle birlikte Azerbaycan’da Acil 
Durum Bakanlığı Çalışanları Sendikası’nı ziyaret ederek ortak çalışmalar ve işbirliği konusunda temaslarda 
bulundu.

Tufanoğlu, Azerbaycan’da Temaslarda Bulundu

İlk olarak Bakan Yardımcısı Faig Tagizade ile ikili görüşmeler 

gerçekleştiren Tufanoğlu, iki ülkenin ilgili kuruluşları arasında 

üst düzey Azerbaycan-Türkiye ilişkileri arasında işbirliği ve de-

neyim alışverişinin geliştirilmesinin önemine değinerek ziyare-

tin amacının da bu işbirliğini arttırmak olduğunu söyledi. Tufa-

noğlu, Türkiye-Azerbaycan kardeşliğinin ve dostluğunu hedef 

alanların amaçlarına ulaşamayacağını ve bu iki kardeş devlet 

arasındaki ilişkilerin her zaman sağlam olacağını ve ilerleyen 

dönemlerde de gelişeceğini dile getirdi. Tufanoğlu ayrıca, 2011 

yılında Van’da meydana gelen depremde en büyük desteği kar-

deş Azerbaycan’ın yaptığını belirterek, Acil Durumlar Bakanlığı 

temsilcilerine teşekkür etti.

Tagizade ziyaretinin ardından Acil Durumlar Bakanlığı Çalışan-

ları Sendikası Genel Başkanı Mehman Ismailov ile bir araya 

gelen Tufanoğlu ve beraberindeki heyet Ismailov’a misafirper-

verliklerinden dolayı teşekkür ederek, Azerbaycan’da yapılan 
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Yaptığı yazılı açıklamada Elvan Uğurlu, "Toplumumuz ve sorumluluk sahibi yetkililerimiz, yaşadığımız dünyada engelli-

leri, engelleri ile değil, önce herkes gibi insan oldukları için ve sahip oldukları yetenekleri ve birikimleri ile değerlendir-

mesi gerekiyor. Bu taleplerin karşılık bulacağı bir dünyanın artık hayal olmaması gerekiyor” denildi.

Açıklamanın devamında ise şu ifadelere yer verildi: “Bizler sorumlu sendikacılık adına her türlü engelle mücadele 

etmek ve kendimizle barışık olmalıyız. Bu minvalde ‘En büyük engel sevgisizliktir’ diyerek saygıya, sevgiye bir adım 

atmak için eğitimin ilk aşamasından itibaren ‘Engellere ve engellilere yönelik doğru adımlar atılmalıdır’ diyoruz.

Çalışma hayatına geldiğimizde ise çalışma hayatının içerisinde bulunan engelli kamu çalışanlarımızın ekonomik ve ça-

lışma koşullarının iyileştirilmesi, bu alanda gerekli düzenlemelerin yapılması engelli çalışanlarımıza daha iyi ve kaliteli 

hizmet sunmasına olanak sağlayacaktır. Ekonomik anlamda engellinin gelirine değil giderine bakılarak değerlendirme 

yapılması daha doğru olacaktır. Ayrıca hükümetin gündeminde olan 3600 Ek gösterge çalışmasına engelli kamu çalı-

şanlarının da dâhil edilmesi en büyük talep ve arzumuzdur.

Engelli vatandaşlarımızın işe yerleştirilmesi ne kadar önemli ise kariyer ilerlemesinin de buna uygun yapılması o kadar 

önemlidir. Bugün ülkemizde bürokrasiye baktığımızda üst düzey yönetici engellinin neredeyse yok denecek kadar az 

olduğunu görüyoruz. Artık engelimizin bir engel olarak algılanmasından vaz geçilip kariyer engeline bir son verilmelidir.

Engelimizin karşımıza bir engel olarak çıkarılmadığı hak ve adaletin adil olarak uygulandığı bir çalışma yaşamı istiyo-

ruz. Bu bağlamda başta Engelli çalışanlarımızın atamaları yapılırken engelinin bu işe uygun olup olmadığı, yapıp ya-

pamayacağı araştırılmamaktadır. Dolayısıyla ataması yapılan engelli çalışanlar işe başladıktan sonra idarecisi ile karşı 

karşıya gelmekte, engeline uygun olmayan işler talep edilmekte ve bu tarz işler talep edildiğinde de ciddi sıkıntılar ya-
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şamaktadırlar. Ayrıca hali hazırda çalışma hayatında, çalışma sahasında yaşanan sorunların, sıkıntıların giderilmesi ve 
engellinin yaşamını kolaylaştıracak yasal düzenlemelerin yapılması için son toplu sözleşme görüşmelerinde masada 
olan taleplerimizin sonuna kadar takipçisi olmaya devam edeceğimizin bilinmesini de isteriz.” Memur-Sen Engelliler 
Komisyonu’nun Talepleri:

*Kamuda Hizmetli kadrosunda çalışan engellilerin mevcut kadrolarının sınav yönetmeliğine tabi tutulmadan G.İ.H. 
kadrosuna dönüştürülmesi,

*Engeli bulunan kamu görevlilerine derece yükselmesinin 2 yılda bir yapılması, hizmet süresi en az 10 yıl olan engelli 
kamu görevlilerine derece ve kademe sınırlaması olmaksızın yeşil pasaport verilmesi.

*Emekliliğe hak kazanan engellinin emekli aylığı ile emeklilik ikramiyesinin hizmet süresine bakılmaksızın 25 yıl üzerin-
den hesaplanması (25 yıldan fazla hizmeti olanlar için fiilen çalıştıkları sürenin dikkate alınması)

*Engelli kamu görevlilerine bağlanacak emekli aylığının en son almakta olduğu maaşının % 85’inden az olmaması

*Engellilere Hac ve Umre ibadetlerinde refakatçileri ile birlikte % 50 indirim sağlanması

*Engellilerin motorlu taşıt alımlarında rakam sınırlandırılması ile birlikte KDV’nin kaldırılması

*Engellilerin sürekli kullanmak zorunda olduğu medikal malzemelerin küçük bir kısmını SGK karşılamakta olup bu 
miktarın makul bir orana çekilmesi

*Engellilere yönelik; Eğitim Sorunları ve Çözüm Önerileri, Yanlış Mesleki Eğitim ve İstihdam Sistemleri, Engellilik tes-
pitlerinde Erken Teşhis ve Genetik uzmanlığı/analizleri, özellikle Mutant ve Mutasyon uğrayan bireylerde kök hücre 
tedavisine önem verilmesi, Engelliler için Teknolojik işlemler sadece tıp sektöründe değil diğer alanlarda da fayda 
sağlayacak şekilde irdelenmesi, Down sendromu ile ilgili yanlış uygulamaların, ifadelerin tekrar gözden geçirilmesini 
ve toplumun bu konu hakkında bilinçlendirilmesi
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derece kıymetli. Servisle gidemeyen, imkânları 

olmayan çocukların kar kış dinlemeden her türlü 

tehlikeyi göze alarak eğitim ortamlarına erişmeye 

çalışması, geleceğe ilişkin önemli bir gayret” de-

ğerlendirmesinde bulundu.

Fotoğrafların Hepsi Birbirinden Kaliteli

"Spor" kategorisinde de Mustafa Yalçın'ın "Milliler-

den asker selamı" başlıklı fotoğrafını seçen Yalçın, 

dünyanın, Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'nda 

ortaya koyduğu dirayeti, küresel teröre karşı gös-

terdiği cesareti gölgelemeye dönük bazı art niyetli 

yaklaşımlar olduğunu belirterek, bu anlamda milli 

takımın asker selamının dünyaya verdiği mesajın 

son derece kıymetli olduğunu ifade etti.

Yılın fotoğraflarında Suriye, Filistin gibi dünyanın 

sıcak bölgelerinde çekilen son derece anlamlı ka-

reler olduğunu ve basın emekçilerinin hayatlarını 

tehlikeye atarak bu kareleri çektiğini ifade eden 

Yalçın, "Bu açıdan hem basın emekçilerini hem 

de bu emeği görünür kılmaya çalışan Anadolu 

Ajansı’na, Memur-Sen ailesi adına teşekkürlerimi 

sunuyorum" ifadesini kullandı.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasında 
beğendiği fotoğrafları seçti.

Yalçın, Anadolu Ajansı’nın Düzenlediği “Yılın Fotoğrafları” 
Oylamasına Katıldı

Yalçın, Anadolu Ajansı muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt 

içinde ve yurt dışında çektiği fotoğraflardan oluşan "Haber", "Ya-

şam" ve "Spor" kategorilerini inceledi.

"Haber" kategorisinde çocuklarının dağa kaçırılmasına HDP'nin 

aracı olduğunu söyleyen ve evlatlarına kavuşmak için partinin il 

binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerinin port-

relerini çeken Hasan Namlı'nın fotoğrafına oy veren Yalçın, Diyar-

bakır annelerinin acıları, örselenmişlikleri, uykusuz geceleri, ev-

latlarına kavuşma hasreti ve evlatlarının kandırılmış olmasından 

dolayı yaşadıkları bir hayal kırıklığı olduğunu belirterek, süreci 

başından beri takip ettiklerini ve olabildiğince desteklediklerini 

söyledi. Yalçın, Diyarbakır annelerinin fotoğrafını çok kıymetli 

bulduğunu belirterek, "Fotoğraflar çok şey ifade ediyor. Arkasın-

da bir yığın acı, bir yığın çığlık, bir yığın gözyaşı var" dedi.

"Yaşam" kategorisinde ise Hüseyin Yıldız'ın, Iğdır'daki karlı ha-

vada okula gitmeye çalışan öğrencilerin bulunduğu "Beyaz yü-

rüyüş" başlıklı fotoğrafını seçen Yalçın, "Bir öğretmen, bir eğitim 

çalışanı olmamdan kaynaklı, yürüyerek okullarına gitmeye çalı-

şan öğrencilerin mücadelesi bana çok daha kıymetli geldi" diye 

konuştu.

Yalçın, dünyayı değiştirecek şeyin eğitim olduğunu vurgulaya-

rak, "Eğitim konusunda çocukların gayreti, annelerin gayreti son 
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farklılıkları gözetmeksizin, tüm toplumlarda ve iş-

yerlerinde görülebildiğine dikkat çekerek, “Şiddete 

maruz kalma durumu her çalışan için söz konusu 

olabilecek bir olgudur. İş dünyadaki şiddet sadece 

şiddete maruz kalan kişi için değil, ailesi, çalıştığı 

kurum ve tüm topluma yönelik birçok olumsuz 

sonuçlara yol açmaktadır” ifadelerini kullandı. Bu 

nedenle, sorunun çözümü için devlet, işveren ve 

çalışan olmak üzere tüm sosyal tarafların koordi-

neli olarak çalışmalarının gerekliliğini hatırlatan 

Aydın, “ILO’nun 190 No’lu Sözleşmesi, ‘İş Dünyasın-

da Şiddet ve Taciz’ kavramının tanımı ve kapsamı 

açısından son derece önemlidir. Memur-Sen olarak 

kadına yönelik şiddetin önlenmesine yönelik çalış-

maları önemsiyoruz ” diye konuştu.

Memur-Sen Kadınlar Komisyonu Başkanı Sıdıka Aydın, Ankara’da ILO, BM ve İsveç Kalkınma Ajansı tarafından 
düzenlenen “Çalışma Yaşamında Şiddet ve Tacizin Ortadan Kaldırılması” uluslararası konferansına katıldı.

Aydın, Uluslararası “Çalışma Yaşamında Şiddet ve Tacizin 
Ortadan Kaldırılması” Konferansına Katıldı

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), Birleşmiş Milletler (BM) ve 

İsveç Kalkınma Ajansı’nın düzenlediği “Çalışma Yaşamında 

Şiddet ve Tacizin Ortadan Kaldırılması” uluslararası konferansı 

Ankara’da gerçekleştirildi. Çalışma yaşamında şiddet ve tacizin 

ortadan kaldırılmasına yönelik, kamu kurumları, sivil toplum ku-

ruluşları ve BM Kuruluşları arasında ortak anlayış ve işbirliğinin 

hedeflendiği programda, emek örgütleri temsilcilerinin katılı-

mıyla panel gerçekleştirildi.

Çalışma yaşamında şiddet ve tacizin önlenmesine ilişkin sektörel 

yaklaşımların ortaya konduğu oturumda konuşmacı olarak yer alan 

Memur-Sen Kadınlar Komisyonu Başkanı Sıdıka Aydın, sendikaların 

iş yaşamında şiddet ve tacizi önlemeye yönelik yaptığı çalışmaları 

ve 190 numaralı sözleşme ve tavsiye kararını değerlendirdi. Aydın, 

iş dünyasında şiddet ve tacizin, unvan, yaş, cinsiyet, meslek gibi 
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Basın açıklamasının tam metni ise şu şekilde:

Yaşasın Doğu Türkistan, Kahrolsun Çin 
Zulmü

Bugün 10 Aralık; Dünya İnsan Hakları Günü. İnsan 

haklarını mı kutluyoruz yoksa insanlığın ortak utanç 

günlerini mi haykırıyoruz; karar vermek zor. Bugün 

burada, insan haklarını kutlamak için toplanmak 

isterdik… Ne var ki, doğudan batıya, kuzeyden gü-

neye, insana, haklarına, onuruna ve insanın refahına 

doğrudan saldırıların olduğu vakitleri yaşıyoruz. Do-

layısıyla Doğu Türkistan özelinden insanın, insanlı-

ğın acısını konuşmak zorundayız 10 Aralık gününde.

Değerli dostlar; Çin deyince akla, ucuz ve kalitesiz 

mallar gelmiyor sadece. Yürek yakan acılar, insanlı-

ğımızdan utandıran işkenceler, asimilasyonlar, kül-

türel soykırımlar geliyor. Çin, Doğu Türkistan’da bir 

devlet olarak işgalcidir, işkencecidir, zalimdir, her 

Ankara’da Doğu Türkistan’daki zulümler protesto edilirken, İstan-

bul’da da Mısır’daki infazların durması için fener ve meşalelerle ger-

çekleştirilen yürüyüşe destek verildi.

“10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü” nedeniyle düzenlenen kitlesel 

basın açıklamalarıyla Memur-Sen Konfederasyonu, dünyadaki insan 

hakları ihlallerine ve yaşanan tüm hukuksuzluklara tepki gösterdi.

Türkiye genelinde binlerce kişinin katılımıyla düzenlenen eylemlerin 

Ankara ayağı ise Kuğulu Park’ta yapılan basın açıklamasıyla gerçek-

leştirildi. 

Basın açıklamasını yapan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, “Bu-

gün 10 Aralık; ‘Dünya İnsan Hakları Günü.’ İnsan haklarını mı kutlu-

yoruz yoksa insanlığın utanç günlerini mi haykırıyoruz; karar vermek 

zor. Bugün burada, insan haklarını kutlamak için toplanmak ister-

dik… Ne var ki, doğudan batıya, kuzeyden güneye, insana, hakla-

rına, onuruna ve insanın refahına doğrudan saldırıların olduğu bir 

zamandan geçiyoruz. Dolayısıyla 10 Aralık gününde, Doğu Türkistan 

özelinden insanın, insanlığın acısını konuşmak zorundayız ” ifadele-

rini kullandı.
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O zaman duyulsun diye bir kere daha buradan 

haykırıyorum; Çin, Doğu Türkistan’da bir soykırım 

gerçekleştiriyor. Bunu yaparken de kendince meş-

rulaştırıcı bazı politik argümanlar geliştiriyor. Zaten 

modern dünyada bütün katliamlar, zulümler bu kılıf 

altında, yani masum gibi görünen teoriler ve politik 

söylemlerle gerçekleştiriliyor. Çin toplama kampları 

kuruyor. Çin, yok etme kampları kuruyor. Çin, asimile 

etme tezgahları üretiyor. Çin, fikri ve kültürel soykırı-

mın atölyelerine iş veriyor.

Doğu Türkistan’da bir devletin, Çin işgalini ve Çin 

mezalimini yaşarken ödediği bedellerin ağıtları ya-

kılıyor. Eşyanın dahi internetle donatıldığı bir dö-

nemde, insanlık Doğu Türkistan yokmuş gibi, Doğu 

Türkistanlılar ölmüş gibi, Çin demokrat, Çin yönetimi 

özgürlükçüymüş gibi davranabiliyor. Çin hükümeti 

de, Doğu Türkistan’daki soykırımı, zulmü gizlemek 

için de “Sosyo-ekonomik reformlar” söylemini kul-

lanıyor.

türlü kötülüğün failidir. Kısaca Çin, Doğu Türkistan’da bir devlet ola-

rak ayıplı mal statüsündedir. Çin’de bir partinin hegemonyası sürsün 

diye 1 milyarı aşkın insanın, insan olmaktan kaynaklanan hakları, 

hukuku, varlığı ya yok sayılıyor, ya umursanmıyor, ya da acımasızca 

yok edilmekle tehdit ediliyor. Bugün Çin’in zenginlerinin kimliğine 

baktığınız zaman hep Çin Komünist Partisi’nin yöneticilerinin çocuk-

ları olduklarını görürsünüz. Bunlara küçük prensler denilmektedir. 

Çin rüyası diye pazarlanan budur. 9 bin insan ve bunların aileleri 

gülsün diye milyonlarca insan gözyaşı dökülmesiyle, kanının emil-

mesiyle, emeğinin sömürülmesiyle memur kılınmış.

Çin’de tam bir köle düzeni vardır. Çin’de bir zulüm düzeni vardır. 

Öyle bir devlet var ki ortada, kendisinden güçsüz olan devletlerin 

egemenliğini, kendi vatandaşının emeğini, yanı başındaki coğrafya-

daki milletlerin fikrini, tarihini, kültürünü, birikimini, hepsinden öte 

kendisini yok etmeyi hedefliyor. Doğu Türkistan bunu yaşıyor. Doğu 

Türkistan’a Çin bunu yaşatıyor. Bugün Doğu Türkistan’da din, inanç, 

namus ayaklar altında. Bugün Doğu Türkistan’da insanlık ayaklar 

altında. Bütün dünya, ya cılız seslerle tepkicikler üretiyor, ya da ses-

sizce seyirci olmaya devam ediyor.

"Dünyadaki insan hakları ihlallerine ve 
yaşanan tüm hukuksuzluklara tepki gösterdik"
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Aslında biz bu yüzden sadece Çin’e değil, Çin’e yönelik bu bakışa da 

isyan ediyoruz. İsrail’in Filistinlilere, Myanmar yönetiminin Arakanlı-

lar’a, Baas rejiminin Suriyelilere uyguladığı insanlık dışı muamelenin 

benzeri, belki de daha ağırı Çin yönetimi tarafından Doğu Türkistan-

lılara yaşatılıyor. Çocuklarına el konulan anneler babalar; Babaları 

öldürülen, hapsedilen, işkence edilen çocuklar; Eşleri, evlatları, kar-

deşleri Çin gaddarlığına maruz kadınlar; İnsanlık-Kadınlık gururunu 

doğrudan hedef alan tacizler, tecavüzler ve kitlesel uygulamalara 

muhatap insanlar!

Bu fotoğraf, ilk çağın değil bu çağın fotoğrafı. Bu olaylar çok uzakta 

değil, dünyada yaşanıyor. Şunu açıkça ifade etmek zorundayız, bu 

zulmün temelinde Doğu Türkistan’ı Müslüman Uygur Türklerinden 

arındırmak yatıyor. Çin, tepki verilmemesinin şımarıklığıyla mezali-

min dozunu sürekli artırıyor. 

BM’nin, G-20’nin, G-7’nin, NATO’nun, İslam İşbirliği 

Teşkilatı’nın, AB’nin zirveleri yapıldı, ama tek keli-

meyle dahi olsa Doğu Türkistan’da yapılan zulme 

ve Çin’in zalimliğine tepki yoktu. İşin en vahim tarafı 

Ortadoğu’da kan döken, terör üreten, terör örgütü 

destekleyen ABD, Ticari ve Finansal savaşta avantaj 

sağlamak amacıyla Çin’i kınadı. İnsanlığın kazanma-

sı için değil, ticari ve ekonomik azıdan bunu kaybet-

memek için bunu yaptı. Kapitalistin kapitalisti kına-

ması da bu zaviyeden oluyor. Bütünüyle insanlığa ait 

bir yarın istiyorsak; insanlık açısından ortak huzur, 

refah, barış hedefliyorsak Çin’in durdurmalı, Doğu 

Türkistan’ı kurtarmalı, Doğu Türkistanlılara destek 

olmalıyız. Emperyalizm, yaklaşık iki yüzyıl parayı, 

malı serbest dolaşıma sokmak için uğraştı ve başar-

dı. Şimdi terörü ve zulmü serbest dolaşıma sokmak 

istiyor, kapitalizmle işbirliği yapıyor ve insanlığı açık 

açık tehdit ediyor. “Ya güce ve zulme boyun eğersi-

niz Ya da gücün ve zulmün dayağını yersiniz” Ya kırk 

satır ya kırk katır diyor Çin… Bu tehdide kurulmak 

istenen zulme de pabuç bırakmamalıyız. “Dünya 

beşten büyüktür” iradesini doğrulamak istiyorsak 

önce dünyanın Çin’den büyük olduğu ispatlamak 

zorundayız.

Tam da Buradan Hareketle…

Bizler, insanlık ailesinin onurlu fertleri ve özgürlük 

sesleri olarak; soykırıma sessiz kalmayacağız, Çin’e 

zulmüne karşı sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz.
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Bizler, medeniyetimizin değerlerine yüklenen MEMUR-SEN ailesi 

olarak Doğu Türkistan adaletle, kardeşlerimiz özgürlükle bulaşana 

kadar susmayacağız. Bizler, Doğu Türkistanı ebedi yurt kılan Saltuk 

Buğrahan, Kaşgarlı Mahmut, Yusuf Has Hacip adına susmayacağız. 

