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Günay KAYA
Memur-Sen Genel Başkan Vekili

21. yüzyılın dünya koşulları Yeniden Büyük Türkiye vizyonuna yeni fırsatlar sunuyor. Bu fırsatları 
kazanıma çevirmek için ülkemiz, zayıf yönlerini güçlendirerek, riskleri azaltıp fırsatları çoğaltarak  
gelişim, değişim ve dönüşüm sürecini devam ettirmelidir. 

Bu değişimin ana ekseni  düşünce, inanç ve teşebbüs hürriyetine dayanan zihniyet devrimi olmalıdır. 
Zihniyet devrimine paralel,  mevcut sessiz devrimler sürdürülmeli, yeni projeler ve atılımlarla yeni 
ufuklara doğru kutlu yolculuk devam ettirilmelidir. Türkiye’nin orta gelir ve orta kalite tuzağından 
çıkış yolu, demokratikleşmeye, hukukun üstünlüğüne, temel hak ve özgürlüklere dayalı reformlara 
ara vermeden devam edilmesidir.

Büyük Memur-Sen ailesi olarak, kurulduğumuz 1995 yılından bu yana medeniyet değerlerimize sa-
hip çıkmak, kamu görevlilerinin ekmeğini büyütmek, milletimiz ve insanlığın dertleriyle dertlenmek 
ve derman olmak için haftanın 7 günü 24 saat sendikacılık anlayışıyla çalışıyoruz.  Konfederasyo-
numuzun, 16-17 Nisan 2011 tarihlerinde yapılan 4. Olağan Genel Kurul’undan bu yana demokrasi, 
insan hakları, barışçıl bir dünya, özgürlükler, ekonomik ve sosyal politikalar, kamu görevlilerinin 
mali, sosyal ve özlük haklarının iyileştirilmesi konuları başta olmak üzere her alanda öncülük ettik, 
etmeye devam ediyoruz.

Bu kutlu yolculukta erdemli, adil ve medeniyet değerleriyle donatılmış sendikal duruş ve anlayışı-
mızdan taviz vermeden, emeğin, milletin, insanlığın ve medeniyetimizin vicdanı olduk. Kuruluşun-
dan bugüne  sendikal tarihte güzel izler bırakan Memur-Sen ailesi, son 4 yıllık faaliyet döneminde 
tarihe altın harflerle adını yazdırmayı başarmış, üyelerinden aldığı güçle başta kamu görevlileri 
olmak üzere milletimiz ve dünya mazlumları için büyük bir aşkla çalışmalarına devam etmiş, baş-
lattığı kampanyalarla destek olduğu sosyal projelerle, mazlumlara yaptığı yardımlarla, yüzbinlerin 
katımıyla gerçekleştirdiği  mitinglerle ve kamu görevlileri için elde ettiği kazanımlarla iyilik hareke-
tini sürdürmeye devam etti. 

Yeniden Büyük Türkiye için çalışan, iktidar, sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerle el ele vererek, 
sivilleşme ve demokratikleşme alanında bir çok değişimin ve sessiz devrimin altına birlikte imza 
attık. Yapılan tüm sessiz devrimleri burada tek tek saymak mümkün değil, ancak  toplumsal hayatta 
iz bırakan, Türkiye’ye demokratikleşme alanında sınıf atlatan bazı devrimleri tarihe not düşmek ve 
kayıtlara geçirmek bakımından ifade etmek istiyorum.

Bu devrimlerin başında başörtüsüne özgürlük geliyor. Konfederasyon olarak, ifade özgürlüğünün 
vazgeçilmez ön koşulu olarak kılık kıyafet özgürlüğünü görüyoruz. Bu kapsamda başlattığımız, “öz-
gürlük için 10 milyon imza” kampanyasına halkımız adeta akın etti, bir ay gibi kısa sürede 12 milyon 
300 bin özgürlüksever vatandaşımız başörtüsüne özgürlük kampanyamıza destek verdi. Konfede-
rasyon olarak, kampanyada toplanan imzaları idarecilere teslim etmekle yetinmedik, Cumhuriyet 
tarihinin en etkili sivil itaatsizlik örneğini göstererek, kamu görevlilerine kılık kıyafet yönetmeliğine 
uymamaları çağrısı yaptık. Bu çağrıyla birlikte gerçekleşen sivil itaatsizlik eylemiyle üniversiteler-
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den sonra kamu kuruluşlarında da  başörtüsü yasağı fiilen kalktı, bu özgürlüğe yasama organı ile 
liseler de katıldı. Hükümetin konuyla ilgili yönetmeliği değiştirmesiyle birlikte fiilen kalkan yasaklar 
hukuken de kalkmış oldu. Özünde yasağı kamu görevlileri ve milletimiz kaldırmıştır. Bu özgürlüğün 
elde edilmesinde milletimiz tam mutabakat sağlamıştır. Kadına yönelik en büyük şiddet olan ve 
yüzyılın ayıbı, ucube başörtüsü yasağının kalkmasında  aktif katılım gösteren, bizimle birlikte hare-
ket eden kamu görevlilerine, milletimize, sosyal paydaşlarımıza  da bu vesileyle teşekkür ediyoruz. 
Konfederasyon olarak,  temel hak ve özgürlüklerden olan inanç özgürlüğü ve çalışma hakkının ge-
reği olarak sınırlı sayıda da olsa asker, polis, hakim ve savcı  olarak görev yapan kadınlara yönelik 
kılık kıyafet yasağına da son vererek, tam demokrasi, eksiksiz demokrasi yolunda  yeni bir özgürlük 
sağlanmasının takipçisi olacağız. 

Kaybolmaya mahkum edilmiş veya kaybolmaya yüz tutmuş bir uygarlığı diriltmek, canlandırmak,  
yaşatmak ve yepyeni bir dinamizmle ayağa kaldırmak Nurettin Topçu’nun tespitiyle eğitim ve zih-
niyet değişimiyle gerçekleşebilir. Bu anlamda, başörtüsü yasaklarının kalkması yanında eğitimin 
tümden reforme edilmesi gerekiyordu. Özellikle eğitimin üzerindeki vesayetin kaldırılması elzemdi. 
Burada eğitim alanında yapılan reformlardan önemli gördüklerimizi, hem milletimiz hem de ülke-
miz açısından milat sayılanları ifade etmekle yetinelim. Türkiye’nin gençlerini ilimden, bilimden, eği-
timden ve kariyerden uzak tutmaya çalışan katsayı adaletsizliğine son verdik. Böylece, İmam Hatip 
Lisesi mezunlarını ve buna bağlı olarak tüm Meslek Lisesi mezunlarını ötekileştiren, öğüten bir gara-
beti ortadan kaldırdık. Din eğitimi ve öğretimi imkanlarının önünü kesmek için hayata geçirilen ke-
sintisiz eğitim dayatmasına da son verdik. Zorunlu eğitim süresini on iki yıla çıkartan düzenlemeyle 
4+4+4 sistemini getirdik. Çocuklarımızın 14 yaşına kadar Kuran öğrenmesini yasaklayan dehşet 
yasağı sona erdirirken beraberinde ortaokul ve liselerde Kur’an-ı Kerim ve Peygamberimizin Hayatı 
seçmeli ders olarak müfredatta yerini aldı. Andımız retoriğine son verildi, Milli Güvenlik dersi müfre-
dattan çıkarıldı. Vesayetçi siyasal sistemin en büyük destekçisi vesayet odaklı eğitim sistemi, vesa-
yet aparatlarından, insan onuruna yakışmayan yasak ve dayatmalardan temizlendi. İmam-Hatip Li-
selerini kapatma tehdidi bertaraf edilmekle yetinilmedi, imam-Hatip Ortaokulları açıldı. İmam-Hatip 
Lisesi mezunu kaymakama, hakime, doktora dahi tahammül edemeyenlerin bütün isyanına rağmen 
İmam-Hatip Lisesi mezunu Başbakan ve Cumhurbaşkanı ile tanıştık.  Osmanlıca dersini müfredata 
eklettik. Eğitim üzerindeki son vesayet olan karma eğitim yasağı kalkıncaya kadar mücadelemizi 
sürdüreceğiz. Böylece vesayet sisteminin ifşası tamamen, tasfiyesi ise büyük oranda tamamlanmış 
olacak. Bununla birlikte, artık mağduriyetimizi dayandıracağımız bir vesayet sistemi değil, mensu-
biyetimizle inşa ve ihyasını tamamlayacağımız bir medeniyet mefkuresi dönemine girmiş olacağız. 
Bu dönemde, çocuktan, gence, kadından, erkeğe, zenginden fakire bütün kişi ve kesimlere medeni-
yet eksenli bir zemin üretmek zorundayız. Ahlak, Hikmet, Hakikat, kalkınma, demokrasi ve hukukun 
eğitimle ilişkilerini bütün yönleriyle kavrayan, gelişmeye açık bir eğitim sistemini, Yeniden Büyük 
Türkiye’nin ve medeniyetin inşası faaliyetlerinin olmazsa olmazı olarak görüyoruz.

Demokrasi ve sendikal tarihe altın harflerle yazılan demokratikleşme adımlarından  birisi de kamu 
görevlilerine toplu sözleşme hakkının elde edilmesi, örgütlenme alanının genişletilmesidir. 12 Eylül 
2010 referandumuyla anayasal hak haline gelen toplu sözleşme hakkı, 4688 Sayılı Kamu Görevlileri 
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Sendikaları Kanunu’nda yapılan reformla birlikte kamu görevlilerine yönelik toplu sözleşme hakkı 
olarak hayata geçirildi ve ilk toplu sözleşme, Kamu İşveren Heyeti ile başkanlığını Memur-Sen’in 
yaptığı Kamu Görevlileri Heyeti arasında yapıldı. Yapılan toplu sözleşmelerle mali, sosyal, özlük 
hakları alanında kamu görevlilerine önemli kazanımlar elde edildi. Taban aylığa ilk kez yüksek oran-
larda zam yapılırken, en yüksek maaş ile en düşük maaş arasındaki makas daraltıldı. Enflasyonun 
kamu görevlilerini ezdiği dönemler sona erdirilerek, memur maaşlarının enflasyonu ezdiği dönem 
başlatıldı. Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu AB standartlarında bir kanun olmasına rağmen   
maalesef mükemmel bir kanun da değil. Bu çerçevede, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’nun yapısı 
demokratikleştirilmeli, örgütlenme hakkı, TBMM ve Cumhurbaşkanlığı personeli başta olmak üzere 
üniformalı asker, hakim ve polisleri de kapsayacak şekilde genişletilmelidir. 

Türkiye’nin bölgesel güç ve küresel aktör olmasının önündeki en büyük engellerden birisi  terör 
ve terörizm. Terörün sona ermesi kapsamında, başlatılan demokratikleşme ve çözüm sürecine de 
büyük destek ve katkı verdik. Çözüm süreci kapsamında oluşturulan 63 kişilik Akil İnsanlar Heyeti 
içinde Memur-Sen Genel Başkanı sıfatıyla Sayın Ahmet Gündoğdu yer aldı.  “Milli Birlik ve Kardeş-
lik Süreci”ne kurumsal kimliğimizle de büyük bir katkı verdik, destekçisi olduk. Özellikle 1 Mayıs  
Emek ve Dayanışma Günü’nü çözüm sürecine anlamlı bir katkı olması için 2013 yılında Çanakkale 
ve 2014 yılında Diyarbakır’da “Bin Yıllık Desende Bir ve Beraberiz” sloganıyla, bir demokrasi şöleni 
havasında kutladık. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Bayramı’nı, temalı ve Türkiye’nin önemli bir soru-
nuna çözüm sunma odaklı kutlamaya devam edeceğiz. Çözüm sürecinin  sembolü hiç kuşkusuz 
Diyarbakır anneleri oldu. Diyarbakır anneleri ilk kez terör örgütüne karşı açıkça ‘çocuklarımızı dağa 
kaldıramazsınız, çocuklarımızı geri istiyoruz” çağrısında bulundular. Çocuklarını dağda değil okulda 
görmek istediklerini ifade ettiler. Diyarbakır annelerinin bu cesur çıkışına gür sesle destek çıkan yine 
Türkiye’nin en vicdanlı kuruluşu olan Memur-Sen oldu. Diyarbakır annelerine her platformda sahip 
çıktık.

Ulusal sınırlarımız içinde barış ve kardeşlik ortamını sağlamak adına yoğun bir gayret gösterirken, 
küresel güçlerin adaletsizliklerine, hukuksuzluklarına ve zulümlerine karşı da mazlumun sesi, hakkın 
savunucusu olduk. Küresel sisteme insanlık aşısı yapma amacıyla kamu diplomasisi yanında mer-
hamet diplomasisini geliştirdik. Arakan’dan Filistin’e, Somali’den Suriye’ye, Pakistan’dan Sudan’a, 
Bangladeş’ten Bosnaya, Telafer’den Kobani’ye kadar  yardım elimizi uzattık. Aynı insani yardımları 
başta Samsun ve Van olmak üzere Soma’dan Ermenek’e kadar  afet yaşanan bölgelerde de sürdür-
dük. Bu bölgelere sadece yardımlarımızı değil dualarımızı da gönderdik.

Esat ve Sisi’nin zulümlerine karşı tek yürek olduk. “Mısır İçin Direniş İnsanlık İçin Diriliş Mitingi” ile 
Esmaların yanında yer aldık.

Vesayet odaklı sisteme son verilmesinde, demokrasi ve insan hakları eksenli sistemin hayata geçi-
rilmesinde aktif sorumluluk aldık. Eski Türkiye’nin millete rağmenci anlayışı yerine, millet iradesini 
merkeze alan bir demokrasi anlayışı ve yönetim bakışının yanında olduk.  Çözüm süreci başta olmak 
üzere demokratik açılımlara, demokratikleşme paketlerine ve sessiz devrimlere destek verdik, önü-
nü açtık. Sivil siyaset alanının daraltılmasına, kayıt dışı siyaset yapılmasına izin vermedik.
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Türkiye tam 18 yıl önce maalesef anti demokratik bir 28 Şubat süreci yaşadı. 28 Şubat post mo-
dern darbesinin mağdurları vardı, mağdur edenleri vardı. Allah’a hamd olsun. Memur-Sen’in de 
girişimleriyle, 28 Şubat sürecinin mazlumlarının mağduriyetleri büyük ölçüde giderilse de suçluları 
tam olarak hesap vermiş değil. Dönemin birkaç asker ve sivil bürokratı hariç kimse hakkında dava 
açılmadı. Büyük Memur-Sen ailesi olarak dava sürecine müdahil olduk. 28 Şubat sürecinin, med-
ya, sivil toplum, sermaye ayağının da davaya dahil edilmesi için açıklamalar yaptık, mağdur olan 
üyelerimizle ilgili belgeleri mahkemeye sunduk. Ancak süreçten en çok etkilenen kişi ve kurumların 
dahi davacı ve müdahil olmaması bizleri derinden üzdü. Memur-Sen olarak, darbecilerin mahkeme 
huzurunda hesap vermesi, yargılanması için mücadelemizi sürdüreceğiz.

Türkiye ne zaman bölgesel güç ve küresel aktör olma yolunda adım atsa küresel darbeciler bu 
adımları durdurmak için hamle yapıyorlar. Bu güçler, havuz sistemi ve D-8 ittifakının ülkemizdeki 
olumlu etkisini kırmak için 28 Şubat darbesini sahneye koyarken, 2002’den sonra güçlü bir iktida-
rın gelişim, değişim ve dönüşüm hamlelerine karşı Balyoz, Ayışığı, Sarıkız, Ergenekon ve 27 Nisan 
e-muhtıra darbe girişimleriyle, 367 siyasi kriziyle büyük Türkiye idealinin önünü kesmeye çalıştı-
lar. Ortak akıl mitingleri, Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesi için yapılan referandum ve 
12 Eylül 2010 anayasa değişikliği referandumuyla bu girişimler akim bırakıldı. Meşru ve seçilmiş 
hükümetlere yönelik darbe girişimleri, Gezi olayları, 17-25 Aralık küresel tezgahı ve 6-7-8 Ekim kal-
kışması devam etti. Memur-Sen’in de içinde yer aldığı sivil toplum kuruluşları ‘milli irade’ ilanları ve 
mitingleriyle bu süreçleri de bertaraf etmesini, püskürtmesini bildi. Şimdi zaman, tüm darbelerin 
izlerini silecek, kalıntılarını ortadan kaldıracak, demokratik bir zihniyetin zeminini oluşturacak sivil, 
özgürlükçü ve milleti kucaklayan yeni bir anayasanın yapılması zamanıdır. Bu noktada  bir çok top-
lantı yaptık, raporlar hazırladık, kongreler düzenledik. Yeni anayasayla ilgili görüş ve önerilerimizi 
yasama organı başta olmak üzere devletin yetkili organlarına sunduk. Memur-Sen olarak, 7 Haziran 
genel seçimlerinden sonra iş başına gelecek olan hükümet  ile oluşacak yasama organının ilk işinin 
yeni anayasa yapımı olması gerektiğini bir kez daha hatırlatıyoruz.

Memur-Sen ailesi olarak,  terörün renginin, ırkının, dininin, mezhebinin olmadığını her platformda 
dile getirdik. Bu kapsamda, İsrail devlet terörüne de karşı çıktık, Esat’ın katliamlarını da lanetledik. 
Dünyanın neresinde olursa olsun El Kaide ve IŞİD benzeri  terör örgütlerini de kınadık. Bunların, 
Madrid, Londra, Paris ve Norveç başta olmak üzere hangi ülkede hangi şehirde eylem yaptığına 
bakmadık. İnsana yönelik terör saldırısı kimden gelirse gelsin, kime yönelirse yönelsin karşısında 
durduk. Bu noktadaki duruşumuz ve tutumumuz ilkeseldir. Her yerdeki ölümlere aynı duyarlılığı 
göstermek insanlık vazifesidir. Ancak, İslamofobi adı altında dünyanın dört bir yanında, Müslü-
manlara yönelik, Batılıların çifte standartlı yaklaşımlarını kabul etmemiz mümkün değil. Batı kendi 
içinden çıkan canilere göz yummamalı, başta Arap ve Türkler olmak üzere Müslümanlara yönelik 
saldırılara dur demelidir.

Türkiye’nin  üç çılgın projesini; yeni anayasanın yapılması, çözüm sürecinin tamamlanması ve  me-
deniyet değerleriyle barışık bir gençliğin yetiştirilmesi olarak sıraladık. Tüm bunların olabilmesi için 
de güçlü bir ekonomi gerekiyor. Bugün gençler arasındaki işsizlik oranı yüzde 20’lere çıkmış bu-
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lunuyor. Gençlerin gelir ve geçim endişesinden uzak, kadim medeniyetin ve Yeniden Büyük Türki-

ye’nin inşası amacıyla zihin yorması için gelir ve geçim endişesinden uzak olması gerekmektedir. 

Bunun için Türkiye’de orta kalite ve orta gelir tuzağının aşılması öncelik olmalıdır. Orta gelir ve orta 

kalite tuzağını aşmak için de mutlaka düşük teknolojiden, orta teknolojiye, orta teknolojiden yüksek 

teknolojiye geçilmelidir. İleri teknoloji, kaliteli eğitimle buluşturularak ihracat ve katma değeri yük-

sek ürünler geliştirilmelidir. Bu da yeni dünyayı şekillendirecek gençler yetiştirmekle, gençleri Ar-Ge 

ile buluşturmakla, üreten Türkiye ile olur. 

Genel olarak dört yıllık faaliyet dönemimizin ana eksenlerini değerlendirdiğim bu yazıda, gelecek 

dönemde yapılması gereken sosyal restorasyonun temel noktalarına değinerek yazımı bitirmek is-

tiyorum. Bir emek örgütü ve kamu görevlilerinin sözcüsü olarak, 2005 yılından sonra göreve baş-

layan personele bir derece verilmesi, disiplin cezalarının affına ilişkin düzenleme yapılması, 4/C ve 

4/B’li sözleşmeli personele kadro verilmesi, yardımcı hizmetler sınıfında görev yapan personelin de 

ek göstergeden yararlandırılması ve mevcut ek gösterge oranlarının arttırılması, kamu kurum ve ku-

ruluşlarının yurtdışı teşkilatlarında 4/B statüsünde görev yapan sözleşmeli personelin kadroya alın-

ması ve aile yardımından faydalandırılması, emekli kamu görevlilerine maaş promosyonu verilmesi 

ve aile yardımından faydalandırılmaları, resmi ve özel sektörde (işçilikte) geçen hizmet sürelerinin 

tamamının kazanılmış hak aylığında değerlendirilmesi, fazla çalışmaların geçici olması halinde ücret 

veya izinle karşılanması, süreklilik arz etmesi durumunda ise istihdam artışı yoluna gidilmesi, kamu 

görevlilerine siyaset ve grev hakkı verilmesi konularının ivedi olarak sonuçlandırılması amacıyla 

taleplerimizi bir kez daha hükümetlerin dikkatine sunuyorum.  

Bütün bunların sonunda , Büyük Memur-Sen ailesi olarak,  hayat sofrasında alan değil veren olduk. 

Almak için değil vermek için sendikacılık ve sivil toplumculuk yaptık. Gelir dağılımı adaletsizliğini ve 

eşitsizliklerini gidererek, alanları veren konumuna yükseltmek için mücadele ettik. Kamu görevlile-

rine, milletimize, mazlumlara ve insanlığa hizmet ederken orkestra şefimiz Sayın Ahmet Gündoğdu 

idi. Kendisinden Allah razı olsun. 365 gün 24 saat esaslı sendikacılık yaptı ve en kritik süreçlerde 

bazen tek başına, bazen takımıyla riskler üstlenerek her alanda ekonomik, sosyal ve kültürel ka-

zanımların üretilmesinde öncü oldu. 10 Şubat itibariyle sivil toplumdan sivil siyasete adım atarak, 

milletimize sivil siyaset sahasında hizmet üretmeye devam edecek. Büyük Memur-Sen ailesi olarak, 

her zaman tecrübe ve birikimlerinden yararlanmaya devam edeceğiz. Sendikal hareket tarihine 

adını altın harflerle yazdıran Sayın Gündoğdu’ya sivil siyayette başarılar diliyoruz.

18-19 Nisan’da yapılacak 5. Olağan Genel Kurulumuz, kaliteli demokrasi, güçlü ekonomi, eşit va-

tandaşlık ve millet-devlet dayanışmasının kaynağı  olsun. Genel kurulumuz, kardeşliğimizin zirve 

yaptığı, kurumsal yapımızın tunçlaştığı bir süreç olsun. Yeniden Büyük Türkiye ve Yeni Bir Dünya 

için hayırlı olsun. Allah yar ve yardımcımız olsun.
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Yeni Anayasa, Sivilleşme, Demokratikleşme ve  
Çözüm Sürecine Katkılarımız

Tarihçe
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TARİHÇE

Tarihe yön veren büyük liderlerin aynı zamanda büyük fikir adamları olduklarını veya büyük 
fikir adamlarından esinlendiklerini kabul etmemiz gerekir. Fikirler öncelikle ihtiyaçlardan doğar, 
daha sonra bir yandan eyleme dönüşürken bir yandan da hayatın gerçekleri arasında şekille-
nerek olgunlaşırlar. Hemen hemen her öğreti, içinden çıktığı çağın ve toplumsal ortamın ürünü 
olduğu kadar miras alınan düşünce ve pratiklere göre de şekillenir.

Cumhuriyetin kuruluşu, bir bakıma Batıcılık ve Türk milliyetçiliği düşüncesinin zaferini, Osmanlı-
cılık/İslamcılık düşüncesinin yenilgisini ifade ediyordu. İttihat ve Terakki hareketi ile onun deva-
mı olan Cumhuriyetçilik anlayışının hedefi, ideolojik temelleri, yüklendiği “ kurtarıcılık” misyonu 
ve dayandığı sınıfsal yapı aynıdır. Bir başka açıdan, ulus devletin kuruluşu, aynı zamanda geç 
kalmış bir modernleşme ve kalkınma projesidir. Tarihsel ve toplumsal yapıya meydan okuyan 
böyle dev bir toplumsal mühendislik projesinin yürütücüsü olan asker-sivil bürokratlar, aynı 
projenin hem sahibi hem efendisi hem de koruyucuları olarak devlet kadrolarını oluşturdular. 
Aslında bu durum, yalnızca merkezin çevreden kopuşuyla sınırlı kalmamış, hızla gerçekleşmesi 
arzulanan dönüşüm ve değişimler, bürokratizasyona uğrayarak "bürokratik oligarşi" diye ad-
landırılan yeni bir hegemonik yapı oluşturmuş hatta halka rağmen halkçılık anlayışının egemen 
olduğu bir vesayet rejimi ortaya çıkmıştır. Böylece yeni Türkiye’ yi milat sayıp tarihi sıfırlayarak, 
geçmişi unutma ve unutturma kararlılığıyla toplumun hafızası yok edilmeye çalışılmıştır.

Diğer taraftan, Türkiye’ de toplumsal bir süreç olarak “sekülerleşme” ve bir siyasal örgütlenme 
rejimi olarak “laiklik” konularındaki egemen görüşü temsil eden Kemalizm ile aynı ilerlemeci ve 
Avrupa-merkezci modernist çevreyi paylaşan Marksist sol arasındaki önemli kesişme noktaları 
da görmezlikten gelinemez. Marksist olsun olmasın bu düşünceye yakın çevrelerde egemen olan 
inanış, modernleşmeyle aydınlanmanın birlikte gideceği, böylece dinin ve dini inançların yerini 
tamamen aklın ve bilimsel bilginin alacağıdır. 

Ülkemizdeki “ idealist” Marksistler de işçi sınıfının dinle olan ilişkisine aynı gözle baktıkları gibi, 
İslam’a veya Müslüman kimliğe dayalı siyasal düşünceyi ve buna bağlı hareketleri, Kemalistlerin 
ve “oryantalist”lerin de yaptığı gibi, gericilikle suçlarlar.