Bizler, Doğu Türkistan’ın bağımsızlığı uğruna ömrünü adayan Os-

man Baturlar, İsa Yusuf Alptekinler, Barat Hacılar ve Muhammed 

Salim Hacimler adına her dem yeniden haykıracağız.

Yaşasın Doğu Türkistan Kahrolsun Çin Zulmü!
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Dünyada açlık, yoksulluk ve savaşlar nedeniyle 70 

milyon insan mülteci durumunda yaşıyor. Batı’da 

yükseltilen ırkçılık ve göçmen düşmanı politika-

lar; göçmenlere sistematik saldırılarla hatta Yeni 

Zelanda’da olduğu gibi büyük katliamlarla sonuç-

lanıyor. İslam dünyası ise Sykes-Picot düzeniyle 

birbirine düşman kılınmış, etnik, dini, mezhebi 

fay hatlarıyla tuzaklanmış olmanın ağır sonuçları-

nı yaşıyor. Filistin halkı, 70 yıldan fazla bir süredir 

Siyonist işgal güçlerinin sistematik soykırımına 

maruz kalıyor. Mescid-i Aksa işgal edilmiş ve yıkım 

tehdidi altında.

Emperyalist paylaşımın en kanlı sahnesi Suriye, 

ABD ve koalisyon güçleri ile Rusya, İran ve Esed 

rejimi saldırılarıyla kan gölüne dönmüş durum-

da. Yüzbinlerce kişinin öldüğü, 5 milyon 700 bin 

kişinin ülkesini terk etmek zorunda kaldığı Suri-

ye’de ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri Eylül 

2014’ten bu yana 900’ü çocuk ve 700’ü kadın ol-

mak üzere 3 binden fazla sivili katlederken; Rus-

ya, Eylül 2015’ten bugüne yaklaşık 2 bini çocuk 

en az 7 bin sivili katletti. Esed rejimi ise 2011'den 

bu yana 173'ü çocuk 14 bin 131 kişiyi işkencelerde 

öldürdü. 2018'de 1. 437'si çocuk 19 binden fazla 

insan yaşamını yitirdi.

Memur-Sen Konfederasyonu, 81 ilde gerçekleştirdiği basın açıklamalarıyla dünyadaki tüm hukuksuzluklara ve 
adaletsizliklere tepki gösterdi.

Memur-Sen’den 81 İlde 
Dünyadaki İnsan Hakları İhlallerine Tepki

“10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü”nde gerçekleştirilen kitlesel 

basın açıklamalarıyla 81 ilde dayanışma çağrısı yapıldı.

81 ilde merkezlerde gerçekleştirilen basın açıklamalarında, “Ta-

rihe ve insanlığa karşı sorumluluğumuz gereği susmayacağız. 

Mısır, Suriye, Doğu Türkistan ve Filistin zindanlarındaki kardeş-

lerimiz özgür oluncaya, dökülen kanlar duruncaya kadar maz-

lumların sesi, çığlığı olacağız. Kahrolsun küresel emperyalizm! 

Yaşasın zulme karşı direnişimiz” ifadelerine yer verildi.

81 ilde yapılan basın açıklamalarının tam metni:

Emperyalizmi Durduracak Olan Mazlumların 
Dayanışmasıdır

ABD’den Rusya’ya Çin’den AB’ye kadar küresel emperyalizm, 

insanlığa ve özelde İslam dünyasına karşı acımasız bir savaş 

yürütüyor. Küresel emperyalizm nedeniyle küresel yoksulluk ve 

açlık büyürken, iç savaşlar ve insani krizler derinleşiyor. Bugün 

dünyada 66 ülkede savaş ve çatışma yaşanırken ölen her 4 ki-

şiden 3'ünü siviller oluşturuyor. 2018'de savaş ve çatışmalarda 

12 binden fazla çocuk yaşamını yitirdi. BM’nin tespitlerine göre 

geçen yıl ölen ve yaralanan 24 binden fazla çocuğa karşı ağır hak 

ihlallerinin nedeni, çocukların savaşçı olarak kullanılması, cinsel 

şiddete maruz kalması ve hastane ya da okullara saldırılar dü-

zenlenmesidir. Emperyalizmin kurduğu ya da koruduğu terör 

örgütlerinin saldırıları sonucunda 2018’de 16 bin kişi yaşamını yi-

tirdi. Nitekim PKK/YPG’nin de, IŞİD’in de arkasında bu güçler var.

Malatya Zonguldak
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Afrika, Sudan, Irak, Somali, Çeçenistan ve diğer 

birçok İslam ülkesinde emperyalizmin ve işbirlik-

çilerinin sebep olduğu ağır insan hakları ihlalleri, 

ölümcül saldırılar yaşanıyor. Son 25 yılda savaş-

larda 12,5 milyon Müslüman yaşamını yitirdi. Bu 

küresel çaplı bir soykırımın müsebbibi ya da faili 

emperyal sömürü düzenidir.

Küresel medya ağı, bu vahşet tablosunu örterek ger-

çekleri tersyüz etmeye, emperyalizmin mütecaviz 

politikalarını haklı çıkarmaya çalışırken, BMGK gibi 

uluslararası yapılar, mağduru değil mağruru, maz-

lumu değil zalimi koruyarak hegemonik düzenin 

bekçiliğini yapıyor. Uluslararası Ceza Mahkemesinin 

Mavi Marmara soruşturma dosyasını, 'suçun UCM'de 

yargılanacak ağırlığa ulaşmadığı' gerekçesiyle 3. kez 

kapatma kararı alması bunun son örneğidir.

Bizler Memur-Sen olarak, dünyanın yaşadığı insani 

krizin arkasında emperyalizmin sömürü düzeninin 

olduğunu bir kez daha vurguluyoruz. İnsanlığın zu-

lümden kurtuluşunun ezilen toplumların ve İslam 

dünyasının dayanışmasından geçtiğine inanıyoruz.

Bizler, Memur-Sen olarak Dünya İnsan Hakları 

günü münasebetiyle, bütün vicdanlı insanları, 

bütün erdemli hareketleri insanlık ortak payda-

sında mazlumlarla dayanışmaya davet ediyoruz.

Buradan bütün dünyaya haykırıyoruz: Dünyanın 

neresinde olursa olsun mazlumların yanında 

zulme karşı durmaya devam edeceğiz. Emperya-

lizmin sömürü düzenine karşı direniş ateşini her 

koşulda harlamayı sürdüreceğiz. Biz vicdanın se-

siyiz. Bütün sesleri sustursalar da vicdanın sesini 

susturamazlar. Tarihe ve insanlığa karşı sorum-

luluğumuz gereği susmayacağız. Mısır, Suriye, 

Doğu Türkistan ve Filistin zindanlarındaki kar-

deşlerimiz özgür oluncaya, dökülen kanlar du-

runcaya kadar mazlumların sesi, çığlığı olacağız. 

Kahrolsun küresel emperyalizm! Yaşasın zulme 

karşı direnişimiz!

Mısır’da Sisi cuntasının hapishanelerinde her yaştan kadın-er-

kek binlerce kişi işkence ya da kötü koşullar nedeniyle hayatla-

rını kaybediyor, sözde yargılamalarla idam ediliyor. Yakınlarının 

ve avukatlarının görüşmelerine izin verilmiyor. Sözde demokrat 

Batı’nın ikiyüzlülüğü Mısır’da yaşananların dünya kamuoyunda 

tartışılmasını engelliyor.

Komünist Çin rejimi, İspanyolların Endülüs’te yaptığı fiziki ve kül-

türel soykırımın benzerini Doğu Türkistan’daki Müslüman Uygur 

kardeşlerimize karşı gerçekleştiriyor. 28 toplama kampında tutu-

lan 1 milyondan fazla Uygur, ideolojik programlarla kültürel, dini 

ve etnik yönden asimile ediliyor. Kampların dışında kalanlar ise 

evlerine yerleştirilen ve birlikte yaşamak zorunda bırakıldıkları 

Çinli erkekler üzerinden baskı görüyor. İşkence ve idam cezası 

karşısında Uygurlu kardeşlerimizin hiçbir hak arama imkânı da 

bulunmuyor.

Yemen'de çatışmalarda bugüne kadar on binlerce kişi öldü ve 

milyonlarca kişi açlıkla boğuşuyor. Açlık nedeniyle, beş yaş altı 

85 bin çocuk öldü. Arakan halkı dünya tarihinde ender görülen 

bir soykırıma maruz kalırken, Keşmir 70 yıldır kanayan yara ol-

maya devam ediyor. Afganistan’da binlerce kişi ABD tarafından 

katledilirken, Pakistan’da da siviller ABD’nin saldırılarına uğru-

yor. Libya’da emperyalist güçler BM’nin tanıdığı meşru yönetime 

karşı Hafter güçlerini destekleyerek bir iç savaşı körüklüyor. Orta 

Yalova

Yozgat
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Kars
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Malatya
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Niğde
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Yozgat

Manisa
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Uşak

Zonguldak
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ederek, “Bu bağlamda, önümüzdeki süreçte yeni 

mesleklerin de belge zorunluluğu kapsamına alı-

narak çalışma hayatına nitelikli işgücü kazandırıl-

masını bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Yalçın sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Bilindiği 

gibi Mesleki Yeterlilik Kurumu, Mesleki Yeterlilik 

Belgesi zorunluluğu getirilmiş mesleklerde yet-

kilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarının ger-

çekleştireceği sınavlarda başarılı olan kişilerin 

sınav ücreti ile belge masrafının İşsizlik Sigortası 

Fonundan karşılanma süresi 31.12.2019 tarihinde 

sona erecektir. Yetkilendirilmiş belgelendirme ku-

ruluşlarının kalite güvencesinin devamı ve hizmet 

verebilmeleri için teşviklerin süresinin uzatılması 

ve sahada Mesleki Yeterlilik Belgesi olan işçilerin 

çalıştırılmasını kontrol amacıyla denetimlerini 

sıklaştırmaları gerekmektedir. Bu vesileyle belirt-

memiz gerekir ki; Mesleki Yeterlilik Belgesi’nin, iş 

dünyasının mesleki yeterliliğe ihtiyaç duyduğu 

her alanda ‘mesleki ehliyet belgesine’ dönüşmüş 

olması da sevindirici bir durum. Kuşkusuz bu du-

rum; kalite güvencesi sağlanmış uluslararası akre-

Çalışma Hayatında Mesleki Yeterlilik Çalıştayı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ayşe Kardaş Ergezen, 
MYK Başkanı Adem Ceylan, Ankara Milletvekili Orhan Yeğin, Bayındır Memur-Sen Genel Başkanı Soner Can 
Tufanoğlu, Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, TİSK Genel Sekreteri 
Akansel Koç ve çok sayıda davetlinin katılımıyla Ankara’da gerçekleştirildi. 

Yalçın, Mesleki Yeterlilik Çalıştayı’na Katıldı

Çalıştayda bir konuşma gerçekleştiren Genel Başkan Ali Yalçın, 

“Mesleki Yeterlilik Kurumu, hem mesleklerin standartlarını hem 

de mesleği icra edenlerin yeterliklerini belirlemek gibi, ‘nitelikli iş 

gücü’ noktasında doğrudan sonuç üreten faaliyetleri nedeniyle 

stratejik öneme sahip bir kurumumuzdur” ifadelerini kullandı.

Çalışma  Hayatına Nitelikli İşgücü 
Kazandırılmasını Bekliyoruz

Mesleki Yeterlilik Belgesi’nin zorunluluğunun teşvikler ile kısa ve 

orta vadedeki hedeflerin kendilerini umutlandırdığını kaydeden 

Yalçın, çalışma hayatı ile işbirliği içerisinde yürütülecek olan ulu-

sal mesleki standartlar ve yeterliliklerle uyumlu mesleki eğitim 

süreçlerinin, çalışma hayatının beklentilerini karşılayacak nitelik-

li işgücünün oluşmasına imkân sağlayacağını umduklarını ifade 
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Yalçın, Mesleki Yeterlilik Kurumu’nun ana gövde 

yapılarında ve alt birimlerinde, kamu politikala-

rının yürütücüsü konumunda olan kamu görevli-

lerinin sendikalarının bulunmamasının büyük bir 

eksiklik olduğunu düşündüklerini kaydetti.

Bu bağlamda MYK Genel Kurulu ve yönetim ku-

rulunda, kamu görevlileri sendikaları konfederas-

yonlarının birikiminden yararlanılmasının elzem 

olduğunu ifade eden Yalçın, “İş Sağlığı Güvenliği 

Konseyi’nin üyesi olacaksınız, Türkiye İş Kurumu 

Genel Kurulu’nda temsil edileceksiniz, daha da 

ötesi Ekonomik ve Sosyal Konseyi’nin doğal üyesi 

sayılacaksınız, Türkiye-AB Karma İstişare Komi-

tesi’nin üyesi olarak katkı sağlayacaksınız fakat 

bu alanların tamamıyla teması bulunan Mesleki 

Yeterlilik Kurumu’nda münhasır temsil sıfatından 

yoksun tutulacaksınız. Bunun bir an önce düzeltil-

mesi gerektiğine inanıyor ve düzeltileceği umudu-

nu taşıyoruz” şeklinde konuştu.

ditasyona sahip bir sistem eşliğinde, ülkemizin nitelikli ve belgeli 

işgücünün oluşmasına ve ülkemizin küresel ekonomide rekabet 

edilebilirliğinin artmasına da katkı sunacağı muhakkak.” 

Ahilik kurumunun, övünç kaynağı nostaljik bir kavram olmaktan 

çıkararak yeni ve özgün modellerle bugüne taşıması ve günün 

ihtiyaçlarına göre kurgulaması gerektiğini sözlerine ekleyen Yal-

çın, “Bugün maalesef, ‘her işi yaparım’ anlayışı çalışma hayatında 

büyük bir sorun olarak karşımızda duruyor. Bu sebeple Mesleki 

Yeterlilik Kurumu ve Mesleki Yeterlilik Belgesi çok büyük önem 

arz ediyor. Yapılan araştırmalar mesleki yeterlilik belgesine haiz 

olan işçilerin diğer işçilere oranla iş kazalarından daha az etkilen-

diğini ortaya koymaktadır. Bizler de Memur-Sen olarak ülkemiz 

ve milletimiz adına her platformda üzerimizi düşeni yapmak için 

mücadele ediyoruz. Bu bağlamda, Sürdürülebilir bir yaşam için 

çalışma hayatında açlık ve yoksulluk sınırı arasında kalmamış, 

refah seviyesinde yaşayan ve çalışan profilinin oluşması nokta-

sında bizim de sorumluluğumuz var. Bu sorumluluk alanlarımız 

içinde Bayındır Memur-Sen’imizin Yetkilendirilmiş Belgelendir-

me kuruluşu olan MESYET vasıtasıyla Mesleki Yeterlilik Kurumu 

ile koordineli olarak faaliyet yürütüyoruz. Harita Kadastro, Yapı 

Teknik Ressamı ve Tarihi Eser Koruma ve Restorasyon alanında 

ulusal yeterlilikleri kuruluşumuzca hazırlanmış; bunun akabinde 

kapsam genişletmesi başvurusu yapılarak 16 Meslek alanında 

daha yetkili hale gelinmiştir. İnşaAllah önümüzdeki dönemde 

sendikalarımızla birlikte bu kapsamı genişletmek istiyoruz. Bu 

anlamda, Orman işçilerinin belgelendirilmesi için yapmış oldu-

ğumuz protokolle bunun ilk adımını Toç Bir-Sen’imizle gerçek-

leştirdik” diye konuştu.
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ğimizle taleplerimizi kazanmak adına faaliyetlerimizi yoğunlaş-

tırmalıyız. En önemlisi örgütlenmeliyiz ve tüm çalışanlarımızla 

dayanışma ve işbirliği içinde olmalıyız. Bizler, yani emeğin koru-

yucusu olan sendikacılar, sadece emek hareketi lideri değil, insan 

haklarını ve insan onurunu koruyan erdemli aktivistleriz. Üç milyar 

insan günde 3 dolardan daha az parayla hayatta kalıyor, 26 milyar-

der 2 milyar insanın varlığının eşdeğerine sahip; günlük dolaşım-

daki finansal kütle, tüm merkez bankalarının birikmiş rezervinin 10 

katını temsil ediyor. Bu nedenle sendikacılığın gelişmesi demok-

rasi ve dünya barışı için çok önemli olacaktır. Bu hedefe ulaşma-

nın yolu da işbirliğinden geçiyor. Bu bağlamda, küreselleşmiş bir 

kapitalizme karşı uluslararası dayanışmamızı ve işbirliğimizi artır-

malıyız. Örgütlenmede, sendikal eğitimde, iletişim gelişiminde ve 

sendikalarımızı güçlendirmede daha iyi çalışmalıyız. Önceliğimiz 

ve göz ardı etmememiz gereken sorumluluğumuz, sendika örgüt-

lerimizin geleceğe ve getireceği değişikliklere hazırlamaktır.”

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul, Senegal Bağımsız Sendikalar Konfederasyonu’na 
(CSA) bağlı SUDETEN’in düzenlediği kongreye katıldı.

Tonbul, Senegal’de SUDETEN’in Kongresine Katıldı

Memur-Sen Yönetim Kurulu üyeleri yurtdışında 

da faaliyetlerini sürdürmeye devam ediyor. Son 

olarak Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı 

Bayram Tonbul, Senegal Bağımsız Sendikalar 

Konfederasyonu’na (CSA) bağlı SUDETEN’in dü-

zenlediği kongreye katılmak için Senegal’in Dakar 

kentine gitti.

Burada katıldığı kongrede konuşan Tonbul, kü-

resel sendikacılığın gelişmesinin demokrasi ve 

dünya barışı için çok önemli olduğunu ifade 

ederek, bu hedefe ulaşmanın yolunun da işbirli-

ğinden geçtiğini söyledi. Sözlerine programı or-

ganize edenlere müteşekkir olduğunu belirterek 

başlayan Tonbul, “Sosyal ve sendikal şartların zor 

koşullar altında olduğu bir dönemde, sendikal 

hareketi daha etkin kılabilmek için yeni teklifler 

kurmak kaçınılmaz bir koşul haline gelmiştir. Bu 

vesileyle, SUDETEN ekibine ve yeni yönetimine 

başarılar diliyorum, çünkü küreselleşen bir dünya 

koşullarında sendika lideri olmak büyük cesaret, 

inanç ve kabiliyet gerektirir” ifadelerini kullandı.

Sendikaların birleştirici olduğunu belirten Tonbul, 

sözlerine şu şekilde devam etti: “Sendikacı kimli-
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Sözleşmeli statüde çalışanlara kadro verilmesi 

gerektiğini savunduklarını ifade eden Yalçın, istih-

damda güçlük çekilen yerlerde personel tutmaya 

yönelik bu uygulamanın memnuniyet verici olma-

dığını söyledi.

Yalçın, “Kamu görevlileri için sözleşmeli istihda-

ma hayır” diyerek, kamuda sözleşmeliliğin huzur 

getirmediğini ve getirmeyeceğini ifade etti. Bu du-

rumun, geçmişte yaşanan tartışmaların misliyle 

tekrar yaşanmasına sebep olduğunu kaydeden 

Yalçın, sözleşmeli istihdamın “Sürgüne, işten atıl-

maya, ailelerin parçalanmasına” yol açtığını vur-

guladı.

Kamuda sözleşmeli istihdam çeşidinin 40’ı geçti-

ğini de aktaran Yalçın, uyarılarına devam ederek 

şunları söyledi: “İyi hesap yapılmalı ve kılı kırk yar-

malı. Gerekçe üretmek için kırk dereden su geti-

rilmemeli. 320 bin sözleşmeli kamu görevlisi var. 

Kamuda; kadrolu ile sözleşmeli çalışanlar arasın-

da özlük ve sosyal haklar manasında ise 26 çeşit 

fark var."

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı ve Bem-Bir-Sen Genel Başkanı Levent 
Uslu, Nevşehir Belediyesi ile Bem-Bir-Sen arasında akdedilen Sosyal Denge Sözleşmesi'nin (SDS) törenine katıldı.

Yalçın, Nevşehir’de 
Sosyal Denge Sözleşmesi Törenine Katıldı

Törende konuşan Genel Başkan Ali Yalçın, sözleşmeyle çalışanla-

rın huzurunu temin etmeyi amaçladıklarını vurguladı.

Sözleşmeli İstihdam Biçimi Ortadan Kaldırılmalı

Ülke genelindeki bazı CHP'li belediyelerin memur statüsündeki 

personeli geçerli gerekçe göstermeksizin işsiz bıraktığını belir-

ten Yalçın, şunları kaydetti: "31 Mart Yerel Seçimlerinden sonra 

belediyelerde sözleşmeli çalışan memur statüsünde bulunan ar-

kadaşlarımıza yönelik 'Görülen lüzum üzerine sözleşmenize son 

verilmiştir, iş akdiniz feshedilmiştir.' gibi evraklar tutuşturularak 

insanlar güvencesiz bir şekilde sokağa bırakılıyor ve işlerinden, 

ekmeklerinden ediliyor. Bu son derece çirkin bir durum. Bunu 

mümkün kılan mevzuatı, istihdam biçimini ortadan kaldırmak 

gerekiyor. Özellikle 31 Mart sonrası CHP'li belediyelerde sınır 

ötesi sürgün diye adlandırabileceğimiz bin 500 kilometre ileriye, 

belediyeler kendi arasında anlaşarak bir sürgün gerçekleştiriyor 

ve kamu görevlilerini bu anlamda huzursuz ediyorlar. Daha doğ-

rusu yıldırma, bezdirme ve işi bırakmasını temin etmeye yönelik 

bir baskı uygulanıyor. Bu konudaki Cumhurbaşkanlığı Kararna-

mesi'nin de bir an önce lağvedilmesi gerekiyor. Çünkü sürgünler 

kamuda şu an can yakıyor. CHP'li belediyeler bunu hoyratça kul-

lanarak personeli sindirmeye, yıldırmaya ve hayatından bezdir-

meye çalışıyor."
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yeceğine dair fesihler ulaştığını ve şu anda 7-8 bin 

kişinin 6 yıldır çalıştıkları, ailelerini geçindirdikleri 

işlerinden çıkarılacağını belirterek, şöyle konuştu: 

"Devletimiz, hükümetimiz bir an önce bunun ge-

reğini yapmalıdır. Burada çok büyük krizler, trav-

malar meydana gelecek. Bunu bildiğimiz için biz 

acilen, 31 Mart 2019 milat olmak üzere sözleşmeli 

personele kadro verilmesini istiyoruz. Kadroya 

geçtikten sonra da sözleşmeli istihdamın bir an 

önce bitirilmesi gerekiyor. Bu devam ettiği takdir-

de bundan birkaç yıl sonra yine aynı sorun olacak. 

Herkesin KPSS'ye girerek bütün vatandaşlarımız 

gibi kadroya geçmesi gerek. Bunun dışında baş-

ka yollarla istihdam modeli devlette olmaması 

lazım."

Uslu, Başkan Arı'nın attığı imza ile gerekli marifeti 

gösterdiğini, memurların da bunun karşılığında 

Nevşehir Belediyesini hizmet yarışında Türki-

ye'nin en başarılı illeri arasına sokacağına inandı-

ğını kaydetti.

Arı da göreve geldiği ilk günden itibaren mali ve 

insan kaynaklarına sahip çıkmak ve halktan kop-

mamak prensibini benimsediğini, bunun da bera-

berinde başarıyı getirdiğini söyledi.

Uslu: Hükümetimiz Bir An Önce Gereğini Yapmalı

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

kanı Levent Uslu ise sözleşmeli personele kısa vadede kadro ve-

rilmemesi halinde yerel seçimlerin ardından başlayan işten çıka-

rılma sorununun büyüyeceğini dile getirdi.

Uslu, 31 Aralık'ın yaklaştığını, sözleşmeli personelin sözleşme-

lerinin yenilenmeyeceğine dair fesihler ulaştığını ve şu anda 7-8 

bin kişinin 6 yıldır çalıştıkları, ailelerini geçindirdikleri işlerinden 

çıkarılacağını belirterek, şöyle konuştu: "Devletimiz, hükümeti-

miz bir an önce bunun gereğini yapmalıdır. Burada çok büyük 

krizler, travmalar meydana gelecek. Bunu bildiğimiz için biz aci-

len, 31 Mart 2019 milat olmak üzere sözleşmeli personele kadro 

verilmesini istiyoruz. Kadroya geçtikten sonra da sözleşmeli is-

tihdamın bir an önce bitirilmesi gerekiyor. Bu devam ettiği tak-

dirde bundan birkaç yıl sonra yine aynı sorun olacak. Herkesin 

KPSS'ye girerek bütün vatandaşlarımız gibi kadroya geçmesi 

gerek. Bunun dışında başka yollarla istihdam modeli devlette 

olmaması lazım." 

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

kanı Levent Uslu ise sözleşmeli personele kısa vadede kadro 

verilmemesi halinde yerel seçimlerin ardından başlayan işten 

çıkarılma sorununun büyüyeceğini dile getirdi. Uslu, 31 Aralık'ın 

yaklaştığını, sözleşmeli personelin sözleşmelerinin yenilenme-
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toplu görüşme masasına oturmayacağız" diye-

rek konuya ilişkin irade beyanında bulunduğunu 

anımsattı. Yalçın, "Daha sonra toplu sözleşme 

hakkının pakete dahil edilmesiyle, Memur-Sen 

referanduma çok ciddi katkı sunarak toplu söz-

leşme hakkını alan konfederasyon olarak tarihe 

geçmiştir" diye konuştu.

Yalçın, toplu pazarlık hakkının sendikaların ge-

rekli, sendikacıların önemli, sendikalıların da 

değerli olması açısından birçok vurguyu içinde 

barındırdığına işaret ederek şöyle konuştu:

"Toplu sözleşme hakkı aynı zamanda emek kesi-

minin örgütlü mücadelesi, örgütlenme bilinciyle 

hareket etmek, haklarını, hukukunu korumak, 

emeklerinin karşılığını adil paylaşım kuralına, 

kuramına dayanarak almak hedeflerine dayanı-

yor. Bu hedefler için en önemli hukuki zemin, fiili 

araç ve fikri kulvar, hiç kuşkusuz toplu sözleşme 

hakkı, toplu sözleşme metni ve toplu pazarlık 

pratikleridir."

Yalçın konuşmasında Güngören Belediyesi’nde 

yaşanan “ayağa kalkma” skandalına da değindi. 

Kendisini görünce ayağa kalkmayan personele 

Memur-Sen İl Divan Toplantısı; Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Levent 
Uslu, Genç Memur-Sen Genel Başkanı Eyüp Beyhan, Memur-Sen İstanbul İl Temsilcisi Talat Yavuz, Memur-Sen’e 
bağlı sendikaların şube başkanları ve davetlilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Memur-Sen İstanbul İl Divan Toplantısı Gerçekleştirildi

Memur-Sen'in sendikal tarihe adım atışını anlatarak sözlerine 

başlayan Genel Başkan Ali Yalçın, sendikacılığın kitaptaki yeri 

tartışılırken, soylu bir yolculuğa adım atan ve şimdilerde 1 milyo-

nu aşan üye sayısıyla Türkiye'nin en büyük emek hareketi haline 

geldiğini ve bundan da Memur-Sen camiası olarak memnuniyet 

duyduklarını kaydetti.

Erdemli sendikacılık tarihlerinin 27 yılı geride bıraktığını ifade 

eden Yalçın, sendikal hareketlerini, "Bir emek mücadelesi, ek-

mek mücadelesi, özlük mücadelesi, özgürlük mücadelesi" olarak 

tanımladı.

Başladıkları tarihten bu yana çizgilerinden sapmadıklarını ve 

medeniyet ilkelerini referans aldıklarını kaydeden Yalçın, "Bugün 

gelinen nokta itibariyle şükredilmesi gereken bir noktaya ulaştık. 

Bizi böylesine mücadele alanına çeken ve duruşumuzu baki kı-

lan şey ilkelerimiz ve değerlerimizdir. Bu ilke ve değerlerimizden 

de asla ödün vermeyeceğiz. Gayretimiz bereketimizi artıracaktır" 

ifadelerini kullandı.

Memur-Sen, Toplu Sözleşmeyi Kamu 
Görevlilerine Kazandırarak Tarihe Geçmiştir

Memur-Sen'in 2010 referandumunda süreci göğüslediğini ve 

toplu sözleşme hakkını kamu görevlilerine kazandırdığını belir-

ten Yalçın, Memur-Sen'in, "Eğer toplu sözleşme paketi olmazsa 
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Uslu: Destanlar Yazmaya Devam Edeceğiz

Programda konuşan Memur-Sen Genel Başkan 

Yardımcısı ve Bem Bir Sen Genel Başkanı Levent 

Uslu, konuşmasına yeni dönemin ilk divan kuru-

lu toplantısının hayırlara vesile olmasını temenni 

ederek başladı.

Her zaman olduğu gibi temsil ettikleri bayrağı en 

yükseklere çıkarmaya devam ettiklerini aktaran 

Uslu, bunun kolay olmadığını ancak birliktelikle, 

beraberlikle ve Allah’ın takdiriyle destanlar yaz-

maya devam edeceklerini ifade etti.

Memur-Sen İstanbul İl Temsilcisi Talat Yavuz ise 

yaptığı konuşmada bu toplantının büyük önem 

teşkil edeceğini ifade ederek, İstanbul İl Temsilci-

liği olarak gerçekleştirecekleri projeler hakkında 

bilgi vardı.

Programda Genç Memur-Sen Genel Başkanı Eyüp 

Beyhan da bir selamlama konuşması yaptı. Prog-

ram aile fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

tuvaletin önünde bekleme cezası veren Belediye Başkan Yar-

dımcısı’na tepki gösteren Yalçın, bu türden saçmalıklara tepki 

göstermenin insanlık görevi olduğunu ifade etti.

İstanbul teşkilatına istişarenin önemini anlatan Yalçın, “yanlışa 

yanlış” , “doğruya doğru” demeye devam edeceklerini, istişare-

yi önceleyerek farkındalık gerektiren konularda insiyatif almayı 

sürdüreceklerini kaydetti.

Yalçın’dan İstanbul’a Konukevi Müjdesi

İstanbul’da bir konukevi borçlarının olduğunu ifade eden Yalçın, 

bunun yapımı için planlama yapacaklarını söyleyerek İstanbul 

teşkilatına da müjdeyi verdi.

Memur-Sen ailesi olarak, gayreti artıracaklarını ifade eden Yalçın 

teşkilata da önerilerde bulunarak şunları söyledi: “Sahada gay-

retinizi artırın, sendikal ziyaretleri artırın, masadan sendikacılık 

değil, sahada sendikacılık düsturunu benimsemeye devam edin. 

Sahada çabanın daha fazla görünür olması elzemdir.”
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olarak adaleti ikame etmekle yükümlü kılınan Müs-

lümanlar olarak bu gidişe dur demek asli ve birinci 

vazifemizdir. Ancak bunu yaparken İslam dünyasının 

2 büyük krizini aşmamız gerekmektedir. Bunlardan 

biri epistemik, diğeri yönetsel krizdir. Epistemik kriz; 

batı paradigmasının ürettiği bilgi, yöntem ve kültür 

karşısında etkisiz kalmamıza, yönetsel kriz ise ahla-

ki çürümeye, adaletsizliğe, fakirliğe, cahilliğe, kay-

nakların israfına neden olmaktadır. Bu krizi aşmayı 

ve dünyayı yeniden kurmayı başarabiliriz. Bunu da 

ancak bugünün hakkını vererek başarabiliriz. Nite-

kim bugünü yaşamak tarihi aşmaktır ve ancak tarihi 

aşanlar tarihin seyrini değiştirebilirler.”

Sendikal Anlayışımızı Bütün Dünyaya 
Taşıyoruz

Memur-Sen olarak bugün dünyanın 100’den fazla 

ülkesinin emek hareketiyle sıkı bir ilişki ve işbirliği 

içerisinde olduklarını ifade eden Yalçın, “Medeniyet 

değerlerimizden kalkarak yeni bir paradigmaya ka-

vuşturduğumuz sendikal anlayışı bütün dünyaya 

taşıyor, dünya emek hareketini emperyalizm karşı-

sında barış ve adalet ortak paydasında buluşturuyo-

ruz. Farklı din, mezhep ve ideolojiden olan insanlar, 

sözümüze güveniyorlar, işimize inanıyorlar. Çünkü 

biz insanları fıtrata çağırıyoruz. Çağrımızın karşılık 

bulma sebebi tam olarak budur” diye konuştu.

Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (ESAM), “Yeni Bir Dünya İçin Barış, Adalet ve Merhamet” temasıyla 
28’inci Müslüman Topluluklar Birliği Kongresi’ni Ankara’da gerçekleştirdi.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 28’inci Müslüman 
Topluluklar Birliği Kongresi’nde Konuştu

Programda katılımcılara hitan eden Genel Başkan Yalçın, dünyanın 

git gide ifsat olduğunu ifade ederek, “Kültürel emperyalizm bizi ge-

leneklerimizden, inançlarımızdan, kültürümüzden uzaklaştırıyor. 

İnanca, ahlaka, aileye, kültüre ve fıtrata saldırıyor. Kapitalizm kül-

türel olarak kendisine benzettiği İslam dünyasını açık pazara, Müs-

lüman bireyleri de tüketim nesnesine dönüştürüyor. Bu sürüklenişi 

engelleyebilecek tek potansiyel Müslümanlarken, neredeyse 2 mil-

yarı bulan Müslüman dünya bırakın durdurmayı bu büyük seli daha 

büyüten bir unsur olmaktan ödeye gidemiyor” diye konuştu.

İnsanlığın dünyada, “Barış” , “Adalet” ve “Merhamet” prensipleri-

nin hakim kılınmasına ihtiyacı olduğunu söyleyen Yalçın, dünyanın 

muhtaç olduğu bu prensipleri hakim kılabilecek olanların da Müslü-

manlar olduğunu kaydetti.

Yalçın şöyle devam etti: “Yeryüzünü imar, marufu emr, münkeri 

nehy etmekle, sabrı ve merhameti tavsiye etmekle, adil şahitler 
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noktada işbirliği içinde olmaları gerektiğini de 

ifade etti.

Türkiye’nin en büyük emek  örgütü olan Me-

mur-Sen'in buna göre hareket ettiğini söyleyen 

Öztürk, "Böylesine önemli sorunun çözümünü, 

böylesine önemli zamanlarda, dayanışmayı artı-

racak eylemlerle daha kolay olacağını biliyoruz ve 

konumumuzu, eylemlerimizi ona göre şekillendi-

riyoruz" diye konuştu.

"Sudan hükümetinin SWTUF başta olmak üzere 

hukuksuz bir şekilde sendikaları kapatmasını kını-

yoruz." diyen Öztürk, sendikal çalışmaların daya-

nışma içinde sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.

Öztürk Fasın toprak bütünlüğünü ve bağımsız 

Filistin Devletinin kurulmasını desteklerini ifade 

ederek," Yaşasın Filistin direnişi, yaşasın dayamış-

mamız, yaşasın kardeşliğimiz, yaşasın adalet, var 

olsun hürriyet" diyerek sözlerini noktaladı.

Öztürk'ten Fas Temasları

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin 

Öztürk ve beraberindeki heyet daha sonra Arap 

Sendikaları Uluslararası Konfederasyonu (ICATU) 

Genel Sekreteri Gassan GUSSN, Bahreyn İşçi Sen-

dikaları Bağımsız Konfederasyonu (BFLUF) Başka-

nı Yakup YUSUF, Sudan İşçi Sendikaları Konfede-

rasyonu (SWTUF) Başkanı Yusuf Ali Abdülkerim, 

Fas İşçiler Birliği (UMT) Genel Sekreteri Naim May-

yara, Avrupadaki Filistinli Mesleki Kuruluşlar Baş-

kanı Adil Abdullah ile bir araya gelerek sendikal 

çalışmalar ve emek örgütlerinin ortak çalışmaları 

hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı ve Toç Bir-Sen Genel Başkanı Hüseyin Öztürk Fas İşçi Sendikaları Ulusal 
Konfederasyonu'nun (UNTM) 7. Kongresine katıldı.

Öztürk, Fas İşçi Sendikaları Ulusal Konfederasyonu 
7. Kongresi'ne Katıldı

Emeğin Hakkı için, Adaletin Tesisi için

Ekmek gibi, su gibi aziz bildiğimiz hürriyet için canıyla, teriyle 

mücadele eden kardeş örgüt Fas İşçi Sendikaları Ulusal Kon-

federasyonu’nun (UNTM) 7. Kongresi’nin insanlık için hayırlar 

getirmesi temennisiyle sizleri selamlıyorum." diyerek konuş-

masına başlayan Öztürk,  emek, adalet ve hürriyet kavramları-

nın hayatın dışına itildiğini belirterek emeğin maliyet hanesine 

hapsedildiği, adaletin güce hizmet eden bir kavram haline geti-

rildiği hürriyetin ise yok olmanın eşiğinde olduğunu vurguladı.

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Öztürk, emek, adalet ve 

hürriyet için mücadele etmesi gereken emek örgütlerinin bu 
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Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı ve Bayındır Memur-Sen Genel Başkanı Soner Can Tufanoğlu, Malezya Kamu 
ve Sivil Hizmetlerde Çalışan Birliği Kongresi’nin (CUEPACS) 28. Olağan Genel Kurulu’na katıldı.

Tufanoğlu CUEPACS’ın 28. Olağan Kongresine Katıldı

Kongre’de bir selamlama konuşması gerçekleştiren Tufanoğlu, kongrenin hayırlı olmasını dileyerek CUEPACS ve 

Memur-Sen arasındaki güçlü işbirliğine dikkat çekti.

Memur-Sen’in Türkiye’deki çalışmalarından da söz eden Tufanoğlu, “Memur Sen 27 yıldır Türkiye’deki kamu görevli-

lerinin mali ve sosyal haklarının iyileştirilmesi noktasında sendikal bir mücadele vermektedir. Memur Sen 1 milyonu 

aşkın üyesiyle ülkemizin ve bölgemizin en büyük emek hareketidi. 3.2 milyon kamu görevlisi 2 milyon memur emek-

lisi adına hükümet ile toplu sözleşme yapmaya yetkili tek konfederasyondur. Sendikal faaliyetlerimizin dışında Me-

mur Sen diline, dinine bakmaksızın mazlumun ve mağdurun yardımına koşmuş bir teşkilattır” ifadelerini kullandı.

CUEPACS yönetiminin Ankara ziyaretinde imzalanan işbirliği protokolünü hatırlatan Tufanoğlu, bu birlikteliğin güç-

lenerek devam etmesi gerektiğini belirterek emek hareketlerinin küresel adaletsizliğe karşı ortak mücadelede bu-

lunması gerektiğini vurguladı.

Türkiye’nin ve Memur-Sen’in her zaman Malezyalı ve CUPEACS mensubu dostlarını beklediğini belirten Tufanoğlu 

kongrenin hayırlı olmasını diledi.
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Kamu Personeli Danışma Kurulu Toplantısı, 1 yıl aradan sonra Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nda 
gerçekleştirildi. Toplantıya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Memur-Sen Genel 
Başkanı Ali Yalçın ve bağlı sendikaların genel başkanlarının katılımı ile gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan 
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, kamu görevlilerinin beklentilerini ve taleplerini sıraladı.

2019 KPDK Toplantısı Gerçekleştirildi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Reşat Moralı 

toplantı salonunda gerçekleştirilen 2019’un ilk ve son 

KPDK toplantısında konuşan Memur-Sen Genel Başkanı 

Ali Yalçın, KPDK’nın 2019’a dair olumlu, istenen, bekle-

nen ve hak edilen olumlu kararlara, kayda değer kaza-

nımlara; sıkıntıları bitiren, sorunları çözen, haklı talep 

ve beklentileri hayata geçiren ortaklaşmalara hayat ve-

recek bir şekilde sonuçlanmasını istediklerini ifade etti.

Yalçın, KPDK’nın gündemsiz şekilde toplantısını da eleş-

tirerek, “Ne yazık ki Kurulumuzun münhasır bir günde-

mi bu toplantıda yok. Bir anlamda toplantı tarihi, yeri, 

zamanı bildirilen fakat gündemi bilinmeyen bir KPDK 

toplantısı daha icra edeceğiz. Ve umuyorum ki gündem 

maddeleri olmaksızın yaptığımız son KPDK toplantısı 

olur” şeklinde konuştu.

1 Ocak itibariyle hem Kamu Görevlileri Hakem Kurulu 

kararıyla oluşan 5. Dönem Toplu Sözleşmenin, hem de 

2020 Merkezi Yönetim Bütçesinin yürürlüğe gireceği ger-

çeğini de dikkate alarak KPDK taleplerimizi hazırladık-

larını ifade eden Yalçın, “Taleplerimizi bir şema şeklin-

de özetlersek 3 ana başlık altında toplayabiliriz. Birinci 

grupta; kamu görevlileri sendikacılığı mevzuatıyla kamu 

personel mevzuatına ilişkin paradigma değişimi gören 

reform ve restorasyon içeren taleplerimiz var. İkinci 

grupta; toplu Sözleşme sürecinde de teklif olarak kamu 

işverenine sunulan, hatta bir bölümü uzlaşılan mali, 

sosyal ve özlük haklarına ilişkin taleplerimiz var. Üçüncü 

grupta ise; kamu personel sisteminin, kamu hizmetleri-

nin ve kamu yönetiminin mevcut sorunlarının çözümü-

ne, işleyiş ve işletiminin güçlenmesine, kamu işvereni-

nin beklentileri karşılama kapasitesinin yükseltilmesine 

yönelik taleplerimiz var” diye konuştu.
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let Memurları Kanunu’nda öngörülen personel 

statüleri), Mevcut Sözleşmeli Personel Kadroya 

Geçirilmeli, Ek Göstergede Mevcut Sorunlar Gi-

derilmeli, 3600 Ek Gösterge Ayırım Yapılmadan 

Tüm Kamu Görevlilerine Uygulanmalı, Gelir Ver-

gisi Matrah ve Oranları Yeniden Düzenlenmeli, 

Maaş Kaybı Tazmini Sağlanmalı, Yardımcı Hiz-

metler Sınıfında Olup Da Gerekli Şartları Sağ-

layanlar Sınavsız Olarak Genel İdari Hizmetler 

Sınıfındaki Unvanlara Geçirilmeli, Fiili Hizmet 

Zammı Kapsamı Genişletilmeli, Kamu Görevlile-

rinin Önündeki Kadro Derece Sınırlandırılmaları 

Kaldırılmalı, Disiplin Mevzuatına Yönelik Uygu-

lamalardaki Sorunlar Giderilmeli, Grev, Siyaset 

ve Çalışma Haklarına Yönelik Anayasal Çerçeve, 

4688 Sayılı Kanun’da Değişiklik ve Düzenlemeler 

Yapılmalı” ifadelerini kullandı. 