Bu durumu, Eğitim-Bir-Sen  ve Memur-Sen’ in kurucu Genel Başkanı Mehmet Akif İnan, “..Dün-
yanın en büyük uygarlığını kur, yeryüzünde misli görülmemiş bir hayat nizamının nakışını işle, 
sonra gel, sana düşman olanlardan daha azgın bir düşmanlıkla, bütün bu varlığını temelden 
söküp atmanın yoluna koyul… mirası reddedenler ev sahibi, miras ise hırsız değil; tam aksi ol-
duğu için, o bizi bırakmıyor. Ev, yabancıların işgaline uğramış olan mirasımızdır asıl” sözleriyle 
özetliyor ve kendini yeni bir örgütlenmenin içinde buluyordu.

Kendilerini  “öz yurdunda garip, öz vatanında parya” gören bu dönemin İslamcıları/ muhafa-
zakarları  için durum aslında tam bir fetret halidir. Bu dönem aynı zamanda kendi karşıtının 
ortaya çıkmasına da zemin hazırlayan, İslami duyarlılıklara sahip bir siyasal varoluş ve “kimlik 
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iddiaları”nın kanıtlanmaya çalışıldığı bir zaman dilimidir. Hasımlaştırılan, ötekileştirilen Anado-
lu’nun mütedeyyin insanları, kendilerine bu yolla yeni bir kimlik edinmiş, devlet gücüyle yasak-
lanan Müslümanlık ve Osmanlı-İslam Tarihi, toplumun önemli bir kesimi için temel bir varoluş 
gerekçesi, kardeşlik, dostluk, ittifak vesilesi olarak siyasal mücadelenin ana eksenlerinden birine 
evrilmiştir.

Aynı tarihsel süreç içinde laiklik, bir ideoloji olma özelliğine ek olarak bir kültürel kimlik oluştu-
rurken, İslami duyarlılıklar da kültürel kimliği tanımlama yanında ideolojik bir niteliğe kavuştu 
denilebilir. Böylece farklı ideolojiler ve kimlikler aynı zaman ve zemin içinde karşı karşıya geldi. 
İslam’ın insan ve toplum için neyin “daha iyi” olduğuna dair taşıdığı iddiayı, dinamik bir ictihad 
vurgusuyla insan-toplum için uygulanabilir yollar teklif ettiği gerçeğini de göz önünde bulun-
durduğumuzda, Memur-Sen kurucuları için temel motivasyonların en önemlilerinden birine işa-
ret etmiş oluruz.

Tam da bu bağlam ve ortamda, gerçek bir sendikacı için olmazsa olmaz olarak sıralanabilecek 
tüm niteliklere sahip olan M. Akif İnan, entelektüel kapasitesiyle, insani tarafıyla, fikirleriyle, 
toplumsal sorumluluk duygusuyla, sivil toplum anlayışıyla, muazzam derinliğe, birikime sahip 
bir şair ve mütefekkir olarak Türk edebiyatında öne çıkmış, düşünce dünyasında varlığını hisset-
tirmiş bir insan olarak, aslında Türkiye’deki gelenek çevresinde çok da kendinden beklenmedik 
bir kararla sendikal bir hareketin kuruluşuna önderlik etti.

Memur-Sen’in kuruluşu yolunda ilk adım, 14 Şubat 1992 tarihinde Eğitimciler Birliği Sendika-
sı’nın kurulmasıyla atıldı. Bunu ardı ardına Birlik Haber-Sen, Bem-Bir-Sen, Sağlık-Sen, Enerji 
Bir-Sen, Kamu Büro-Sen, Öz Büro- Sen ve Tok-Sen’ in kuruluşları izledi. Memur Sendikaları Kon-
federasyonu (Memur-Sen) ise 9 Haziran 1995 tarihinde kuruluş işlemlerini tamamladı. Kurucu-
ları; Eğitim-Bir’den Mehmet Akif İnan, Nurettin Sezen, Abdullah Akar, İsmail Kıllıoğlu ve Şevket 
Sezer; Sağlık-Sen’den Ahmet Aksu, Bülent Kutluca, Necati Şimşek ve İlknur Poyraz; Kamu Bü-
ro-Sen’den M. Fatih Uğurlu, Emin Zararsız ve Mesut Kınalı, Belediye-Sen’den Hasan İpek; Öz 
Büro-Sen’den Hayati Kırlı, Eyüp Ersoy, Ömer Çiçekçi ve Fatma Acun; Tok-Sen’den H.İbrahim 
Eken, Mevlüt Doğan, Davut Denek ve Halil Üstüner; Enerji Bir-Sen’den Hamdi Saylam, Abdullah 
Tombul ve İbrahim Demirhan; Birlik Haber-Sen’den Hüsamettin Şanal, Mehmet Uçar ve Bülent 
İlhan; Bem Bir-Sen’den Muzaffer Kale, Mehmet Mazi ve Muzaffer Çakıroğlu; Sağlık Bir-Sen’den 
Y. Ziya Odabaşı ve Sadık Danışman'dı.

Konfederasyon’ un 1. Genel Kurulu’na sunulan faaliyet raporunda, Memur-Sen’ in amaç ve ilkeleri  
şöyle ifade ediliyordu:

“Memur-Sen Konfederasyonu üyesi sendikalar, manevi değerlere saygıyı, hak ve hukuk kaidele-
rine bağlılığı temin, çalışma barışını tesis etmeyi, adil ücret sistemini getirip alın terini değerlen-
dirmeyi, işveren bakanlıkların sorunlarının çözülmesi ile çalışma imkanı ve veriminin artırılması 
için her türlü gayreti sarf etmeyi ana gaye ittihaz etmiştir.”

Tarihçe
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18 Kasım l995 tarihinde toplanan ilk Olağan Genel Kurul’dan sonra Memur-Sen Yönetim Kurulu 
şu kişilerden oluşuyordu: M.Akif İnan, İsmail Kıllıoğlu, Ahmet Aksu, Nurettin Sezen, Muzaffer 
Kale, Hamdi Saylam, Hüsamettin Şanal, Fatih Uğurlu, Mevlüt Doğan ve Hayati Kırlı.

Akif İnan, vefat tarihi olan 6 Ocak 2000’e kadar Memur-Sen Konfederasyonu genel başkanlığı 
görevini yürüttü. Şair, yazar, düşünür olarak Büyük Doğu, Diriliş, Edebiyat ve Mavera Dergileri 
ve bazı gazetelerde yazdığı yazı ve şiirlerin yanı sıra verdiği konferanslarla da öncü bir rol üst-
lenen Akif İnan, sendikal mücadelenin muhafazakar kitleler tarafından kabulünde de öncü bir 
rol üstlenmiştir.

Memur-Sen bu dönemde bir taraftan kurumsallaşmasını sürdürürken diğer taraftan başta Anka-
ra olmak üzere yurdun pek çok yerinde konferans ve mitingler düzenlemiştir.

İnan, Türk-iş, Hak-iş, DİSK, KESK, Türkiye Kamu-Sen genel başkanlarının ilk kez 27 Ocak 1999 
günü bir araya gelmesini sağlayarak ortak sorunların görüşülmesi ve Emek Platformu’nun kurul-
masında çok önemli bir sorumluluk üstlenmiştir.

Kurucu genel başkan M. Akif İnan’ın vefatından sonra Memur-Sen Yönetim Kurulu tarafından 
genel başkanlığa getirilen Zübeyir Yetik’ in 21 Şubat 2000 tarihinde istifası üzerine gidilen genel 
kurulda  genel başkanlık görevine Fatih Uğurlu seçildi.

Bu görevi, 03 Mayıs 2003 tarihine kadar sürdüren Fatih Uğurlu, kurumsallaşma ve örgütlenme 
çabalarının yanı sıra, Emek Platformu dönem sözcülüğünün Memur-Sen’e geçmesiyle bu plat-
formu temsil etti.

Fatih Uğurlu’nun istifası üzerine 5 Haziran 2003 tarihinde Genel Yönetim Kurulunca genel baş-
kanlığa getirilen Dr. Ahmet Aksu, l Mayıs 2005 tarihinde yapılan 2. Olağan Genel Kurul’ da ye-
niden genel başkanlığa seçildi. Bu genel kurulda, Ali Küçükkösen, Mürsel Turbay, Adem Solmaz, 
Adnan Şenol, M. Hadi Erdoğmuş ve Süleyman Bahadır genel yönetim kurulu üyeliğine seçildiler.

4688 sayılı Kanunun kabul edildiği 2001 yılında 41.871 üyesi olan Memur-Sen, Ahmet Gündoğ-
du’nun ekibiyle birlikte seçildiği 26 Nisan 2008 tarihindeki 3. Olağan Genel Kurul’a kadar 314.701 
üyeye ulaştı.

Aynı zamanda Eğitim Bir-Sen genel başkanı da olan Ahmet Gündoğdu, Mahmut Kaçar, Ahmet 
Yıldız, Yusuf Yazgan, Halit Ortaköy, H. Bayram Tonbul ve Ahmet Kaytan’ dan oluşan Yönetim 
Kurulu ile birlikte sivilleşme, özgürleşme ve demokratikleşme süreçlerine aktif olarak katılmış, 
özellikle Ortak Akıl mitinglerindeki “kayıt yok, şart yok, egemenlik milletindir” düsturuyla sivil 
siyaseti yok etmeye yönelik girişimlerin püskürtülmesinde öncü rol oynamıştır.

2008 yılında gerçekleştirilen Toplu Görüşmelere üç yetkili sendika ile katılan Memur-Sen, 2009’ 
da üye sayısını 376.355’e, yetkili sendika sayısını dörde  çıkarmış, böylece Ahmet Gündoğdu  
Toplu Görüşme Heyeti Başkanlığı görevini üstlenmiştir.
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Bu dönemde, “Toplu sözleşme masası kurulmazsa toplu pazarlık sürecine katılmayacağız” me-
sajı karşılık bulmuş, kamu görevlilerinin toplu sözleşme ve grev hakkına ilişkin olarak konunun 
tüm yönleri ile değerlendirileceği bir çalıştay yapılması hususunda mutabakata varılmıştır.

Memur-Sen, 2010 yılında gerçekleştirilen Toplu Görüşmelerde yetkili sendika sayısını beşe çıkar-
mış, 392.171 üye ile yetkili konfederasyon olma özelliğini sürdürmüştür.

12 Eylül 2010 tarihinde yapılan referandumda “Toplu sözleşmeye de toplumsal sözleşmeye de 
evet “ diyerek Anayasa değişikliğinin gerçekleşmesinde çok önemli katkılar sunmuştur. KESK ve 
Kamu-Sen’in karşı çıktığı bu referandumda, kabul edilen 26 maddelik paketin 6 maddesi doğ-
rudan sendikal hayatla ilgilidir. Sendika tarihi açısından en önemli maddelerden biri olan Toplu 
Sözleşme hakkının kazanılması, kısa sürede örgütlenmeye yansımış ve kamu çalışanları arasında 
örgütlenme oranı, yüzde 40’ lardan yüzde 70’ lere çıkmıştır.

17 Nisan 2011’de yapılan 4. Olağan Genel Kurul’da Günay Kaya, Metin Memiş, Mehmet Bayrak-
tutar, H. Bayram Tonbul, Halit Ortaköy ve Ahmet Kaytan’ dan oluşan ekibiyle birlikte yeniden 
seçilen Ahmet Gündoğdu, 12 Eylül darbe yönetmeliğinden kaynaklanan kamuda başörtüsü ya-
sağına karşı verilen mücadele ve kampanyalar sonucunda bu yasağın sona erdirilmesinde büyük 
rol oynadı.

Memur-Sen, bu dönemde ilk kez yapılan Toplu Sözleşme görüşmelerine 11 hizmet kolunun 
10’nunda yetkili olarak katıldı. Çözüm Süreci kapsamında hükümetin çağrısı üzerine oluşan Akil 
İnsanlar heyetinde Genel Başkan Ahmet Gündoğdu da yerini alırken, küresel emperyalizmin ve 
sömürü düzenlerinin mağdur ettiği insanlara yardım eli uzatıldı, başta Gazze, Filistin, Arakan, 
Suriye, Doğu Türkistan, Bosna ve Mısır olmak üzere dünyanın her yerindeki mazlumların yanında 
yer alındı.

2014 yılı resmi rakamlarına göre Memur-Sen’e bağlı sendikaların tamamı yetkiye ulaşırken, top-
lam üye sayısı da 800 binlere çıkarak ülkemizin en büyük sivil toplum kuruluşu olma özelliğini 
kazandı.

Genç Memur-Sen, Kadınlar Komisyonu, Emekli Memur-Sen ve Engelli Çalışanlar Komisyonu ile 
Yeniden Büyük Türkiye ve yeniden büyük bir medeniyetin inşası için yeni ve büyük sorumluluk-
ların bilinciyle yürüyüşüne devam eden Memur-Sen’ de, Genel Başkan Ahmet Gündoğdu’nun 25. 
dönem milletvekilliği seçimleri dolayısıyla görevden ayrılması üzerine 5. Olağan Genel Kurul’a 
kadar görevi Genel Başkan Vekili Günay Kaya devraldı.

Tarihçe
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Eski Genel
Başkanlarımız



M. AKİF İNAN 
12.07.1940 - 06.01.2000
12 Temmuz 1940 tarihinde Şanlıurfa’da doğdu. 1952 yılında ilkokulu bitirdi. 1958’de Urfa Lisesinden 
Maraş Lisesine sürgün gönderildi. 1958 yılında bir grup arkadaşıyla Derya Gazetesi’ni çıkardı. 1959 
yılında Maraş Lisesi’nden mezun oldu. İlk Konferansını 1959’da Urfalı Şairler üzerine verdi. Aynı yıl 
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümüne kaydoldu. İki sene sonra bıraktı. 
1960 yılında Üstat Necip Fazıl ile Maraş’ta tanıştı. 1962’de Fakülteye tekrar girdi ve1972’de mezun 
oldu. 1962-1964 yılları arasında Hilal Müessese Müdürlüğü’nü yaptı. 23 Temmuz 1965 tarihinde ev-
lendi. 10 Temmuz 1967 tarihinde kızı Şakire Banu dünyaya geldi. 1964-1969 arasında Türk Ocağı’nda 
faaliyet gösterdi. 1969 yılında Nuri Pakdil ile birlikle Edebiyat Dergisi’ni kurdu. 1969-1972 tarihleri 
arasında Türk Taşıt işverenleri Sendikası’nda uzmanlık görevinde bulundu.  1972 yılında İlk kitabı 
“Edebiyat ve Medeniyet Üzerine” yi, 1974’te İlk Şiir Kitabı Hicret’i çıkardı. 1975 yılında Kısa dönem 
askerlik yaptı. 1976-1990 yılları arasında Mavera Dergisi’nde kurucu olarak yer aldı. 1977-1980 yılları 
arasında Gazi Eğitim Enstitüsü’nde Türkçe öğretmenliği yaptı. 1977 yılında Eğitim Enstitüleri için 
Oktay Çağlar ile beraber “Yeni Türk Edebiyatını (Ders Kitabı)  hazırladı. 1980 yılında Hac farizasını 
yerine getirdi. 1985’de “Din ve Uygarlık” ı (denemeler), 1991’de “Tenha Sözler”i yayınladı. 1992 yı-
lında arasında Eğitim-Bir-Sen’i, 1995’te Memur-Sen’i kurarak vefatına kadar genel başkanlıklarını 
yürüttü.1998 yılında Kanal 7’de kültür ve sanat programı hazırlayıp sundu. 1999 yılının Haziran ayın-
da rahatsızlandı ve ölümcül hastalığı teşhis edildi. 1999 yılının Aralık ayında Urfa’ya döndü. 6 Ocak 
2000 tarihinde Şanlıurfa’da vefat etti.

SENDİKA GÜNLERİ

M. Akif inan, 1969-1972 yıllan arasında Ankara’da Türk Taşıt işverenleri Sendikası’nda uzman ‘ola-
rak çalıştı. Burada edindiği sendikacılık deneyimlerini, daha sonraki yıllarda kendisinin kurduğu ve 

“Kim demiş her şeyin bitişi ölüm, 
Destanlar yayılır mezarımızdan”
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genel başkanlığını yaptığı Eğitimciler Birliği’ne taşıdı. (Sendikanın kuruluşu 14 Şubat 1992|. Bir çok 
memur sendikasını da örgütleyerek kısa adı Memur-Sen olan konfederasyonun başına geçti ve ve-
fatına kadar bu görevi yürüttü. 

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

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

MEHMET AKİF İNAN’IN ESERLERİ

Kurucu Genel Başkanımız Eğitimci, Şair, Mütefekkir ve Yazar Mehmet Akif İnan’ın, kuruluşunda ve 
teşkilatlanmasında büyük emek harcadığı, 8 yıl boyunca düşüncesini ve sanatını esere dönüştüre-
meme pahasına, mücadeleciliğinin bir eseri olarak addedip genel başkanlığını yürüttüğü Eğitim-
Bir-Sen, denemelerinden oluşan Din ve Uygarlık, Edebiyat ve Medeniyet Üzerine; şiirlerinden oluşan 
Hicret ve Tenha Sözler adlı kitaplarının 2006 yılında yeni baskılarını yaptı, 2009 yılında da ailesin-
den intikal eden birikimini, çeşitli gazete ve dergilerde kalmış yazılarını ve söyleşilerini “Edebiyat, 
Kültür ve Sanata Dair”, “Söyleşiler”, “Aydınlar, Batı ve Biz”, “Mirası Kuşanmak”, “Siyaset Kokan Yazı-
lar”, “İslâm Dünyası ve Ortadoğu” adlarıyla 6 kitapta biraraya getirerek, O’na olan vefa borcunu bir 
nebze olsun ödemek üzere yayımladı. 



ZÜBEYİR YETİK
18.01.2000 - 21.02.2000

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

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

Zübeyir Yetik 1958-60 Yıllarında Urfa’da gazetecilik, vekil öğretmenlik; 1962-65 Yıllarında İzmir ve 
Ankara’da gazetecilik; 1966-74 Yıllarında Urfa’da öğretmenlik, hal müdürlüğü, bankacılık, serbest 
muhasebecilik; 1974’ten itibaren İstanbul’da gazetecilik, yayıncılık, sendikacılık, Türkiye Kızılay Ge-
nel Müdürlüğünde kontrolörlük, Türkiye Denizcilik İşletmeleri’nde APK uzmanlığı, film ve ilaç ham-
maddesi ithalat ve pazarlaması yapan Kızılay İstanbul Bölge Müdürlüğü’nde mali İşlerden sorumlu 
müdür muavinliği görevlerinde bulundu. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü olarak 1994’de göre-
ve başladığı İSKİ’ deyken 2003 Yılında kendi isteğiyle emekliye ayrıldı.

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

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

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

Eski Genel Başkanlarımız



DR. AHMET AKSU
04.06.2003-28.04.2008
09.09.1959 tarihinde Başkent Ankara ’da doğan Dr. Ahmet AKSU 1977 ’de Ankara İHL ’yi bitirdikten 
sonra girdiği MEB Ankara Ticaret Turizm Yüksek Öğretmen Okulu’nun kapanması nedeniyle 2. sı-
nıfta buradan ayrıldı. Ardından Hacettepe Sağlık İdaresi Yüksek Okulunu kazanarak 1982 yılında bu 
okuldan mezun oldu. 

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

AKSU, 1990 -1991 yılları arasında Ankara Üniversitesi, Avrupa Topluluğu Uygulama Merkezinde Te-
mel Eğitim ve Uluslararası ilişkiler Bölümünü bitirerek Avrupa Birliği Uzmanı oldu. 1977 - 1985 yılları 
arasında Tarım Orman Köy İşleri Bakanlığı, 1985–2002 yılları arasında Sağlık Bakanlığında yönetici-
lik dahil değişik görevlerde bulundu. 

Avrupa ve Uzakdoğu da birçok ülkede eğitim, staj, kurs ve uluslararası toplantılara katılarak serti-
fika aldı. Sağlık Sen Kurucu Genel Başkanı olana kadar çeşitli dernek, vakıf ve STK’ların kurucu ve 
yöneticisi olan AKSU, Memur Sen Konfederasyonunun kurucuları arasında yer almış ve 04.06.2003-
28.04.2008 tarihleri arasında da Memur-Sen Konfederasyonu Genel Başkanlığı görevinde bulun-
muştur.
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AHMET GÜNDOĞDU
28.04.2008-07.02.2015
01.01.1961'de Gümüşhane’nin Kürtün ilçesine bağlı Söğüteli Köyü’nde doğdu. İlköğrenimini köyün-
de, ortaöğrenimini Erdemli İmam Hatip ile Giresun İmam Hatip Lisesi’nde tamamladı. 1987 yılında 
Konya Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu. Uzun yıllar Bakırköy Ticaret Meslek 
Lisesi'nde Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenliği yaptı. 

Ortaöğrenimi sırasında Milli Gençlik Vakfı (MGV) bünyesinde görev ve sorumluluk aldı. Öğretmenlik 
döneminde de İstanbul Öğretmenler Vakfı'nda da görev aldı. Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Kurucu 
Genel Başkanı merhum Mehmet Akif İnan'ın davetiyle 1992'de  Eğitim-Bir-Sen Bakırköy İlçe Temsil-
ciliği'ni kurup ilçe başkanlı olarak sendikacılığa başladı. 1996-2002 yılları arasında sırasıyla İstanbul 
Şube Sekreterliği, Marmara Bölge Başkan Yardımcılığı, Genel Araştırma ve Dış İlişkiler Sekreterliği 
ve Genel Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 

Kasım 2002 tarihinde Eğitim-Bir-Sen, Nisan 2008 tarihinde ise  Memur-Sen Genel Başkanlığı gö-
revine seçildi. 2009 yılından itibaren Kamu Görevlileri Sendikaları Heyet Başkanlığı görevini yürüt-
mektedir. Akil İnsanlar Heyeti olarak Karadeniz ve Marmara Bölgelerinde sorumluluk üstlendi. Sivil 
ve Yeni Anayasa kapsamında oluşturulan "Anayasa Platformu",  Türkiye-AB Karma İstişare Komite-
si, Ekonomik ve Sosyal Konsey bünyesinde de üyelik yaptı. 

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen başkanlığı sürecinde Türkiye'nin sivilleşme, özgürleşme ve demok-
ratikleşmesine dönük reform çabalarına "Uluslararası Demokrasi Kongresi", "Uluslararası Anaya-
sa Kongresi", "Uluslararası Felsefe Kongresi" yanında "Yeni Anayasa Raporu I-II", "Sahadan Yeni 
Anayasa'ya Talep ve Beklentileri", "Türkiye'de Ortak Bir Kimlik Olarak Ötekilik", " Eğitim ve Ahlâk 
Şûrası", "Yeniden Büyük Türkiye" başta olmak üzere bir çok bilimsel etkinlik ve raporun öncülüğünü 
yaptı. 

Gündoğdu, evli olup orta düzeyde Arapça ve İngilizce bilmektedir.

Eski Genel Başkanlarımız
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Yeni Anayasa, Sivilleşme, Demokratikleşme ve  
Çözüm Sürecine Katkılarımız

Vesayet Anayasasından Kurtulmalıyız
29 Mayıs 2011

Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, Türkiye’nin 1982 model ucube anayasadan, çılgın 
proje olarak gerçekleşecek yeni bir anayasa ile kurtulabileceğini söyledi.

‘Darbeler, Demokasi ve Yeni Anayasa’ konulu konferans vermek için Samsun’a gelen Ahmet Gün-
doğdu, ayrıca Samsun Valisi Hüseyin Aksoy, Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin 
Akan, İl Genel Meclisi Başkanı Mustafa Karakurt ve İl Milli Eğitim Müdürü Hülya Ertürk Koç’u ziyaret 
etti. Gündoğdu ayrıca, Samsun AKS TV’nin ana haber bültenine konuk oldu. Konferanstan sonra ise 
Gündoğdu’ya, Samsun Yazarlar Derneği tarafından plaket verildi. Memur-Sen Samsun İl Temsilciliği 
tarafından düzenlenen ‘Darbeler, Demokasi ve Yeni Anayasa’ konulu konferansta konuşan Ahmet 
Gündoğdu, 27 Mayıs’ın yıldönümünde gerçekleştirilen konferansın önemine dikkat çekti.

Darbelerden ve darbecilerden ülkenin çok çektiğini ifade eden Gündoğdu, “Sendikacılık yapmaya 
başladığımızda, ‘niçin’ sorusuna cevap aradık ve sonunda cevabımızı bulduk: Vesayeti deşifre et-
mek için sendikacılık yapacağız, dedik. Peki, ‘bu nasıl olacak’ sorusuna ise; ‘çerçevesi devlete karşı 
çizilen sendikacılığa da çerçevesi devlet tarafından çizilen sendikacılığa da karşıyız’ cevabını verdik” 
şeklinde konuştu.

Çiçek: 12 Eylül Anayasası’nın Son Kullanma Tarihi Geçti
08 Ağustos 2011

Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, TBMM Başkanı Cemil Çiçek’i ziyaret etti. Gündoğdu, 
yeni anayasa çalışmaları hakkında bilgi verirken, Çiçek ise 82 Anayasası’nın son kullanma tarihi 
dolduğunu söyledi.