Devletin Bütçesi Dengelendiyse, Memurun 
Bütçesi de Dengelenmeli ve Büyümelidir

“Kamunun bütçesi dengelendi” diyen Yalçın, “Kamu tarafından 

sunulan mal ve hizmetlerin fiyatları güncellendi. Faizlerde dü-

şüş, enflasyonda aşağı yönde hareket, kapasite kullanımı, tü-

ketici güven endeksi kapsamlı parametrelerde yukarı yöndeki 

hareket istikrar kazanmış gibi gözüküyor. Parametrelerdeki 

olumsuzlukların doğrudan ve acımasız bir şekilde yansıtıldığı 

kamu görevlileri kitlesine artık olumlu içeriklerin de doğrudan 

ve amasız yansıtılması gerekiyor. Devletin bütçesi dengelendiy-

se, devletin memurunun bütçesi de dengelenmeli ve büyüme-

lidir. Kamu hizmetlerinin ve mallarının fiyatı güncellendiyse, 

devletin memurunun maaşının da güncellenmesi ve yükseltil-

mesi gerekir” şeklinde konuştu.

Konuşmasında kamu görevlilerinin taleplerini sıralayan Yalçın, 

“Kamuda Temel İstihdam Şekli Kadrolu Olmalı (657 sayılı Dev-
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Memur-Sen’in önerisiyle bundan sonra gerçekleştirilecek olan KPDK toplantıları öncesinde KPDK’nın gündemi, 
Memur-Sen Konfederasyonu ve Bakanlık tarafından oluşturulacak olan komisyonun yapacağı teknik çalışmayla 
belirlenecek.

KPDK Artık Çözüm Üretecek

Memur-Sen’in geçmişte gerçekleştirilen Kamu Personeli 

Danışma Kurulu toplantıları ve Toplu Sözleşme görüşmele-

rinde sunduğu “KPDK gündemli olarak icra edilsin” önerisi, 

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Sel-

çuk tarafından kabul edildi.

Kamu Personeli Danışma Kurulu toplantısı, Sözleşmeliye 

kadrodan Yardımcı Hizmetler Sınıfı’nın Genel İdare Hizmet-

ler Sınıfı’na aktarılmasına, Ek Göstergeden Gelir Vergisine, 

kariyer-liyakat İhtiyacından görevde yükselme ve unvan de-

ğişikliği Sınav İhtiyacına, 4/B’ye geçen 4/C’lilerden üniversi-

teli işçilere, derece kademe sınırlamasının kaldırılmasından 

izinlerin işgünü hesabına göre yapılmasına, grev ve siyaset 

hakkından 4688 Sayılı Yasa’nın eksikliklerine, Ekonomik 

Sosyal Konseyin toplanmasından dini bayram ikramiyesine, 

sürgünlerden mülakata gibi birçok gündem maddesiyle ger-

çekleştirildi

Genel Başkan Ali Yalçın’ın, masaya taşınan bu kadar çok ta-

lebe rağmen sonuç üretmeyen KPDK’nın işlevinin artırılma-

sına, taleplerimizin hayata geçirilmesine yönelik olarak dile 

getirdiği KPDK toplantısının gündemli olarak icra edilmesi 

2020’de hayata geçecek.

Böylelikle Memur-Sen Konfederasyonu, Memur-Sen’e Bağlı 

Sendikalar ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlı-

ğı tarafından oluşturulacak komisyonla, 2020 Mart ayında 

gerçekleştirilecek olan KPDK’nın gündemi Şubat ayında 

yapılacak teknik çalışmayla belirlenecek ve kamu görevli-

lerinin ivedi çözüm beklediği sorunlar öncelik sırasına göre 

gündeme alınacak. Bununla birlikte komisyon, ihtiyaca bi-

naen sürekli toplanabilecek, toplu sözleşmeye dair hazırlık 

yapabilecek ve diğer kamu kuruluşlarıyla da irtibatlı olacak.

2018’in Aralık ayında gerçekleştirilen KPDK toplantısın-

da Genel Başkan Ali Yalçın, şu ifadeleri kullanmıştı: “Kurul 

toplantısının tarihinin ve gündeminin tarafların ortak çalış-

masıyla belirlenmesi ve KPDK gündeminin davet yazısıyla 

birlikte hem taraflarla hem de kamuoyuyla paylaşılması ge-

rekir. Böylesi bir süreci işletmek ve sonucu üretmek; varlığıy-

la önemli olan KPDK’nın yaptıklarıyla, kararlarıyla, kazanım 

üretme heyecanıyla değerli olmasına da hizmet eder. Bu 

nitelikleri haiz KPDK, kamu yönetimi, kamu personel siste-

mi, kamu görevlileri ve kamu görevlileri sendikacılığı zemini 

açısından katılımcı kurguyla, etkili sosyal diyalogla sorunu 

gören, çözüm üreten, vizyon geliştiren bir çalışma hayatı 

platformu olarak konumlandırılmış olur.”
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SIMA’nın (Portekiz Metal Endüstrileri Sendikaları Federasyonu) 12’nci Olağan Genel Kurulu ve 40’ıncı yıldönümü 
kutlamaları, Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Soner Can Tufanoğlu ve farklı ülkelerden emek hareketi 
temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Programda Soner Can Tufanoğlu, SIMA Genel Sekreteri José António 
Simões’iyle bir araya gelerek tebriklerini iletti.

Tufanoğlu, Portekiz’de SIMA’nın 12’nci Olağan Genel 
Kurulu’na Katıldı

Tufanoğlu, SIMA’nın 12’nci olağan genel kurulunun başarılı 

geçmesi temennisinde bulunarak şöyle devam etti: "Bu gü-

zel ülkeye ve çalışanlarına, Türkiye’den başta Genel Başkanı-

mız Ali Yalçın, Yönetim Kurulu üyeleri ve tüm emekçilerimizin 

selamlarını ve başarı dileklerini getirdim" dedi.

Memur-Sen Olarak Yerelden Evrensele 
Mücadelemizi Sürdürüyoruz

Konuşmasında Memur-Sen’in faaliyetlerinden bahseden 

Tufanoğlu, Memur-Sen olarak yerelden evrensele örgütlü bir 

mücadele verdiklerini belirterek, özelde kamu görevlilerinin 

haklarını savunduklarını, genelde ise dünyadaki adaletsizlik-

lere karşı seslerini yükselttiklerini belirtti.

Bu kapsamda birçok uluslararası program gerçekleştirdikle-

rini belirten Tufanoğlu, bunların son 3 yılda, 105 farklı ülke-

den 154 uluslararası konfederasyon ve 286 konfederasyon 

temsilcisinin katılımıyla, "İnsan, Emek ve Küresel Rekabet," 

ve ILO'nun 100. Yılı kapsamında Cumhurbaşkanı Recep 

Tayyip Erdoğan’ın da iştirak ettiği ve 107 ülkeden gelen 164 

konfederasyon ve 13 bölgesel yapının katıldığı “İşin Geleceği 

Konferansı” olduğunu söyledi.

Ayrıca konuşmasında Tufanoğlu, ulusal ve uluslararası dü-

zeyde emek hareketlerinin ortak bir şekilde hareket etmesi 

gerektiğine ve tüm adaletsizliklere karşı da ortak bir eylem 

planı geliştirmesinin önemine dikkat çekti.
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milletçe bu olaydan sonra kenetlenmesinin de 

mühim olduğunu aktaran Çatak, bu milletin ferdi 

olmaktan bir kez daha gurur duyduğunu söyledi.

kararınca insanların yanında olduğumuzu hisset-

tirelim düşüncesindeyiz” ifadelerini kullandı. 

Elazığ’da yaşanan depremin ardından tüm devlet 

yetkililerin bölgede olduğunu ve bunun son dere-

ce önemli olduğunu söyleyen Yalçın, bu noktada 

Memur-Sen olarak bölgede bulunan herkese min-

nettar olduklarını vurguladı. 

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı ise yaptığı 

konuşmada depremzedelere geçmiş olsun mesajı 

verdi. 

Çataklı, deprem afetinin yaşanmasının akabinde 

hemen bölgeye intikal edildiğini ve yaraların sa-

rıldığını ifade etti. Türkiye’nin milletçe bu olaydan 

sonra kenetlenmesinin de mühim olduğunu akta-

ran Çatak, bu milletin ferdi olmaktan bir kez daha 

gurur duyduğunu söyledi.

Memur-Sen Konfederasyonu, Elazığ ve çevre illerde meydana gelen depremin yaralarını sarmak için, Afet ve 
Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’na (AFAD) 500 bin TL’lik bağışta bulundu.

500 bin TL’lik çek, AFAD’ın genel merkezinde, Memur-Sen Genel 

Başkanı Ali Yalçın tarafından, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Ça-

taklı’ya takdim edildi. Programa Memur-Sen’e bağlı sendikaların 

genel başkanları ile AFAD yöneticileri de katıldı. 

Elazığ ve bölge illerde hissedilen depremden etkilenenlerin sa-

yısının fazla olduğunu ifade eden Yalçın, tüm etkilenen insanlara 

yanındayız mesajı verdiklerini anlattı. Memur-Sen ve Türkiye – 

AB KİK Heyeti olarak bölgede çeşitli temaslarda bulunduklarını 

kaydeden Yalçın, “Bölgede yaptığımız temasların ardından ger-

çekleştirdiğimiz durum değerlendirmesi neticesinde depremze-

deler için 500 bin TL’lik bir yardım yapma kararı aldık. Biz karınca 

kararınca insanların yanında olduğumuzu hissettirelim düşün-

cesindeyiz” ifadelerini kullandı. 

Elazığ’da yaşanan depremin ardından tüm devlet yetkililerin böl-

gede olduğunu ve bunun son derece önemli olduğunu söyleyen 

Yalçın, bu noktada Memur-Sen olarak bölgede bulunan herkese 

minnettar olduklarını vurguladı. 

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı ise yaptığı konuşmada 

depremzedelere geçmiş olsun mesajı verdi. 

Çataklı, deprem afetinin yaşanmasının akabinde hemen bölge-

ye intikal edildiğini ve yaraların sarıldığını ifade etti. Türkiye’nin 

Memur-Sen’den “Elazığ ve Malatya Yardım 
Kampanyası”na Destek
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Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın’ın da dahil olduğu Türkiye – AB KİK Heyeti Üyeleri depremin ardından 
yaraların sarılmaya başlandığı Elazığ’da taziyede ve temaslarda bulundu.

Aralarında Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın’ın da bulunduğu 

Türkiye - Avrupa Birliği Karma İstişare Komitesi Türkiye kanadı 

üyeleri, Elazığ’ın Sivrice ilçesinde Cuma günü meydana gelen; 

Elazığ ve Malatya’da toplam 41 vatandaşımızın yaşamını yitirme-

sine, 1.607 kişinin de yaralanmasına neden olan 6.8 şiddetindeki 

depremin merkezi Elazığ’da taziyede ve temaslarda bulundu.

Yalçın: Desteğimiz Sürecek

Beraberindeki heyetle birlikte arama-kurtarma çalışmalarının 

yapıldığı enkaz bölgesinde yetkililerden bilgi alan Yalçın, “Sivil 

Toplum Kuruluşları olarak desteğimiz sürecek, Devletimiz ilgili 

kurum ve kuruluşlarıyla deprem bölgesinde halkımızın ihtiyaçla-

rına cevap veriyor” dedi.

Yalçın, depremde eşini ve çocuğunu kaybeden 

kendisi ise enkazdan yaralı olarak çıkartılan Eği-

tim-Bir-Sen Elazığ Şube Denetle Kurulu Üyesi 

Hüseyin Civelek ve Eğitim-Bir-Sen üyesi Araştırma 

Görevlisi Yunus Arifoğlu’nu tedavi gördükleri has-

tanede ziyaret ederek taziyede ve geçmiş olsun di-

leğinde bulundu. Yalçın ve Türkiye-AB KİK üyeleri, 

daha sonra Elazığ AFAD Kriz Merkezi’nde İçişleri 

Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin 

Koca ve acil müdahale ekibi ile bir araya gelerek 

Elazığ’daki son durum hakkında bilgi aldılar. Me-

mur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın’a, Elazığ ve çevre 

illerin Memur-Sen il başkanları ve bağlı sendikala-

rın şube başkanları refakat etti.

Yalçın, Yaraların Sarıldığı Elazığ’da Ziyaretlerde Bulundu
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Arslan: En büyük trajedi insanlığın bu 
dramlara sessiz kalmasıdır

Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut 

Arslan ise yaptığı konuşmada İdlib’te insanlığın 

merhamet ve vicdan duygularının öldüğünü be-

lirterek “En büyük trajedi bu ölümlere karşı insan-

lığın sessiz kalmasıdır. Körfez savaşında bir kara-

batağın petrole bulanmış görüntülerini günlerce 

ekranlardan eksik etmeyenler, balinanın karaya 

vurmasını günlerce kurtarma operasyonuyla dün-

yaya anlatanlar her gün onlarca yüzlerce insanın 

katledildiğini görmüyor, duymuyorlar. Bizim bu-

radaki feryadımız, çağrımız insanlar ölmesin diye. 

Zalimler mazlumlara galebe çalmasın diye. Maz-

lumlar ve mağdurlar ayağa kalkıp zulme karşı kal-

kıp başarı elde etsin diye” şeklinde konuştu.

Cengiz: İdlib’te yaşananlar Suriye kri-
zinin en ağır olanıdır

Yardım Kampanyasının partner kuruluşlarından 

Memur-Sen Konfederasyonu ve Hak-İş Konfederasyonu, iş savaşın yoğun olarak yaşandığı İdlib’deki insani drama 
kayıtsız kalmadı. Türkiye’nin iki önemli emek örgütü, ortak bir yardım kampanyası başlattı. İki Konfederasyon 
İHH İnsani Yardım Vakfı, Deniz Feneri, Türk Kızılayı ve AFAD aracılığı ile "İdlib Yardım Bekliyor” çağrısıyla İdlib 
için bir yardım kampanyası başlattı. İlk aşamada 400 bin TL'lik bir bağışın gerçekleştirildiği kampanyanın açılışı, 
Memur-Sen Genel Merkezi'nde yapıldı.

Sivil Toplum Kuruluşlarından İdlib’e Yardım Çağrısı

Düzenlenen ortak basın açıklamasına Memur-Sen Genel Başkanı 

Ali Yalçın, Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Deniz Feneri Ge-

nel Başkanı Mehmet Cengiz, İHH Genel Sekreteri Durmuş Aydın, 

Türk Kızılayı Genel Başkan Vekili İsmail Hakkı Turun ve AFAD Baş-

kan Yardımcısı İsmail Palakoğlu katıldı.

Yalçın: Emperyal sömürü düzeni Müslümanlara 
soykırım uyguluyor.

Basın açıklamasında konuşan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yal-

çın, İdlib’te yıllardır insani bir dram yaşandığını belirterek, dünya 

kamuoyunun bu drama sessiz kaldığını söyledi. İdlib’te yaşanan-

ların ilk olmadığını vurgulayan Yalçın, “Emperyal sömürü düzeni, 

özellikle İslam beldeleri olmak üzere dünyanın her bir köşesine 

çöreklenmiş; kan emiyor, sömürüyor, Müslümanlara soykırım 

uyguluyor. Son 25 yılda savaşlarda 12,5 milyon Müslümanın ya-

şamını yitirmesi soykırım değil de nedir? İşte Arakan, Filistin, Irak, 

Bosna, işte Çeçenistan, Mısır, Yemen, Libya, işte Somali, Afganis-

tan, Orta Afrika, ve işte Suriye… Bunlar uzak geçmişe ait değil, 

hepimizin bizzat yaşayıp da gördüğü korkunç dramlar.” ifadele-

rini kullandı.
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kutluyorum. İlk kez böyle bir organizasyon İçinde 

değiller. İdlib dramların yaşandığı ilk yer değil ama 

son yer olması için hep birlikte hareket etmeliyiz. 

Milletimizin hamiyetperverliğini bu kampanyada 

da göstereceğine yürekten inanıyorum.” ifadelerini 

kullandı.            

Palakoğlu: İdlib’e duyarlı olmak vicda-
ni bir ödevdir

AFAD Başkan Yardımcısı İsmail Palakoğlu ise ko-

nuşmasında “Ne zaman bir insanlık krizi yaşandıy-

sa Memur-Sen ve Hak-İş duyarsız kalmadı. Mutlaka 

ses verdi. Bir hareket ortaya koydular. Daha önce 

de yaşanan insani krizlerde konfederasyonların 

çok ciddi katkılarını gördük. İdlib’de yaşanan kat-

liama karşı başlattıkları “insanlığa mesajın olsun” 

kampanyalarından dolayı çok teşekkür ediyorum. 

İdlib için duyarlı olmak, onların acısını hissetmek 

herkes için vicdani bir görevdir diye düşünüyorum. 

O yüzden bu kampanyayı anlamlı buluyoruz.” ifa-

delerini kullandı.

Konuşmaların ardından Memur-Sen Genel Baş-

kanı Ali Yalçın ve Hak-İş Genel Başkanı Mahmut 

Arslan 400 bin ₺’lik yardım çekini 4 kuruluşun tem-

silcilerine takdim ederken, salonda bulunanlar ise 

cep telefonlarından İdlib için SMS atarak yardım 

kampanyasını başlattı.

olan Deni Feneri Derneği adına konuşan Genel Başkan Mehmet 

Cengiz ise “Suriye’deki kriz son yüzyılda yaşanan en ağır krizler-

den bir tanesidir. İç savaşın 10. yılına giriyoruz. Bugün idlib’de ya-

şananlar Suriye krizinin en ağır olanıdır. Suriyeliler açısından İd-

lib artık son kale olarak görülüyor. İdliblilerin Türkiye’den başka 

sığınacakları bir limanları yok. Türkiye 10 yıldır vicdanını dünyaya 

haykırıyor. Bu yardım kampanyasında 2 konfederasyonun bulun-

muş olması yardım konusunda ne kadar duyarlı olduğumuzun 

en önemli göstergesidir. 2 konfederasyonun ülkemizde çok bü-

yük bir karşılığı var. Bu yüzden bu kampanyanın önemi de son 

derece büyük” ifadelerini kullandı.

Aydın: Bu çağrı başka kampanyalara da vesile 
olacaktır

İHH adına açıklamada bulunan Genel Sekreter Durmuş Aydın da 

sivil toplum kuruluşlarının yardım çağrılarının önemine değine-

rek “Memur-Sen ve Hak-İş’e bu kampanyayı düzenledikleri için 

teşekkür ediyoruz. İnanıyorum ki Türkiye’nin tüm kesimi bu kam-

panya ile idlib’in sesine kulak verecektir. Başka kampanyalara da 

vesile olacaktır” şeklinde konuştu.

Turunç: Milletimiz bu kampanyada da üzerine 
düşeni yapacaktır

Türk Kızılayı Genel Başkan Vekili İsmail Hakkı Turunç ise yaptığı 

konuşmada “Bu organizasyonu yapanlara çok teşekkür ediyo-

rum. İki konfederasyon da dünyanın neresinde problem varsa 

oraya giden kuruluşlar. Bu duyarlılıkları için hepsini yürekten 
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Küresel adaletsizliğe karşı ortak mücadele çağrısı 

yapan Yalçın, emek örgütlerinin her zamankinden 

daha fazla dayanışma içinde olmaları gerektiğini 

belirterek, “Dünyada nasıl terör varsa ve mücade-

le ederek nasıl onu yok etmek zorundaysak, aynı 

şekilde çalışma hayatındaki sıkıntıları, çelişkileri, 

zorbalıkları da birlikte görmeli ve mücadelemizle 

birlikte ortadan kaldırmalıyız” diye konuştu.

“Yeni Bir Düzeni, Yeni Bir Dünyayı Bir-
likte İnşa Edebiliriz”

Ortak mücadele alanlarının genişletilmesi ve kü-

resel çapta organize bir birliktelik önerisinde bu-

lunan Yalçın, “Biz insan olarak, emeğin tarafı ola-

rak, emek mücadelesinin öncüleri ve yürütücüleri 

olarak birlikte bakarsak, birlikte yaparsak, birlikte 

olursak, birlikte ses çıkarır, sözü birlikte haykırır-

sak; göz yaşımızın, acımızın, sızımızın azalacağı 

belki de yok olacağı, bir dünyayı bir düzeni, bir 

çalışma hayatı teori ve pratiğini inşa edebiliriz.” 

ifadelerini kullandı.

Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur’da Memur-Sen, Malezya Sendikalar Kongresi (MTUC), ITUC Asya Pasifik 
ve SESRİC'in ortak düzenlediği “Değişen Dünya Gelişen Sendikal Haklar Etkili Sendikacılık Temalı Uluslararası 
Konferans” 16 ülkeden 24 emek örgütü ve 60 sendika liderinin katılımı ile gerçekleştirildi.

Değişen Dünya Gelişen Sendikal Haklar: Etkili Sendikacılık 
Temalı Uluslararası Konferans Malezya’da Gerçekleştirildi

Küreselleşme ile birlikte hızla değişen dünyada, sendikacılığın 

geleceğini, emeğin yarını konuşmak ve ortak mücadele alanla-

rının genişletilmesi amacıyla düzenlenen uluslararası programa 

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Malezya MTUC Genel Baş-

kanı Abdul Halim Bin Mansor, Memur-Sen Genel Başkan Yardım-

cısı Mehmet Emin Esen, Malezya MTUC Genel Sekreteri Solomon 

Sandagran, İTUC Asia Pacific Proje Direktörü Patuan Samosi-

rituc, Memur-Sen dış ilişkiler uzmanları ile 16 ülkeden 24 emek 

örgütünün temsilcileri katıldı.

Konferansta konuşan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, emek 

için yeni bir yol arayışında olduklarını ifade ederek bir sistem kri-

zinin ortasında, bir değişim ve dönüşüm sancısının yaşandığı bir 

zamanda böylesi önemli bir toplantıyı tertip eden paydaşlara ve 

çatı kuruluşlara teşekkür etti.

“Bir taraftan özellikle neoliberal teorinin sadece maliyet hane-

sine yazdığı emeğin ve emekçinin konumunu tartışıyoruz, diğer 

taraftan ise, bir düzen oluşturma telaşındayız.” diyen Yalçın, bir 

tekstil işçisinin hikâyesini paylaşarak “Çalışma şartlarında zulüm 

varsa, ücrette, ülkede, kıtada ve yerkürede adalet imkânsızdır” 

şeklinde konuştu.
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“İnsanın İçinde Olmadığı Bir Gelecek Mümkün ve 
Muteber Değildir”

Yapay zekâ, otomasyon ve gelecek projeksiyonlarına da değinen 

Yalçın, insan faktörünün olmadığı bir geleceğin kabul edilemez 

olduğunu vurgulayarak “Yapay zekânın, insana tehdit olarak su-

nulduğu, otomasyonun, işgücü arzını ve talebini azalttığı, emek 

ücret ilişkisinin anlamsızlaştığı bir kâbusu hayal diye satmaya ça-

lışıyorlar, hatta gelecek olarak zihnimize empoze ediyorlar. Gele-

cekle ilgili ve insani bir kavramda insan yoksa onun fikri ve emeği 

yoksa, değil gelecek bugün diye bir kavrama ve duruma da sahip 

olamayız” şeklinde konuştu.

“Antartika’da Eriyen Buzu Önemseyen Sermaye 
Sömürülen İnsanı da Önemsesin”

“Biz istiyoruz ki, Antarktika’da eriyen buzu önemseyen ‘sermaye’, 

Afrika’da, Asya’da, Avrupa’da sömürülen insanı da önemsesin.” 

diyen Yalçın, “Biz istiyoruz ki, dünyanın fırsatları ve imkânları 

Londra’ya New York’a, Cenevre’ye, Brüksel’e, Amsterdam’a zen-

ginlik yağmuru; Filistin’e, Şam’a, Kabil’e, Bağdat’a, Mogadişu’ya 

fakirlik ve ölüm kasırgası olarak yağmasın. Biz istiyoruz ki, Nor-

veç’te daha iyi yaşamanın hesabı yapılırken, Sudan’da, Soma-

li’de, Bangladeş’te ‘azıcık daha yaşamanın’ hesabı yapılmasın. 

Biz istiyoruz ki, vekalet savaşları için terör örgütlerine tırlarla silah 

aktaranlar hayatta ve ayakta kalabilmek için su arayan, ekmek 

arayan, iş arayan milletlere bir kez olsun insanlık göstersinler. 

Sendikacılık, tam da budur” şeklinde konuştu.

Konuşmasının sonunda, “iyi ki bir aradayız, iyi ki aynı yoldayız, 

iyi ki emeğin tarafındayız.” diyen Yalçın, “Yaşasın emeğin ‘evren-

sel dayanışması’ Yaşasın emeğin ‘emperyalizm ve küreselcilikle 

onurlu mücadelesi’” diyerek sözlerini noktaladı.

Program Panellerle Tamamlandı

Konuşmaların ardından gerçekleştirilen paneller-

de ise sendikacılığın geleceği ve emek dünyasının 

yarını masaya yatırıldı. “Dünyanın Yeni Düzen Ara-

yışı”, “Sendikacılık ve Diplomasi” başlıklı panel-

lerde farklı ülkelerden sendikacılar konuya ilişkin 

görüşlerini ve önerilerini paylaştılar.

Sendikacılık ve Diplomasi başlıklı panele Me-

mur-Sen Dış İlişkiler Koordinatörü Osman Timur-

taş moderatörlük ederken “Dünyanın Yeni Düzen 

Arayışı” başlıklı panelde Memur-Sen Genel Baş-

kan Yardımcısı Mehmet Emin Esen katılımcı ola-

rak yer aldı.

Esen, burada yaptığı konuşmada küresel gelir 

adaletsizliğe vurgu yaparak, Dünyadaki en zengin 

42 kişinin mal varlığı, dünya nüfusunun %50’sine 

tekabül eden 3,6 milyar insanla eşittir; “En zengin 

10 ülkenin geliri de en fakir 10 ülke gelirinin tam 

77 katıdır. Küresel adaletsizliğin bu kadar rahat-

sız edici boyutlarda olması ve servetin bu kadar 

adaletsiz paylaşımı beraberinde yoksulluk, çatış-

malar, açlık gibi başka sosyal problemlerin ortaya 

çıkmasına neden oluyor” şeklinde konuştu.

Küresel adaletsizliğin organize bir adaletsizlik 

olduğunu vurgulayan Esen, “Kapitalist mevzu-

at üstünlerin ve güçlülerin hukukunu bize dikte 

etmektedir. Yani mevzuat güçlülerin bekası için 

oluşturulmuştur. Bizim, bu sistemi aşmamız için 

kavramlardan, hukuk düzeninden haberdar ol-

mamız gerekiyor. Bizim bu sistemle mücadele et-

memiz için geniş kitlelerin haklarının bizzat huku-

ki düzen tarafından gasp edildiğini geniş kitlelere 

anlatmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.
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Kurtulmuş: Bu Mücadele Türkiye İçin 
Büyük Bir Başarı Öyküsüdür

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş 

ise yaptığı konuşmada, “Memur-Sen’i ve Bem-Bir-

Sen’i kuruluşundan itibaren yakından takip eden 

birisi olarak söyleyebilirim, Bu mücadele Türkiye 

için büyük bir başarı öyküsüdür.” ifadelerini kul-

landı. 

“Zor şartlar altında ihlasla, azimle çalışarak Me-

mur-Sen'in ve Bem-Bir-Sen'in bugünlere gelme-

sinde emeği geçen Mehmet Akif İnan, İbrahim Ke-

resteci başta olmak üzere ahirete irtihal edenlere 

rahmet diliyorum.” şeklinde konuşan Kurtulmuş, 

“10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü de kutluyo-

rum. Türkiye'nin en büyük güçlerinden birisi öz-

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü ve Bem-Bir-Sen’in 26. Kuruluş yıldönümünde, Bem-Bir-Sen’in Merhum Genel 
Sekreteri İbrahim Keresteci anısına düzenlenen 10. İbrahim Keresteci Basın Ödülleri Memur-Sen Genel Başkanı Ali 
Yalçın, AK Parti Genel Başkan Vekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, Belediye Başkanları, Milletvekilleri, Memur-Sen’e 
Bağlı Sendikaların Genel Başkanları ve Yönetim Kurulu Üyeleri ve çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleştirildi.

10. İbrahim Keresteci Basın Ödülleri Sahiplerini Buldu

Ödül töreninde bir konuşma gerçekleştiren Memur-Sen Genel Baş-

kanı Ali Yalçın, 10 Ocak vesilesiyle Çalışan Gazeteciler Günü’nde İb-

rahim Keresteci adına böyle bir organizasyonun her yıl yapılıyor ol-

masını çok anlamlı bulduğunu ifade ederek İbrahim Keresteci’nin 

örnek bir dava adamı, vefakar bir sendikacı olduğunu söyledi.

Memur-Sen ve bağlı 11 sendikasının kuruldukları günden bu-

güne kamu görevlilerinin emeğini savunma noktasında göster-

dikleri gayretin tarihe not düşüldüğünü vurgulayan Yalçın “Me-

mur-Sen'in geride bıraktığı çeyrek asırda çok ciddi zorlukları 

göğüsleyerek, sebat ve sabırla yolculuğunu devam ettirdiğini 

belirtti. Bugün gelinen noktada çalışanlar için önemli kazanımlar 

elde etmeye, ülkenin demokratikleşmesinde, vesayetin tasfiye 

edilmesinde en omurgalı duruşu Memur-Sen'in göstermektedir. 

Memur-Sen, millet iradesinin güçlü olması noktasında, zor za-

manda adam gibi durarak, milletten ve milletin değerlerinden 

yana sendikacılık yaptığının altını çizdi.
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gür ve milli bir basındır. Türkiye'nin milli menfaatlerinin yanında 

olan, 15 Temmuz darbe teşebbüsü öncesi ve sonrasındaki bütün 

süreçlerde milli iradenin yanında duran basın mensuplarına te-

şekkür ediyorum.” dedi.

Uslu: Emeğin ve Hakın Mücadelesini Hakkıyla Ye-
rine Getirmeye Çalıştık

Ödül töreninin açış konuşmasını gerçekleştiren Memur-Sen Ge-

nel Başkan Yardımcısı ve Bem-Bir-Sen Genel Başkanı Levent Uslu 

ise sendikanın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'ne denk gelen 

kuruluş yıl dönümüyle bugün 26 yılını geride bıraktığının altını 

çizdi. Basın ödülleri töreninin bir anma, vefa programı olduğunu 

belirten Uslu, 7 güzel adamdan biri olan Memur-Sen'in kurucu 

Genel Başkanı Mehmet Akif İnan'ı da rahmet ve minnetle yâd et-

tiğini söyledi. 

Ödüllerin takdim edilmesinin ardından Bem-Bir-

Sen’in 26’ıncı kuruluş yıldönümü vesilesiyle pasta 

kesildi. Gecede 18 farklı medya kuruluşundan 21 

gazeteci ödüle layık görüldü. Gazetecilere ödül-

lerini Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan 

Kurtulmuş, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 

Bem-Bir-Sen Genel Başkanı ve Memur-Sen Genel 

Başkan Yardımcısı Levent Uslu verdi.
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Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, özellikle CHP ve HDP'li belediye başkanlarının belediyelerde 
çalışan sözleşmeli memurların iş akitlerini yenilemeyerek işten atmalarına tepki gösterdi. Yalçın, 31 Mart 
seçimleri öncesi "kimsenin ekmeği ile oynamayacağız" diyen siyasi partilerin sözlerinde durmadıklarını 

belirterek, "Emekçinin ekmeği ile oynayan hiç kimse şimdiye kadar iflah olmadı. Bugün bunu yapanlar 
da iflah olmayacaklar" dedi.

31 Aralık Bİnlerce Emekçİ İçİn 
Soykırıma Dönüşmek Üzere
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tr Genel Yayın Yönetmeni İsmail Uğur’un sorularını 

cevapladı. Belediyelerdeki kıyımlara dikkat çeken 

Yalçın, 31 Aralık’ın binlerce emekçi için “soykırıma” 

dönüşmek üzere olduğunu ifade etti.

31 Aralık İçin Tebligatlar 
Yola Çıktı
"31 Mart seçiminden önce 'Mart'ın sonu bahar' 

demişlerdi ama emekçiler için Mart'ın sonu 

kara kış oldu" diyen Yalçın, "Önceki hafta 

Şırnak'taydım. HDP'li Silopi Belediyesi'nin 

tebligatlarını gösterdiler. Bilecik Belediyesi'nden 

tutun da Ceyhan Belediyesi'ne kadar her tarafta 

tebligatlar yola çıktı. Eğer önlem alınmazsa bu 

arkadaşlarımız için 31 Aralık tarihi bir kâbus olarak 

yaklaşıyor. Sadece dokuz günlük bir süre kaldı" 

ifadelerini kullandı.

Verilen Namus Sözleri 
Çabuk Unutuldu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 31 

Mart'tan önce verdiği namus sözünü hatırlatan 

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, "Sayın 

Kılıçdaroğu seçimlerden önceki süreçte emekçinin 

başını yaslayabilecekleri, dara düştüklerinde 

kapıyı çalabilecekleri yer olarak kendilerini 

göstermişti. Çok iri sözler ortaya koyarak seçimlere 

girdiler ama ortaya koydukları o iri sözlerin hepsi 

unutuldu. Bugüne kadar Bolu'daki 'Emek ve 

Adalet Yürüyüşü'müz ve Antalya ile Eskişehir'deki 

eylemlerimizle arkadaşlarımızın arkasında 

durduk" şeklinde konuştu.

31 Aralık Binlerce Emekçi İçin 
Soykırıma Dönüşmek Üzere
"31 Aralık'ta sözleşmelerini feshetmeye 

hazırlandıkları arkadaşlarımız belediyenin değil 

devletin memurları" ifadelerini kullanan Yalçın, 

şöyle konuştu: "Siyasi partiler kamu görevlilerini 

kendi elemanları olarak değil, devletin memuru 

olarak görmek zorunda. Burada 'benim 

arkadaşım, benim memurum olsun' anlayışı var. 

Bu yaklaşımı kabul edemeyiz. Belediyeler her 

el değişiminden sonra emekçilerin değiştiği bir 

ortama dönüşürse burada işler sağlıklı yürümez. 

Altı yıldır çalışarak alın teri ile hizmet eden 

adama ne oldu ki 31 Mart'tan sonra eline tebligat 

tutuşturuldu? 31 Aralık şu anda binlerce emekçi 

için soykırıma dönüşmek üzere."

Sayın Cumhurbaşkanımız 
Müdahale Etmeli
Ali Yalçın sözlerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 

Erdoğan'a çağrıda bulunarak tamamladı: 

"Sayın Cumhurbaşkanımızın bu duruma 

müdahale etmesi gerekir. Bu arkadaşlarımızın 

kadroları verilmezse binlerce insan ekmeksiz 

kalacak. Onların yerini de militan yandaşları 

ile dolduracaklar. 'Memur-Sen Başkanı üyeleri 

için endişe ediyor.' diye düşünenler olabilir. Bu 

arkadaşlarımızın hepsi benim üyem de değil. 

Ben tüm emekçiler için endişe ediyorum. Yusuf 

Has Hacib, 'Ömür değil, emek azizdir.' der. CHP 

ve HDP'li belediyeler kendilerince bir yöntem 

geliştirmiş. Çalışanları baskı ile başka sendikaya 

aktarıyorlar. Tepkinin önüne geçebilmek için 

oradayken çıkartıyorlar."
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tüm üniteleri ile üretim bantlarını kurmaya geldi 

sıra. Kısacası kafa yiğitler başardı şimdi sıra baba 

yiğitlerde.” diye konuştu. 

Yeni Türkiye’yi Eski Sendikal Anlayışlarla 
Gerçekleştirmek Mümkün Değil

Yalçın konuşmasının devamında TİSK’in vizyo-

ner çalışmalarından dolayı tebrik ederek, “Sayın 

başkanın açış konulmasında ortaya koyduğu yeni 

vizyonu bir fırsat olarak görüyorum. Genç, dina-

mik bir başkan olarak yenilikçi yaklaşımını son 

derece takdir ettiğimizi, Türkiye’nin yeni vizyonu 

ile uyumlu tarzın Türkiye’nin geleceğine katkı su-

nacağını düşünüyoruz.” ifadelerini kullandı.

Memur-Sen’in emek dünyasındaki yerine dik-

kat çeken Yalçın, “Biz iş gören kesiminin kamuda 

örgütlü yapısı olarak, iş görenleri örgütlenirken 

Cumhurbaşkanının “babayiğitler” dediği işadam-

larının örgütlü sendikal yapısı olan TİSK’i, TOBB’u 

ve TESK’i örnek vererek ‘Bu ülkede işverenler, ba-

balar örgütlü de hocalar neden örgütlü değil di-

yerek bir sendikal bilinci uyandırdık ve geldiğimiz 

nokta itibariyle 1 milyonu aşkın sayımızla örgütlü 

gücümüz ile meselelerimize sahip çıkar noktaya 

geldik.” diye konuştu.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nun Ankara’da gerçekleştirilen 
27. Genel Kurulu’na katıldı. 

Yalçın TİSK 27. Olağan Genel Kurulu'na Katıldı

TİSK’in Ankara’da bir otelde gerçekleştirilen Genel Kuruluna Aile, 

Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Me-

mur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, TİSK Yönetim Kurulu Başkanı 

Özgür Burak Akkol, İşçi ve işveren sendikalarının temsilcileri ve 

emek dünyasından çok sayıda isim katıldı.

Konuşmasının başında dün tanıtımı gerçekleştirilen yerli otomo-

bile değinen Yalçın, “Türkiye dün yeni vizyonunun önemli para-

metrelerimden olan yerli otomobil konusunda tarihe kayıt düş-

tü. Önemli bir adım atarak dünyada geleceğin teknolojilerinden 

olan elektrikli otomobil piyasası için büyük bir adım atmış oldu. 

Cumhurbaşkanımızın Türkiye’nin yeni vizyonunu ifade eden yerli 

otomobil konusunda aykırı kafalara, yeteneklere, babayiğitlere 

çağrısı olmuştu. Prototip dün kamuoyuna tanıtıldı cins kafalar, 

kafa yiğitler sınıfı geçti. Tüm toplumu heyecanlandıran herkesin 

beğenisini toplayan iki model kamuoyuna sunuldu. Şimdi işin 

önemli kısmı başlıyor. Teknolojik altyapısı ile otomobilin teknik 



Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, konuk olduğu TRT Haber ekranlarından sözleşmeli belediye 
çalışanları için çağrıda bulundu. Yalçın, 31 Aralık öncesinde çok sayıda sözleşmeli personele 

tebligat gönderilip iş akdinin feshedildiğini belirterek bir kez daha iş güvencesi vurgusu yaptı.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın  
TRT Haber’e Konuştu

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, TRT Haber’de 

konuk olduğu haber kuşağında yerel seçimlerden 

bu yana devam eden işten çıkarmalarla ilgili çağrıda 

bulundu. “31 Mart Yerel Seçimleri ile birlikte emek 

kesimi olarak çok stresli bir süreç yaşadık.” diyen 

Yalçın, “O tarihten bu yana hem işçi hem de memur-

ların işlerine son veriliyor. El değiştiren belediyelerde 

yaşanan bu emekçi kıyımı kabul edilebilir değil. Bir 

kişinin bile ekmeğini kaybetmesine müsaade edil-

memeli buna izin verilmemeli.” ifadelerini kullandı.

Belediyelerde sözleşmeli olarak çalışan personel-

lerin özellikle el değiştiren belediyelerde işten çıka-

rıldıklarına dikkat çeken Yalçın, “Birçok işçi işinden 

edildi, birçok belediyede çalışan 5393’e tabi beledi-

yedeki memur statüsündeki sözleşmeli arkadaşımız 

işinden edildi. 31 Mart seçimlerinden sonra eline iki 

satır yazı tutuşturulup 'Görülen lüzum üzerine işini-

ze son verilmiştir.' denilerek belediye başkanının iki 

dudağı arasında emekçilerin ekmekleri ellerinden 

alındı. Bunun kabul edilebilir yanı yok. Şimdi de 31 

Aralık’a yaklaşıyoruz. 31 Aralık itibariyle şu an tebli-

gatlar çıkarılmış durumda. İki satır yazı var.' 31 Aralık 

itibariyle 5993’e tabi personel olarak işinize son veri-

lecektir. Bilgilerinize. ' Bu kadar kısa bir şekilde kişi-

nin ekmeği elinden alınıyor.” diye konuştu.

Siyasi partilere ve iktidara da çağrıda bulunan Yalçın, 

“Bu konuda bütün siyasete çağrımız şudur; samimi 

olun siyaseten değil hakikaten durun. Bir an önce bu 

konudaki hoyratlığın önüne geçin insanları güvence-

siz bırakmayın.” dedi.

İşten çıkarmaların sözleşmeli istihdam türünde kay-

naklandığını belirten Yalçın, “Sözleşmeli istihdama 

ilişkin itirazımız uzun süredir devam ediyor. Bu söz-

leşmeli istihdamın sıkıntısı da bu. Çünkü kişiye göre 

kişinin iki dudağı arasına sıkıştırılmış bir istihdam bi-

çimi her zaman bu tehlikeyi beraberinde getirecek. 

Çalışan kadrolu olmalı. Sözleşmeli istihdam son bul-

malı.” diyerek bir kez daha güvence konusunun altını 

çizdi.
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Yedi Güzel Adam’ın aksiyoneri, şair-yazar, Memur-Sen Kurucu Genel Başkanı Mehmet Akif İnan’ın hatırasını 
yaşatmak adına bu yıl ilk kez düzenlenen Mehmet Akif İnan Ödülleri, Memur-Sen Genel Merkezi’nde gerçekleştirilen 
ödül töreni ile sahiplerini buldu.

ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU

Ödül törenine Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Prof. 

Dr. Mustafa Şentop, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 

Kamu Denetçiliği Kurumu Başkanı Şeref Malkoç, Büyük 

Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Hak-İş Genel 

Başkanı Mahmut Arslan, Mehmet Akif İnan Vakfı Yönetim 

Kurulu Başkanı Ahmet Özer, Demokratip Sol Parti Genel 

Başkan Yardımcısı Uğur Gürel, Hür Dava Partisi Genel Sek-

reteri Şehzade Demir, Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. 

Asım Balcı, İnan’ın kardeşleri Ali Mithat İnan, Mustafa İnan 

ve Ahmet İnan, Mehmet Akif İnan’ın arkadaşları ve seven-

leri ile çok sayıda davetli katıldı.

Şentop: Akif İnan Bugünleri Görseydi   
Memur-Sen’le İftihar Ederdi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop yap-

tığı konuşmada, fikir dünyamızın ve entelektüel camiamı-

zın öncülerinden olan Mehmet Akif İnan adına gerçekleş-

tirilen bu ödül törenini kıymetli bulduğunu ifade ederek, 

“Merhum İnan Memur-Sen’in kurucusu idi. Memur-Sen 

aradan geçen yıllarda gelişti büyüdü ve bugün 1 milyo-

nu geçen sayısıyla Türkiye’nin en büyük emek hareketi 

oldu. Merhum Akif İnan, bugünleri görseydi şüphesiz Me-

mur-Sen’le iftihar ederdi” diye konuştu.