Ziyarette konuşan Ahmet Gündoğdu, 12 eylül referandumu ile, milletin anayasasına doğru güzel 
bir yolculuk başladığını, bu başlangıcın, yeni anayasa ile tamama ermesini arzuladıklarını söyledi. 
Memur-Sen’in 515 bin üye ile yetkili konfederasyon olduğunu söyleyen Gündoğdu, bu büyüklüğü, 
millete borçlarını ödemek için önemsediklerini kaydetti. Yeni anayasayı, topyekün oluşturmak üzere 
taşın altına ellerini koyduklarını ifade eden Gündoğdu, “Şu anda 50 bin kişi ile yüz yüze anketimizi 
gerçeleştirdik. 100 kişiden oluşan kanaat önderleri ile de derinlemesine bir mülakat yaptık. Anaya-
sanın felsefesinden evrensel hukuka, yasama, yürütme yargı ilişkilerinden insanın nerede ve hangi 
merkezde olması gerektiğie dair büyük bir çalışma yürütüyoruz. 12 Eylül’de düzenleyeceğimiz bir 
panelle bu çalışmanın nicel bulgularını kamuoyu ile paylaşacağız. Ekim ayı sonunda düzenleyeceği-
miz Uluslararası Anayasa Kongresi ile millet nasıl bir anayasa istiyor çalışmasını ortaya koyacağız” 
şeklinde konuştu. 12 Eylül’de elde ettikleri toplu sözleşme hakkına ilave olarak grev ve siyaset hak-
kını; bütün vatandaşları kucaklayan, öteki oluşturmayan, Türkiye vatantaşlığı ile herkesi eşit kabul 
eden bir devlet tanımının da içinde yer alacağı anayasa özlemi içerisinde olduklarını da vurgulayan 
Ahmet Gündoğdu, “Sizin başkanlığınızın da bu açıdan bir fırsat olduğunu düşünüyoruz. Hem hu-
kukçu kimliğiniz, hem Anayasaya olan ihtiyacı en yüksek sesle dile getiren yaklaşımınız dolayısıyla 
bu fırsatın milletin fırsatı olmasını diliyoruz.” dedi.
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Demokratikleşme, Yeni Anayasa Ve Değerlerimiz Önceliğimizdir
07 Eylül 2011

Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, demokratikleşme, yeni anayasa, 
değerler eğitimi ve din eğitimi ile Türkiye’nin terör belasından kurtarılması konularının öncelikleri 
olduğunu ve olmaya devam edeceğini söyledi.

Gündoğdu, Trabzon’da, bölgedeki illerin Şube başkanlarıyla buluştu. Memur-Sen Trabzon İl Temsilci-
si ve Şube Başkanımız Mehmet Kara ve Şube yöneticilerimiz, Samsun, Ordu, Giresun, Rize, Artvin ve 
Gümüşhane Şube başkanlarımız, Diyanet-Sen Trabzon Şube Başkanı Hasan Çakır, Büro Memur-Sen 
Trabzon Şube Başkanı Mustafa Kahraman’ın katıldığı buluşmada konuşan Ahmet Gündoğdu, Türki-
ye’nin son yıllarda demokratikleşme yolunda önemli adımlar attığını belirterek, “Sivil-asker ilişkileri, 
bürokratik oligarşi gibi konularda yavaş yavaş Avrupa standartlarını yakalamaya başladık. Artık 
herkes kendi görev alanının sınırları içerisinde hareket etmekte, bu da, devlet yönetiminde ciddiyeti 
ortaya çıkarmaktadır” dedi.

Memur-Sen: Yeni Anayasa Yapımında TBMM Merkez Olmalı
13 Ekim 2011

Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, yaptıkları anayasa araştırmasında Anayasa yapım sü-
recinde TBMM’nin merkez olması ve öncü rol üstlenmesi konusunda toplumda oluşan mutabakatın 
ortaya çıktığını söyledi.

• Ahmet Gündoğdu, Memur-Sen tarafından Doç. Dr. Osman Can’ın direktörlüğünde, SAD (Stra-
teji Araştırma ve Danışmanlık) ve ADAMOR Araştırma’ya yaptırılan Yeni Anayasa Araştırması’nın 
sonuçlarıyla ilgili Osman Can ve Araştırmacı Ahmet Kızılkaya ile İstanbul’da bir basın toplantısı 
düzenledi.

Gündoğdu, Sahadan Yeni Anayasaya Araştırması’nın 49 bin 740 kişinin katıldığı yüz yüze anket 
uygulaması, siyasal eğilimleri farklı ve kanaat önderi olarak nitelendirilebilecek 61 kişi ile yapılan 
yüz yüze görüşmeler çerçevesinde denek sayısı bakımından bugüne kadar ülkemizde uygulanan 
en yüksek katılımlı anket olmak özelliğini taşıdığını kaydetti.

Sivil Toplum Kuruluşları Teröre Karşı Birlik Çağrısı Yaptı
21 Ekim 2011

MEMUR-SEN ve Türkiye’nin her bölgesinde örgütlü, toplumun bütün kesimlerini temsil eden 13 sivil 
toplum kuruluşu ilk ziyareti Başbakan Erdoğan’a yaparak ‘terör’ konusunu görüştü.

Heyet daha sonra Cumhurbaşkanı Gül, TBMM Başkanı Cemil Çiçek, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu 
ve MHP Genel Başkanı Bahçeli’yi de ziyaret ederek terör konusundaki ortak öneri ve görüşlerini 
paylaştı.
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İlk Ziyaret Başbakan Erdoğan’a…

MEMUR Sendikaları Konfederasyonu (MEMUR-SEN), Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu 
(TÜRK-İŞ), Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Kon-
federasyonu (TESK), Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB), HAK- İşçi Sendikaları Konfederasyonu 
(HAK-İŞ), Türkiye KAMUSEN, Türkiye Barolar Birliği (TBB), Türkiye Noterler Birliği (TNB), Türkiye 
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB), Türk Ve-
teriner Hekimleri Birliği (TVHB), Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) ve Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği (TOBB)’un yer aldığı ziyaret sonrasında STK’lar adına ortak açıklamayı TOBB Baş-
kanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu yaptı.

Memur-Sen’den Uluslararası Anayasa Kongresi
22 Ekim 2011

Memur-Sen tarafından düzenlenen Uluslararası Anayasa Kongresi, TBMM Başkanı Cemil Çiçek’in de 
katılımıyla, TOBB Genel Merkezi’nde başladı. Açılışta, TBMM Genel Başkanı Cemil Çiçek, Memur-Sen 
Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu ve Memur-Sen’in Yeni Anayasa Araştırması’nın Koordinatörü Doç. 
Dr. Osman Can, birer konuşma yaptı.

Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, bütün siyasi partilerin 12 Haziran’da gerçekleştirilen 
milletvekili genel seçimlerine ilk vaat olarak yeni anayasayı aldıklarını, böylece ‘Yeni Anayasa’ya gi-
den koridorun kapısının, bir daha kapatılamayacak şekilde bizzat millet tarafından açıldığını söyledi.

Yeni Anayasa Şart, Siyaset Kurumu Mazeret Aramamalı
23 Ekim 2011

Memur-Sen tarafından düzenlenen Uluslararası Anayasa Kongresi, TOBB Genel Merkezi’nde devam 
ediyor.

Kongrenin ikinci gün çalışmaları, Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı Faruk Çelik’in katılımıyla başladı.

Beşir Atalay konuşmasında, siyaset kurumunun mazeret üretme ve yeni anayasa sürecinden kaç-
maması için sivil toplumun baskı kurmasını isterken, Faruk Çelik ise, yeni anayasa yapımının şart 
olduğunu, yamalarla bu işin olmayacağını söyledi.

 

Memur-Sen, TBMM Anayasa Komisyonu’nda 
Yeni Anayasa İle İlgili Çalışma Ve Önerilerini Anlattı
16 Ocak 2012

Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, davet edildiği TBMM Anayasa Komisyonu’nda, Me-
mur-Sen’in Yeni Anayasa süreci ile ilgili çalışmaları, görüş ve  önerilerini anlattı.
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AK Parti İstanbul Milletvekili Doç.Dr. Mustafa Şentop,  CHP İzmir Milletvekili Rıza Türmen  ve MHP 
Antalya Milletvekili Prof.Dr. Tunca Toskay’dan oluşan Anayasa Komisyonu üyeleri Memur-Sen’in 
Yeni Anayasa ile ilgili önerilerini dinledi.

Genel Başkan Gündoğdu, yaklaşık 2 saat süren sunumda Yeni Anayasa’nın hazırlanmasında katılım-
cılığın esas alınmasını, sürecin TBMM merkezli olması gerektiğini ifade etti.

Sözlerine, Doç. Dr. Osman Can’ın direktörlüğünde, SAD (Strateji Araştırma ve Danışmanlık) ve 
ADAMOR Araştırma Şirketi’ne yaptırdıkları Yeni Anayasa Araştırması’nın sonuçlarını Ankara ve İs-
tanbul’da basın toplantısı eşliğinde kamuoyuyla da paylaştıklarını anlatarak  başlayan Gündoğdu, 
‘Sahadan Yeni Anayasaya Araştırması’nın 49 bin 740 kişinin katıldığı yüz yüze anket uygulaması, 
siyasal eğilimleri farklı ve kanaat önderi olarak nitelendirilebilecek 61 kişi ile yapılan yüz yüze gö-
rüşmeler çerçevesinde denek sayısı bakımından bugüne kadar ülkemizde uygulanan en yüksek 
katılımlı anket olmak özelliğini taşıdığını kaydetti.

Anayasa Platformu’nun Vatandaş Toplantıları Sürüyor
27 Ocak 2012

Memur-Sen ve TOBB’un da aralarında bulunduğu Anayasa Platformu’nun vatandaş toplantıları sü-
rüyor. İlk toplantısını Ankara’da gerçekleştiren platformun ikinci toplantısı, Konya’da yapıldı. Top-
lantıya TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, TOBB Başkanı 
M. Rifat Hisarcıklıoğlu, TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu Üyeleri, Anayasa Platformu ve STK 
temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Platform adına konuşan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, yıllardır yeni bir anayasaya ihtiyaç ol-
duğunu vurguladı. Bütün siyasi partilerin yeni anayasa konusunda anlaştıklarını belirten Hisarcık-
lıoğlu, “Ben yeni anayasa yapılması konusunda umutluyum. Çünkü Meclis’te bu irade mevcut” diye 
konuştu.

Gündoğdu: Anayasa Yapım Sürecine Katılımı Önemsiyoruz

Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu ise toplantıyla ilgili yaptığı açıklamada, “Memur-Sen 
olarak biz yeni anayasa hazırlanmasına yönelik bir çok çalışma gerçekleştirdik. En son yaptığımız 
çalışma ise Sahadan Yeni Anayasa’ya isimli araştırmamızla, Uluslararası Anayasa Kongresi oldu. Bu 
çalışmalardan çıkan en önemli sonuç, anayasanın ilk hükümlerinin mutlaka ‘insan ve toplum tasav-
vuru’ olması, insanı öncelemesi, temel hak ve özgürlüklerden yana taraf olmasıydı. Vatandaşlarımız 
yine anketimize verdikleri cevapla, yeni anayasa yapılması gerektiğini belirtirken, bu görevin de 
mevcut TBMM’nin olduğuna dikkat çekmişlerdi. 24. Dönem TBMM’nin koordinesinde yürütülecek 
katılım sürecinde, daha önceki çalışmalarımızda ve bu raporda Memur-Sen olarak bizim ortaya 
koyduğumuz görüşler dahil olmak üzere sivil toplum kuruluşları ile bireyler tarafından dile getirilen 
görüşler çerçevesinde TBMM tarafından hazırlanacak ve kabul edilecek Yeni Anayasa metninin ona-
yına sunulması sonrasında bizzat millet tarafından yazılacaktır.” şeklinde konuştu.
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Çiçek: Milletin Dediğini Okumak İstiyoruz

TBMM Başkanı Cemil Çiçek ise konuşmasında Konya’ya vatandaşları dinlemeye geldiklerinin altını 
çizerken, “Anayasa esasen vatandaşın devletten beklentilerinin hukuki şekilde düzenlenmesinden 
ibarettir” dedi.

“Herkes bildiğini okuyamayacak. Biz bu defa milletin dediğini okumak istiyoruz” ifadesini kullanan 
Çiçek, bütün vatandaşlardan mümkün olan en kısa sürede anayasa konusundaki görüşlerini kendi-
lerine iletmelerini istedi.

Yeni bir anayasa yazmadıklarını, yeni bir anayasa yaptıklarını açıklayan TBMM Başkanı Cemil Çiçek, 
5 konuda anlaştıklarını söyleyerek bu konuları şöyle aktardı: “Yeni bir anayasaya ihtiyaç var. Bu yeni 
anayasayı bu Meclis yapacak. Yeni anayasa Uzlaşma Komisyonu yoluyla yapılacak. Bu işin başkan-
lığını TBMM Başkanı yapacak ve anayasa görüş birliği içerisinde hazırlanacak.”

Çiçek: Yeni Anayasa Siyaset Kurumunun Borcu 
06 Şubat 2012

Sivil  toplum kuruluşlarının inisiyatifinde yeni anayasaya katkı sunmak için gerçekleştirilen Türkiye 
Konuşuyor toplantılarının üçüncüsü Edirne’de gerçekleştirildi. TBMM Başkanı Cemil Çiçek, TOBB 
Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, TBMM Anayasa Uzlaş-
ma Komisyonu’nun AK Parti, CHP, MHP ve BDP’li üyeleri  ile diğer platform üyesi kurumların başkan 
veya temsilcileri katıldı. 

Toplantıda konuşan TBMM Başkanı Cemil Çiçek, 12 Haziran milletvekili genel seçimlerinde bütün 
siyasi partilerin millete yeni bir anayasa yapmayı vaat ve taahhüt ettiklerini belirterek, ”Siyaset ku-
rumu olarak hepimizin borcudur ve bu borcumuzu çok fazla ötelemeden, çok fazla geciktirmeden, 
çok fazla temerrüte maruz bırakmadan bu dönem, özellikle de bu yıl içerisinde gerçekleştirmeliyiz 
diye düşünüyoruz” dedi. Çiçek, buraya konuşmaya değil, katılımcıların fikirlerini, taleplerini almaya 
geldiklerini kaydetti. 

Memur-Sen Tarihi Davanın Görüldüğü Ankara Adliyesi’ndeydi 
04 Nisan 2012

Memur-Sen yönetimi, 12 Eylül darbesinin mimarı Kenan Evren ve Tahsin Şahinkaya’nın yargılandığı 
tarihi davanın görüldüğü Ankara Adliyesi’nin önündeydi. Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gün-
doğdu ve konfederasyona bağlı sendikaların genel başkaları sabah saatlerinde Ankara Adliyesi’ne 
geldi. Gündoğdu ve beraberindekiler, davet üzerine Büyük Birlik Partisi’nin (BBP) Ankara Radyo-
su’nun önünde düzenlediği ‘Demokrasi ve Millet İradesi Günü’ eylemine destek verdi. 

Burada konuşan Ahmet Gündoğdu, tarihi bir güne şahitlik yaptıklarını belirterek, geç de olsa darbe-
cilerden hesap sorulmasını sevindirici olduğunu söyledi. Gündoğdu şöyle devam etti: “12 Eylül’lerde 
karanlık senaryolar yazıp demokrasinin üzerine kan düşürenlerin, gençleri idam sehpalarına gönde-
renlerin hesap veriyor olmasını görmekten demokrasinin geleceği adına umutlanıyoruz.”
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Sözleşmelilere Kadro Ve Kıyafet Özgürlüğü İstiyoruz
02 Ocak 2013

Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, 2012’de bir türlü yapılamayan yeni anayasanın mutla-
ka 2013’te tamamlanmasını istedi. Yeni anayasanın bütün partilerin ortak vaadi olduğunu hatırlatan 
Gündoğdu, sorumluluktan kaçan partilerin bunun hesabını millete vermekte zorlanacağını vurgula-
dı. Gündoğdu ayrıca 2013 yılının bütün sözleşmelilerin kadroya alındığı bir yıl olmasını beklediklerini 
söyleyerek, bundan sonra sözleşmeli istihdamına son verilmesini istedi.

Eğitim Bir-Sen Karabük İl Divan Toplantısı’na katılan Gündoğdu, program öncesi yaptığı basın top-
lantısında, sendikal çalışmaların yanı sıra gündemdeki konuları değerlendirdi. Gündoğdu, iyisiyle 
kötüsüyle 2012’nin geride kaldığını söyleyerek, 2013’ün kazanma yılı olmasına beklediklerini ifade 
etti. Memur-Sen olarak sözleşmelilerin kadroya alınması için çalışmalarını sürdürdüklerini belirten 
Gündoğdu, “632 Sayılı KHK beklentileri karşılamadı. Bütün sözleşmelileri kadroya alacak, bundan 
sonra da sözleşmeli istihdamına son verecek bir çalışmanın en kısa sürede yapılmasını diliyoruz” 
dedi.

Memur-Sen’den Kıyafet Özgürlüğü İçin 10 Milyon İmza Kampanyası
03 Ocak 2013

Memur-Sen, ‘Kamuda Kılık-Kıyafet Özgürlüğü için 10 Milyon İmza Kampanyası’ başlattı. Memur-Sen 
Başkanlar Kurulu tarafından yapılan yazılı açıklamada kampanyanın bugün itibarıyla başladığı, bir 
ay içinde tamamlanacağı ve toplanan 10 milyon imzanın Başbakanlık’a verileceği açıklandı.

Yapılan yazılı açıklamada, Memur-Sen’in kurulduğu günden beri temel hak ve özgürlüklerden yana 
taraf olduğu, bunun aksi uygulama ve dayatmaların karşısında olduğu hatırlatılarak, “Savundu-
ğumuz değer ve ilkelere yönelik dayatmaların da her zaman karşısında durduk. Bu anlamda, son 
olarak 30 Kasım 2012’de TBMM önünde bir eylem yaparak kamu görevlilerinin kılık kıyafet özgür-
lüğünü elde etmelerine yönelik, başörtüsüne özgürlük eylemi gerçekleştirdik. Eğitim-Bir-Sen de, 
10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü 81 ilde basın açıklamaları ve 2 Ocak 2013’te yeni yılın ilk mesai 
gününde iş yerlerine serbest kıyafetle giderek sivil itaatsizlikle devam ettirmiştir.” denildi. 650 bin 
üyesiyle kamu çalışanlarının en büyük konfederasyonu olan Memur-Sen’in bu noktada kamuoyunu 
da eylemlilik sürecine dahil edecek şekilde, Başbakanlığa sunulmak üzere ‘Kamuda Kılık-Kıyafet 
Özgürlüğü İçin 10 Milyon İmza’ toplama kararı aldığı belirtildi.

Kamuda Kıyafet Özgürlüğü İçin İmza Stantları Açıldı
16 Ocak 2013

Memur-Sen’in kamuda kılık kıyafet serbestisi için başlattığı ‘Özgürlük İçin 10 Milyon İmza’ kampan-
yası büyük bir hızla devam ediyor. Kampanya kapsamında Türkiye genelinde imza stantları açıldı. 
Ankara’daki imza standının ilki Sıhhiye metro çıkışında, Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğ-
du’nun katılımıyla açıldı. Saadet Partisi Genel Başkanı Mustafa Kamalak, Mazlum-Der Başkanı Faruk 
Ünsal, Başkent Kadın Platformu Başkanı Berrin Sönmez ile Alperen Ocakları Genel Başkanı Serkan 
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Tüzün, sivil toplum kuruluşları ve siyaset camiasının temsilcileri de programa katılarak destek verdi.

Yoğun katılımın olduğu programda konuşan Gündoğdu, Memur-Sen ailesi olarak, milletimizin his-
siyatına öncülük etmek üzere başlattığımız 10 milyon imza kampanyamızın Ankara’daki stantları-
nın ilkini siyasi parti başkanlarımız ve sivil toplum örgütü temsilcilerimizle birlikte açıyoruz” dedi.
Kuruluş felsefelerinin gereği temel hak ve özgürlükleri her platformda savunduklarını vurgulayan 
Gündoğdu, her zaman haksızlığa uğrayanların yanında olduklarının altını çizdi. Başörtüsü yasağı 
ve katsayı adaletsizliğiyle başlayan baskıcı dönemlerde de aynı tutumu sergilediklerini hatırlatan 
Gündoğdu, bu anlayışlarından asla taviz vermeyeceklerini söyledi.

Özgürlük İçin 10 Milyon İmzaya İstanbul Desteği
17 Ocak 2013

Memur-Sen tarafından, kamuda kılık kıyafet yasağının kaldırılmasına yönelik başlatılan ‘Özgürlük 
İçin 10 Milyon İmza’ kampanyası İstanbul’da yoğun bir katılımla başladı. Spordan sanat dünyasına, 
sivil toplum kuruluşlarından medya temsilcilerine kadar geniş bir çevrenin katılımı ile duyurusu ya-
pılan kampanya, Türkiye genelinde devam ediyor.

Özgürlük İçin 10 Milyon İmza…

İstanbul’daki basın toplantısında konuşan Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, demok-
ratikleşme ve sivilleşme yolunda atılması gereken adımlardan birinin de özgürlük alanları oldu-
ğunu söyledi. Kamuda uygulanan kılık-kıyafet yasağının özgürlük ve demokrasi noktasında sona 
erdirilmesi gereken yasaklardan biri olduğunu ifade eden Gündoğdu, “1982 tarihli Kamu Kurum 
ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik ile insan onuruna, temel 
hak ve özgürlüklere ilişkin evrensel ilkelere ve Anayasa hükümlerine rağmen kamu görevlilerinin 
kılık-kıyafet özgürlüğü yok sayılmıştır” dedi. Neredeyse kamu çalışanlarının ayakkabı numarasını 
bile belirleyecek kadar despotik bir yaklaşımın ürünü olan bu yönetmeliğin, bir an önce değişmesi 
gerektiğini ifade eden Gündoğdu, TBMM İçtüzüğü’nde de, benzer değişiklikler yapılarak kadınlara 
yönelik yasaklayıcı ve ayırıcı hükümlerin kaldırılmasını ve kadınların seçilme hakkına ve kadın tem-
siline dolaylı olarak getirilen sınırlamanın sona erdirilmesini istedi.

Başörtülü kadının, Başbakanı, Cumhurbaşkanı’nı, milletvekilini, belediye başkanını seçebilmesine 
karşın kendisinin seçilemediğine dikkat çeken Ahmet Gündoğdu, Darbe ürünü Anayasanın 70 inci 
maddesinde bile “Her Türk, kamu hizmetlerine girme hakkına sahiptir. Hizmete alınmada, görevin 
gerektirdiği niteliklerden başka hiçbir ayırım gözetilemez” Hükmüne rağmen bazı soruların cevap-
sız kaldığına işaret etti.

 

Başörtülü Seçmen Kadın, Başörtüsüyle Seçilebilmeli
18 Ocak 2013

Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, “Başı kapalı kadınlar başbakan, cumhurbaşkanı ve 
milletvekili eşi olabilir ama kendisi o mevkilerde olamaz, bu eşitsizliktir” dedi.
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Memur-Sen tarafından başlatılan “Özgürlük İçin 10 Milyon İmza Kampanyası”na destek vermek için 
Sakarya’ya gelen Gündoğdu, Adapazarı Kültür Merkezi (AKM) önünde imza toplayan sendika gö-
revlilerini ziyaret etti.

Gündoğdu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Memur-Sen’in kurulduğu günden itibaren Türkiye’nin 
demokratikleşmesi için mücadele ettiğini söyledi. 

Gündoğdu, 1982 yılında getirilen kılık kıyafet yasağının kaldırılmasına kimsenin itiraz edemeyeceği-
ni savunarak, sosyal alanda eşitlik istediklerini anlattı.

“79 yıl önce kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanımış ama hala kıyafetini seçme hakkı tanımamış 
bir ülkeyiz” diyen Gündoğdu, şöyle devam etti:

“12 Eylül 2010 tarihine kadar bu yasağı anlıyorduk çünkü devletin milleti olmuştuk. Devlet, genellik-
le bürokrat olduğu için vatandaşını dövmekten, darbelerden medet ummaktan, vesayetçilerinden 
keyif alan bir devletti ama artık bu devlet milletin devletidir. Anayasanın 23 maddesini özgürlükler 
anlamında değiştirmiştir. Bu millet, darbecilere ‘yönetmeliğinizi de alın, gidin’ demektedir. Başı ka-
palı kadınlar başbakan, cumhurbaşkanı ve milletvekili eşi olabilir ama kendisi o mevkilerde olamaz, 
bu eşitsizliktir.”

İmza Kampanyasının Kızılay Standı Açıldı

18 Ocak 2013

Memur-Sen’in kamuda kılık kıyafet serbestisi için başlattığı ‘Özgürlük İçin 10 Milyon İmza’ kampan-
yası kapsamında; Sağlık-Sen, Birlik Haber-Sen ve Ulaştırma Memur-Sen, Kızılay Güvenpark’ta imza 
standları açtı. Açılış programına katılanlar, 1982 döneminde yürürlüğe giren kılık kıyafet yönetme-
liğini balonlara bağlayarak gökyüzüne bıraktı. Sendikalar adına basın bildirisini okuyan Memur-Sen 
Genel Başkan Yardımcısı Metin Memiş, kamu kurumlarında uygulanan yasakla çalışan kadınların 
kıyafet seçme özgürlüğünün engellendiğini ifade etti.  

Milletimizin Değerleri, Değerlerimizdir

Her zaman haksızlığa uğrayanların yanında olduklarını vurgulayan Memiş, insan temel hak ve öz-
gürlüklerinin korunması içini mücadele verdiklerini kaydetti. Hangi sebeple olursa olsun her za-
man dışlayan, ötekileştiren, yok sayan antidemokratik uygulamaların karşısında yer almaya devam 
edeceklerinin altını çizen Memiş, milletin değerlerini değerleri bildiklerini ve bu tavırlarının asla 
taviz vermeyeceklerini söyledi. Din ve vicdan hürriyetinin en geniş manada yaşanabilmesi için ülke 
genelinde bir dizi eylem yaptıklarını hatırlatan Memiş, şöyle devam etti: “30 Kasım 2012’de TBMM 
önünde başlattığımız ‘Kamuda Kılık-Kıyafet Özgürlüğü’ eylemini, en büyük insan hakkı ihlali olan 
başörtüsüne özgürlük için 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü’nde 81 ilde yaptığımız eylemle devam 
ettirdik.”  Memur-Sen’in Kılık-kıyafet özgürlüğü talebindeki kararlılığını vurgulamak adına, 2013’ün 
ilk mesai gününde ülke genelinde işyerlerine serbest kıyafetle giderek, sivil itaatsizlik yaptığını ak-
taran Memiş, “Memur-Sen ailesi olarak bağlı sendikalarımızla birlikte, 9 Ocak’ta milletimizin de des-
teğiyle ‘Özgürlük İçin 10 Milyon İmza’ kampanyasını başlattık” diye konuştu.
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İstanbul’da Özgürlük İçin 10 Milyon İmza’nın İlk Standı Açıldı
18 Ocak 2013

Memur-Sen’in kamuda kılık kıyafet serbestliği için başlattığı ‘Özgürlük İçin 10 Milyon İmza’ kampan-
yasının İstanbul ayağının ilk standın açılışını, Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu yaptı. 
Gündoğdu, vatandaşları imza kampanyasına katılmaya davet etti.