Ocak 2020

109Memur-Sen Bülten 2020

Yalçın: İnan'ın Kurduğu Emek Hareketi, 
Akademik Hizmet Sendikacılığının Markası Oldu

Ödül töreninde konuşan Memur-Sen Genel Başkanı Ali 

Yalçın, Mehmet Akif İnan’ın bilgiyi, düşünceye; düşünce-

yi, fikre; fikri, eyleme; eylemi, kutlu sefere dönüştürme 

gayretiyle farkını ortaya koyduğunu belirterek başladı-

ğı konuşmasında “Öyle bir insan ki; düşünceye ve fikre 

adanmış bir hayat yaşadı. Öyle bir irade ki; Çağı ve erdemi 

kuşanmış ehliyetiyle yol açtı, yol aldı. Öyle bir teslimiyet 

ve samimiyet ki; misyona sadakatte şahsiyetiyle, idrak ve 

şuur noktasında kemalatıyla örnek ve öncü oldu. Öyle bir 

mensubiyet ki; Kalemini ve kelamını medeniyet davasına 

adadı. 

Öyle bir aksiyoner kararlılık ki; Bütün bildiklerini ve yap-

tıklarını kenara koyup, emek hareketi lideri oldu ve kurdu-

ğu emek hareketi akademik hizmet sendikacılığı markası 

oldu.” ifadelerini kullandı.

Akif İnan’ın bu toprakların, fikir dünyamızın, kadim mede-

niyetle yeniden bağ kurma çabasının aydını ve aydınla-

tıcısı olduğunu söyleyen Yalçın, “Yaşadığını yazan, yazdı-

ğını yaşayan, bilme azmi ve bulma kararlılığıyla yol alan 

müellif, muallim ve münevver bir şahsiyettir kurucu Genel 

Başkanımız.” şeklinde konuştu.

Özer: İnan Daima    
Birleştirici Bir Lider Olmuştur

Programın açış konuşmasını gerçekleştiren Mehmet Akif 

İnan Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Özer ise Meh-

met Akif İnan adına verilen ödüllerin bir misyonun hatır-

latıcısı olacağını belirterek, programa iştirak eden katılım-

cılara teşekkür etti.

Akif İnan’ın sağlığında topladığı gibi vefatında da insanla-

rı toplayıcı ve birleştirici olduğunu kaydeden Özer, “İnan, 

yaşamıyla da vefatıyla da bıraktığı eserleriyle de daima 

birleştirici bir lider olmuştur. Akif İnan bizlere sendika-

cılıkta iyiliği, mazlum sesi olmayı, emeğin savunucusu 

olmayı, kırmadan ve dökmeden sendikacılık yapılabile-

ceğini gösterdi. Bu tavrıyla hocamız sendikal camiaya iz 

bırakmış bir isim olmuştur” diye konuştu.
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Gündoğdu: Akif İnan’ın En Büyük Mirası 
Memur-Sen’dir

Programda konuşan Memur-Sen Onursal Başkanı Ahmet 

Gündoğdu, Akif İnan’ın en büyük mirasının Memur-Sen 

gibi bir eser olduğunu ifade ederek Memur-Sen ve Hak-

İş’in kuruluşunun sendikal camiaya en büyük katkı ol-

duğunu ifade etti. Memur-Sen’in en büyük avantajının, 

doğru zamanda ve doğru yerde kurulmak olduğunu 

söyleyen Gündoğdu, Memur-Sen’in Akif İnan’ı anmada 

“Mehmet Akif İnan Ödülleri” programıyla farklı bir pers-

pektif geliştirdiğini ve tarihe de not düştüğünü kaydetti.

Gündoğdu, İnan’ın diğer bir mirasının da örgütlü vesa-

yete karşı örgütlü bir şekilde mücadele etmek olduğunu 

söyledi. Gündoğdu sözlerini programı düzenleyen Me-

mur-Sen ve Mehmet Akif İnan Vakfı’na teşekkür ederek 

tamamladı.

6 Kategoride Ödüller Sahiplerini Buldu

Protokol konuşmalarının ardından geçilen ödül törenin-

de 6 dalda ödüller sahiplerine verildi. Başarı ve Teşvik 

kategorisinde Meryem Elif İyin, Çalışma Hayatı ve Emek 

kategorisinde ‘Hizmet-İş Sendikası’, Uluslararası Değer 

kategorisinde Mabid Ali Muhammed Al Jarhi, Kültür, Sa-

nat ve Edebiyat kategorisinde Ersin Nazif Gürdoğan, Üs-

tün Hizmete Vefa kategorisinde Musa Çağıl ödüle layık 

görüldü. Diyarkabır’da dağa kaçırılan çocuklarına kavuş-

mak umuduyla Kasım ayından bu yana oturma eylemin-

de bulunan Diyarbakır Anneleri ise Jüri Özel Ödülü’ne 

layık görüldü. Ödüle layık görülen isimlere ödüllerini; 

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve TBMM Başkanı 

Mustafa Şentop takdim etti.

Öte yandan Jüri Özel Ödülü’ne layık görülen Diyarbakır 

Anneleri’nin ödülü, Diyarbakır’a gidilerek bizzat takdim 

edilecek. Ödül töreninde; Akif İnan kitaplarına katkıda 

bulunan yazarlara da teşekkür plaketi takdim edildi.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Memur-Sen heyetini Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti. 
Görüşmede kamu görevlilerinin talep ve beklentileri, Memur-Sen ve bağlı sendikaların kendi alanlarına dair 
sorun tespitleri ve çözüm önerileri ile çalışma hayatına ilişkin diğer başlıklar ele alındı.

Memur-Sen Heyeti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Ziyaret Etti

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

Genel Sekreteri ve Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, Me-

mur-Sen Genel Başkan Yardımcısı ve Bem-Bir-Sen Genel Başkanı 

Levent Uslu, Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı ve Toç Bir-Sen 

Genel Başkanı Hüseyin Öztürk, Memur-Sen Genel Başkan Yardım-

cısı Mehmet Emin Esen, Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı ve 

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

Genel Başkan Yardımcısı ve Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet 

Bayraktutar, Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı ve Bayındır Me-

mur-Sen Genel Başkanı Soner Can Tufanoğlu ile Eğitim-Bir-Sen 

Genel Sekreteri Latif Selvi, Büro Memur-Sen Genel Başkanı Metin 

Yılancı, Ulaştırma Memur-Sen Genel Başkanı Kenan Çalışkan, Birlik 

Haber-Sen Genel Başkanı Ömer Budak ve Kültür Memur-Sen Ge-

nel Başkanı Mecit Erdoğan'dan oluşan Memur-Sen Heyeti, Cum-

hurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı makamında ziyaret etti.

Görüşmede Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra 

Zümrüt Selçuk, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıe-

roğlu ve Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Başkan 

Vekili Prof. Dr. Vedat Bilgin de yer aldı.

Oldukça samimi bir havada gerçekleşen görüşmede 5.Dönem 

Toplu Sözleşme süreci ve teklifler, KPDK görüşmeleri ve taleple-

ri ile kamu personel sistemine dair sorun ve çözüm 

noktasında gündem olan konu başlıkları ele alındı. 

KPDK başta olmak üzere Yetkili Emek Örgütleriyle 

Kamu İşveren Heyetini bir araya geldiği sosyal diya-

log mekanizmalarının daha işlevsel ve çözüm üretir 

hale getirilmesi noktasında ortak karara varıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Memur-Sen’in faaliyetle-

rini önemsediklerini, birçok konudaki sivil inisiyatif 

odaklı çabalarını ve insani gayretlerini takdir ettik-

lerini, kamu personel sistemi ve kamu görevlilerine 

dair teklif ve taleplerini de kayda değer gördüklerini 

dile getirerek ziyaretten memnuniyet duyduğunu 

ifade ederek Memur-Sen heyetine teşekkür etti.
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Dünyanın Her Bölgesinden Gelecek 
Sendikacılarla 1 Mayıs’ta Ankara'dayız 

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nün Ankara’da 

uluslararası sendikacıların da katılımı ile gerçek-

leştirileceğini ifade eden Yalçın, “Bu yıl 1 Mayıs’ta 

Ankara’da olacağız. Daha önce 5 ayrı dönemde 

Uluslararası Sendikacılık Sertifika Programı ile 

ülkemizde misafir ettiğimiz sendikacıları 1 Ma-

yıs’ta düzenleyeceğimiz uluslararası bir kongre 

ile yeniden bir araya getireceğiz. Hacı Bayram 

Veli Üniversitesi ile birlikte organize edeceğimiz; 

akademisyenler, sendikacılar, ekonomistler ve bu 

konuda çalışan uzmanlarla dünyadaki emek ve iş 

hayatını konuşacağımız bir program ile 1 Mayıs’ı 

bu yıl farklı bir şekilde icra etmiş olacağız.” şeklin-

de konuştu.

Memur-Sen ve bağlı 11 sendikanın yönetim kurullarının katıldığı Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Toplantısı 
Memur-Sen Genel Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Memur-Sen Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Toplantısı 
Ankara'da Gerçekleştirildi

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde gerçekleştirilecek olan 

Uluslararası Konferans ile 6 Ocak’ta ilki gerçekleştirilecek olan 

Mehmet Akif İnan Ödülleri programının görüşüldüğü Başkanlar 

Kurulu toplantısında üye çalışmaları, sendikaların sahadaki ça-

lışmaları, sendikalardan gelen talep ve beklentilerin de masaya 

yatırılarak önümüzdeki dönemde izlenilecek yol haritası konu-

şuldu.

Toplantıda kısa bir konuşma yapan Memur-Sen Genel Başkanı 

Ali Yalçın, “Yeni bir yıla, yeni bir döneme girdik. Geçen yıl almış ol-

duğumuz mesafeyi bu yıl geçmemiz, adeta kendimizle yarıştığı-

mız sendikal mücadelede çıtayı çok daha yukarılara çıkarmamız, 

gayret ve fedakarlıkta düzeyi ufukların ötesine taşımamız gere-

kiyor. Memur-Sen’in kapasitesini arttırmanın, örgütlülüğümüzü 

büyütmenin her zamankinden daha önemli olduğu bir dönem-

deyiz. Bu nedenle sahada yapacağımız her türlü çalışmayı özen-

le, özveriyle yapmamız gerekiyor.” dedi. 
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Çalışma hayatı ve kamu görevlilerinin sıkıntı ve taleplerinin gündeme geldiği toplantıda Genel Başkan Yalçın, Bakan Sel-
çuk’a mevcut durum ile ilgili bilgilendirmelerde bulundu. Memur-Sen olarak kamu görevlilerinin taleplerini her fırsatta 
gündeme getirdiklerini ifade eden Yalçın, bunların çözümü için de gayret sarf etmeye devam edeceklerini kaydetti.

19 Aralık’ta gerçekleştirilecek olan Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) toplantısı öncesinde teklif ve ön değerlendir-
melerin de yapıldığı toplantıda; sözleşmelilerin kadroya geçiş talebi, Yardımcı Hizmetler Sınıfı çalışanlarının (YHS) Genel 
İdare Hizmetler Sınıfı’na (GİH) geçiş beklentisi, 4/C’den 4/B’ye geçen çalışanların sorunları, 3600 Ek Gösterge konusundaki 
vaat ve beklentiler, gelir vergisi ve 4688 sayılı Kanuna dair değişim talepleri de görüşüldü.

Yalçın, ziyaretinden ötürü Bakan Selçuk’a ve heyetine de teşekkürlerini iletti. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı 
Zehra Zümrüt Selçuk ise kabullerinden ötürü Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın şahsında tüm Memur-Sen ailesine 
teşekkür ettiğini söyledi.

Memur-Sen’in çalışmalarını önemli bulduklarının altını çizen Selçuk, gerek yurt içinde gerekse yurt dışında gerçekleştir-
dikleri programlarla Memur-Sen’in emek dünyasında önemli bir işlev üstlendiğini ifade etti.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Memur-Sen Yönetim Kurulu üyeleri, Memur-Sen’e bağlı 11 sendikanın genel 
başkanları ve Memur-Sen bünyesinde faaliyet gösteren komisyonların başkanları, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler 
Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve Bakan Yardımcısı Ahmet Erdem’i genel merkezde ağırladı.

Bakan Selçuk’tan Memur-Sen’e Ziyaret
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çekleştirdik, gerçekleştirmeye de devam ediyoruz. 

Bu programlarla, dilimiz, dinimiz, renklerimiz bir-

birinden farklı olsa da gözyaşımız ve terimiz aynı 

mottosuyla emek etrafında örgütlü olmanın öne-

minin bilinciyle işbirliği ve diyaloğun artırılmasını 

hedefliyoruz” diye konuştu.

Sarıeroğlu: Sivil Toplum 
Kuruluşlarına Çok Önem Veriyoruz

AK Parti Sivil Toplum ve Halkla İlişkilerden sorum-

lu Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili 

Jülide Sarıeroğlu ise konuşmasında, AK Parti ola-

rak sivil toplum alanına çok önem verdiklerini ifa-

de ederek Memur-Sen’in özverili çalışmalarını da 

dikkatle takip ettiklerini ifade etti.

Memur-Sen’in sivil toplum anlayışını önemsedik-

lerini kaydeden Sarıeroğlu, Memur-Sen’in özellik-

le demokratikleşme ve özgürleşme noktasındaki 

eylem ve söylemlerinin büyük Türkiye hedefleri 

için oldukça kıymetli olduğunu söyledi.

Memur-Sen Ziyaretler 2020

Çalışma hayatı ve sivil toplum alanına ilişkin istişarelerin gerçek-

leştirildiği görüşmede Genel Başkan Ali Yalçın, ziyaretlerinden 

ötürü Sarıeroğlu’na ve heyetine teşekkürlerini iletti.

Memur-Sen hakkında bilgi veren Genel Başkan Yalçın, hem ge-

nelde hem de 11 hizmet kolunda yetkili olduklarını ayrıca Me-

mur-Sen Kadınlar Komisyonu, Genç Memur-Sen, Emekli Me-

mur-Sen ve Engelliler Komisyonu olmak üzere 4 komisyonlarının 

bulunduğunu ifade etti.

1 Milyon Üye Sayısını Aşarak Türkiye’nin En 
Büyük Emek Hareketi Haline Geldik

Memur-Sen olarak Türkiye’nin demokratikleşme noktasında at-

tığı tüm adımlara destek verdiklerini, darbe girişimi ve vesayet 

girişimlerine de karşı durduklarını aktaran Yalçın, “Daima milleti-

mizden yana tavır takındık ve milletimizin teveccühüyle 1 milyo-

nu aşarak Türkiye’nin en büyük emek hareketi haline dönüştük” 

ifadelerini kullandı.

Konuşmasında Toplu Sözleşme tarihine de değinen Yalçın, bu 

zamana kadar 5 toplu sözleşmeyi geride bıraktıklarını, bunlar-

dan üçünün mutabakatla sonuçlandığını ikisinin de mutabakat-

sızlıkla sonuçlandığını hatırlattı.

Yalçın Memur-Sen’in özelde kamu görevlilerinin haklarını savun-

manın yanında dünyadaki tüm olaylara duyarlı olduğunun altını 

çizerek, “Dünyanın dört bir yanında emeğin değerinin artırılması 

ve emeğin kıymetinin bilinmesi yolunda önemli programlar ger-

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Memur-Sen Yönetim Kurulu üyeleri ve Memur-Sen’e bağlı 11 sendikanın genel 
başkanı, Memur-Sen Kadınlar Komisyonu ve Genç Memur-Sen Başkanı, AK Parti Sivil Toplum ve Halkla İlişkilerden 
sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Jülide Sarıeroğlu ve heyetini genel merkezde ağırladı.

AK Parti Heyetinden Memur-Sen’e Ziyaret
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Mehmet Akif İnan Vakfı'nı ziyaret etti. Mehmet Akif İnan Ödülleri öncesinde 

gerçekleştirilen ziyarette Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ı Memur-Sen Genel Başkanı ve Mehmet Akif İnan Vakfı 

(MAİV) Mütevelli Heyeti Başkanı Ali Yalçın, Memur-Sen Genel Başkan Yardımcıları, bağlı sendikaların genel başkanları 

ve vakfın mütevelli heyeti ile yönetim kurulu üyeleri ağırladı.

Vefatının 20. Yılında ilk kez düzenlenecek olan Mehmet Akif İnan Ödülleri ve vakfın çalışmaları hakkında bilgi alan Ok-

tay “Önemli fikir ve dava adamlarımızdan ve Memur-Sen’in kurucu başkanı Mehmet Akif İnan’ın müstesna hatırasını 

yaşatan Mehmet Akif İnan Vakfı’nı çalışmalarından dolayı tebrik ediyorum” diyerek yönetim kuruluna da teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’dan Mehmet Akif İnan 
Vakfı’na Ziyaret

Memur-Sen Ziyaretler 2020
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Malezya temasları kapsamında gerçekleştirilen ziyarette CUEPACS yönetim kurulu üyeleri ve sendika başkanları ile bir 

araya gelen Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Malezya'da bulunmaktan ve CUEPACS'ı ziyaret etmekten memnuni-

yet duyduklarını ifade ederek sendikal mücadelede işbirliğinin arttırılması gerektiğini ifade etti.

CUEPACS Genel Başkanı Datuk Azih Muda ise Memur-Sen'in yaptıkları ile uluslararası alanda ses getirdiğini ifade ede-

rek Türkiye ve Memur-Sen'i yakında takip ettiklerini belirtti. Ziyaretin ardından Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'a 

dostluk madalyası takdim edildi. 

Büyükelçi Kavakçı’ya Ziyaret

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, ziyaretin ardın-

dan Kuala Lumpur Büyükelçisi Merve Kavakçı’yı zi-

yaret ederek fikir alışverişinde bulundu. Malezya’da-

ki emek örgütleri ile yapılan işbirliklerine ve ortak 

çalışmalara değinen Yalçın, faaliyetler hakkında da 

bilgi verdi. Merve Kavakçı ise Türkiye’nin en büyük 

emek örgütü olan Memur-Sen’in ziyaretinden duy-

duğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti.

Memur-Sen'den CUEPACS'a Ziyaret

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Esen, geçtiğimiz aylarda 
Memur-Sen'i ziyaret eden Malezya Memur Sendikaları Kongresi CUEPACS'a iadeyi ziyarette bulundu.

Memur-Sen Ziyaretler 2020



Ocak 2020

118

Memur-Sen’in de aralarında bulunduğu Türkiye-AB Karma İstişare Ko-

mitesi (KİK), İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’le bir araya geldi.

Ziyarette Türkiye gündemine dair istişareler gerçekleştirildi. Emek gün-

deminin de konuşulduğu görüşmede Akşener ve Türkiye – AB Karma 

İstişare Komitesi Heyeti, emek dünyasına ilişkin düşüncelerini paylaştı.

Memur-Sen Genel Merkezi’nde gerçekleşen görüş-

mede Hisarcıklıoğlu, Genel Başkan Yalçın’a, 6. Ola-

ğan Genel Kurul süreçlerini tamamlamaları ve yeni 

genel merkez nedeniyle hayırlı olsun dileklerini iletti.

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın ise Hisarcıkoğlu'na 

ziyaretlerinden dolayı büyük memnuniyet duyduk-

larını kaydederek iyi dilekleri için teşekkür etti.

Ziyarette Memur-Sen Genel Başkan Yardımcıları 

Mehmet Emin Esen, Mehmet Bayraktutar ve Soner 

Can Tufanoğlu da hazır bulundu.

Türkiye – AB Karma İstişare 
Komitesi’nden Akşener’e Ziyaret

TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu’ndan 
Memur-Sen’e ZiyaretMemur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın’ın da aralarında bulunduğu 

Türkiye – AB Karma İstişare Komitesi Heyeti, İYİ Parti Genel 
Başkanı Meral Akşener’i makamında ziyaret etti. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı 

Rıfat Hisarcıklıoğlu, Memur-Sen Genel Başkanı 
Ali Yalçın ve yönetim kuruluna hayırlı olsun 
ziyaretinde bulundu.

AB KİK Heyetinden 
Cumhurbaşkanı’na Ziyaret
Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi'ni oluşturan emek örgütle-
ri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret ederek Barış 
Pınarı Harekatı'na desteklerini ilettiler. 

Memur-Sen' in de aralarında bulunduğu komite heyetinin ger-
çekleştirdiği ziyarette Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'ın yanı 
sıra TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu ve emek örgütlerinin tem-
silciler katıldı. AB KİK heyeti geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği 
basın açıklaması ile harekata yönelik desteğini ifade ederken, 
Memur-Sen ise 4 dilde hazırladığı mektup ile dünyadaki emek 
örgütlerine harekatın amacını ve haklı gerekçelerini anlattı.

Memur-Sen Ziyaretler 2020
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İnan ve Bahşi Ailelerine Taziye Ziyareti

Yalçın, öte yandan Memur-Sen Kurucu Genel Baş-

kanı Mehmet Akif İnan'ın geçtiğimiz ay trafik kaza-

sında vefat eden torunu Büşra İnan'ın Şanlıurfa'da 

yaşayan ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Memur-Sen Şanlıurfa Temsilcisi İbrahim Coşkun 

ve Memur-Sen eski Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet 

Kaytan'ın da hazır bulunduğu ziyarette anne Banu 

İnan'a başsağlığı dileyen Yalçın, İnan ailesinin acı-

sını Memur-Sen olarak paylaştıklarını ifade etti.

Yalçın ayrıca, Memur-Sen Elazığ İl Temsilcisi İbrahim 

Bahşi’ye de annesinin vefat etmesi nedeniyle taziye 

dileklerinde bulunarak başsağlığı ve sabır diledi.

Teşkilat ziyaretleri kapsamında önce Şanlıurfa ardından da Elazığ 

teşkilatıyla bir araya gelen Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, il 

yönetimleriyle toplantılar yaparak durum değerlendirmesinde 

bulundu. Geride bırakılan 5. Dönem Toplu Sözleşme sürecinin 

de ele alındığı toplantılarda bundan sonra izlenilmesi gereken 

yol haritası üzerinde duruldu.

Teşkilatın değerlendirmelerini ve toplu sözleşmeye ilişkin dü-

şüncelerini dinleyen Yalçın, görüşmelerin ilk gününden hakem 

kurulu kararına kadar yaşananları teşkilatla paylaştı.

Elazığ’da basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Yalçın, 

Kamu Hakem Kurulu’nu kararına bir kez daha tepki gösterdi. Ku-

rulun kararının adaletsiz olduğunu belirten Yalçın, hakem kuru-

lunun özerkliğinin tartışmalı hale geldiğini belirtti.

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın’dan Elazığ ve Şanlıurfa 
Teşkilatlarına Ziyaret
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın Elazığ ve Şanlıurfa teşkilatlarıyla bir araya geldi.

Memur-Sen Ziyaretler 2020
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ESDER Genel Merkezi’nde gerçekleştirilen ziyarette ESDER Genel 

Başkanı Mahmut Çelikus ve Yönetim Kurulu ile bir araya gelen Ali 

Yalçın, ESDER ve Memur-Sen’in ülkenin ve milletin hayrına olan 

konularda her zaman yan yana-omuz omuza mücadele yürüt-

tüklerini dile getirerek “ESDER, memurlarımızın hak arayışında 

her platformda yanımızda olmuştur. Esnafın gelir kaynakların-

dan biri de memur maaşlarıdır. Memur ne kadar refahtan pay 

alırsa esnaf da o kadar rahatlar.” dedi.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın’ın ziyaretinden büyük mem-

nuniyet duyduklarını belirten ESDER Genel Başkanı Mahmut 

Çelikus ise ”Memur-Sen sadece memurun hak ve menfaatleri-

ni korumak için mücadele etmiyor. Memur-Sen, aynı zamanda 

dünyanın neresinde olursa olsun haklının yanında yer almak ve 

haksızlıklarla mücadele etmek için çalışıyor” dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığında gerçekleştirilen gö-

rüşmede Genel Başkan Ali Yalçın, Diyanet İşleri 

Başkanlığının son günlerde “kamu spotları” ne-

deniyle hedef alınmasının yersiz olduğunu ifade 

ederek, kamu spotları için Diyanet İşleri Başkanlı-

ğına müteşekkir olduklarını ifade etti.

Spotlarda toplumun en mühim yapı taşı olan aile-

nin farkındalık oluşturacak bir şekilde yansıtıldığı-

nı da sözlerine ekleyen Yalçın, bu güzel çalışmala-

rın devam etmesini umduklarını söyledi.

Prof. Dr. Ali Erbaş da ziyaretten duyduğu memnu-

niyeti dile getirerek Ali Yalçın ve Mehmet Bayraktu-

tar’a teşekkürlerini iletti.

Erbaş, yaptıkları çalışmalarla güzel bir farkında-

lık oluşturduklarını düşündüklerini ifade ederek, 

destekleri için Memur-Sen ve Diyanet-Sen’e min-

nettar olduğunu kaydetti.

Yalçın’dan ESDER’e Ziyaret Memur-Sen’den 
Ali Erbaş’a ZiyaretMemur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve Memur-Sen Genel 

Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Esen Esnaf ve Sanatkarlar 
Derneği (ESDER)’i ziyaret etti. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve Genel Başkan 

Yardımcısı Mehmet Bayraktutar, Diyanet İşleri Başka-
nı Prof. Dr. Ali Erbaş’ı makamında ziyaret etti.

Memur-Sen Ziyaretler 2020
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İHH Başkanı Bülent 
Yıldırım’dan Memur-Sen’e 
Ziyaret

Türkiye-AB Karma İstişare 
Komitesi’nden Kılıçdaroğlu ve 
Bahçeli’ye Ziyaret

İnsani Yardım Vakfı (İHH) Başkanı Bülent Yıldırım 
ve İHH Yönetim Kurulu üyeleri, Memur-Sen Genel 
Başkanı Ali Yalçın’ı ziyaret etti.

Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi Türkiye kanadı temsilcileri; 
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve 
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi ziyaret etti.

Memur-Sen Genel Merkezinde gerçekleştirilen gö-

rüşmede gündeme dair istişareler yapıldı.

Ziyaretlerinden ötürü İHH Başkanı Bülent Yıldı-

rım’a teşekkürlerini ileten Genel Başkan Ali Yalçın, 

İHH’nın gerçekleştirdiği başarılı çalışmaları takip 

ettiklerini ve memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Bülent Yıldırım ise kabullerinden ötürü Memur-Sen 

Genel Başkanı Ali Yalçın'a teşekkürlerini iletti.

Ziyarette İHH Yönetim Kurulu üyeleri de hazır bu-

lundu.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile parti genel merkezinde basına 

kapalı olarak gerçekleşen görüşmede Memur-Sen, Türkiye Odalar 

ve Borsalar Birliği (TOBB), TESK, Hak-İş, Türkiye Kamu-Sen, TİSK, 

Türk-İş, TZOB ve Türkiye Emekliler Derneği yer aldı.

Ziyarette Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi olarak Barış Pınarı Ha-

rekâtı çerçevesinde görüşlerin aktarıldı. Barış Pınarı Harekatına da 

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatlarında olduğu gibi tam destek 

verdiğimizi ifade eden Genel Başkanımız Levent Uslu, Memur-Sen 

olarak tüm dünyadan emek örgütlerini terör örgütüne karşı ortak bir 

duruş sergilemeye davet etmek için 4 dilde ortak bir mektubu 5 kıta-

da, 100’ün üzerinde ülkede faaliyet gösteren 250’yi aşkın emek örgü-

tüne gönderdiklerinin altını çizerek Devletimizin ve Milletimizi bekası 

için her türlü mücadeleyi veremeye devam edeceğimizi ifade etti. 

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi parti merkezinde ziyaret eden 

heyetin basına kapalı gerçekleşen ziyareti yaklaşık yarım saat sürdü. 

Ziyaretin ardından açıklama yapan heyet, MHP Genel Başkanı Bah-

çeli'ye şifalar dilemek üzere ziyarette bulunduklarını belirterek, Barış 

Pınarı Harekâtı kapsamında görüşlerin aktarıldığını ifade etti.
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hassasiyeti nerede?" diye soran Yalçın, "Bizler, 

'Emek ve alın terinin rengi olmaz' derken, Fran-

sa'nın şiddeti önceleyen baskı politikasının ama-

cını da maksadını da anlayamıyoruz. Emeği kutsal 

gören bir hareketin lideri olarak şunu tekrar belirt-

mek istiyorum; emek de kutsaldır, emeğin savu-

nulması da" değerlendirmesinde bulundu.

Fransa polisinin orantısız müdahalesine dikkati 

çeken Yalçın, "Fransa'da son 1 yılda düzenlenen 

gösterilerde polis müdahalesi sonucu 1 kişi yaşa-

mını yitirirken, yaklaşık 500 kişi yaralandı, 26 kişi 

gözünü kaybetti. Bu olay gözden kaybolmamalı, 

göz önünde bulundurulmalı. Dünya bunu kaydet-

meli" ifadelerini kullandı. AA Genel Müdürü Şenol 

Kazancı da ziyaret dolayısıyla Yalçın'a teşekkür 

etti. Yalçın, ziyarette Kazancı'ya Mehmet Akif İnan 

külliyatını hediye etti.

AA Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Kazancı'nın 

makamında gerçekleşen görüşmede Yalçın, tüm ülkelere özgür-

lük konusunda "ders" vermeye kalkan Fransa'dan yine bir polis 

şiddeti haberi geldiğini söyledi.

Yalçın, AA Foto Muhabiri Mustafa Yalçın'ın, emeklilik reformunu 

protesto etmek için düzenlenen eylem gösterilerine karşı oran-

tısız güç uygulayan Fransa polisinin attığı gaz kapsülüyle gözün-

den yaralandığını anımsattı. Yalçın, "Şimdi burada şunu sormak 

gerekiyor, bir Fransız muhabir Türkiye'de bu şekilde yaralansaydı 

Fransa ne tür bir algı üretirdi bu olay üzerinden? Muhtemelen 

tüm dünyaya, 'Basın Özgürlüğü ve Özgürlük' üzerinden bir dolu 

mesaj gönderirdi" dedi.

"Emek ve alın teri için gerçekleştirilen gösterilere karşı orantısız 

bir şekilde müdahale eden Fransa polisi bu özgürlüğün hangi 

noktasında? Ya da bu emri, bu şiddeti öneren, talimatını veren 

Fransa hükümetinin, diğer ülkelere karşı gösterdiği 'Özgürlük' 

Memur-Sen’den, Anadolu Ajansı Genel Müdürü 
Kazancı’ya Ziyaret
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Esen, Emeklilik Reformu’na karşı 
gerçekleştirilen eylemi takip ederken Fransız polisinin orantısız güç kullanması sonucu gözünden yaralanan AA 
muhabiri Mustafa Yalçın için Anadolu Ajansı Genel Müdürü Şenol Kazancı’ya geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.
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Gençlik ve Spor Bakanlığında gerçekleştirilen ziyarette 

Genç Memur-Sen Genel Başkanı Eyüp Beyhan ve yönetim 

kurulu üyeleri, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasa-

poğlu’yla bir araya geldi.

Şuurlu ve Aksiyoner Bir Neslin İnşası İçin 
Ter Akıtıyoruz

Ziyarette konuşan Genç Memur-Sen Genel Başkanı Eyüp 

Beyhan, Genç Memur-Sen hakkında bilgi vererek, “Genç 

Memur-Sen Türkiye genelinde örgütlü olup Kamu, Üniver-

site ve ortaöğretim gençliğine yönelik faaliyetlerde bulu-

nuyoruz. Türkiye’nin her bölgesinde gençlerimize dokunur 

faaliyetler yapıyoruz. Tarihini bilen, medeniyet değerlerini 

öğrenen, kültür, sanat ve edebiyatını geliştiren, fikir ve dü-

şünce üreten, bilim ve teknolojiye hâkim, sağlığı ve sporu 

önemseyen şuurlu ve aksiyoner bir neslin inşası için ter 

akıtıyoruz” diye konuştu.

Kasapoğlu: Gençlerin Nitelik Kazanması 
Noktasındaki Projelere Desteğimizi 
Sürdüreceğiz

Bakan Mehmet Kasapoğlu ise ziyaretten duyduğu memnu-

niyeti dile getirerek heyete teşekkürlerini iletti. Kasapoğlu, 

“Genç Memur-Sen’in çalışmalarını sahada yakinen takip 

ediyorum. Güzel çalışmalarınız var bundan dolayı önce-

likle sizleri tebrik ediyorum. Gençlik ve Spor Bakanlığı si-

zin yeriniz, her zaman gençlerimizin yanındayız. Bakanlık 

olarak gençlerimiz ve potansiyelimiz açısından projelerini-

zin hem önemine inanıyor hem de stratejik olarak anlamlı 

buluyoruz. Gençlerimizin nitelik kazanma noktasında ne 

gerekiyorsa, Sayın Cumhurbaşkanımızın da destekleriyle 

yapmaya devam ediyoruz. Gençliğimizi ilgilendiren her 

konuda bakanlık olarak çalışmalara yapıyoruz. Bunların 

başında da gençlerimize sağladığımız proje desteğimiz var. 

Düşüncesini gerçekleştirmek için fırsat arayan gençlerimi-

ze destek veriyoruz. Gençlerimiz ürettikçe biz onların vizyo-

nunu desteklemeye devam edeceğiz. Genç Memur-Sen’in 

güzel tüm projelerini destekleriz. ‘Bir Bilenle Bilge Nesil’ 

çalışmasında kitaplar konusunda bakanlığımızın imkânları 

dâhilinde gerekli katkıları sunacağımızdan da şüpheniz ol-

masın” diye konuştu.

Genç Memur-Sen Genel Başkanı Eyüp Beyhan ve yönetim kurulu üyeleri, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet 
Kasapoğlu’nu ziyaret etti.

Genç Memur-Sen’den Bakan Kasapoğlu’na Ziyaret
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Sözleşmeli Öğretmenler Aile Bütünlüğü İçin 
Bakanlıktan Bir An Önce Çözüm Bekliyor
Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, öğretmenlerin işinden ve yerinden memnun olma-
sının, eğitimde kalitenin ve başarının artması anlamına geldiğini belirterek, yetkililerden, sözleşmeli öğ-
retmenlerin aile hasretine son verecek, onları ailelerine kavuşturacak adımı atmalarını, ara tatilde tayin 
hakkı vererek mahzun yüzleri güldürmelerini beklediklerini ifade etti.

Ali Yalçın, sözleşmeli öğretmenlerin katılımıyla Cizre/Şırnak’ta 

yapılan eylemde, sözleşmeli öğretmenler için eşit özlük hakları 

ile kadro talebini dile getirdi, parçalanmış aileleri kavuşturacak 

düzenlemenin yapılması çağrısında bulundu.

Sözleşmeli öğretmenlik uygulamasının mağduriyetlerine artık 

‘dur’ denilmesi gerektiğini kaydeden Yalçın, şöyle devam etti: 

“Bir öğretmen düşünün ki diğer tüm çalışanlar mesai bitiminde 

evine, ailesine giderken, o, aile hasreti kokan soğuk bir dört du-

var içine doğru yürümektedir. Diğer tüm ebeveynler çocuklarıyla 

hafta sonu planları yaparken, o, eş ve çocuk hasretiyle kahrol-

maktadır. Herkes aklıyla, bedeniyle kendisini işine verip coşkuyla 

çalışırken, o, bedeniyle sınıfta, aklıyla uzak düşmüş yuvasındadır. 

İşte o, sözleşmeli öğretmendir ve tasavvurun ötesinde acı bir Tür-

kiye gerçeğidir. Bugün bu alanda, sözleşmeli öğretmenlerimizle 

birlikte, insan haklarına, adalete, hakkaniyete ve çalışma ahla-

kına aykırı bir uygulamaya, sözleşmeli istihdama son verilmesi 

talebimizi haykırmak için toplandık. Geleceğin nesillerini yetiştir-

menin övüncünü yaşamak isteyen eğitimciyi ailesinden ayrı, ço-

cuklarına hasret bırakan sözleşmeli öğretmenlik uygulamasının 

mağduriyetlerine ‘dur’ demeye geldik. Bilinmelidir ki kamu hiz-

metlerinde kalite, süreklilik, kapsayıcılık ve güvenlik kadar, kamu 

görevlilerinin istihdam şekli, çalışma şartları, mali, 

sosyal ve özlük hakları da önemlidir.”

Sözleşmeli öğretmenlik, aynı kısır döngüyü yeni-

den kurup birçok değeri heba etmenin adıdır

Kamu görevlilerinin ‘genellik, adillik, eşitlik’ il-

kelerine uygun hükümlerle muhatap olmasının 

‘saygın iş’ anlayışının bir gereği olduğunu ifade 

eden Yalçın, “Anayasanın, ‘asli ve sürekli nitelikteki 

kamu hizmetlerinin kamu görevlileri eliyle yürü-

tülmesi’ gerektiğine ilişkin hükmü ortadayken ve 

aynı unvanda kadrolu statüde istihdam olmasına 

rağmen, eğitim-öğretim hizmetinde sözleşmeli 

öğretmen çalıştırılmasını kabul etmemiz mümkün 

değildir. Sözleşmeli öğretmen istihdamı, gerek 

sözleşmeli eğitimciler gerek istihdamı gerçekleşti-

ren kurumlar gerekse farklı statüdeki personelden 

aynı kamu hizmetini alan öğrenci ve ebeveynler 

açısından ciddi sorun oluşturmaktadır. Sözleş-

meli öğretmenlik, kabul edilmiş hatanın tekrarı, 

geçmiş sıkıntıları unutmanın, aynı kısır döngüyü 

yeniden kurup birçok değeri heba etmenin adıdır” 

şeklinde konuştu.
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Sağlık-Sen sosyal medya üzerinden sağlık çalışanlarının sorunlarını gündeme getirdi. Adaletsiz döner 
sermaye sistemi ve hizmetliler kadrosunda çalışanların memur kadrosuna geçirilmesi talebi, başlatılan 

sosyal medya çalışmalarıyla ile Twitter’da Türkiye gündeminde ilk sıralara taşındı.

Sağlık çalışanlarının uzun zamandır döner sermaye üc-

reti almaması üzerine sosyal medya üzerinden #Döner-

SermayeArtıkDönmüyor hashtagiyle harekete geçen Sağ-

lık-Sen, yaşanan adaletsizliği ülke gündemine sokmayı 

başardı.

Sosyal medyada büyük destek gören #DönerSermaye-

ArtıkDönmüyor hashtagi, saatlerce gündemin ilk sırala-

rındaki yerini korudu.  Twitter’da 20 bine yakın paylaşım 

alan sosyal medya çalışmasına, Sağlık-Sen teşkilatının 

yanı sıra sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının da büyük 

destek verdiği görüldü.

#DönerSermayeArtıkDönmüyor hashtagiyle yapılan sos-

yal medya çalışmasına Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yal-

çın da #DönerSermayeArtıkDönmüyor haykırışına kulak 

verilmeli. Sağlık emekçilerinin döner sermaye payı yük-

seltilmeli” tweetiyle destek verdi.

Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş ise attığı tweet-

lerde, döner sermaye sisteminde yaşanan adaletsizliğin 

çalışma barışını bozduğunu belirterek, “Döner sermaye 

lütuf değil, sağlık çalışanlarının hakkıdır. Lütuf da sada-

ka da istemiyoruz. Alın terimizle oluşan döner sermaye-

den hakkımız olanı istiyoruz. Sağlık çalışanlarının sesine 

kulak verilmeli;  iş barışını teminat altına alacak düzen-

lemeler acilen hayata geçirilmelidir. Sağlık çalışanlarına 

reva görülen bu yanlış uygulamaya dönük mücadelemiz, 

sürdürülebilir bir adaletin sağlandığına ikna olana kadar 

devam edecektir. Döner sermaye sistemindeki haksızlık-

ları gidermek devletin asli görevidir” dedi.

Twitter’da #BuMağduriyeteSonVerilmelidir hashtagiyle 

de Sağlık Bakanlığı ve Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler 

Bakanlığında hizmetli kadrosunda görev yapanların me-

mur kadrosunda çalışanlarla aynı işi yaptıkları vurgulan-

dı. Bunun için hizmetli kadrosunda çalışanların ivedilikle 

memur kadrosuna geçirilmesi talebi Twitter’da kısa sü-

rede Türkiye gündemine girdi. Sağlık-Sen teşkilatının ve 

sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının büyük destek verdi-

ği sosyal medya çalışmasında mağduriyetin son bulması 

için 3 binin üzerinde tweet atıldı.

“Hizmetli Kadrosu Memur Kadrosuna 
Geçirilmeli”

Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş attığı tweetde, 

hizmetli kadrosunda çalışanların sorunlarını dile geti-

rerek, “Hizmetli kadrosunda çalışanlar, memur kadro-

sundakilerin (mutemet, hasta kayıt vb.) görevlerini fiilen 

yapıyorlar. Bu kadroda çalışanlar idari memur kadrosuna 

geçirilmelidir. Hizmetli kadrosunda çalışan arkadaşımız 

memurun görevini üstleniyor, ancak hizmetli kadrosunda 

çalışmaya devam ediyor. Hizmetli kadrosunda çalışanlar 

acilen memur kadrosuna geçirilmeli” ifadelerini kullandı.

SAĞLIK-SEN

#DönerSermayeArtıkDönmüyor
#BuMağduriyeteSonVerilmelidir
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Diyanet İşleri Başkanlığı 
KİK Kararları Yeni Kazanımlar Getiriyor
Diyanet-Sen’in yetkili sendika olarak Diyanet İşleri Başkanlığı ile yaptığı Kurum İdari Kurulu Ekim Ayı 
toplantısında mutabık kalınan maddeler imzalandı. 

Diyanet-Sen’in yetkili sendika olarak tekliflerinin görüşüldüğü Ekim 2019 Kurum İdari Kurul Toplantısı din görevlilerine yeni 

kazanımlar getiriyor. 

4/B’lilerin nakil yapabileceği münhal  kadroların ilan edilmesinden becayiş haklarının iyileştirilmesine, kurum içi atamalar-

dan Kuran Kurslarının tatillerinin MEB’e uyarlanmasına kadar yeni kazanımlar içeren Ekim 2019 Kurum İdari Kurulu Kararları 

aşağıdadır:  

1- 4/B sözleşmeli statüde çalışan (İH, MK, KKÖ) personelin 3 yılı dolunca nakil talebinde bulunabilmesi için tercih edebileceği 

münhal bulunan pozisyonların ilan edilmesi hususunda çalışma yapılması.

2- 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun’un 10/A maddesi uyarınca sözleşmeli statüde 

çalışan personelin becayiş yapabilmesi için çalışma yapılması.

3- Kur’an kurslarının ihtiyaç duyduğu aşçı ve hizmetli kadrolarına atama yapılabilmesi için çalışma yapılması.

4- KKÖ, İH, MK unvanlarında ihtiyaç duyulan yerlerde görev yapmak üzere kurum içi naklen atama yapılması hususunda 

çalışma yapılması.

5- MEB’de yeniden düzenlenen ara tatil uygulamasının Kur’an kurslarında da uygulanabilmesi amacıyla çalışma yapılması.