Memur-Sen, kamuda kılık kıyafet serbestliği için başlattığı ‘Özgürlük İçin 10 Milyon İmza Kampanya-
sı’nın İstanbul’daki ilk standını Aksaray Meydanı’nda açtı. Meydanda çadır kuran ve masa koyan Me-
mur-Sen üyeleri, vatandaşlara kampanya hakkında bilgi verdi.Stant açılışında konuşan Memur-Sen 
Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, bu milletin, İttihat ve Terakkiciler’den bugüne kadar yasaklardan 
çok çektiğini belirterek, her darbenin millet iradesine vurulan bir darbe olduğunu söyledi. Gün-
doğdu, “1982 Anayasası ile birlikte Devlet Memurları Kanunu’na tabi bir kılık kıyafet yönetmeliği 
çıkartıldı. Bu yönetmelikte; erkeklerin saç tarama biçiminden bıyıkların üstten alınamayacağına ve 
kravatlı olma mecburiyetine; kadınların ise ne giyeceğinden, sandalet giyemeyeceğine ve başının 
açık olacağı şeklindeki çağ dışı ucube yaklaşımlar olduğunu görüyoruz. Bu dünün Türkiyesi’ne ya-
kışıyor olabiliyordu çünkü on yılda bir, bu millette haddi bildiriliyordu. Ancak 12 Eylül 2010 Referan-
dumu ile milleti toplumsal sözleşmeye ‘evet’ diyerek nasıl bir demokrasi istediğini, nasıl bir özgürlük 
istediğini ortaya koymuştur.” şeklinde konuştu.

Özgürlük Kampanyasının Ankara’daki Üçüncü Standı Ulus’ta Açıldı
18 Ocak 2013

Memur-Sen tarafından başlatılan ‘Özgürlük İçin 10 Milyon İmza’ kampanyası kapsamında Anka-
ra’daki üçüncü stand; Diyanet-Sen, Toç Bir-Sen, Bem Bir-Sen ve Büro Memur-Sen tarafından Ulus 
Meydanı’nda açıldı.  Açılış programına eski Devlet Bakanı Hasan Celal Güzel, Türkiye Yazarlar Birliği 
adına Ahmet Fidan, Başkent Kadın Platformu Eş Başkanı Berrin Sönmez, İLK-DER Başkan Yardım-
cısı Hediye Kılıç ile Milli Türk Talebe Birliği Başkan Yardımcısı Salih Yıldız katılarak, kampanyaya 
destek verdi.

Başkentlilerin yoğun ilgi gösterdiği imza standının açılışında farklı renklerdeki güvercinler, kampan-
yanın simgesi olarak uçuruldu.

Açılışta basın bildirisini okuyan Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Bayraktutar, kamu 
çalışanlarının kıyafetleri üzerinden Türkiye’ye darbe dönemi geleneklerinin dayatıldığını vurguladı. 
Bayraktutar şöyle devam etti: “Darbe dönemlerinin ürünü olan ve kamu çalışanlarının kıyafetini 
seçme özgürlüğünü elinden alan Kılık Kıyafet Yönetmeliği, hak ve özgürlükleri, evrensel ilkeleri yıl-
lardan beri ayaklar altına almıştır. Özellikle kamuda kadın çalışanların inancının gereği kullandıkları 
başörtülerine karşı anlamsız bir devlet düşmanlığı üretilmiştir. Memur-Sen olarak hak ve özgürlükler 
konusunda sadece kamuda değil, toplumun her kesiminde, her alanında tam ve ileri demokrasi 

istiyoruz.”
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Türkiye, Memur-Sen’in Özgürlük Kampanyasına İmza Atıyor
18 Ocak 2013

Kamuda kılık kıyafet yasağına son verilmesi için Memur-Sen’in başlattığı ‘Özgürlük İçin 10 Milyon 
İmza’ kampanyası büyük bir hızla devam ediyor. Türkiye genelinde Memur-Sen İl Temsilcilikleri ta-
rafından açılan imza standları yoğun ilgi görüyor. Memur-Sen’in bu yöndeki girişimi vatandaşlar 
tarafından takdirle karşılanıyor. 

Memur-Sen’in yasağın kaldırılmasın için verdiği mücadele basında geniş yer bulurken, 81 ilde açılan 
imza standlarına akın eden vatandaşlar da imzalarıyla kampanyaya destek veriyor.

Söz konusu yasakla kamu çalışanlarının kıyafetleri üzerinden darbeci gelenek devam ettirilmek is-
teniliyor. Bireysel özgürlüklerin önünün açılması için mücadele verildiği son yıllarda, kamu çalışan-
larına yönelik uygulanan kıyafet yasağının kabul görmesi düşünülemez.  

Gündoğdu, İnternet Medyası Temsilcileriyle Biraraya Geldi
19 Ocak 2013

Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, internet medyası temsilcileriyle Beşiktaş’taki Malta 
Köşkü’nde bir araya geldi. Gündoğdu, kamuda serbest kıyafet için partilere çağrıda bulunurken, 
yürürlükteki kılık kıyafet yönetmeliğinin Türkiye’ye yakışmadığını vurguladı. Gündoğdu, internet 
medyasının temsilcilerine kılık kıyafet yönetmeliğinin yanı sıra gündeme ilişkin konularda değer-
lendirme yaptı. Kamuda başörtüsü yasağının kaldırılması için kampanya başlattıklarını söyleyen 
Gündoğdu kılık kıyafet yönetmeliği ile ilgili süren durumun Türkiye’nin ayıbı olduğunu belirtti. Gün-
doğdu, şöyle konuştu: “1932 yılında ezan yasağı getirildi. 1950 yılına kadar yasak uygulandı. DP 
iktidarı, 1950’de ezan yasağını kaldırılmak istediğinde yasağı getirenler bile karşı çıkmadı. Bugün 
kamudaki kılık kıyafet yasağına son verilirse bunu da savunanın olmayacağını düşünüyoruz” 1982 
Anayasası’nın ardından hazırlanan bir yönetmelikle kimin nasıl giyeceğine karar verildiğini anlatan 
Gündoğdu, utanç verici bu yönetmelikle kılık kıyafet zorunluluğu getirildiğini söyledi. Gündoğdu, 
yönetmeliğin kaldırılması halinde Türkiye’deki normalleşme sürecinin ivme kazanacağını belirtti.

Türkiye, Ucube Yasaklarından Kurtulmalı
28 Ocak 2013

Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, Türkiye’nin ucube yasaklarından kurtulması gerek-
tiğini, bunların başında da kamuda uygulanan kılık-kıyafet dayatması geldiğini söyledi. Kamu çalı-
şanlarına kılık kıyafet özgürlüğü verilmesi için, ‘Özgürlük İçin 10 Milyon İmza’ adıyla bir kampanya 
başlattıklarını hatırlatan Gündoğdu, hükümetin beklentileri karşılaması ve halkın isteklerine kulak 
vermesi gerektiğini söyledi.

Ahmet Gündoğdu, Türkiye genelinde yürütülen kampanya kapsamında, Bolu’daki imza standını zi-
yaret ederek, kampanya hakkında bilgi verdi. Kadınların başörtüsü ile cumhurbaşkanı eşi, başbakan 
eşi hatta bürokrat eşi olabildiğine dikkat çeken Gündoğdu, 1930 yılında seçme hakkı verilen kadın-
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lara halen ne giyeceğini seçme hakkının verilmediğini belirtti. Bu yasağın bir cinsiyet ayrımcılığı ol-
duğunu söyleyen Ahmet Gündoğdu, “Başörtülü kadına ayrımcılık yapmak, kadın kadına eşitsizliktir. 
Çalışma hakkının, seçilme hakkının varlığından söz ediyorsak biz artık bu ucube yönetmeliğin kaldı-
rılmasını istiyoruz. Bu ülkede kadını ile, erkeği ile, başörtüsü ile, başı açığı ile insanların ne ürettiğine 
bakılmasını istiyoruz.” şeklinde konuştu.

Özgürlüğe Atılan Milyonlarca İmza Ankara’ya Yola Çıktı
15 Şubat 2013

Memur-Sen olarak ‘Kamuda Kılık Kıyafet Özgürlüğü İstiyoruz’ diyerek başlattığımız ‘Özgürlük İçin 
10 Milyon İmza’ kampanyamız dün itibarıyla sona erdi. Başlangıçta belirlediğimiz 10 milyon imza 
hedefinin üstüne çıkarak tamamlanan kampanyada toplanan imzalar, il temsilciliklerimiz tarafından 
genel merkezimize gönderiliyor. Bu imzalar, daha sonra genel merkez yönetimimiz tarafından ge-
reği yapılmak üzere Başbakanlık’a teslim edilecek.

Halktan karşılık bulacağına inandığımız kampanyamızın beklentimizin üzerinde ilgi görmesi, ne 
kadar doğru bir iş yaptığımızın da göstergesi oldu. Milletimiz, Özgürlük İçin 10 Milyon İmza kam-
panyasına katılarak üzerine düşeni yaptı. Memur-Sen olarak bizler de üyelerimize, ülkemize karşı 
sorumluluğumuzu bir kez daha yerine getirmiş olmanın vicdani rahatlığını yaşıyoruz. Kampanya 
sürecinde bize destek olan kişi ve kurumlara da ayrıca teşekkür ederiz.

Özgürlüğe İmza Atan Milyonlara Teşekkürler
15 Şubat 2013

Memur-Sen’in kamuda kıyafet özgürlüğü için 14 Ocak’ta Türkiye genelinde başlattığı ‘Özgürlük İçin 
10 Milyon İmza’ kampanyası dün itibariyle sona erdi. Yoğun ilgi gören kampanyada hedef olarak 
belirlenen 10 milyon imza sayısı üzerinde bir rakama ulaşıldı. Darbe dönemi kalıntısı bir yönetmen-
likle kısıtlanan özgürlüklerin geri verilmesi ve yasakların kaldırılması için başlatılan kampanyaya 
destek veren kişi ve kurumlara teşekkür ediyoruz. İl temsilciliklerimiz bugün çalışmalarıyla ilgili ay-
rıntılı bilgiyi basınla paylaşacaklar. Sonuçların Memur-Sen Genel Merkezi’nde toplanmasından sonra 
kampanyanın tümüne yönelik açıklama ve imzaların Başbakanlığa teslimi yapılacaktır.

 

Türkiye Özgürlüğe 12 Milyon 300 Bin İmza Attı
21 Şubat 2013

Memur-Sen’in kamuda kıyafet özgürlüğü için 14 Ocak’ta Türkiye genelinde başlattığı ‘Özgürlük İçin 
10 Milyon İmza’ kampanyası rekor sayıyla sonuçlandı. Bir ay içinde 81 il ve yüzlerce ilçede kurulan 
standlar ile www.ozgurlukicin10milyonimza.com sitesi üzerinden toplanan imza sayısı 12 milyon 
300 bini buldu. İllere göre tasnif edilen imzalar, klasörler haline getirildi. İmzalar Memur-Sen yöne-
timi tarafından başbakanlığa sunulacak. Gelişmelerle ilgili genel merkez binasında basın açıklaması 
yapan Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, milletin üzerine düşen sorumluluğu yerine 
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getirdiğini belirterek, şunları kaydetti: “Milletimiz, Özgürlük İçin 10 Milyon İmza Kampanyası’na ka-
tılarak üzerine düşeni yaptı. Memur-Sen olarak bizler de üyelerimize, ülkemize karşı bir sorumlulu-
ğumuzu daha yerine getirmiş olmanın vicdani rahatlığını yaşıyoruz. Milletimizin yasakların kaldırıl-
masına yönelik taleplerini, 12 milyon 300 bin imzalı dilekçe olarak Başbakanlık’a sunacağız. Bundan 
sonra sorumluluk hükümetindir, TBMM’nindir, siyaset kurumunundur.”

Genel Başkan Gündoğdu, özgürlük kampanyasını başlatmak için onlarca gerekçlerinin olduğunu 
belirterek, bunlardan bazılarını sıraladı: “Bir, millet iradesine ve demokratikleşme hamlelerine aykırı 
mevzuat kalmasın istiyoruz. İki, kadınlara eş kontenjanından birey muamelesi bitsin istiyoruz. Üç, 
kadının eğitim, çalışma ve siyaset hakkı daha fazla gasp edilmesin istiyoruz. Dört, anayasa ve yasa-
larda olmayan ama yönetmenlikle sürdürülen bu ucube başörtüsü yasağından kurtulmak istiyoruz. 
Beş, kısaca artık toplum mühendisliğini istemiyoruz.”

12 Milyon 300 Bin İmza  
Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’e Teslim Edildi
08 Mart 2013

Memur-Sen tarafından kamuda kılık kıyafet serbestisi talebiyle başlatılan ‘Özgürlük İçin 10 Milyon 
İmza’ kampanyası sonrası toplanan 12 milyon 300 bin imza, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Fa-
ruk Çelik’e teslim edildi. Bakan Çelik, imzaların toplumsal talebi ortaya koyduğunu söyledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda gerçekleşen imzaların teslim programında konuşan Ba-
kan Faruk Çelik, başörtüsü yasağının ne demokrasi, ne insan hakları ne de toplumsal değerlerle 
bağdaşmadığını belirterek, 12 milyon 300 bin imzanın toplumsal talebi ortaya koyması bakımından 
önemine dikkat çekti. Milletle birlikte yürüyen bir iktidar olduklarını söyleyen Çelik, milletin taleple-
rini hiç göz ardı etmediklerini, bundan sonra etmeyeceklerini; milletin taleplerini göz ardı edenlerin 
siyasi anlayışların durumunun ortada olduğunu kaydetti.

Gündoğdu: Kıyafet Özgürlüğünde Mutabakat Sağlandı
16 Mart 2013

Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, kamuda kılık kıyafet özgürlüğü için topladıkları imza-
ların, toplumsal mutabakatın bir göstergesi olduğunu söyledi. İmzaların gereğinin yapılması için hü-
kümet adına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’e teslim edildiğini söyleyen Gündoğdu, 
kılık kıyafet özgürlüğünün önündeki yönetmelik engeli kaldırılana kadar fiili serbestlik uygulaması 
başlattıklarını hatırlattı.

Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, Kırıkkale İl Temsilciliği tarafından düzenlenen ‘Mede-
niyet Davamız,  Demokrasi Mücadelemiz ve Gençlik’ konulu konferansa konuşmacı olarak katıldı. 
Konferansta konuşan Gündoğdu, sendikal çalışmaların yanı sıra, gündemdeki konulara ilişkin de-
ğerlendirmelerde de bulundu.
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Gündoğdu: Pazartesi Gününden İtibaren Bu Yönetmeliği Yok Sayacağız
16 Mart 2013

Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, “Pazartesi’den itibaren bu yönetmeliği (Kamu Ku-
rumlarında Çalışan Personelin Kılık, Kıyafet Yönetmeliği) yok sayarak, devlet dairelerinde sivil kıya-
fetle görev yapmaya başlayacağız” dedi. Gündoğdu, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a da çağrıda 
bulunarak, “12 milyon 300 bin imza, dilekçe önünüzde. Bu 82 model kılık kıyafet yönetmeliği şablo-
nunu kaldırdığınızda hiçbir yasakçı sesini çıkaramayacaktır” dedi.

Gündoğdu, Memur-Sen Eskişehir İl Başkanlığı tarafından düzenlenen, ”Medeniyet Davamız ve De-
mokrasi Mücadelemiz” konferansında yaptığı konuşmada, Kamu Kurumlarında Çalışan Personelin 
Kılık, Kıyafet Yönetmeliği’ni eleştirdi. Gündoğdu, kamu çalışanlarına kılık kıyafet özgürlüğü talebiyle 
14 Şubat-14 Mart tarihleri arasında gerçekleştirdikleri ‘Özgürlük İçin 10 Milyon İmza’ kampanyasında 
toplanan 12 milyon 300 bin imzayı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı Faruk Çelik’e teslim ettiklerini hatırlattı.

Memur-Sen, 18 Mart’tan İtibaren  
Kamuda Fiili Serbest Kıyafet Uygulaması Başlatıyor
16 Mart 2013

Memur-Sen ve bağlı sendikalar, 18 Mart’tan itibaren kamuda fiilen serbest kıyafet uygulaması baş-
latıyor. 18 Mart tarihinden itibaren Memur-Sen’e üye memurlar, görev yaptıkları kurumlara serbest 
kıyafetle gidecek. Bu eylem sürecinin kamu görevlilerinin kılık-kıyafet özgürlüğünü teminat altına 
alan yasal ya da yönetsel düzenleme yapılıncaya kadar devam ettirileceği bildirildi.

Toplanan 12 milyon 300 bin imza, gereği yapılmak üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk 
Çelik’e teslim edilmişti.

Konuyla ilgili olarak Memur-Sen’den yapılan açıklamada, darbe dönemi kalıntısı Kamu Kurum ve 
Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik’in Anayasa’da teminat altına 
alınan temel hak ve özgürlüklerin önünde bir engel olduğu belirtildi. Aynı yönetmeliğin ülkemiz ta-
rafından imzalanarak usulüne göre yürürlüğe konulmuş uluslararası anlaşmalara, onaylanan belge 
ve bildirgeler kapsamında yer verilen eşitlik, ayrımcılık yasağı gibi evrensel hukukun temel ilkelerine 
aykırı hükümler taşımasına rağmen otuz yılı aşkın süredir insan onurunu da hiçe sayan yasaklarıyla 
birlikte yürürlükte olduğuna dikkat çekildi.

Darbe ve ara rejim dönemlerine ait bir çok kalıntının yürürlükten kaldırıldığının hatırlatıldığı açıkla-
mada, idari düzenleme mahiyetindeki söz konusu Yönetmeliğin halen varlığını sürdürmesinin, Yö-
netmelik değişikliğinin Anayasa değişikliğinden daha zor olduğu algısı uyandırdığı ifade edildi.

Memur-Sen ve bağlı sendikaların kuruldukları günden bu yana konuyu kamuoyunun, yasama, yü-
rütme ve yargı erkinin gündemine taşıyacak birçok eylem gerçekleştiğinin belirtildiği açıklamada, 
“Özgürlük İçin On Milyon İmza” başlıklı imza kampanyasında, 14 Ocak-14 Şubat tarihlerini kapsayan 
bir ay gibi kısa bir sürede 12 Milyon 300 bin imza toplandığı bildirildi. Toplanan imzaların, gereğinin 
yapılması için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’e teslim edildiğinin hatırlatıldığı açık-
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lamada, imzaların aynı zamanda kamu görevlilerinin kılık-kıyafet özgürlüğüne sahip olması nokta-
sında toplumsal bir mutabakatın göstergesi olduğuna dikkat çekildi. Memur-Sen’in açıklamasında, 
referandumda kadınlara getirilen pozitif ayrımcılığın, eşitliğin sağlanmasına ilişkin fiili durumun 
Kılık-Kıyafet Yönetmeliği gibi düzenlemelerin varlığı nedeniyle halen sağlanamadığı dile getirildi.

Memur-Sen Konfederasyonuna bağlı sendikalara üye kamu görevlilerinin 18 Mart 2013 Pazartesi 
gününden itibaren kamu görevlilerinin kılık-kıyafetlerini özgürce seçmelerine engel olan kılık-kı-
yafet sınırlamalarını dikkate almayacağının belirtildiği Memur-Sen açıklamasında, yasaklara bağlı 
kalmadan kamu hizmeti sunulacağı ifade edildi. 

Memur-Sen’den yapılan açıklamada, söz konusu Yönetmeliğin;

a) Kadın kamu görevlilerine yönelik: “baş daima açık”, “ayakkabılar ve/veya çizmeler normal topuk-
lu olması” ve “kot ve benzeri pantolonlar”, “terlik tipi (sandalet) ayakkabı” giyilmemesi ,

b) Erkek kamu görevlilerine yönelik: “sandalet ve atkılı ayakkabı giyilmemesi”, “kulak ortasından 
aşağı favori bırakılmaması”, “sakal bırakılmaması”, “saç uzatılmaması”, “bıyıkların üst dudak boyu-
nu geçmemesi ve üstten alınmaması, yanlarının üst dudak, alt uçlarının dudak hizasından kesilmesi” 
“kravat takılması” , “balıkçı yaka ve benzeri süveter giyilmesi”, şeklindeki yasak ve sınırlamalara 
uyulmayacağı belirtildi.

 

Memur-Sen’den Devletin Zirvesine Kılık Kıyafet Yönetmeliği Mektubu
25 Mart 2013

Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, darbe dönemi kalıntısı kılık kıyafet yönetmeliğinin 
kaldırılması için devletin zirvesine mektup gönderdi.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile 
TBMM’de grubu bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 
ve BDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’a gönderilen mektuplarda mevcut yönetmeliğin insan 
onurunu hiçe sayan yasaklarıyla birlikte yürürlükte olduğuna dikkat çekildi.

Ara rejim dönemlerine ait birçok anayasal ve yasal hükmün yürürlükten kaldırılmış ya da değiş-
tirilmiş olduğunu söyleyen Gündoğdu, buna rağmen idari düzenleme mahiyetindeki söz konusu 
yönetmeliğin halen varlığını sürdürmesinin, yönetmelik değişikliğinin Anayasa değişikliğinden daha 
zor bir süreç olduğu algısı uyandırdığına dikkat çekti.

Mektubunda kılık ve kıyafet yönetmeliğinin Anayasa’da teminat altına alınan temel hak ve özgür-
lüklere aykırı hükümler içerdiğini belirten Ahmet Gündoğdu, aynı yönetmeliğin ülkemiz tarafından 
imzalanmış uluslararası anlaşmalara, onayladığı belge ve bildirgelerdeki eşitlik, ayrımcılık yasağı 
gibi evrensel hukukun temel ilkelerine aykırı hükümler taşıdığını kaydetti.
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Akil İnsanlar Marmara Bölgesi Heyeti, Memur-Sen’in 
Marmara Bölgesi Şube Başkanları Toplantısı’na Katıldı
13 Nisan 2013

Akil İnsanlar Marmara Bölgesi Heyeti, İstanbul’da Memur-Sen’in Marmara Bölgesi Şube Başkanları 
Toplantısı’na katıldı.

Deniz Ülke Arıboğan, Ahmet Gündoğdu, Hayrettin Karaman, Mithat Sancar, Hülya Koçyiğit, Ali Bay-
ramoğlu, Yücel Sayman, Mustafa Armağan ve Levent Korkut’tan oluşan Akil İnsanlar Marmara Böl-
gesi Heyeti, Esenler Kültür Merkezi’nde, Memur-Sen tarafından düzenlenen ”Marmara Bölgesi Şube 
Başkanları Toplantısı’nda şube başkanlarıyla bir araya geldi.

Toplantıda konuşan Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, “Akil insanlar olarak bizim işimiz 
bataklığı kurutmada rehberlik etmek, projeler hazırlamak, milletimizle, onları dinleyerek, onlara da 
bunun bitmesi gerektiğini anlatmak.” dedi.

Gündoğdu her bulundukları projede mutlaka karşı koyanlar ve rahatsız olanlar olduğunu belirterek, 
bugün de aynı durumun yaşanabileceğini ifade etti.

Akil İnsanlar Marmara Heyeti Bir Araya Geldi
13 Nisan 2013

Akil İnsanlar Marmara Bölgesi Heyeti, bölgedeki ilk toplantısını gerçekleştirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Florya Sosyal tesislerinde yapılan toplantıya Marmara Grubu Başka-
nı Deniz Ülke Arıboğan, Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, Yücel Sayman, Mithat San-
car,Levent Korkut, Hayrettin Karaman, Hülya Koçyiğit, Mustafa Armağan, Ali Bayramoğlu katıldı.

Toplantıda görüşlerini açıklayan Ahmet Gündoğdu, Memur-Sen olarak çözüm sürecinin en önemli 
kırmızı çizgisinin şehit yakınları ve gazileri incitmemek olduğunu belirterek sürecin her aşamasında 
şehit yakınları ve gazilerle istişare halinde olacaklarını ifade etti.

Memur-Sen’in tüm Türkiye’de teşkilatlarının bulunduğunu belirten Gündoğdu, sadece Marmara 
Bölgesi’nde değil tüm Anadolu’da konferans başta olmak üzere çeşitli etkinlikler düzenleyeceklerini 
bildirdi. Komisyon,bugüne kadar yapılan çalışmalar ve bundan sonra yapılacakları masaya yatırdı. 
Komisyon üyeleri daha sonra Memur-Sen yöneticilerinin ve Marmara Bölgesi’ndeki 12 ilin şube yö-
neticilerin katılımıyla yapılan toplantıya katıldı.

Tek Derdimiz Terör Sorununun Biran Önce Çözülmesi
15 Nisan 2013

Memur-Sen Genel Başkanı ve Marmara Bölgesi Akil İnsanlar Heyeti üyesi Ahmet Gündoğdu, terör 
sorununun biran önce çözülmesi gerektiğini söyledi.

Memur-Sen ve Eğitim Bir Sen tarafından Edirne Öğretmenevi Sosyal Tesislerinde düzenlenen top-
lantıya katılan Genel Başkan Gündoğdu, çözüm süreci, sendikal hayat ve Akil İnsanlar Heyeti ko-
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nularına değindi. Ahmet Gündoğdu, Başbakanın teklifinden sonra akil adam olmadıklarını söyledi.

Gündoğdu, “Akil adam ya da akil konfederasyon, sendika, örgüt, darbeye karşı olmak, millet iradesi-
nin yanında yer almak, illegal yapılanmalarla mesafesini uzak tutmak millet ne diyorsa o demektir.” 
olarak tanımladı.

Ahmet Gündoğdu, Memur-Sen olarak kırmızı çizgilerinin üyeleri için iş güvencesi, ülkesi için şehitlik 
ve şehitler, akil adam olarak da, illegal yapılanmalar olan JİTEM’e de, KCK’ya da, ETÖ’ye de, PKK’ya 
da aynı uzaklıkta olmak olduğunu kaydetti.

Terör Sorunu Çözüldüğünde Millet Kazanacak
20 Nisan 2013

Memur-Sen Genel Başkanı ve Akil İnsanlar Heyeti Marmara Grubu Üyesi Ahmet Gündoğdu, kimse-
nin artık bölgeden acı haberlerin gelmesini istemediğini, çözüm sürecinin başarıya ulaşması duru-
munda kazananın millet olacağını söyledi.

Deniz Ülke Arıboğan başkanlığında, Ahmet Gündoğdu, Hülya Koçyiğit,Yücel Salman, Mithat Sancar, 
Levent Korkut ve Ali Bayramoğlu’nun katıldığı Akil İnsanlar Marmara Heyeti, Kocaeli’de bir dizi zi-
yaret ve toplantı gerçekleştirdi.

Heyet ilk olarak Kocaeli’de görev yapan basın mensuplarıyla kahvaltıda bir araya geldi. Gazete-
cilerin sürece yönelik sorularını cevaplayan heyeti üyeleri görevlerinin vatandaşı dinleyip, çözüm 
sürecine katkı sunmak olduğunu dile getirdiler.  

Akil İnsanlar Heyetlerinin, vatandaşı ikna itmek gibi bir misyonunun olmadığını söyleyen Heyet Baş-
kanı Arıboğan, “Biz sizleri dinlemeye geldik. Sizlerin söyleyeceklerini rapor haline getirip hükümete 
ileteceğiz. Bu sorunun biran önce çözülmesini istiyoruz.” dedi.

Empati Yapmanın Tam Zamanı
07 Mayıs 2013

Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, çözüm sürecinde herkesin empati yapması gerekti-
ğini söyledi.

Trabzon’da Sivil Toplum Kuruluşları Temsilcileriyle yapılan çözüm süreci buluşmasında konuşan 
Memur-Sen Konfederasyonu Genel Başkanı Gündoğdu, bazen çok acımasız eleştiriler aldıklarını 
belirtti. Yapıcı eleştirilere her zaman açık olduğunu dile getiren Gündoğdu, sesin değil sözün yük-
seltilmesinin önemli olduğunun altını çizerek şöyle devam etti:

“Sinirlerimiz alınmış değil. Eleştirenlerin, karşı koyanların çözüm üretmesi lazım. Biz yine de sabırlı 
olmaya devam edeceğiz. Çözümün yanında, kanın bitmesinin, bataklığın kurumasının yanında olun-
ması gerekiyor. Empati yapmanın tam zamanı. Bu süreç başarılı olursa millet kazanacak, başarısız 
olursa kaos kazanacak.” dedi.
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Gündoğdu, Akil İnsanların Hazırladığı Raporu Anlattı
10 Mayıs 2013

Memur-Sen Genel Başkanı ve Akil İnsanlar Karadeniz Grubu Üyesi Ahmet Gündoğdu, Kanal A Tele-
vizyonu’na çözüm sürecini ve Akil İnsanların Başbakana sunduğu raporu değerlendirdi.

Akil İnsanlar gurubundaki çalışmaları anlatan Gündoğdu, Marmara’daki bütün illeri birer kez, 4 ili de 
ikişer kez olmak üzere tamamını gezdiğini belirtti. Gündoğdu, son bir haftadır da çalışmalarına Ka-
radeniz gurubuyla sürdürdüğünü hatırlatarak, görevi aldığı günden bu güne kadar ülke genelinde 
gittiği illerde yaptığı çalışmaları anlattı.

Akil İnsanlar olarak yaptıkları toplantılarda insanların bazı kaygılarının olduğunu fakat bu sorunun 
da çözülmesini istediğini söyleyen Gündoğdu, “İnsanlardan acı haber almak istemiyoruz ama diye 
başlayan sorular alıyoruz. Ama diye başlayan sorunun özeti bence şu: Güney Doğuda PKK’ya yakın 
olan bazı kesimler ne aldıkta silah bırakıyoruz sorusunu orada nasıl yönetiyorsa; Batıda da ne ver-
dikte silah bırakıyorlar sorusu var.” dedi. 

Görevimiz Milletle Buluşmak, Yanan Bu Ateşe Su Taşımaktır
14 Mayıs 2013

Memur-Sen Genel Başkanı ve Akil İnsanlar Karadeniz Grubu Üyesi Ahmet Gündoğdu, akil insanlar 
olarak görevlerinin çözüm sürecinde milletle buluşmak olduğunu belirterek Hz İbrahim’in ateşine su 
taşıyan serçe misali terörün yaktığı ateşe su taşımak olduğunu söyledi.

Akil İnsanlar Heyeti Karadeniz Bölgesi Grubu Başkanı Yusuf Şevki Hakyemez, Grup Başkan Vekili 
Vedat Bilgin, Grup Sekreteri Fatma Benli, grup üyeleri Ahmet Gündoğdu, Kürşat Bumin, Oral Ça-
lışlar, Yıldıray Oğur ve Bendevi Palandöken, Ordu’da bir düğün salonunda sivil toplum kuruluşu 
temsilcileriyle bir araya geldi.

Kendisinin de Karadenizli olduğunu söyleyen Ahmet Gündoğdu, “Eline kına yakarak askere gönder-
diğimiz çocuklarımızın acı haberini almak istemiyoruz. Güney Doğuda hem can hem de mal güven-
liği sorunu var. Ayrıca Ordu’nun köylerinde beldelerinde olduğu gibi Güneydoğu’nun birçok yerinde 
geri kalmışlık problemi var. Fakat Ordu’da can güvenliği yok. Doğuda görev yapan öğretmenin 
memurun can güveliği problemi var. Dolayısıyla hem can güvenliği açısından hemde mal güvenliği 
açısından bu terör probleminin ortadan kalkması gerekiyor. 30 yıldır arkasında kimin olduğunu 
maliyetinin ne olduğunu konuştuğumuz terör sorunun bu gün çözümünü konuşuyoruz. Bunun için 
herkesin elini taşın altına koyması gerekiyor.” dedi.

Bizim Mücadelemiz Bataklığı Kurutma, Terörü Bitirme Mücadelesidir
15 Mayıs 2013

Memur-Sen Genel Başkanı ve Akil İnsanlar Karadeniz Heyeti üyesi Ahmet Gündoğdu, “Akil İnsanlar 
olarak bizim mücadelemiz bataklığı kurutma, terörü bitirme mücadelesidir.” dedi.
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Gündoğdu, Akil İnsanlar Karadeniz Heyeti Üyesi Vedat Bilgin ile birlikte Giresun’da Vali Dursun Ali 
Şahin’i ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Gündoğdu, “Eline kına yakarak gönderdiğimiz çocuklarımızın acı haberini almak 
istemiyoruz” temennisinde bulunarak konuşmasına şöyle devam etti:

“On binlerce can kaybının sona ermesi için çalışıyoruz. Mali kayıplarımız sona ersin istiyoruz. Hükü-
metle pazarlığa oturuyoruz para yok. Sadece PKK ile mücadelede 480 Milyar TL para harcanmış. 
Ergenekon’la mücadelede ne harcadığımızı daha hesap edebilen bir makine icat edilmedi. Onun 
için biz Ergenekon terör örgütünden de, PKK terör örgütünden de kurtulmak istiyoruz. Milletin de 
böyle istediğini biliyoruz.”

Gündoğdu: Bu Süreçte Millete Sözcülük Yapıyoruz

15 Mayıs 2013

Memur-Sen Genel Başkanı ve Akil İnsanlar Karadeniz Üyesi Ahmet Gündoğdu, çözüm sürecinde 
milletin sözcülüğünü yaptıklarını söyledi. Gündoğdu, bu sürecin demokratikleşmeye ve eşit yurt-
taşlığın önünü açacağını kaydetti.

Çözüm Süreci çalışmaları kapsamında Ordu’da STK ve Kanaat Önderleriyle buluşan Ahmet Gün-
doğdu,  “Eğitim sistemine yönelik eleştirilerde bulundu. Gündoğdu, “Milyonlarca çocuğumuz var 
ama hayata hazırlık yok, sivil itaatsizlik yok, sorgulama yok. Çünkü bu eğitim bunu vermiyor. Dört 
dörtlük eğitime mükemmel bir sisteme geçmiş olmasına rağmen beklide iktidarın en başarısız oldu-
ğu alan eğitim alanıdır. Onun için biz gruplar olarak bu sürecin demokratikleşmeye eşit yurttaşlığa 
vermemiz gereken destek tabii ki millete sözcülük yapmaktır. İşte o kendini beyaz Türk ilan edip 
Alevi’yi, Türk’ü, Kürt’ü ötekileştiren bir şeyin farkına varmamız lazım. Alevilik bir mezheptir. Sonuçta 
insan ailesinde Aleviliği görmeyip sonrada sevebilir.” dedi.

Gündoğdu, Terme Meydanı’nda Çözüm Sürecini Anlattı

16 Mayıs 2013

Memur-Sen Genel Başkanı ve Akil insanlar Karadeniz Üyesi Ahmet Gündoğdu ve  İnsanlar Karade-
niz Başkan Vekili Vedat Bilgin Samsun’un Terme ilçesi Belediye Meydanı’nda çözüm süreci çalışma-
ları kapsamında vatandaşlarla bir araya geldi.

Vatandaşlarla meydanda çay içen Gündoğdu, “On binlerce can kaybının sona ermesi için çalışıyo-
ruz. Mali kayıplarımız sona ersin istiyoruz. Hükümetle pazarlığa oturuyoruz para yok. Sadece PKK 
ile mücadelede 480 Milyar TL para harcanmış. Ergenekon’la mücadelede ne harcadığımızı daha 
hesap edebilen bir makine icat edilmedi. Onun için biz Ergenekon terör örgütünden de, PKK terör 
örgütünden de kurtulmak istiyoruz. Milletin de böyle istediğini biliyoruz” diye konuştu.
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Gündoğdu: Milletin Yüreğindeki Ateşi Söndürmek İçin Yola Çıktık

16 Nisan 2013

Marmara Bölgesi Akil İnsanlar Heyeti üyesi ve Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, “Kay-
bedenin sadece silah tüccarları ve illegal yapılanmalar, kazananın da millet olduğu bir süreç içeri-
sindeyiz. Hz. İbrahim’in ateşine su taşıyan serçe misali, kovalarımızı su ile doldurduk, milletin yüre-
ğindeki ateşini söndürmek için yola çıktık” dedi.

Milli Türk Talebe Birliğinin (MTTB) davetlisi olarak Sakarya Üniversitesine (SAÜ) gelen Gündoğdu, 
gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye’nin PKK ve terörist sorunu olduğunu belirterek, kardeşlik 
projesinin önündeki engellerin kaldırılması gerektiğini söyledi. 

Çanakkale ruhunu yeniden tesis etmek gerektiğine dikkati çeken Gündoğdu, “Biz akil insanlar ola-
rak, Memur-Sen olarak, bu terör sorununun çözümünde bataklığı kurutmak için katkı vermeye karar 
verdik” diye konuştu. 

Biz Ateşe Su Taşıyan Serçe Olmayı Seçtik

20 Mayıs 2013

Gündoğdu, Türkiye’nin terör sorununu çözümü noktasında ilk kez iç dinamiklerin harekete geçiril-
mesiyle konuşulmasından dolayı mutlu olduğunu vurguladı.

Rize Dedeman Otel’de Memur-Sen üyeleri ve çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya 
gelen Memur-Sen Genel Başkanı ve Karadeniz Akil İnsanlar Grubu Üyesi Ahmet Gündoğdu, çözüm 
sürecini anlattı.

Memur-Sen’in çözüm sürecinin içerisinde yer almasının nedenlerini sıralayan Genel Başkan, soru-
nun biran önce tamamen halledilmesi için sorumluluk aldıklarının altını çizdi.  Gündoğdu, çözüm 
sürecine karşı olanların bir kısmının konuya ilişkin hiçbir şey demediklerini belirterek, “Bir kısmı ise 
çözüme değil, çözene karşılar. Bakıyoruz çözülmesini istiyorlar ama yemek lezzetli, aşçıya karşı 
oldukları için yemeğide beğenmiyorlar. İstiklal Marşı’mız, bayrağımız, vatanın bütünlüğüyle ilgili 
kimsenin sorunu yok. Bununla ilgili bir gevşemeye yol açan iktidar yanar” dedi.

Ardahanlı Çobandan Gündoğdu’ya: Çözüm Sürecini Destekliyoruz

22 Mayıs 2013

Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, çözüm süreci çalışmaları kapsamında gittiği Arda-
han’da bir çobanla sohbet etti.

Memur-Sen Genel Başkanı ve Akil İnsanlar Karadeniz Grup Üyesi Ahmet Gündoğdu Ardahan’da bir 
yaylada sürüsünü otlatan Ersin Hamitoğlu ile bir süre sohbet etti. Gündoğdu, Hamitoğlu’na terörün 
bitirilmesine yönelik yürütülen çalışmalar hakkında düşüncelerini sordu. Çoban Ersin Hamitoğlu, 
“Terörün bitmesini istiyoruz. Bu süreci de destekliyoruz. Yeter ki bu ülkede herkes kardeşçe yaşa-
sın. Artık hayvanlarımızı daha rahat otlatabiliyoruz. Terör, kan dökmekten başka bir şey değil. Bu iş 
çözülürse artık bizim hayvanlarımız da daha çok para eder.” dedi.
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Genel Başkan Ahmet Gündoğdu da 30 yıldır yaşanan terörün ülkenin canını yaktığını, ilk kez bu 
kadar çözüme yönelik ciddi adımların atıldığının altını çizen Gündoğdu,“Hepimizin ortak isteği akan 
kanın durmasını istiyoruz. Ülkemizin teröre harcadığı para çiftçiye, işçiye, emekliye ve memura ak-
tarılacak. Yatırım olarak dönecek. Bu kapsamda hepimiz sürece destek veriyoruz. Sizlerden de des-
tek istiyoruz” dedi. 

Bizim İşimiz Teröristle Mücadele Değil, Kötülüğe Giden Yolu Kapatmaktır
22 Mayıs 2013

Memur-Sen Konfederasyonu Başkanı ve Akil İnsanlar Heyeti Karadeniz Grubu üyesi Ahmet Gün-
doğdu, “Bizim işimiz teröristle mücadele değil, kötülüğe giden yolu kapatmaktır” dedi.

Sendikanın istişare toplantısına katılmak üzere Ardahan’da bulunan Gündoğdu, öğretmenevinde 
düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, millet iradesinin akil insanlar heyetinin yanında olduğu-
nu söyledi. Gündoğdu, şunları kaydetti:

“Bizim işimiz teröristle mücadele değil, kötülüğe giden yolu kapatmaktır. Türkiye’de bir ötekilik so-
runu yaşanmıştır. Kimler- Aleviler, muhafazakarlar, başörtülüler, Kürtler öteki ilan edilmiştir. Dindar 
Kürtler iki kere öteki ilan olmuşlardır. Bu bütün ötekilerin tamamının eksikliği de bir kesimi dayak 
yerken, diğer kesimi seyirci kalmıştır ve darbecilerin işini kolaylaştırmıştır. Onun için yeni anayasayı 
elbette bu süreçte güçlü bir şekilde konuşmamız lazım.”

İnsanın Seçmediği Irkından Dolayı Dışlanması Faşizmin Doruk Noktasıdır
24 Mayıs 2013

Akil İnsanlar Karadeniz Grubu Üyesi ve Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, “İnsanın seç-
mediği ırkından dolayı dışlanması faşizmin en doruk noktasıdır” dedi.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Nezehat Çeçen Konferans Salonu’nda Memur-Sen’e bağlı sendika-
ların yöneticileri ve üyeleriyle bir araya gelen Ahmet Gündoğdu, çözüm süreciyle ilgili açıklamalar-
da bulundu.

Her türlü illegal yapılanmanın karşısında, milletin ve demokrasinin yanında olan, ekmeğini, özgür-
lüğünü önemseyen herkesin akil insan olduğunu ifade eden Gündoğdu, “Bundan dolayı sayımız 63 
değil 75 milyondur. Teröristle mücadele bizim işimiz değil, devletin işidir. Akil insanlar olarak bizim 
işimiz bataklığı kurutmak, teröre meyili bitirme, teröre kaynaklık eden sorunların çözümünü kolay-
laştırmaktır” diye konuştu.

Kardeşliğe Doğru Yol Alan Bir İklimi Yaşıyoruz
25 Mayıs 2013

Memur-Sen Konfederasyonu Genel Başkanı ve Akil İnsanlar Karadeniz Grubu üyesi Ahmet Gün-
doğdu, “Çözümün çok kolay olduğu bir noktaya geldik. Bugün kardeşliğe doğru yol alan bir iklimi 
yaşıyoruz” dedi. 
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Erzurum’da Sendika üyeleri, STK Temsilcileri ve kanaat önderleriyle  Müceldili Konağı’nda bir araya 
gelen Gündoğdu, burada yaptığı konuşmada, çözüm süreci kapsamında yürütülen çalışmalar hak-
kında bilgi verdi. 

Gittikleri her yerde süreç ile  ilgili toplantılar düzenlediklerini belirten Gündoğdu, şöyle konuştu: 

“Çözüm sürecinde riskleri biliyoruz. Fakat şu iyi bilinmeli istikametimiz millet, kırmızı çizgimiz şe-
hitlerimizdir. Gittiğimiz her yerde şunu belirtiyoruz. Çözümün çok kolay olduğu bir noktaya geldik. 
Bugün kardeşliğe doğru yol alan bir iklimi yaşıyoruz. Geçmişte karşılıklı kavgaya tutuştuklarımızla 
şimdi öyle bir noktaya geldik ki, ekmekte, özgürlükte, demokraside ve dini değerlerde birbirimizi 
anlayabildiğimiz ve biraraya geldiğimiz bir süreci yaşıyoruz” 

Çözüm sürecinin başladığı günden itibaren şehit haberlerinin gelmediğini anımsatan Gündoğdu, 
elde edilen fırsatın iyi değerlendirilmesi gerektiğini sözlerine ekledi. 

Bedel Ödedik, Çözüm Sürecinin İçinde Yer Alıyoruz
31 Mayıs 2013

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı ve Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş, terör konusunda 
bedel ödeyen bir sivil toplum örgütü olduklarını, bu sebeple çözüm sürecinin içinde yer aldıklarını 
söyledi.

Metin Memiş, Memur-Sen Elazığ İl Divan Toplantısı’na katılarak çözüm sürecine yönelik değerlen-
dirmelerde bulundu. Diyanet-Sen Genel Başkan Vekili Hacıbey Özkan ve Memur-Sen İl Temsilcisi 
Murat Ergen’in de katıldığı toplantıda konuşan Memiş, yeni acılar yaşanmaması için çözüm sürecini 
desteklediklerini ve içinde yer aldıklarını ifade etti.

Milletimizin Yanında Duruyoruz
01 Haziran 2013

Memur-Sen Genel  Başkan Yardımcısı ve Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş, Diyanet-Sen Genel 
Başkan Vekili Hacıbey Özkan, Memur-Sen Adıyaman  İl Divan Toplantısı’na katıldı. Çözüm süreciyle 
birlikte gündemdeki konuların da ele alındığı toplantıda, Memur-Sen’e bağlı sendikaların şube baş-
kanı, temsilci ve yönetim kurulu üyelerinin görüşleri alındı.

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı ve Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş burada yaptığı ko-
nuşmada çözüm sürecine yönelik değerlendirmelerde bulundu. Türkiye’nin  önemli bir süreçten  
geçtiğini ifade eden Memiş, “Ülkemiz, başında bulunan 30 yıllık terör belasından kurtulmak için kri-
tik bir süreçten geçiyor. Terör, 30 yılda 40 bin canımıza, 400 milyar dolar paramıza mal oldu. İçinde 
bulunduğumuz çözüm süreci ya terör bataklığını kurutacak, terörü bitirecek, ülke düzlüğe çıkacak, 
millet refaha erecek, ya da terör devam edecek, ülke aynı acıları yaşamaya devam edecek. İşte 
böyle bir süreçte Memur- Sen ailesi olarak dün olduğu gibi bugün de milletimizin yanında durma 
görevimiz olduğu vurgusunu yaparak, bu sürece sonuna kadar sahip çıktık. Çıkmaya da devam edi-
yoruz. Bu anlamda bu hafta içerisinde 7 ayrı ekibimiz tüm Türkiye’yi dolaşıyor.” şeklinde konuştu.



57

Yeni Anayasa, Sivilleşme, Demokratikleşme ve  
Çözüm Sürecine Katkılarımız

Türkiye’yi Bir Kaos Ortamında Göstermeye Kimsenin Hakkı Yok
01 Haziran 2013

Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, Taksim Gezi Parkı’nda yaşananlara ilişkin yaptığı de-
ğerlendirmede, “Hatay’da barış sürecini sabote etmek isteyenler başarılı olamayınca Taksim Gezi 
Parkı provakasyonunu gerçekleştirdi. Herkes sağduyulu olmalı. 

Kimsenin Türkiye’yi bir kaos ülkesi gibi göstermeye hakkı yoktur” dedi.

Akil insanlar heyeti üyesi Prof. Dr. Vedat Bilgin ile Amasya’da sivil toplum kuruluşlarının yer aldık-
ları kahvaltıya katılan Gündoğdu, bir gazetecinin sorusu üzerinde Taksim Gezi Parkı’ndaki olaylara 
ilişkin değerlendirmede bulundu. Gündoğdu, “Eğer konu ağaçları sevmekse ağaç sevenleri ağaca 
zarar verilecek mi diye proje sahiplerini dinlemeye davet ediyorum. 

Proje sahiplerini de eğer oraya AVM yapmayacaklar ve ağaçlarını yerini değiştirerek daha güzelleş-
tireceklerse projelerini daha iyi anlatmaya davet ediyorum. Ama görünen o projeyle tarihi korumak 
isteyenle gerçekten ağaçları sevdiği için orada olanların dışında burada provoke etmek isteyenler 
var. Provokatörler var. Bu provokatörlere karşı uyanık olmak lazım. 

Emniyetin orantısız güç kullanmaması lazım. Medyaya istediğimiz kadarıyla yansıyan görüntüler 
hoş değil. Tarafların birbirini oturup dinlemeleri, birbirlerini tahrik edecek durumlardan kaçınmaları 
lazım. Ben buradan insanlarımızı, umurlarında ağaç olmayan, kafalarında iyiye yönelik proje olma-
yan, art niyetli kişilerin oyununa gelmemeye davet ediyorum” diye konuştu.

İnandığımız Değerler Uğrunda Durmadan Yürümeye Devam Edeceğiz
10 Haziran 2013

Çözüm süreci kapsamında, Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Esen ve Eğitim Bir-
Sen Genel Başkan Vekili Ahmet Özer, Aksaray ve Karamanda Memur-Sen ve bağlı sendikaların 
üyeleriyle bir araya geldiler.

Burada bir konuşma yapan Mehmet Emin Esen, “İnanmış yürekler ve adanmış insanlar olarak, inan-
dığımız değerler uğrunda durmadan yürümeye devam edeceğiz. Dün olduğu gibi bu gün de, baş 
koyduğumuz bu yolda, baskının, tehdidin ve zulmün her çeşidine karşı duracağız” şeklinde konuştu 

Memur-Sen, Kurucu genel başkanı merhum Mehmet Akif İnan ve  dava arkadaşlarını saygıyla anan 
Esen, “Bu davaya  gönül vermiş birkaç güzel insanın, çok zor şartlarda bir araya gelerek kurdukları 
sendikamız, şükürler olsun bu yıl 710 bin üyeye ulaştı. 

Bugün kamu görevlilerinin, milletimizin, İslam dünyasının ve insanlığın dertleriyle dertlenen, sorun-
larına çözüm üreten, herkesin gıptayla baktığı örnek bir konfederasyon haline gelmiştir. İnanmış 
yürekler ve adanmış insanlar olarak, inandığımız değerler uğrunda durmadan yürümeye devam 
edeceğiz. Dün olduğu gibi bu gün de, baş koyduğumuz bu yolda, baskının, tehdidin ve zulmün her 
çeşidine karşı duracağız.” 
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Metin Memiş: Gezi Parkı Eylemleri Yön Değiştirdi
10 Haziran 2013

Metin Memiş, İzmir ve Aydın Memur-Sen İl Divan Toplantıları’na katıldı. Açılım sürecinin yanı sıra 
gündemdeki konulara ilişki değerlendirmelerde bulunan Metin Memiş, başlangıçta masum bir pro-
testo eylemi gibi görülen Gezi Parkı eylemlerinin iktidarı devirmeyi hedeflediğini, şekliyle de başka 
insanların yaşam alanlarına müdahale edildiğini söyledi.

Çözüm süreciyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Metin Memiş, Türkiye’nin 30 yıldır başına bela 
olan terörün 40 bin cana mal olduğunun altını çizerken, 400 milyar dolar paranın da terörle mü-
cadeleye harcandığını söyledi. Çözüm süreciyle önemli bir adım atıldığına dikkat çeken Memiş, “Ya 
terör sorunu bitecek millet refaha erecek ya da terör devam edecek bu ülke ve bu millet ağlamaya 
devam edecek. Memur-Sen olarak biz de terör mağduruyuz. Memur-Sen, Türkiye’nin her yerinde 
sendikacılık yapıyor, bölgesel sendikacılık yapmıyor. Bizim o bölgede sendikacılık yapan arkadaşla-
rımız mağdur edildiler. Çocukları tehdit edildi, kendileri kaçırıldı, arabaları yakıldı hatta şehit edildi-
ler. O zaman biz Memur-Sen ailesi olarak elbette ki bu sürecin tarafıyız ve çözümü içinde mücadele 
edeceğiz” şeklinde konuştu.