6- Mülkiyeti kamu tüzel kişiliklerine ait (Milli Emlak, Hazine, Köy tüzel kişiliği vb.) olan cami lojmanlarının kullanım hakkının 

Diyanet İşleri Başkanlığı’na verilmesi hususunda çalışma yapılması.

7- GİH sınıfında görev yapan merkez personeline hac için getirilen görevlendirme üst sınır (4 yıl) uygulamasının yeniden dü-

zenlenmesi hususunda çalışma yapılması.

8- Kurum idari kurulu kararlarının uygulanabilirliğinin sağlanması.
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Büro Memur-Sen Başkanlar Kurulu Kocaeli’de 
Gerçekleştirildi
Büro Memur-Sen'in 18. Başkanlar Kurulu Toplantısı Kocaeli'de gerçekleştirdi. Büro Memur-Sen Genel 
Başkanı Metin Yılancı'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 
Büro Memur-Sen Genel Başkan Yardımcıları, AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, Ko-
caeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Memur-Sen’e bağlı sendika temsilcileri ve Büro 
Memur-Sen’in 81 ilden gelen şube başkanları katıldı.

Toplantıda konuşan Büro Memur-Sen Genel Başkanı 

Metin Yılancı, “Büro Memur-Sen öyle sıradan bir sendi-

ka değil. Bu milletin bel kemiğinin oluştuğu yerdir. Büro 

Memur-Sen 8 bakanlık, 44 kurumdan oluşuyor. Biz Türki-

ye'yiz, Türkiye biziz. Bizim bu toplantıyı yapmamız için bir 

karar vermemiz gerekiyordu. Nerede yapalım diye düşün-

dük, sıradan bir yerde yapamazdık. Zirvede yapmamız 

gerekiyordu. Memur-Sen zirvede, bizim de bunu zirvede 

yapmamız için Kocaeli'ye gelmemiz gerekiyordu” dedi.

Türkiye'de faydalı şeylerin olması, iz bırakmak için çalış-

tıklarını dile getiren Yılancı, “Bizim hedeflerimiz çok bü-

yük. Bu ülke için yapacak çok şeyimiz var. Onun için biz 

sendikada bir şeyler yapalım, sendikayı geliştirelim dedik. 

Bu mücadeleyi veriyoruz. Her şeyin en iyisini yapmayı isti-

yoruz, sıradan birisi olmayalım istiyoruz. Rahmetli Adnan 

Menderes, Erbakan Hoca gibi, Fatih Rüştü Zorlu gibi, Re-

cep Yazıcı gibi iz bırakalım istiyoruz. Biz bunu bıraktığımız 

zaman, arkamızdan birileri biz haklı olduğumuz için bir 

şeyler söylesin. Onun için 7 arkadaşımız ile birlikte bunun 

için çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

Yılancı'nın konuşmasının ardından toplantı, Mehmet Akif 

Ersoy'un torunu Selma Argon, ‘Akif'i anlatmak' isimli bir 

söyleşi ile devam etti. Başkanlar kurulunun ikinci oturu-

munda ise Şevki Yılmaz’ın teşkilatçılık üzerine değerlen-

dirmeleri ile devam etti. Toplantının ilk günü Hüseyin 

Rahmi Akyüz’ün Toplu Sözleşeme ve Mevzuat üzerine 

yaptığı sunum ile son buldu.
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(BM) Ekonomik ve Sosyal Konseyi’ne (ECOSOC) 
Türkiye’den Akredite Olan Tek Sendika Bem-Bir-Sen

Birleşmiş Milletler (BM) bünyesinde faaliyet gösteren Ekonomik ve Sosyal Konseyi’ne (ECOSOC) Türki-
ye’den istişare statüsünde akreditasyona sahip tek sendika olan Bem-Bir-Sen, Birleşmiş Milletler (BM) Ge-
nel Merkezinde, 9-19 Temmuz tarihleri arasında, ‘Sürdürülebilir Kalkınma’ başlığı altında gerçekleştirilen 
Ekonomik ve Sosyal Konseyi (ECOSOC) Toplantısına BM’nin davetiyle üst düzey katılım sağladı. BM Genel 
Merkezinde düzenlenen toplantıya katılan Genel Başkan Yardımcılarımız Recayi Karslı, Medeni Sevinç, 
Ahmet Selim Kadıoğlu ve Nurettin Sever, ABD’de bir dizi etkili temas ve ziyaretlerde bulundu.

Birleşmiş Milletler Genel Merkezi’nde düzenlenen dü-

zenlenen Ekonomik ve Sosyal Konseyi (ECOSOC) top-

lantısına üst düzey katılım sağlayarak, sürdürülebilir 

kalkınma, gelir adaletsizliği ve küresel sorunlara çözüm 

önerilerini dile getiren Genel Başkan Yardımcılarımız 

gelir adaletsizliğine dikkat çekti. Ekonomik, sosyal po-

litikaları belirleyen ve uygulanmasında çok önemli bir 

rol üstlenen BM Ekonomik ve Sosyal Konseyi (ECOSOC)  

toplantısında bir de konuşma gerçekleştiren Genel Baş-

kan Yardımcımız Ahmet Selim Kadıoğlu, burada yaptı-

ğı konuşmada, “Çıkarları değil; ırk, dil, din, renk ayrımı 

yapmadan bütün insanlığın kurtuluşunu hedefleyen 

politikalar üretmek zorundayız. Ama 3 yıl değil, ama 5 

yıl değil, 11 yıl sonra hiç değil… Şimdi çözüm üretmek 

zorundayız. Suriye’de, Yemen’de, Filistin’de, Arakan’da, 

Doğu Türkistan’da ve diğer çatışma bölgelerinde belki 

yarın belki 1 hafta sonra bombalarla öldürülecek çocuk-

lar için bugün burada bir çözüm önerimiz var mı? İnsan-

lık dışı şartlarda hayata tutunmaya çalışan mültecilere 

yarın hangi çözümü götüreceğiz?” ifadelerini kullandı.

Aynı başlıklı toplantıya ülkemizi temsil etmek üzere ka-
tılım sağlayan T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe 
Başkanı Naci Ağbal ile de bir araya gelen Genel Başkan 
Yardımcılarımız, sürdürülebilir kalkınma hedefleri ve gelir 
adaletsizliği konusunda fikir alışverişinde bulundu.

New York’ta bulunan BM Genel Merkezi’nde gerçekleşti-
rilen toplanının akabinde New York Başkonsolosumuz 
Alper Aktaş’ı ziyaret eden Genel Başkan Yardımcılarımız, 
Türkiye Cumhuriyeti Birleşmiş Milletler Daimi Temsilci 
Yardımcısı Rauf Alp Denktaş, Yunus Emre Enstitüsü ABD 
Genel Müdürü Halit Bulut, MÜSİAD New York Temsilcisi 
ve  İnternational Community of Milli Görüş (ICMG) ABD 
Başkanı Ayhan Özmekik ile de görüşmeler gerçekleştirdi. 

Türkiye’yi ABD’de önemli noktalarda temsil eden kişiler-
le bir dizi kritik ziyaret gerçekleştiren Genel Başkan Yar-
dımcılarımız, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından ABD’de 
yapılan Diyanet ABD Merkezi’nin yanı sıra, Boston İslam 
Topluluğu Merkezi, Harvard Üniversitesi ve Yale Üniver-
sitesini de ziyaret etti. 
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Toç Bir-Sen’in Zati Silah Ruhsat Harcı Mücadelesi 
Kazanıma Dönüştü
Toç Bir-Sen’in; Orman Muhafaza Memurlarının ve Orman Bölge Şeflerinin “Emeklilikte Zati Silah Ruhsat 
Harcı” sorununun çözümüne ilişkin verdiği mücadele kazanıma dönüştü.

Konuya ilişkin bir açıklama yapan Toç Bir-Sen Genel 

Başkanı Hüseyin Öztürk, Toç Bir-Sen olarak kuruldukları 

günden bugüne kadar Tarım ve Ormancılık Hizmet Kolu 

çalışanlarının tamamının sosyal ve özlük haklarının ko-

runması, geliştirilmesi ve haklı taleplerinin karşılık bul-

ması için mücadele ettiklerini belirterek; “Bizim gaye-

miz, derdimiz omuzlarımıza yüklenen sorumluluğun ve 

bize duyulan güvenin hakkını vermektir” dedi.

“Emeklilikte Zat-ı Silah Ruhsat Harcı” sorununun çözü-

mü için sendika olarak yıllardır büyük mücadele ettik-

lerini ve bu mücadelenin bugün bir kazanıma dönüş-

mesinden de büyük mutluluk duyduklarını kaydeden 

Öztürk; “Yetkili sendika olarak gündeme taşıdığımız ve 

mücadelesini kararlılıkla yürüttüğümüz maddelerimiz-

den biri olan; Orman Muhafaza Memurları ve Orman 

Bölge Şeflerinin çalışırken elde ettikleri zat-ı silahların-

dan, emekli olduklarında alınan silah taşıma harcının 

alınmamasına ilişkin taleplerimizin de yer aldığı kanun 

tasarısı Meclise sevk edilmişti. Lakin, 2018 yılında TBMM 

Genel Kurulu’nda madde metninin oylanması aşama-

sında, diğer Bakanlılarda çalışan Muhafaza Memurları-

nın da madde metnine eklenecek şekilde bir çalışma ya-

pılması gerekçesi ile madde teklifi Genel Kurul’dan geri 

çekilmişti. Gümrük Kanununda değişiklik yapılmasına 

dair yasa teklifi içerisinde Gümrük Muhafaza Memurla-

rının ruhsat harcına ilişkin düzenleme teklifi getirilmesi 

üzerine Bakanlık nezdinde yapmış olduğumuz girişimler 

neticesinde Sayın Bakanımızın da katkılarıyla, teklifimiz 

madde metnine eklenerek; Eylül ayında genel kurulda 

kabul edildi” açıklamasında bulundu.

Öztürk bu yasanın Orman Teşkilatı için hayırlı olmasını 

dileyerek; “Talimatları için başta Sayın Cumhurbaşkanı-

mız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, verdiğimiz mü-

cadelemizin kazanıma dönüşmesinde gösterdikleri iyi 

niyet ve destekleri için Tarım ve Orman Bakanımız Sayın 

Dr. Bekir Pakdemirli’ye, Genel Kurul’da vermiş oldukları 

oylarla bu mücadelemizi destekleyen tüm Milletvekille-

rimize ve Orman Genel Müdürümüz Sayın Bekir Karaca-

bey’e teşekkür ediyoruz” dedi.
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Memur-Sen yeni hizmet binasında gerçekleşen ziyarette Bayındır Memur-Sen Genel Başkan Vekili Ayhan Aldagül, 
Genel Başkan Yardımcıları Levent Tosun ve Gökhan Şimşek, AFAD Başkan Yardımcısı Hamza Taşdelen, AFAD Müda-
hale Daire Başkanı Abdulkadir Tezcan da hazır bulundu.

AFAD çalışanları hakkında önemli istişarelerin yapıldığı ziyarette, 5. Dönem Toplu Sözleşme’de personeli ilgilendi-
ren maddeler ve gündeme ilişkin konularda da görüş alışverişinde bulunuldu.

AFAD Başkanı Güllüoğlu Bayındır Memur-Sen’i Ziyaret Etti

AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, Bayındır Memur-Sen Genel Merkezini ziyaret ederek Genel Başkan So-
ner Can Tufanoğlu ve Yönetim Kurulu ile istişarelerde bulundu.
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Enerji Bir-Sen ve TEKDER’in (Teknik Elemanlar Derneği) 

ortaklaşa düzenlediği ‘Türkiye’nin Dijitalleşme Ajandası’ 

Paneli Memur-Sen Konfederasyonu Konferans Salonunda 

gerçekleştirildi.

Panele Enerji Bir-Sen Genel Başkanı Hacı Bayram Tonbul, 

TEKDER Genel Başkanı Özcan Duman, Enerji Bir-Sen Genel 

Başkan Yardımcıları Cemil Şentürk, Gürkan Kaya, Erkan Ka-

rahan, Mustafa Daşdan ve Türker İpek, Enerji Bir-Sen’e bağlı 

şubelerin Şube Başkanları ve Şube Yönetim Kurulu Üyeleri 

ile çok sayıda Enerji Bir-Sen ve TEKDER üyesi katıldı.

Panelist olarak PYDATA Veri Yönetim Şirketi Yönetim Kurulu 

Başkanı Paşa Yaşar, Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Yöne-

tim Kurulu Başkanı Cengiz Ultav ve ODTÜ Teknokent Genel 

Müdürü Serdar Alemdar’ın katıldığı panelde Dijital Dünya-

da Dönüşüm, Türkiye'nin Yaklaşımı (Yönetmelikler/Hedef-

ler), Sektörel Dijitalleşme ve Dijital Dönüşümün Ekonomi 

İçindeki Payı konuları konuşuldu.

Türkiye’nin Dijitalleşme Ajandası Paneli Gerçekleştirildi

Enerji Bir-Sen ve TEKDER iş birliğiyle düzenlenen Türkiye’nin Dijitalleşme Ajandası Paneli Memur-Sen 
Konfederasyonu Konferans Salonunda Enerji Bir-Sen ve TEKDER üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.
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Birlik Haber-Sen 
Ömer Budak ve Yönetimi ile Yola Devam Dedi

Birlik Haber-Sen, 6. Olağan Genel Kurulu tamamlandı. Büyük heyecanla ve coşkuyla geçen genel kurul 
sürecinin ardından Birlik Haber-Sen delegeleri Ömer Budak ve Yönetimi ile yola devam dedi.

Ankara’da The Green Park Otel’de 
gerçekleşen 6. Olağan Genel Kuru-
lu’nun ardından teşekkür konuşma-
sı yapan Genel Başkan Ömer Budak; 
“Birbirimizin asla rakibi olmadık, bu 
yarışta çıkan sonuca göre, bizlere bu 
sorumluluğu tekrar layık gördünüz. 
Bu sorumluluğun altından kalkmak, 
bunun hakkını vermek, sendikamızı 
zirveden yeni ufuklara taşımak için 
bundan sonra da hizmetinizde, em-
rinizde olacağız. Yeni dönemi birlikte 
omuzlayacak, yeni ufuklara birlikte 
uzanacağız. Sendikamız geldiği nok-
tadan daha ileriye götürebilmek için 
daha büyük işler yapacağız. Şimdiye 
kadar olduğu gibi bundan sonra da 
kol kola yürüyeceğiz. Oy veren ver-
meyen herkese ayrı ayrı teşekkür 
ediyor, her günümüzün bugün gibi 
olmasını diliyorum” dedi

Birlik Haber-Sen Genel Başkan 

Adayı Ali Yaz ise, Genel Kurul’un 

demokrasi şöleni halinde geçtiğini 

vurgulayarak, Ömer Budak başkan-

lığında oluşturulan yönetime ba-

şarılar diledi.  Oy veren, vermeyen 

tüm delegasyona teşekkür eden Yaz, 

“Delegasyonumuzun tercihi başta 

sendikamıza, hizmet kolumuzda-

ki çalışanlara ve milletimize hayırlı 

olur inşallah. Bu davaya gönül veren 

tüm dava erlerini saygıyla, sevgiyle 

selamlıyorum” şeklinde konuştu.

Seçim sonuçlarının ardından Ömer 

Budak ve listesinde yer alan 5 isim 

genel merkez yönetimine seçilirken, 

Genel Başkan Adayı Ali Yaz’ın liste-

sinde yer alan Recep Dağtekin genel 

merkez yönetimine dahil oldu.

Seçim sonucuna göre yeni Genel Yö-
netim Kurulu şu şekilde oluştu:

Ömer Budak (Genel Başkan),

Gürbüz İnaltekin (Genel Sekreter),

Mevlüt Burgaç (Genel Başkan Yar-
dımcısı/Mali İşler),

Recep Dağtekin (Genel Başkan Yar-
dımcısı/Teşkilatlanma),

Selçuk Erdem (Genel Başkan Yar-
dımcısı/Hukuk ve Toplu Sözleşme),

Evren Akpınar (Genel Başkan Yar-
dımcısı/Basın ve İletişim),

Cengiz Şişman (Genel Başkan Yar-
dımcısı/Eğitim ve Sosyal İşler)
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Zorunlu Fazla Mesaiye Mahkemeden İptal Kararı

Ulaştırma Memur-Sen Hukuk Birimi, personele rızası dışında yaptırılan fazla mesai işlemine dava açarak 
iptal kararı aldırdı.

TCDD’de görev yapan Ulaştırma Memur-Sen üyesi çalışanın, idarece sürekli fazla mesai yaptırılması karşısında, fazla 

mesai yapmayacak şekilde yeniden iş planlamasının yapılması talebinin reddine ilişkin idarenin işlemi, Ulaştırma Me-

mur-Sen Hukuk Birimi tarafından dava edilerek, Kayseri 2. İdare Mahkemesinin “…fazla çalışmanın olağan bir çalışma 

usulü haline getirilmesinin Anayasa’da koruma altına alınan çalışanın maddi ve manevi varlığının gelişmesi, beden ve 

ruh sağlığının korunması ve dinlenme hakkını ihlal ettiği…” gerekçesi ile iptal edildi.

Sürekli fazla çalışmanın normal çalışma usulü olamayacağını ve bu işlemin Anayasaya da aykırı olduğunu belirten 

Ulaştırma Memur-Sen Avukatı Hacı Muharrem Mankır, üyelerine sürekli fazla çalışmayı dayatan kuruma karşı açtıkları 

davada iptal kararı aldırdıklarını ve idareye karşı davayı kazandıklarını belirtti. Mankır, bu kararın aynı baskıya maruz 

kalan tüm çalışanlar için emsal karar niteliğinde olduğunu da sözlerine ekledi.

Ulaştırma Memur-Sen Genel Başkanı Kenan Çalışkan da yaptığı açıklamada, “Sürekli fazla çalışma yapmak zorunda 

olan üyelerimizin öncelikle kurumlarına fazla çalışma yapılmayacak şekilde yeniden iş planlamasının yapılması hu-

susunda talepte bulunmaları gerektiğini, taleplerinin reddedilmesi halinde ise üyelerin, Ulaştırma Memur-Sen Hukuk 

bürosu ile iletişime geçmeleri halinde gereken desteğin sağlanacağını belirtti.
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Kültür Memur-Sen 14. Genişletilmiş Başkanlar Kurulu 
Toplantısı Gerçekleştirildi
Kültür Memur-Sen 14. Başkanlar Kurulu Toplantısı, Memur-Sen Genel Merkezinde gerçekleştirildi. Top-
lantıya, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Kültür Memur-Sen Genel Başkanı Mecit Erdoğan, Kültür Me-
mur-Sen Başkan Yardımcıları İdris Serçe, Fahri Ekinci, Ahmet Yiğitoğlu ve Ş. Can Dirikolu, Memur-Sen’e 
bağlı sendikaların genel başkanları, Kültür Memur-sen İl Başkanları ve çok sayıda davetli katıldı.

Başkanlar Kurulu’nda konuşan Memur-Sen Genel Baş-
kanı Ali Yalçın: Kültür Memur-Sen’e verdiği öz verili ça-
lışmadan dolayı ve yapılamaz denilen Kültür ve Turizm 
Bakanlığındaki yetkiyi alıp 11. Yetkili Sendika olmayı 
başaran ve Memur-Sen ailesine büyük katkılar sunan 
Kültür Memur-Sen’e teşekkürlerini iletti.

Kültür Memur-Sen Genel Başkanı Mecit Erdoğan konuş-
masında şu sözlere yer verdi: “5. Dönem Toplu Sözleşme 
sürecine dair aklımda şunu da yapsaydık diyebileceğim 
en ufak bir keşkemiz yok. O nedenle vicdanen rahatız. 
Mevcut yasa ile verebileceğimiz en iyi mücadeleyi ver-
dik. Genel Başkanımızın ifadesiyle sonuç olarak bu sü-
reçte şu üç şey ortaya çıkmış oldu. Devletin güvenilirliği, 
Hakemin özerkliği, Yasanın eksik yönleri” diye konuştu.

Bizim sendikacılığımız toplu sözleşme ile sınırlı değil 
365 gün çalışmaya dayalı diyen Mecit Erdoğan; 3600 ek 
gösterge konusunda unvan, kadro ve kurum ayrımının 
ortadan kaldırılıp, memurların tamamının ek gösterge 

kapsamına dahil edilmesini bekliyoruz, sözleşmeli per-
sonelin kadroya geçirilmesi ve yardımcı hizmetler sını-
fının memur kadrosuna aktarılması gerektiğini belirtti. 

Sözlerine şöyle devam etti: “Zorlu bir süreci geride bırak-
tık. Artık önümüze bakmamız gerekmektedir. Bu süreç-
ler hepimize önemli tecrübeler katmıştır. Bundan sonra 
sizlere düşen görev üyelerimize doğruları anlatmanız, 
yalan yanlış bilgilerle sahanın kirletilmesine müsaade 
etmemektir. Bu dönemlerde merdiven altı çakma sen-
dikalar türediğini görüyoruz. Amaçları Memur-Sen’e ne 
kadar zarar veririz olan bu kişilere fırsat vermemeliyiz. 
Kadim değerlerimizi yaşatan ve medeniyetimizin de-
vamlılığı açısından en stratejik kurumların çalışanlarının 
ailesi olan sendikamız Kültür Memur-Sen’in, her daim 
dik duruşunu sürdüreceğinden emin olabilirsiniz “diye 
konuştu.

Genel Başkan Mecit Erdoğan kıymetli misafirlerimize katı-

lımlarından dolayı teşekküllerini ileterek sözlerine son verdi.
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