Demokratikleşmenin Önündeki Prangalar Bir Bir Kalkıyor
08 Ekim 2013

Kamuda başörtü serbestliği ve İlköğretim kurumlarındaki öğrenci andı ile ilgili idari düzenleme 
gerçekleşti ve Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Memur-Sen’in öncülük ettiği  başörtüsü özgürlüğü  resmen başladı. Diğer taraftan ilköğretim okul-
larında öğrencilere her sabah zorla okutulan andımız  kaldırıldı. Türkiye, demokrasisi ve özgürlüğü 
önündeki prangalarından bir bir kurtulmaya devam ediyor.

Memur-Sen’in 14 Ocak 2013 tarihinde Türkiye genelinde başlattığı ve 12 milyon 300 bin imza  top-
ladığı özgürlük kampanyası meyvesini verdi. Hükümetin demokratikleşme paketi içirsinde yer alan 
Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetlerine Dair Yönetmeliği’nin 5’inci mad-
desinde değişiklik yapıldı. Kamuda kadın personelin giyimini sınırlandıran ve başörtüsü ile çalışma-
sını engelleyen ifade ve maddeler yönetmelikten çıkarıldı. Bu değişiklikle beraber, kamuda kadına 
yönelik uygulanan ayrımcılık sona erdiği gibi kadın- kadın eşitliği de sağlanmış oldu. Böylece kamu-
da kılık kıyafetle ilgili yeni bir dönem başladı.

Memur-Sen olarak, hükümetin demokrasi paketindeki düzenlemelerini desteklemekle birlikte bazı 
eksikliklerin de biran önce giderilmesi yönündeki talebimizi yineliyoruz. Bu doğrultuda, kamuda-
ki kılık-kıyafet özgürlüğünün kapsamının genişletilmesi, başörtüsü özgürlüğünden yararlananların 
kapsamında sınırlama yapılmaması ve erkek kamu görevlileriyle ilgili olarak da takım elbise, kravat 
zorunluluğunun kaldırılması, saç, sakal, bıyık ve favorinin uzunluğuna, şekline yönelik sınırlamalara 
son verilmesini bekliyoruz.

Kılık kıyafet düzenlemesinde; “Resmi elbise giymek zorunda olan, Türk Silahlı Kuvvetleri mensupla-
rı, emniyet mensupları ve yargıda ise hâkim ve savcılar” uygulamanın dışında tutulması ise özgürlük 
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adımının eksik kalmasına neden olmuştur. Demokrasi yolculuğunda her geçen gün emin adımlar-
la ilerleyen ülkemizin, daha da demokratikleşmesi için resmi elbise giymek zorunda olan kamu 
çalışanlarına uygulanan başörtüsü dayatmasının ve kamuda çalışan erkeklere yönelik kılık-kıyafet 
dayatmalarının da sona erdirilmesi gerekiyor. Bu amaçla demokratikleşme paketi kapsamında kılık 
kıyafet yönetmeliğinde de erkeklere dayatılan kılık kıyafet yasaklarına ve üniformalı kamu çalışan-
larına uygulanan başörtüsü yasağına, Memur-Sen olarak son verilmesini ve tüm kamu görevlerine 
yönelik özgürleştirici adımların atılmasını bekliyoruz.

Öğrenciler Her Sabah Zorla Ant Okumaktan Kurtuldu

Memur-Sen olarak, Demokratikleşme Paketi’nde idari düzenlemeler arasında bulunan ve Milli Eği-
tim Bakanlığı’nın İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nde değişiklik yapılarak “öğrenci andı” başlıklı 
12’nci maddenin yürürlükten kaldırılmasını, demokrasi adına atılmış önemli bir adım olarak değer-
lendiriyoruz. Yaz, kış her sabah zorla okutulan, ayrımcı ve ayrıştırıcı ifadelerin yer aldığı  ‘öğrenci 
andı’ zorunlu okutulmayacak. Geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimizin, ırk, renk, üstünlük ifa-
deleri yerine herkesi olduğu gibi kabul eden ve kucaklayan bir nesil olarak yetişmesi için atılan tüm 
özgürlükçü adımları desteklemeye devam edeceğiz.

Bir kez daha Memur-Sen olarak, özgürlük ve demokrasi için başlattığımız 10 milyon imza kampan-
yası başta olmak üzere tüm demokratik adımları destekleyen teşkilatımıza, kamu çalışanlarına ve 
emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz.

Memur-Sen olarak, büyük ve özgür Türkiye ideali için demokratikleşmenin önündeki her türlü en-
gelin kaldırılması için mücadelemiz ve öncülüğümüz bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da 
devam edecektir.

12 Milyon 300 Bin İmza Karşılığını Buldu
30 Eylül 2013

Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıkla-
nan demokratikleşme paketinin olumlu ve gerekli adımları  içerdiğini ancak bazı ilavelere ihtiyaç 
duyduğunu ifade etti.

Gündoğdu, özgürlüklerin önünü tıkayan, antidemokratik ve darbe kalıntısı yasakların ortadan kaldı-
rılmasına olanak sağlayan, hedefler içeren paketin devlet ile milletin kaynaşmasını hızlandıracağını, 
demokratik devlet, özgür birey yolunu da kısaltacağını söyledi.

Ahmet Gündoğdu, paketin kamu görevlileriyle ilgili boyutunun da yıllardır beklenen ve istenen 
hususları kapsadığını dile getirdi.  Genel Başkan Gündoğdu, bu çerçevede, Memur-Sen’in yıllardır 
kararlı bir şekilde mücadele ettiği, talep ettiği ve eylemlilik süreci geliştirdiği, son olarak da sivil 
itaatsizlik eylemiyle yasağa fiilen son verdiği, kamuda başörtüsüne özgürlük konusunun pakette yer 
almasının Memur-Sen’inin başarısı olarak kabul edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Genel Başkan, bu noktada başörtüsüne özgürlük talebine imza atan 12 milyon 300 bin vatandaşı-
mıza bu imzaların toplanmasını gerçekleştiren Memur-Sen teşkilatına ve başörtüsü yasağına son 
verecek düzenlemeyi gerçekleştirecek siyasi iradeye tüm vatandaşlar adına teşekkür etti.
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Genel Başkan Gündoğdu’ya Başörtüsü Mücadelesine Öncülük Teşekkürü
30 Ekim 2013

Memur-Sen Ankara İl Temsilcisi Mustafa Kır ve Memur-Sen Ankara Kadınlar Komisyonu üyeleri Ge-
nel Başkan Ahmet Gündoğdu’ya başörtüsüne özgürlük mücadelesine öncülük ettiği için teşekkür 
ettiler. Genel Başkan Gündoğdu, özgürlükçü ve daha çok demokrasi mücadelesinin devam edeceği-
nin altını çizerek kamuda başörtüsü özgürlüğü kampanyasına 12 milyon 300 bin imza veren herkese 
teşekkür etti.

Memur-Sen Ankara İl Temsilcisi Mustafa Kır ve Memur-Sen Ankara Kadınlar Komisyonu  üyeleri 
Genel Başkan Ahmet Gündoğdu’ya teşekkür ziyaretinde bulundular. Genel merkez Mehmet Akif 
İnan Konferans Salonunda gerçekleşen kabulde konuşan  Genel Başkan Gündoğdu, Memur-Sen’in 
istikametinin her zaman hak ve insan merkezli, mazlumdan yana olduğunun altını çizdi. 

Gündoğdu, ‘Ensar Vakfı’na konuk oldu
06 Mart 2014

Ensar Vakfı’nın her hafta düzenlediği Ensar Buluşmaları’na konuk olan Memur-Sen Genel Başkanı 
Ahmet Gündoğdu, "Türkiye'de Demokratikleşme ve Sivil Toplum Kuruluşları" konusunda konferans 
verdi.

Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, "Demokrasi buhranlarını tetikleyen ve derinleştiren 
temel nedenlerden biri hiç şüphesiz ekonomik buhranlardır" dedi.

Demokrasiye fazla mana yüklenilmemesini isteyen Başkan Gündoğdu, önemli olan konunun milli 
irade olduğunu söyledi. Gündoğdu, "Elbette çoğulcu ve katılımcı  demokrasi ile sivil siyaset ve sivil 
toplum alanını genişleterek, kamu alanını devletin alanı olmaktan çıkararak herkesin alanı haline 
getirmek önemli ancak bunlar ülkemizdeki ve dünyadaki buhranları önlemek için tek başına yeterli 
değil. Demokrasi buhranlarını tetikleyen ve derinleştiren temel nedenlerden biri hiç şüphesiz eko-
nomik buhranlardır. Ekonomik buhranların temel nedeniyse insanlara dayatılan üretmeden tüketme 
hastalığı, en önemlisi de adil paylaşım sorunudur. Dünyadaki üretilen katma değerin yüzde 90’ının 
yüzde 10’luk bir kesime dağıtılması, küresel adalet noktasında büyük bir buhran olduğunun en bü-
yük göstergesidir" diye konuştu.

Gündoğdu, ATİ-DER Gençliğine Konferans Verdi
08 Mart 2014

Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, Hacı Bayram-i Veli Konferans salonunda Adanmış 
Toplum İnşaası Derneği (ATİ-DER) tarafından düzenlenen "Türkiye'de Demokrasi ve Gençlik" konu-
lu konferansa katıldı.

Konferansta konuşan Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, "Asım’ın Nesli gibi ufku geniş, 
Bedr’in Aslanları gibi canını hak yoluna serecek kadar cesur, adaleti ile düşmanını dize getirebilecek 
kadar merhametli, yarını görebilecek kadar öngörülü bir genç nesil istiyoruz" dedi.
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Yarini Görecek Bir Nesil İstiyoruz

Başkan Gündoğdu, "Günümüz dünyasının koşullarının, gençleri milli ve manevi yönde yozlaştırdığı-
na dikkat çeken Gündoğdu, bunun önüne geçmek için her türlü fedakarlığı yapmaya hazır oldukla-
rını vurguladı. İnsani değerleri gözeten, toplumsal sorumluluk üstlenebilen gençlere ihtiyaç duyul-
duğunu anlatan Gündoğdu, “Çağın gelişmelerini yakından takip eden, üretebilen ve bunu yaparken 
de değerleri ve geleneklerini koruma başarısını gösteren bir gençlik arzuluyoruz. Asım’ın Nesli gibi 
ufku geniş, Bedr’in Aslanları gibi canını hak yoluna serecek kadar cesur, adaleti ile düşmanını dize 
getirebilecek kadar merhametli, yarını görebilecek kadar öngörülü bir genç nesil istiyoruz" diye 
konuştu.

 

Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi Ziyaretlerine Devam Ediyor
22 Nisan 2014

Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu ve Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi, ülkemizde 
yaşanan siyasi gerginliğin yumuşatılması için Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ü, TBMM Başkanı Cemil 
Çiçek’i ve BDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etti.

Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi ziyaretlerine hız kesmeden devam ediyor. Heyet olağan ziyaret-
leri kapsamında ilk olarak Köşk’e çıkarak Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ü ziyaret etti. Gül ile yapılan 
görüşmede Türkiye’de son zamanlarda yaşanan siyasi gerginlik ele alındı.

Heyet TBMM Başkani Çiçek  
Ve BDP Eş Başkani Demirtaş'i Ziyaret Etti

Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu Genel 
Başkanı Bendevi Palandöken, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, Türkiye 
İşveren Sendikaları Konfederasyonu Genel Sekreteri Bülent Pirler ve TOBB Avrupa Birliği Dairesi 
Balkanı Mustafa Bayburtlu'dan oluşan Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi üyeleri, Köşk’ten ayrıla-
rak Meclis’e geçti. Heyet burada Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cemil Çiçek’i daha sonra ise 
Barış ve Demokrasi Partisi Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı Parti grubunda ziyaret etti.

Basına kapalı gerçekleşen görüşmelerde heyet, Türkiye ekonomisinin gidişatı yönünde değerlendir-
meler yaparak, devam eden siyasi gerginliğin azaltılması için liderlere çağrıda bulundu.

Diyarbakırlı Annelerden Memur-Sen’e Ziyaret
25 Haziran 2014

Çocukları PKK tarafından alıkonulan Diyarbakırlı anneler, Ankara'da Memur-Sen tarafından ağır-
landı. Acılı annelerin çocuklarına kavuşma umudunu dile getirdiği Memur-Sen ziyareti duygu yüklü 
anlara sahne olurken, programı izleyenlerin gözyaşlarını tutamadıkları görüldü. Birçok TV kanalının 
da canlı olarak yayınladığı ziyarette, PKK tarafından alıkonulan çocuklarının geri getirilmesi konu-
sunda annelerin kararlı tutumları dikkat çekti.  

Diyarbakırlı anneleri ağırlayan Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, "Çocuklarının alı ko-
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yulmasına isyan eden ve "çocuklarımı istiyorum" diye yola çıkan kardeşlerimizin bir aydan beri 
Diyarbakır da yaptığı insani, vicdani, büyük bir mücadele örneği var. Bugün de Ankara’ya geldiler. 
Burada Sivil Toplum Örgütlerini ve siyasi partileri ziyaret ederek çocuklarının alı koyulması talep-
lerini haykıracaklar. Kurulduğumuz yıldan bu güne, hep insan ve hak merkezli mücadeleyi önem-
sedik. Resmi yasaya göre Diyarbakırlı kardeşlerimizin şu anda bulunduğu durum bizim alanımızın 
dışında ama gönül yasamızın tam merkezinde bulunmaktadır. Biz Memur-Sen olarak eğitimciyiz, 
sağlıkçıyız. 11 hizmet kolunun tamamında yetkiliyiz. Biz insan odaklı sendikacılık yapıyoruz. Burada 
“Çocuklarımızı istiyoruz” şeklinde bir haykırış var. Bu haykırışa aracılık yapmak, ev sahipliği yapmak 
ve bu sesi kamuoyuna duyurmak bizim için bir sorumluluktur. Bundan kaçma şansımızın olmadığını, 
inancımızın da buna müsaade etmediğini dile getirmek istiyorum" dedi.   

Gündoğdu, Çözüm ve Köşk Sürecini Değerlendirdi,  
Paralel İftiralara Cevap Verdi
30 Haziran 2014

Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, Kanal A'da yayınlanan Alper Tan ile Sivil Düşünce 
programına katıldı. TBMM'ye sunulan yeni çözüm paketi, Cumhurbaşkanlığı seçimi ve paralel med-
yanın algı operasyonlarının konuşulduğu programda Gündoğdu, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

TBMM'ye sunulan yeni çözüm paketinin çocukları PKK tarafından alıkonulan annelerin umudunu 
artırdığını vurgulayan Gündoğdu, cumhurbaşkanlığı seçimi konusunda ise, "Kadim medeniyet de-
ğerlerimizin yeniden inşasında tarihsel sorumluluk üstlenecek biri köşke çıkmalı" dedi. Programda 
paralel medyanın iftira kampanyasını da eleştiren Gündoğdu, "Paralel medya toplum mühendisli-
ğiyle algı operasyonu yapıyor. Paralel medyanın yalanları Memur-Sen'in yolculuğunu bitirmez Bu 
kervan yürür" diye konuştu. İş Güvencesini ortadan kaldırmaya yönelik girişime karşı Başbakan ve 
Bakanlar dahil yoğun bir görüşme trafiği yönettiğini ifade eden Gündoğdu, canlı yayında kamu ça-
lışanları ve çalışma hayatındaki sorunları da değerlendirdi. Hükümete çağrıda bulunan Gündoğdu, 
taleplerini sıraladı.

Gündoğdu: Normalleşme İçin Reformlar Sürmeli
23 Ağustos 2014

Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, Büyük Türkiye olma yolunda zorlukların aşıldığını 
ifade ederek, Çözüm sürecinin daimi kardeşlik için sürdürülmesini, normalleşme için reformlara de-
vam edilmesini, özgürleşme için yeni sivil anayasa talep etti. Gündoğdu, "Yeniden Büyük Türkiye 
yolculuğunun önü açıldı, şimdi normalleşme vakti" diye konuştu.

Çalışma hayatındaki sorunlara değinen Gündoğdu, "Artık hükümet, gerçek gündemine dönmelidir. 
İşsizliği önlemek için kafa yormalı, çalışanların sorunlarına dönmeli, çözüm üretmek için paydaşlarla 
birlikte çalışmalıdır. Taşeronluk diye bir kölelik sistemi var, gittikçe yaygınlaşıyor bunu önlemelidir" 
dedi.
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Büro Memur-Sen 8. Başkanlar Kurulu Toplantısı’nda konuşan Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet 
Gündoğdu, 2010 referandumunda toplu sözleşmeye “evet” derken, o toplu sözleşmeye karşı çıkan 
siyasal parti ve sendikaların o “evet”in nimetlerini faydalandıklarını dile getirdi.

Gündoğdu: Sivil Kıyafet İçin Sivil İtaatsizliğe Devam
20 Eylül 2014

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, darbe ürünü kılık kıyafet yönetme-
liği değiştirilinceye kadar sivil itaatsizlik eylemine devam kararı aldıklarını belirterek, “Kamu Kurum 
ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetlerine Dair Yönetmelik’in 5. maddesinde hala 
hükmünü sürdüren kravat zorunluluğu, saç ve favori uzunluğu, sakal bırakma yasağı, bıyık şekli gibi 
sınırlama ve yasaklara son verilmesi yönünde düzenleme yapılıncaya kadar, başlatmış olduğumuz 
sivil itaatsizlik eylemine devam edeceğimiz yönünde başkanlar kurulu toplantımızda karar almış 
bulunmaktayız” dedi.

Eğitim-Bir-Sen 29. Başkanlar Kurulu Toplantısı’nın açılışında konuşan Memur-Sen Genel Başkanı 
Ahmet Gündoğdu, müfredatın yeni eğitim sistemine göre yeniden ele alınması, kılık kıyafet yönet-
meliğindeki “başı açık” ibaresi yüzünden öğrencilerin yaşadıkları mağduriyet, çerçeve yönetme-
likteki bazı antidemokratik yaptırımlar yüzünden kamu çalışanlarının yaşadıkları sıkıntılar, ek ders 
esaslarındaki adaletsizlikler, nöbet görevlerinin ücretlendirilmemesi, öğretmen açığı ve okullara 
bütçe ayrılmaması başta olmak üzere eğitime ve eğitim çalışanlarının sorunlarına değindi.

 

Gündoğdu, Akil İnsanlar Toplantısına Katılıyor
18 Ekim 2014

Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, Akil İnsanlar Heyetinin Başbakan Ahmet Davutoğlu 
ile yapacağı toplantıyla ilgili, "Bölgedeki 32 ilimizin başkanıyla 6 saatlik bir toplantı yaptık. 

Son yaşanan olayları tahlil ettik, çözüm önerilerini aldık, tahlilini yaptık. Bütün bunları derleyerek 
pazar günü saat 12.00'ye inşallah yeni bir raporla gideceğiz ve o raporu da o gün paylaşacağız" 
dedi.

Gündoğdu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Akil İnsanlar Heyeti üyelerinin Başbakan Ahmet 
Davutoğlu ile 19 Ekim'de İstanbul'da Dolmabahçe Ofisinde düzenlenecek toplantıda bir araya ge-
leceklerini söyledi.

"Keşke hükümetler olaylar olduğunda akil insanları hatırlamak yerine olaylar yokken de belli süre-
lerde bir araya gelerek bunu devam ettirseler. Bundan sonrası için de hükümete önerim bu" çağrı-
sında bulunan Gündoğdu, pazar günkü toplantının çok önemli olduğuna işaret etti.
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Gündoğdu’dan Başbakan Davutoğlu’na Çözüm Raporu
20 Ekim 2014

Başbakan Ahmet Davutoğlu, Akil İnsanlar Heyeti’yle Dolmabahçe’deki Başbakanlık Ofisi’nde saat 
12.00’de bir araya geldi. Akil İnsanlar Heyeti toplantısına katılan Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet 
Gündoğdu, kendisine ayrılan sürede önemli konu başlıklarını Başbakan Davutoğlu ve Akil İnsanlar 
Heyetiyle paylaştı. Toplantı da Gündoğdu ayrıca, kökten ve kalıcı çözüm için hazırladığı kapsamlı bir 
raporu Başbakan Davutoğlu’na sundu.

Gündoğdu konuşmasında, “Akil İnsanlar Heyeti’nin yeniden bir araya gelmesi, durum değerlendir-
mesi, Çözüm İradesine ve Çözüm Sürecine yönelik millet desteğine vurgu yapacak pozisyon alması 
son derece önemlidir” dedi. Süreç hakkındaki görüşlerini toplantıda açıklayan Gündoğdu, “Çözüm 
iradesi ve sürecinin hayata geçirilmesinden sonra, doğrudan terör eylemleri kaynaklı ölümlerin ol-
maması ve şehit cenazesi gelmemesi gibi psikolojik eşiğin aşılmasını kolaylaştıran ve inancı artıran 
ara sonuçlar da, Çözüm Süreci’nin ne kadar önemli olduğunu ortaya koymuştur.  Önemi her geçen 
gün daha da artan Çözüm süreci, kararlılıkla ve ortak iradeyle sürdürülmelidir. Ancak, Çözüm Sü-
recine yönelik olarak kendisini “Kürtlerin tek temsilcisi” olarak konumlandırma çabaları sergileyen 
kişi, örgüt ve partilerin bu çabalarının karşılık bulduğu algısının oluşması, sürecin istenilen seviyeye 
ulaşmasını engellemiştir” diye konuştu.

ESK’ya Yönelik Taleplerimiz
22 Kasım 2014

TBMM AB Uyum Komisyonu’nda gerçekleştirilen Ekonomik ve Sosyal Konseyin Kuruluşu ve Görev-
leri Hakkında Kanun Tasarısına ilişkin toplantıda Memur-Sen’in talep, görüş ve önerileri komisyon 
üyelerine iletildi.

İşte tasarıya ilişkin toplantıda Memur-Sen tarafından gündeme getirilen talepler:

Bilindiği gibi 12 Eylül 2010 tarihinde gerçekleştirilen referandumla kabul edilen Anayasa değişikliği 
paketinin içeriğinde yer alan hükümlerden biriside hükümete istişari nitelikte görüş belirtecek Eko-
nomik ve Sosyal Konseyin anayasal kurum olarak siyasal sistemin içerisine dahil edilmesidir.

Sivil siyaset ve katılımcı demokrasi açısından kayda değer nitelikteki bu gelişme Türkiye’nin diya-
log, uzlaşı ve ortak akla dayalı kararlar üretme kapasitesinin devlet erkeleri tarafından da dikkate 
alınmasını sağlayacak yeni bir demokratik süreci de başlatmıştır. Bu çerçevede Anayasanın 166’ncı 
maddesindeki değişiklikle Ekonomik ve Sosyal Konseyin anayasal kurum olması sadece anayasa 
hukuku açısından değil demokratik toplum, sivil siyaset ve katılımcı demokrasi gibi hayatla ilişkili 
alanlar açısından da olumlu yansımalar üretecektir. Bu nedenle Ekonomik ve Sosyal Konseye ilişkin 
ikincil düzenlemenin bütün tarafların görüşleri alınarak hazırlanması, tartışılması ve yasalaşması bu 
anlamda başarılması gereken ilk sınavdır. 

Toplantıda tasarıdaki eksiklikleri de dile getiren Tonbul, Ekonomik ve Sosyal Konseyin katılımcılık 
açısında çalışanlar ve işverenler yanında emekli ve kadın örgütleri de dahil olmak üzere her kesimi 
içine alacak şekilde geniş kapsamlı tutulması gerektiğini söyledi. Toplantıya Tonbul’un yanı sıra 
Memur-Sen’i temsilen Avukat Ahmet Günenç’te katıldı.
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Memur-Sen’den Genç Boşnaklar’ın 8372 Ayakkabı Eylemine Destek
6 Temmuz 2011

Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, Genç Boşnaklar Derneği’nin Srebrenitsa’da Sırplar 
tarafından gerçekleştirilen soykırımı unutturmamak için 9 Temmuz’da Taksim’de yapacağı 8 bin 372 
çift ayakkabı eylemine ayakkabılarını vererek katıldıklarını söyledi.

Genç Boşnaklar Derneği Planlama ve Organizasyon Sorumlusu Enisa Kezo, Memur-Sen Genel Baş-
kanı Ahmet Gündoğdu’yu ziyaret etti. Enisa Kezo, ziyarette II. Dünya savaşından sonra Avrupa’da 
yaşanmış en büyük soykırıma yönelik Türkiye’de bir kınama eylemi gerçekleştireceklerini söyledi.

Toplumun her kesiminden farklı meslek gruplarından kişilerin kınama eylemlerine ayakkabılarını 
göndererek destek verdiklerini söyleyen Enisa Kezo, “Bu eylemi yaparak 8 bin 372 çift ayakkabının 
oluşturduğu kalabalığı gözler önüne sermek ve bu ayakkabıların birer insan ayağında olduğunun 
düşünülmesini sağlamak istiyoruz. Resmi rakamlara göre 8 bin 372 kişi Srebrenitsa’da 3 gün içinde 
katledildi. 5 veya 10 gün daha katliam sürseydi, bütün Bosna yok olurdu” şeklinde konuştu. Enisa 
Kezo, katliamı kınama programında 192 bağımsız ülke sayısı kadar beyaz balon uçuracaklarını ve 
dünyaya barış mesajı vermek istediklerini kaydetti.

Memur-Sen: Katliamları Lanetliyor,  
Suriye Halkının Özgürlük Mücadelesini Destekliyoruz
2 Ağustos 2011

Memur-Sen, Ramazan’dan bir gün önce Hama şehrinde yüzlerce sivil vatandaşı katleden Suriye’yi, 
Ankara’daki büyükelçiliğine siyah çelenk bırakarak protesto etti. Burada konuşan Memur-Sen Genel 
Teşkilat Sekreteri ve Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş, “Baas  rejiminin ve ESAD’ın kanlı kat-
liamlarını lanetliyor, Suriye halkının  vesayete son verme ve  egemenliğini kazanma mücadelesini 
desteklediğimizi  buradan bir kez daha tüm dünyaya haykırıyoruz” şeklinde konuştu.

Suriye’de, demokratik taleplerin başladığı günden bu güne kadar binlerce kişinin hayatını kaybetti-
ğini söyleyen Metin Memiş, Esad rejiminin işlediği cinayetleri esefle kınadıklarını ve lanetlediklerini 
söyledi.

 “Bütün Suriye  halkına ait olan egemenlik yetkisi bir ailenin kullanımında olamaz” diyen Memur-Sen 
Genel Teşkilat Sekreteri Memiş, ESAD ailesinin tek başına kullandığı egemenlik hakkının, gerçek 
sahibine, Suriye halkına devredilmesi gerektiğini belirtti.

Mavi Marmara Davası, Uluslararası Toplumu da Harekete Geçirmeli 
7 Kasım 2012

Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, Mavi Marmara Gemisi’ne yönelik İsrail’in gerçekleş-
tirdiği operasyon sonrası açılan davanın önemli olduğunu söyledi. Bu tablonun devamı içinse, ulus-
lararası toplumun harekete geçmesi gerektiğini söyleyen Gündoğdu, 2,5 yıllık soruşturma sonrası 
davayı açan savcıları da kutladı.
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Ahmet Gündoğdu, Mavi Marmara Davası’nın görüldüğü İstanbul Çağlayan Adliyesi’ne gelerek, dün-
yanın birçok ülkesinden gelen aktivistlerle bir araya geldi. Burada, davayla ilgili değerlendirmeler-
de bulunan Gündoğdu, “Batı’dan, Ortadoğu’dan, İslâm ülkelerinden gelen aktivistler, Mavi Marma-
ra’ya yapılan saldırının, insanlığın sınıfta kaldığı bir olay olduğunu gösteriyor. Bu insanların burada 
olması, bunu söylüyor” şeklinde konuştu. Sadece insani yardım taşıyan bir gemide, bir çakı bile 
bulunmazken, gemiye operasyon düzenleyen İsrail askerlerinin gemidekileri alnından vurmaktan 
çekinmediklerini belirten Gündoğdu, bu olaya şahitlik edenlerin çokluğunu ise, insanlığın vicda-
nının ölmemesi olarak değerlendirdi. Gündoğdu, “Burada şahitlik yapanların dinleri farklı, ırkları 
farklı. Bu, insanlığın vicdanının ölmediğini gösteriyor. Ancak, devletler boyutuyla, özellikle BM’nin 
vicdansızlığını görüyoruz. Saldırı sonrası Türkiye, vatandaşlarına sahip çıkma adına İsrail’den özür 
dileme, tazminat ödeme, ablukayı kaldırma çağrısında bulundu. Ama, bugün buradaki aktivistleri 
dinleyince artık dünyanın, İsrail’in Filistin’den çekilmesini sağlama mecburiyeti var. Sadece ablukayı 
kaldırma değil, orayı terk etme, Filistin devletini BM’nin tanıma mecburiyeti vardır.” dedi.

Mısırda Yaşanan Militarist Zorbalığı Lanetliyoruz 
4 Temmuz 2013

Memur-Sen Genel Merkezi tarafından Mısır'da yaşanan olaylar ile ilgili bir basın açıklaması yapıldı. 
Açıklamada Mısır’da ordunun seçilmiş cumhurbaşkanına görevden el çektirmesi,   sivil yönetime 
karşı askeri darbe yapması kabul edilemez.  Büyük Memur-Sen ailesi olarak,  Mısır’da halkın tercihi-
ne ve iradesine yönelik darbeyi ve darbecileri kınıyoruz ve lanetliyoruz.

Mısır ordusu tarafından yapılan darbe, Mısır halkının iradesini hedef almış apaçık bir zorbalıktır. Hal-
ka ve iradesine yönelik saygısızlıktır. Mısır halkının geleceğine yönelik, küresel nitelikteki bildik kirli 
oyunların bir parçasıdır. Demokrasiyi, hukuku, insan onurunu hiçe sayan faşist anti demokratik bu 
darbe; Mısır sivil yönetiminin Filistin halkına nefes aldırmasına yönelik tavrına tahammülsüzlüğün 
ve Filistinlilerin geleceğine de ipotek koyma çabalarının ürünüdür.

Demokrasilerde ne çoğunluğun azınlığa, ne de azınlığın çoğunluğa tahakkümü olmaz, olamaz. Mı-
sır’da yapılan darbeyle, çoğunluğun azınlığa ram olması istenmektedir. Mısırı iç çatışmalara sürük-
leme riski içeren ve halkın özgür iradesine yönelik bu faşist girişim,  sadece Mısır’ın değil bölgenin 
de dengelerinin bozulmasına kapı aralayacak sonuçlara gebedir. Bu nedenle, halk tarafından göreve 
getirilen Mısır’ın sivil yönetiminin görevine devam etmesini sağlayacak bölgesel ve küresel nitelikte-
ki bütün baskı araçları devreye sokulmalı ve darbe en kısa sürede sona erdirilmelidir.

Darbecilere karşı tavır ortaya koymayan ve darbeyi kesin bir dille kınamaktan özenle kaçınan BM, 
AB ve ABD tutumlarıyla,  demokrasi havariliği yapanların çifte standartlarını bir kez daha sergile-
miştir. Suriye’de kendi halkının kanını dökmeyi meziyet sayan Esed’e demokrasi ve seçim çağrısı 
yapanların, Mısır’da demokratik bir süreçte halkın desteğini alarak göreve gelen Cumhurbaşkanı 
Mursi’ye karşı yapılan darbeye ve anayasanın askıya alınması yönündeki açıklamalara sessiz kalma-
sı bölgede demokrasinin hakim olması temennilerine ilişkin beyanların samimiyetini sorgulamayı 
gerektiriyor. Memur-Sen olarak,  uluslararası platformları ve demokratik ülkeleri darbecilere karşı 
tutum almaya, Mısır halkının kendi hür ve özgür iradesiyle göreve getirdiği sivil yönetime destek 
vermeye çağırıyoruz.
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Demokrasilerde seçimle gelen seçimle gider.  Demokrasiye dair bu en yalın gerçek ışığında, Mısırda 
ordu kışlasına çekilmeli, sivil yönetim ve Mısır halkı üzerinde vesayet oluşturma çabalarından vaz-
geçmeli, anayasanın askıya alınmasına ilişkin beyanını geri çekmelidir. Mısır halkının özgür iradesine 
saygı duymalı, bir ülkenin silahlı kuvvetlerinin görevinin ülkeyi dış tehditlere karşı korumak olduğu-
nu idrak etmelidir.

Mısırın demokratik yollarla seçilen sivil yönetimi de,  Mısır’da en kısa sürede vesayeti kırmak, tüm 
Mısırlıları kucaklayan demokratik ve sivil anayasayı ortak bir mutabakatla hayata geçirmek ve dev-
let-millet buluşmasını gerçekleştirmek noktasındaki adımları en kısa sürede atmalıdır.

Büyük Memur-Sen ailesi olarak,  bir kez daha Mısır’da halkın iradesine ve sivil yönetime yönelik dar-
beyi ve darbecileri kınadığımızı ve lanetlediğimizi ifade ediyor, Mısır halkını iradesine sahip çıkmaya, 
demokrasiyi önceleyen ülkeleri de Mısır’ın sivil yönetimine destek vermeye çağırıyoruz.

Mısır’daki Darbe Küresel Sermayenin Zulmüdür
15 Temmuz 2013

Memur-Sen Genel Başkan Vekili ve Toç-Bir-Sen Genel Başkanı Günay Kaya, kimden gelirse gelsin, 
kime yapılırsa yapılsın Memur-Sen’in zulmün karşısında olduğunu söyledi.

Saadet Partisi öncülüğünde İstanbul Kazlıçeşme’de yapılan “Darbelere Hayır, Mısır’a Destek” mi-
tingine başta İstanbullular olmak üzere, Kocaeli, Sakarya, Edirne, Bursa, Yalova gibi çevre illerden 
gelen yüzbinlerce vatandaş katıldı. Mısır’da seçimle göreve gelen ilk Cumhurbaşkanı Muhammed 
Mursi’nin, ordunun darbesiyle görevden uzaklaştırılmasını protesto etmek için Kazlıçeşme mitingin-
de konuşan Günay Kaya, Memur-Sen’in her zaman mazlumdan yana olduğunun altını çizdi.

Filistin, Doğu Türkistan, Afganistan, Suriye ve Arakan’daki zulmü kınadıklarını ifade eden Kaya, 
Mısır’ın geleceğini karartmaya yönelik kirli oyunu bozmak, Mısır halkının iradesine karşı yapılan 
zorbalığa son vermek ve Ortadoğu ile İslam dünyası üzerinde oynanan karanlık oyunları ifşa etmek 
için Kazlıçeşme Meydanı’nda toplandıklarını belirtti.

Gündoğdu: Cahiliye Dönemlerinde Bile Kutsal Aylarda Kan Dökülmedi 
27 Temmuz 2013

Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, Mısır’da Rabiatul Adeviyye Meydanındaki insanların 
üzerine ateş açılarak katledilmesine tepki gösterdi. Gündoğdu, Cahiliye dönemlerinde bile kutsal 
aylarda kan dökülmediğinin altını çizdi. Masum insanların kanının dökülmesine seyirci kalınmasının 
kabul edilemez olduğunu belirten Gündoğdu, bütün dünyayı yaşanan vahşete ‘dur’ demeye davet 
etti.

Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, Mısır’da sahur vakti yaşanan katliama sert tepki gös-
terdi. Gündoğdu, ‘Mısır’da yapılan darbeyi kınıyorum, şehitlere Allahtan rahmet diliyorum’ dediği 
açıklamasında artık dünyanın, BM’nin, Avrupa’nın, Amerika’nın, insan hakları kurum ve kuruluş-
larının bu dramı, vahşeti ve katliamı görmesi gerektiğini ifade etti. Gündoğdu, “Darbeye, darbe 
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demeyenler, akan kana seyirci kalanlar da en az Mısır’daki askeri darbenin sorumlusu Genelkurmay 
Başkanı Abdulfettah El Sisi kadar kirli. Darbe değil demokrasi isteyen masum insanları öldürmek 
nasıl bir caniliktir. 

Kendi halkını katleden darbecilere, dünyanın, BM’nin, Avrupa’nın, Amerika’nın, insan hakları kurum 
ve kuruluşlarının ‘dur’ demesi lazım. Yaşanan bu dramı, vahşeti ve katliamı görmezden   gelmek 
mümkün değil.”dedi.

Gündoğdu: Cahileye Toplumunda Olduğu Gibi Amerika, Batı,  
Avrupa Birliği Ülkeleri Demokrasi Putunu Yiyorlar
8 Ağustos 2013 
Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, “Cahileye toplumunda olduğu gibi Amerika, Batı, 
Avrupa Birliği Ülkeleri demokrasi putunu yiyorlar” dedi.

Gündoğdu, İnsan Hakları ve Hizmet Derneği’nin düzenlediği Mısır’da ordunun darbesine maruz 
kalan mazlumlara destek için Mısır Büyükelçiliği önünde bayramlaşma törenine katıldı.

Memur-Sen ve Bağlı Sendikaların yanı sıra birçok sivil toplum kuruluşlarının katıldığı program-
da konuşan Ahmet Gündoğdu, Amerika ve Avrupa Birliği’nin demokrasi anlayışını cahiliye dö-
neminde putperestler tarafından helvadan yapılan Lat, Menat ve Uzza putlarına benzeterek ko-
nuşmasına şöyle devam etti: “Şunu görüyoruz ki Cahileye toplumunda olduğu gibi hani helva 
hamurundan Lat, Menat, Uzza putlarını yapıp sonra acıkınca onu yiyen putperestler gibi Ame-
rika, Batı, Avrupa Birliği ülkeleri demokrasi putunu yiyorlar. Öyleyse demokrasi insan hakları-
nı doğuştan gelen bir hakkın kullanımı olarak gören herkesin daha uyanık olması lazım.”dedi. 

İnsanlık Vicdanını Ortak İsyana Çağırıyoruz
14 Ağustos 2013

Memur-Sen, Sivil Toplum Kuruluşlarıyla birlikte Mısır’ın başkenti Kahire’deki Rabiat’ül Adeviye ve 
Nahda meydanlarında darbe karşıtlarına yönelik müdahale sonucu yüzlerce insanın katledilmesini 
protesto etti.

Mısır Büyükelçiliği önünde toplanan Memur-Sen yöneticileri ve çok sayıda Memur-Sen üyesi Mı-
sır’da sivil insanlara yönelik insanlık dışı yaşanan olayları kınayan sloganlar atı.

Memur-Sen adına basın açıklaması yapan Memur-Sen Genel Başkan Vekili Günay Kaya, Büyük Me-
mur-Sen ailesi olarak, Mısır’da kadın, çocuk, yaşlı genç demeden katliamlarını sürdüren darbeci 
katilleri bir kez daha kınadıklarını ve lanetlediklerini söyledi.

Kaya, Askeri darbe yaparak Mısır halkının iradesini katleden darbeci katillerin, bugün de Mısır halkı-
nı katletmeye devam ettiğini belirterek İslam İşbirliği Teşkilatı, Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği 
başta olmak üzere uluslararası kuruluşların Mısır’da hem demokrasinin katledilmesine hem de in-
sanların öldürülmesine seyirci kaldıklarını, darbecilere bazen açıktan bazen de örtülü destek ver-
meye devam ettiklerini söyledi.
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Gündoğdu: Mitingde Bir Taraftan Dua Bir Taraftan Beddua Okunacak 
23 Ağustos 2013

Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, ‘Mısır İçin Direniş, İnsanlık İçin Diriliş’ mitinginde bir 
taraftan dua; bir taraftan da beddua okunacağını söyledi.

Memur-Sen, Hak-İş, Mazlum-Der ve Anadolu Gençlik Derneği’nin öncülüğünde ‘Mısır İçin Direniş, 
İnsanlık İçin Diriliş’ mitingi yarın saat 16.00’da Ankara Sıhhiye Meydanı’nda gerçekleşecek.

Memur – Sen Genel Merkezinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Memur-Sen Genel Başkanı 
Ahmet Gündoğdu, başta Mısır ve Suriye olmak üzere, Filistin Irak, Afganistan, Doğu Türkistan gibi 
İslam ülkelerinde yapılan zulümlere karşı gerçekleştireceklerini duyurduğu mitinge, Ankaralılar ol-
mak üzere bütün Türkiye’den destek beklediğini söyledi.

Mitingde Suriye ve Mısır’ı ön plana aldıklarını belirten Gündoğdu şunları ifade etti:

“‘İnsanlık İçin Diriliş’ adını verdiğimiz mitingimizin esasen adı ‘Mazlumlar için Direniş, İnsanlık İçin 
Diriliş’tir. Çünkü, Suriye’de, Mısır’da ve başka yerlerde öldürülen insanların adı topyekun insanlığın 
öldürülmesidir.

Yüzbinler “Mısır İçin Direniş İnsanlık İçin Diriliş” Mitinginde Buluştu
24 Ağustos 2013

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

Mitingde konuşma yapan Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, , “Zalimlerin karşısında, 
mazlumların yanında olduğunu haykırmak için Sıhhıye Meydanı’nı dolduran yüz binlere selam 
olsun. Kararlı direnişleriyle demokrasinin ve insan onurunun yeni sembolü Mısırlı kardeşlerimize 
selam olsun. İmani ferasetin, insani cesaretin, demokratik basiretin merkezi Adeviyye Meydanı’na 
selam olsun. Darbecilere direnen, darbecilerin mermileriyle ya rükuda ya secdede namaz kılarken 
şehit edilen binlerce kardeşimize selam olsun. Kahire’den, Şam’a, Kaşgar’dan, Gazze’ye, Mali’den, 
Arakan’a bütün Dünya mazlumlarına selam olsun” dedi. 

Dünya Barış Gününde Birleşmiş Milletleri Protesto Ettik
1 Eylül 2013

Memur-Sen Konfederasyonu ve Hak-İş, 1 Eylül Dünya Barış gününde; Suriye’de ve Mısır’da yaşanan 
olaylara sessiz kalan Birleşmiş Milletler Teşkilatını (BM) protesto etti.

Birleşmiş Milletler Teşkilatı Ankara temsilciliği önüne siyah çelenk koyan Memur-Sen ve Hak-İş yö-
neticileri ve üyeleri, yaşama hakları adı altında bir balinanın bile hayatına önem veren Birleşmiş 
Milletlerin Suriye’de ve Mısır’da yaşanan insan kıyımlarına sessiz kalınmasını kınadılar.
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Ortak basın açıklamasını okuyan Memur-Sen Genel Başkan Vekili ve Toç Bir-Sen Genel Başkanı 
Günay Kaya, geçen hafta Sıhhiye Meydanı’nda yüz binlerle buluştuklarını söyleyerek, Mısır ve Suri-
ye başta olmak üzere, mazlumlara ilişkin önemli mesajlar verdiklerini belirtti. Günay Kaya, Sıhhiye 
Meydanı’ndaki yüz binlerin, bu mesajlarını Birleşmiş Milletler aracılığıyla bütün dünyaya iletme gö-
revini ise Hak-İş ve Memur-Sen Konfederasyonları olarak üstlendiklerini söyledi.

Gündoğdu “R4BIA Platformu” Kuruluş Toplantısına Katıldı
16 Eylül 2013

Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, Memur-Sen’in de üyesi olduğu “R4bia Platformu” 
kuruluş toplantısına katıldı. Gündoğdu, yaptığı konuşmada “Memur-Sen olarak, insandan, emekten 
ve özgürlükten yana tarafız” dedi.

Genel Başkan Ahmet Gündoğdu, Mısır’da darbe sonrası yaşanan katliama tepki olarak tüm dün-
yaya yayılan “R4BIA” işaretinin uluslararası platforma dönüşmesine öncülük eden gazeteci yazar 
Abdurrahman Dilipak’ın kurduğu içerisinde Memur-Sen ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarınında yer 
aldığı  R4BIA Platformu’nun İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenen tanıtım programına katıldı.

 “Yeni bir dünya”, “Biz, tarihin yaşayan tanıklarıyız” ve “Hiç kimse dünyada olup bitenleri görmez-
den, duymazdan ve bilmezden gelme hakkına sahip değildir” sloganıyla yola çıkan R4BIA Platfor-
mu’nun kuruluş gayesi, çalışma esasları ve projeleri, düzenlenen basın toplantısıyla tanıtıldı. 

Rabia Platformu Mısır’daki Darbenin 100. Gününü Protestoya Hazırlanıyor
27 Eylül 2013

Rabia Platformu, Mısır’daki askeri darbenin 100’üncü gününde dünyanın birçok ülkesindeki üye sivil 
toplum örgütlerinin, gençlik teşkilatlarının ve öğrenci derneklerinin katılımıyla protesto gösterileri-
ne hazırlanıyor. Platform üyesi ve Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, sivil katliamlar ol-
mak üzere tutuklamalar ve demokrasinin askıya alınmasını protesto  gerçekleştireceklerini söyledi.

Rabia Platformu, Mısır’da, askeri yönetimin 3 Temmuz 2013’te darbeyle yönetime el koymasının 
100. gününü  Türkiye genelinde ve dünyanın değişik ülkelerindeki üye sivil toplum örgütlerinin ka-
tılımıyla protesto edecek. Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, platformun yol haritasını 
belirlemek üzere   Ankara’da bir araya geldiğini söyledi. Gündoğdu, Mısır’da demokrasinin askıya 
alınmasını protesto etmek, yaşanan katliamları unutturmamak için üye sivil örgütler olarak, fotoğ-
raf sergisinden dünya liderlerine mektup yazmaya, yürüyüşten gazete ilanına kadar bir dizi eylem 
planladıklarını kaydetti.

Memur-Sen, Özgürlük Ateşiyle BM Önünde Darağacını Yaktı
10 Nisan 2014

Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu: “ Bizim için Mısır’daki darbeci düzenin idam kararları 
hükümsüzdür. Katil Sisi Mısır halkına hesap vermelidir. Asıl yargılanması gereken SİSİ’dir.”

Memur-Sen üyeleri, Mısır’da 529 kişiye verilen idam kararını protesto etti. Demokrasi Parkında bu-
luşan binlerce Memur-Sen üyesi Birleşmiş Milletler binasına yürüdü.
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Yürüyüşün önünde 529 Memur-Sen üyesi ellerinde meşaleler taşıdı. Yürüyüş esnasında, “Katil cunta 
İsrail’e kukla”, “Mısır’a bin selam direnişe devam”, “Direnen Mursi kazanan İhvan”, “İdam sehpası, 
yıldıramaz gençleri”, “Siyonizmin Pisi, darbeci Sisi”, “Yakılacak sehpalar yok olacak kuklalar”, “Fi-
ravun Sisi hesap verecek”, “Zalimler için yaşasın cehennem”, “Kahrolsun zalimler, işbirlikçi hainler”, 
“İhvan ezilme, ümmet seninle” sloganları atıldı. Meşaleli yürüyüş BM önünde sona erdi.

BM önünde ise temsili darağacı yakıldı, cunta lanetlendi. BM önünde Memur-Sen Genel Başkanı 
Ahmet Gündoğdu ise bir konuşma yaptı.

Sözlerine idam kararlarını kınayarak başlayan Gündoğdu, “Bildiğiniz gibi, Mısır’ın demokrasiyle ta-
nışmasını sağlayan serbest seçimlerde halkın yüzde 52’sinin oyunu alan Muhammed Mursi, seçildiği 
günden 3 Temmuz darbesine kadar geçen süreçte dikta döneminin fiili ve hukuki kalıntılarıyla bo-
ğuşmuştu. Mısır’ı özgürlükle, demokrasiyle ve kendi değerleriyle buluşturma adına verdiği bu büyük 
mücadelenin ardından Mursi,  dikta rejimden miras kalan askeri ve yargı bürokrasisinin müdahale-
sine maruz kaldı.  İçinde Siyonist işgalci ve terörist devlet İsrail, ABD, AB ve körfez diktatoryasının 
da yer aldığı uluslararası konsorsiyumun desteğiyle gerçekleştirilen darbeyle Mursi yönetimden 
uzaklaştırıldı ve hapse atıldı» dedi. 

Gündoğdu: Darbeciler İsrail’in Ekmeğine Yağ Sürdü
4 Temmuz 2014

Memur-Sen Genel Başkanı Gündoğdu, İDSB, Rabia Platformu ve Rabia Mısır Dayanışma Derneği’nce, 
Mısır’daki darbenin birinci yılı dolayısıyla Fatih Saraçhane Parkı’nda düzenlenen etkinlikte konuştu. 
 
İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği (İDSB), Rabia Platformu ve Rabia Mısır Dayanışma 
Derneği’nce, Mısır’daki darbenin birinci yılı dolayısıyla Fatih Saraçhane Parkı’nda etkinlik düzenlen-
di. Etkinlikte konuşan Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, Mısır’daki darbenin amacının 
sadece Mısır’dan Gazze’ye açılan mazlumların tünelini değil, dünya mazlumlarına açılan tüneli ka-
patmak için yapıldığını vurguladı. Gündoğdu, darbenin İsrail’in ekmeğine yağ sürdüğünü ifade etti. 

Gündoğdu, darbeden sonra Adeviyye Meydanı’ndaki kardeşlerinin sesini dünyaya duyurmak için 
Ankara’da öncülüğünü yaptıkları mitingin adını “Mısır için direniş, insanlık için diriliş” koyduklarını 
hatırlattı. Gündoğdu, “İnsanlık için diriliş diyorum çünkü bu darbe, insanlığın sınıfta kaldığı tabloyu 
dünyanın gözünün önüne sermiştir ve medeniyet farkını, İslam medeniyeti karşısında batının çifte 
standartlı çirkef uygarlığını da insanlığın önüne getirmiştir” diye konuştu.

Memur-Sen’den Doğu Türkistan’a Destek Eylemi
17 Temmuz 2014

Ramazan ayında Çin’de Müslümanlara dayatılan yasakları protesto eden Memur-Sen üye-
leri, elçilik önünde simit ve su ile iftar açtı. İftar öncesinde basın açıklaması yapan Memur-Sen 
Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul, Çin’in zulmünü kınadı. Tonbul, Çin Halk Cum-
huriyeti’nin, Doğu Türkistan halkını asimile ve yok etme politikası uyguladığını dile getirdi. 
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Çin Büyükelçiliği önünde toplanan Memur-Sen üyeleri, “Doğu Türkistan’a Çin işkencesine hayır” 
eylemi yaptı. Memur-Sen üyeleri “Türkiye uyuma Türkistan’a sahip çık”, “Hak, hukuk adalet, Türkis-
tan’a hürriyet”, “İslam, insan özgür Türkistan”, “Mazlum, Müslüman, Doğu Türkistan”, “Oruca uza-
nan eller kırılsın” şeklinde sloganlar attı. Eylemde ayrıca Kur’anı Kerim okundu.

Eylemde konuşan Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı ve Enerji Bir-Sen Genel Başkanı Hacı Bay-
ram Tonbul, Doğu Türkistan’daki Çin zulmünü kınayarak, “Doğu Türkistan’da devlet memuru ve 
öğrencilerin Ramazan ayında oruç tutması geçen yıl olduğu gibi bu yıl da yasaklandı. Çin’in yıllardır 
baskı ve işkence ile birlikte yaşamaya zorladığı Doğu Türkistan, zor günler geçiriyor. Binlerce Uygur 
Türkü, Çin zulmünden kurtulmak için Türkiye, Vietnam, Tayland, Kamboçya, Malezya başta olmak 
üzere farklı ülkelerde kaçak olarak yaşıyor” dedi.

Büyük Gazze Yürüyüşüne 10 Binlerce Kişi Katıldı
18 Temmuz 2014

Memur-Sen ve İHH’nın işbirliği ile İsrail›in Gazze’ye yaptığı saldırıları protesto eylemi 10 binlerce 
kişinin katılımıyla İstanbul’da gerçekleştirildi. Büyük Gazze Yürüyüşü’nde konuşan Memur-Sen Ge-
nel Başkanı Ahmet Gündoğdu “Katil ve Siyonist İsrail katliamlarına son verinceye kadar dualar ve 
eylemlere devam etmeliyiz. Kahrolsun İsrail, kahrolsun emperyalizm, kahrolsun BM, yaşasın Gazze 
direnişi” dedi.

Memur-Sen ve İHH’nın Gazze’deki katliamlara “DUR” çağrısına 10 binlerce kişi katıldı. Duyarlı bütün 
sivil toplum ve yardım kuruluşları İsrail’i protesto etmek için Taksim-Tünel’e akın etti. Topluluk, “Katil 
İsrail hesap verecek”, “İsrail yıkılsın, Filistin’e özgürlük”, “Hamas’a selam, direnişe devam” sloganları 
atıp, tekbirler getirerek Galatasaray Lisesi’ne kadar yürüdü.

Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, ninnilerle uyuması gereken bebeklerin, Gazze’de 
kurşunlarla öldürülmesine tepki göstermek için toplandıklarını bildirdi. Zulüm karşısında taraf ol-
duklarını ifade eden Gündoğdu, “Şeyh Ahmet Yasin diyor ki: ‘Ümmetin suskunluğunu size şikâyet 
ediyorum yarabbi’. Bu mesele, ümmetim meselesidir. Kâfirler istese de istemese de Allah nurunu 
tamamlayacaktır. Biz diktatörleri, Esed’i engelleyebilseydik, Mursi’ye destek çıkabilseydik, Gazze’de 
açılan tüneller asla kapanmazdı. Onun için, bu bir hükümet meselesidir. İslam ülkeleri diktatörleri 
seyrediyor” diye konuştu.

Memur-Sen’den İsrail Büyükelçiliği Konutu Önünde Kınama Eylemi
19 Temmuz 2014

Memur-Sen, İsrail’in Gazze’deki katliamını, İsrail Büyükelçiliği Konutu önünde gerçekleştirdiği 
eylemle protesto etti. Eylemde konuşan Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı ve Sağlık-Sen Ge-
nel Başkanı Metin Memiş, insanlığın galip geleceğini, İsrail vahşetinin mutlaka biteceğini söyle-
di. Memiş, İsrail’in Gazze’de gerçekleştirdiği katliamla insanlıkla arasındaki mesafeyi açmaya da 
devam ettiğini kaydetti. Açıklamanın ardından teravih namazı kılındı, Gazze için dualar edildi. 
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Memur-Sen, İsrail’in Gazze’deki katliamını, İsrail Büyükelçiliği Konutu önünde gerçekleştirdiği ey-
lemle protesto etti.

Burada konuşan Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Metin Memiş, korsan ve katil İsrail’in insanlık 
dışı saldırılarının, mübarek Ramazan Ayı’nda azalmak bir yana daha da arttığına dikkat çekerek, “İs-
rail, öldürmeye, yok etmeye, çocuk, kadın, hatta bebek demeden hunharca katletmeye doymuyor. 
İsrail, kan kusmaya, vahşet uygulamaya, insanlıkla arasındaki mesafeyi açmaya devam ediyor. İsrail 
insanlıktan çıkıyor demek mümkün değil. Çünkü, ne İsrail devleti ne de İsrailli devlet yöneticileri hiç-
bir zaman insan olmayı, politikalarını insanlık eksenli belirlemeyi tercih etmedi” şeklinde konuştu. 

Savaş Değil Soykırım Var  
20 Temmuz 2014

Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, TRT Haber ve TRT Türk “Gazze özel” ortak yayınına 
konuk oldu. İsrail’in Gazze’de yaptığı katliamlara tepki gösteren Gündoğdu, ortada savaşın değil, 
katliamların olduğunu vurgulayarak, “Yapılan kara harekatı değil yapılan tecavüz ve soykırımdır” 
dedi.

Irkçılığın her türlüsüne karşı olduklarının altını çizen Gündoğdu, Siyonist İsrail rejimini 21.yy’ın Hitleri 
olarak nitelendirdi. Gündoğdu, “Hitler bugün İsrail’e destek veren  bütün yönetimlerdir. Dün Hitleri 
eleştirenler bugünkü Hitler’e karşı ne yapacaklar bunu sorgulamak ve bunu ortaya çıkarmak lazım” 
diye konuştu.

Gazze’de yaşananların daha önceden planlanmış bir senaryonun hayata geçirilişi olduğu-
nu ifade eden Gündoğdu, “Eğer biz terörist ve katil Esed’i durdurabilseydik, Mursi’ye sahip 
çıkabilseydik bugün terörist devlet İsrail, Gazze’ye bu saldırıyı yapamazdı. Katil Esed kim-
yasal silah kullandığı zaman kimyasal silah kullanmadan öldürebilirsin diyenlerin, bugün Fi-
listin’de yaşlananlara sessiz kalması arasında doğrudan bağlantı vardır” şeklinde konuştu. 

Filistin’den Yana Tarafız
20 Temmuz 2014

Memur-Sen,   İHH ve Özgür-Der’in çağrısıyla İsrail’in İstanbul Başkonsolosluğu önünde bir araya 
gelen on binlerce vatandaş, Gazze’ye saldırıları protesto etti.

Protestoda konuşan Memur-Sen Genel Başkan Vekili ve Toç Bir-Sen Genel Başkanı Gü-
nay Kaya, “Filistin’den yana tarafız. Filistin devletinin yanındayız Gazze’den tarafız. Bü-
yük Memur-Sen ailesi olarak,   katil ve zalim İsrail yöneticilerini kınıyor ve lanetliyoruz” dedi. 
İsrail’in Gazze’ye yönelik askeri operasyonlarını protesto etmek amacıyla İsrail İstanbul Başkonso-
losluğu önünde toplanan on binlerce kişiye seslenen Günay Kaya, “Allah’a olan imanımız ve inan-
cımız; zalimlerin mutlaka kahrolacağı konusunda zerre miktar şüpheye düşmemizi engelliyor. Biz 
biliyoruz ki; İsrail mutlaka yaptıklarının hesabını verecek. İsrail’in eli kanlı, boynu kravatlı katil şah-
siyetleri mutlaka sanık kürsüsüne çıkacak ve Filistinli kardeşlerimizin tanıklığıyla yargılanacaklar 
ve mahkum edilecekler. ALLAH, zalimleri mutlaka kahr eder. İsrail’in kandan beslenen yöneticileri 
mutlaka kahrolacak” diye konuştu.
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Dünya’nın Gözü Önünde Soykırım 
21 Temmuz 2014

Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, TV Net ve Hilal TV’ye Gazze’de yaşanan gelişmelere 
ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İsrail’in tek taraflı bir saldırı üzerinden soykırım yaptığını vurgulayan Gündoğdu, “Ciddi bir dezen-
formasyon söz konusu. Altını çizerek söylüyorum, ortada bir savaş yok. Katil İsrail dünyanın gözü 
önünde soykırım yapıyor” dedi.

İsrail’in yaptığı Gazze’ye yönelik saldırılarına TV Net ve Hilal TV ekranlarından büyük tepki gösteren 
Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, Gazze’de her geçen saat bilançonun daha da ağırlaş-
tığını ifade ederek, “Gazze’de insanlık ölüyor. Geçmişte yapılan hiçbir savaşta çocuklar bu derece 
hedefe konulmadı. Katil devlet çocukları hedef alıyor. Bizler elimizle hareket edelim, gücü yetmeyen 
diliyle, buna da gücü yetmeyen kalben buğz etsin. İş dünyası, STK’lar, sendikalar buğz etme konu-
munda olamazlar. Buğz etmek bunlar için acziyettir, bunlar birincisini ve ikincisini hayata geçirmek 
zorundalar” diye konuştu.

Gazze İçin Alanlara İndik
28 Temmuz 2014

Memur-Sen tarafından organize edilen, Gazze’de yaşanan insanlık dramına tepki yürüyüşüne bin-
lerce kişi katıldı. Yürüyüş Kocatepe Camisinden başladı ABD elçiliği önünde sona erdi. Memur-Sen 
üyeleri Gazze’de şehit edilen çocukların temsili tabutlarını katil ABD elçiliği kapısına bıraktı. Me-
mur-Sen tarafından düzenlenen eyleme Mazlum-Der ve İHH üyeleri de katılarak destek verdi.

Kocatepe Camii’nde bir araya gelen Memur-Sen üyeleri Cuma namazı sonrasında Gazze şehitleri 
için gıyabi cenaze namazı kıldı. Memur-Sen üyeleri daha sonra, “Kahrolsun İsrail, kahrolsun ABD”, 
“Katil ABD, Ortadoğu’dan defol”, “Hamas’a selam, direnişe devam”, “Gazze Üzülme Ümmet senin-
le”, “Katil İsrail hesap verecek” şeklinde sloganlar atarak Kocatepe’den ABD Büyükelçiliği’ne yürü-
dü. Kalabalık grup Büyükelçilik önüne çocuk tabutu bırakarak, basın açıklaması yaptı.

Memur-Sen Genel Başkan Vekili Günay Kaya, ABD elçiliği önünde basın açıklaması yaparak, “Katil 
İsrail kardeşlerimizi katlediyor. Batı cinayet şebekesine destek veriyor. ABD ise utanmadan İsrail’e, 
sahip çıkıyor. ABD’yi kınıyor, zulümlerin en büyük sorumlusu olduğu için lanetliyoruz” dedi.

Karabağ Bizim de Sorunumuzdur
12 Ağustos 2014

Azerbaycanlı Gazeteciler, Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu ile bir araya geldi.

Lider TV, El TV, Kanal S ve İnter AZ, muhabirleri Köşk seçimleri ve Memur-Sen’in çalışmaları hakkın-
da Gündoğdu’dan değerlendirmeler aldı.

Türkiye’nin Azerbaycan topraklarının işgal edilmesini her fırsatta kınayan ve bu durumun düzeltil-
mesi için çaba harcayan, Azerbaycan’a istisnasız destek veren ülke konumunda olduğunu vurgula-
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yan Gündoğdu, “Bir devlet iki millet. Karabağ bizim de sorunumuzdur. Karabağ sorununun çözümü 
için önce işgal sona ermelidir” dedi.

“Köşk seçimleri sadece milletimizin değil, dünya mazlumlarının başarısı, zaferidir” diyen Gündoğdu, 
“Seçimler, demokratik Türkiye, Yeniden Büyük Türkiye ve dünya mazlumları adına büyük başarıdır. 
Bu başarı Azerbaycan ile olan ilişkileri en üst seviye çıkartacaktır. Yeniden Büyük Türkiye yol aldıkça 
Azerbaycanlı kardeşlerimizin dertlerine de çare üreteceğiz. Karabağ, Filistin, Doğu Türkistan, Keş-
mir, Telafer, Halep ve Kahire’nin bir karışından bile vazgeçmeyiz” dedi.

Dünya Rabia Günü’nde Alanlara Çıkılacak
7 Ağustos 2014

Genç Memur-Sen Genel Başkanı Beyhan, “14 Ağustos Dünya Rabia Günü dolayısıyla ülke genelinde 
meydanlarda olacağız” dedi.

Genç Memur-Sen Genel Başkanı Eyüp Beyhan, yaptığı açıklamada, Uluslararası Rabia Platformu’nun 
Mısır’da Rabia Katliamı’nın gerçekleştiği 14 Ağustos’u, “Dünya Rabia Günü” olarak ilan ettiğini söy-
ledi. Beyhan, 3 Temmuz 2013’te Mısır’da halkın oylarıyla seçilmiş hükümete ve Cumhurbaşkanına 
karşı yapılan askeri darbenin üzerinden bir yıl değil yüz yıl da geçse meşrulaşamayacağını vurgu-
ladı.

Gündoğdu: Rabia için Alanlara Çıkıyoruz
8 Ağustos 2014

Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, “14 Ağustos Dünya Rabia Günü” dolayısıyla  Genç 
Memur-Sen öncülüğünde Mısır’da demokrasiye yapılan darbenin 1’inci yıl dönümü nedeniyle top-
yekun şekilde Rabia için meydanlara çıkacaklarını açıkladı. Gündoğdu, başta Ankara’da Abdi İpekçi 
Parkı ve İstanbul olmak üzere 81 il ve 300’ün üzerinde büyük ilçede meydanlarda olacaklarını söy-
ledi.

Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, Anadolu Ajansı muhabirine “14 Ağustos Dünya Rabia 
Günü” dolayısıyla açıklama yaparak, Genç Memur-Sen öncülüğünde Mısır’da demokrasiye yapılan 
darbenin 1’inci yıl dönümü nedeniyle topyekun şekilde “Rabia” diyeceklerini söyledi.

Türkçe, Arapça ve İngilizce olarak 3 dilde toplam 6 afiş bastırıldığını, afişlerin Türkiye’de bütün illere 
ulaştırıldığını belirten Gündoğdu, “Sivil toplum örgütleriyle 14 Ağustos’ta, bir daha dünyanın hiçbir 
yerinde darbe yaşanmaması için, darbeleri, zalimleri kınamak için Bediüzzaman’ın deyimiyle ‘zalim-
ler için yaşasın cehennem’ sloganını haykıracağız. Barış ve kardeşlik içerisinde yeni bir dünya iste-
yeceğiz. Camiamızın paydaş, kardeş gençlik örgütleri ve sivil toplum örgütleriyle bir daha dünyanın 
hiçbir yerinde darbe yaşanmaması için, darbeleri, zalimleri kınamak için Bediüzzaman’ın deyimiyle 
‘zalimler için yaşasın cehennem’ sloganını haykıracağız, barış ve kardeşlik içerisinde yeni bir dünya 
isteyeceğiz” diye konuştu.
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Gazze İçin Ben de Varım  
9 Ağustos 2014

Memur-Sen, 7 Temmuz’dan bu yana İsrail saldırılarının hedefi olan Gazze’nin yaralarını sarmak için 
yardım kampanyası başlattı. Bu kapsamda, yardım hesabı ve kısa mesaj hattı açan Memur-Sen, 
toplanacak yardımlarla Gazze’ye Vefa ve Şifa Kapısı Açıyor. Hedef Mehmet Akif İnan Mescid-i Aksa 
okulu ve Şifa Hastanesi yapmak.

Memur-Sen tarafından başlatılan “Gazze İçin Ben de Varım Diyoruz. Gazze’ye Vefa ve Şifa Kapısı 
Açıyoruz” yardım kampanyası Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Esen tarafından 
basın mensuplarına açıklandı.

Gazze’de yaşanan insanlık dramına çare olmak için Memur-Sen olarak harekete geçtiklerini ifade 
eden Esen, “Öncelikle Memur-Sen üyeleri başta olmak üzere, bütün vatandaşların ve medeniyet 
paydaşı sivil toplum kuruluşlarının da katılım sağlaması ile yardım kampanyasında toplanan tutar, 
okul ve hastane ihtiyacı başta olmak üzere Gazze’nin yeniden imarında kullanılacaktır. Bu bağlam-
da, Gazze’de Mehmet Akif İnan Mescid-i Aksa Okulu ve Memur-Sen Şifa Hastanesi yapımı amaçlı-
yoruz” dedi.

Gazze’ye Vefa ve Şifa Kapısı
9 Ağustos 2014

Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, Gazze’ye Vefa ve Şifa Kapısı açmak için harekete 
geçtiklerini belirterek, “ Gazze’ye Mehmet Akif İnan Mescid-i Aksa Okulu yapacağız, eğer hastane 
okuldan öncelikliyse Memur-Sen Şifa Hastanesi yapacağız” dedi.

Kampanya kapsamında yardım hesabı ve kısa mesaj hattı açan Konfederasyon, toplanacak yardım-
larla Memur-Sen, İsrail’in saldırılarının hedefi olan Gazze’nin yaralarını sarmak için yardım kampan-
yası düzenledi. Bu kapsamda, yardım hesabı ve kısa mesaj hattı açan Konfederasyon, toplanacak 
yardımlarla Gazze’ye Vefa ve Şifa Kapısı açmayı hedefliyor.

Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 7 Temmuz’dan 
bugüne kadar Gazze’ye düzenlenen saldırılarda, 426›sı çocuk 246›sı kadın 79›u yaşlı olmak üzere 
2  bin kişinin hayatını kaybettiğini, 3 bini çocuk, bin 853›ü kadın ve 374›ü yaşlı toplam 9 bin 600 
kişinin yaralı olduğunu belirtti.

Yaklaşık 475 bin Filistinli’nin evsiz kaldığı saldırılarda, 43 caminin tamamen yıkıldığını, 188 okul ile 
24 sağlık merkezinin ise ağır hasar gördüğünü ifade eden Göndoğdu, “Burada bir savaş söz konusu 
değil, bir taciz ve tecavüz var. Azmettirici Amerika, tetikçi İsrail, sponsorluklar ise Almanya, İngiltere 
ve Fransa’ya ait” dedi.

Gündoğdu, Memur-Sen olarak Gazze için yardım kampanyası düzenlediklerini bildirerek, 
şöyle konuştu:

“Hayırseverler, açtığımız 2406’ya bir kısa mesaj göndererek Gazze için 5 TL›lik yardımda bulu-
nabilirler. Toplanan yardımlarla okulların, hastanelerin, camilerin ve evlerin onarılması için görev 
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alacağız. Öncelikli hangisiyse önce ona başlayacağız. Hazırladığımız raporda okul öncelikli olursa, 
Gazze’ye Mehmet Akif İnan Mescid-i Aksa Okulu yapacağız, eğer hastane okuldan öncelikliyse Me-
mur-Sen Şifa Hastanesi yapacağız. Yardımlarımız istediğimiz gibi gerçekleşirse her ikisi de günde-
me gelir. Yaraları sarmak için başlattığımız yardım kampanyasının yanında, Gazze’ye yöneticilerden 
oluşan Memur-Sen heyeti, hemşire ve doktorlardan oluşan şifa ekibi, öğretmen, imam ve psikolog-
lardan oluşan sosyal destek ekibi gönderme kararı aldık. Bunun yanında bölgedeki su ve elektrik 
kesintilerini önlemek için bir teknik ekibin de hizmet vermesini istiyoruz. Dışişleri Bakanlığına bu 
konuda başvurularımızı yaptık. Bu ekiplerde yer almak için binlerce gönüllü üyemiz var.”

Darbeye Karşı 81 İlde Eylem
14 Ağustos 2014

Memur-Sen, Genç Memur-Sen ve Uluslararası Rabia Platformu tarafından “14 Ağustos Dünya Rabia 
Günü” dolayısıyla eş zamanlı olarak 81 ilde eylemler yapıldı.

Uluslararası Rabia Platformu öncülüğünde, Memur-Sen ve Genç Memur-Sen tarafından 81 ilde eş 
zamanlı olarak yapılan eylemlerin Ankara’daki adresi Sıhhiye’deki Abdi İpekçi Parkı oldu. Eylemde 3 
Temmuz 2013’te Mısır’da halkın oylarıyla seçilmiş hükümete ve cumhurbaşkanına karşı yapılan as-
keri darbe protesto edilerek, “İhvan’a selam direnişe devam”, “Firavunlar hesap verecek”, “İnsanlık 
uyuma mazlumlara sahip çık”, “Ey insanlık ayağa kalk” şeklinde sloganlar atıldı. Eyleme İHH Vakfı, 
Genç MÜSİAD, Milli Türk Talebeler Birliği, Özgür-Der ve Hak-İş Gençlik Komitesi destek verdi.

Öte yandan İstanbul başta olmak üzere Türkiye genelinde yapılan “Özgürlük yürüyüşünde” İslam 
coğrafyasında yaşanan zulümler protesto edildi. Eylemlerde insanı ve insanlığı yaşatmak için “Aya-
ğa kalk ey insanlık!” çağrısı yapıldı. İstanbul, Taksim Tünel’den başlayan yürüyüş Galatasaray Mey-
danı’nda yapılan basın açıklaması ile son buldu.

Gündoğdu: Doğu Türkistan Ümmetin Meselesi
15 Ağustos 2014

Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, Türkiye Doğu Türkistan Derneği Genel Başkanı Seyit 
Tümtürk ile bir araya geldi. Doğu Türkistan’da yaşanan zulüm hakkında Gündoğdu ve Memur-Sen 
yönetimine bilgi veren Tümtürk, Çin’in Doğu Türkistan’da binlerce insanı katlettiğini,    Türkiye Doğu 
Türkistan Derneği Başkanı Seyit Tümtürk, Memur-Sen Genel Merkezini ziyaret etti. Memur-Sen Ge-
nel Başkanı Ahmet Gündoğdu ve Memur-Sen yönetimi ile bir araya gelen Tümtürk, Doğu Türkis-
tan’da insanlık dışı bir zulmün yaşandığını söyledi. Görüşmede Doğu Türkistan için neler yapılabilir 
noktasında eylem planı hazırlandı.

Memur-Sen’in Türkiye’nin en büyük sivil toplum örgütü olarak dünya mazlumlarının sesi olduğunu 
vurgulayan Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, “Mazlum neredeyse Memur-Sen oraya 
koşuyor. Daha önce Bosna, Orta Afrika, Telafer ve Soma için yardım kampanyası yaptık. Toplanan 
yardımları ulaştırdık. Şimdi de Gazze’de yaraları sarmak için harekete geçtik. Bu kapsamda yardım 
kampanyası başlattık” diye konuştu.
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81 İlden Dünyaya Çağrı: Ayağa Kalk İnsanlık!
15 Ağustos 2014

“14 Ağustos Dünya Rabia Günü”nde Türkiye çapında Memur-Sen, Genç Memur-Sen ve Uluslararası 
Rabia Platformu öncülüğünde 81 ilde yapılan etkinler gündeme damgasını vurdu.

Türkiye genelinde yapılan “Özgürlük yürüyüşünde” İslam coğrafyasında yaşanan zulümler protesto 
edildi. Eylemlerde insanı ve insanlığı yaşatmak için “Ayağa kalk ey insanlık!” çağrısı yapıldı. Bu an-
lamlı çağrıyı haber bültenleri ve haber ajansları son dakika olarak geçti.

Doğu Türkistan’da Kapalı Devre Zulüm Var
20 Ağustos 2014

Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, Doğu Türkistan’da kapalı devre zulümlerin yaşandığı-
nı ifade ederek, uluslar arası kamuoyuna çağrıda bulundu. Gündoğdu, vicdan sahibi herkesi katliam 
ve baskıların sona erdirilmesi için sorumluluk almaya davet etti.

Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, TV Net canlı yayınında Doğu Türkistan’da yaşanan 
acı gelişmeleri değerlendirdi.

Doğu Türkistan’da, 20 milyonu aşkın Müslüman Uygur Türkü’nün Çin devleti tarafından her türlü 
baskıya tabi tutulduğunu belirten Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, Doğu Türkistan’da 
binlerce Müslüman’ın katledildiğini söyledi.

Gündoğdu, Memur-Sen ve AB- Türkiye Karma İstişare Komitesi’nin Doğu Türkistan için çalışma baş-
lattığını bu kapsamda, Memur-Sen ve KİK üyesi STK’larla bir basın açıklaması yapıldığını dile getirdi.

Doğu Türkistan İçin Memur-Sen ve KİK Harekete Geçti
20 Temmuz 2014

Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, geçen hafta Türkiye Doğu Türkistan Derneği Genel 
Başkanı Seyit Tümtürk ile sendika genel merkezinde bir araya gelmişti. Memur-Sen yönetiminin 
de katıldığı istişare toplantısında “Doğu Türkistan için neler yapılabilir” noktasında eylem planı ha-
zırlanmıştı. Memur-Sen tarafından hazırlanan eylem planı doğrultusunda konu AB-Türkiye Karma 
İstişare Komitesi’ne taşındı.

Memur-Sen’in konuyu AB-Türkiye Karma İstişare Komitesi’nde gündeme getirmesinin ardından, 
KİK üyesi STK’lar Doğu Türkistan’a destek için TOBB İkiz Kuleler’de basın açıklaması yaptı. Genel 
Başkanımız Ahmet Gündoğdu’nun katılımıyla gerçekleştirilen basın toplantısına ilgi büyük oldu.
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İnsanlık İçin; Suriyeli ve Iraklı Kardeşlerimize Daha Fazla İnsani Yardım Vakti
1 Ekim 2014

Memur-Sen, halen savaş bölgesinde bulunanlar ile ülkemize sığınan Suriyeli ve Irak’lı kardeşlerimi-
ze yönelik insani yardım faaliyetlerine doğrudan ve yardım kuruluşları aracılığıyla katkı sunmaya 
devam ediyor.

Hali hazırda başta Kobani olmak üzere bölgede şiddeti artarak devam eden çatışmalara bağlı olarak 
ülkemize sığınan/sığınacak kardeşlerimize,  insani yardımları artırarak devam ettiren Memur-Sen, 
konu hakkında yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada:

Memur-Sen olarak, Suriye ve Irak’ta devam eden kaos ve savaş ortamının mazlum insanlarına yöne-
lik insani yardım faaliyetlerine katkıda bulunmayı, bu kapsamda yürütülecek faaliyetlerde öncü ve 
paydaş olmayı, medeniyet davası anlayışımızın gereği kabul ediyoruz.

Bu anlayışla Konfederasyonumuz, halen savaş bölgesinde bulunanlar ile ülkemize sığınan Suriyeli 
ve Irak’lı kardeşlerimize yönelik insani yardım faaliyetlerine doğrudan ve yardım kuruluşları aracılı-
ğıyla katkı sunmaktadır. Bu doğrultuda, son süreçte Kobani’den ülkemize sığınan mazlum kardeş-
lerimizin misafir edildiği illerdeki teşkilat birimlerimiz tarafından, mazlum kardeşlerimizin beslenme 
ve barınma ihtiyaçlarının karşılanmasına destek olunmaktadır. Genel merkezimiz tarafından da Ko-
bani’den gelen kardeşlerimize olumsuz hava koşulları dikkate alınarak ilk etapta beş bin battaniye 
gönderilecektir.

İslam coğrafyasının zulümlere mahkum edilmek istendiği bu süreçten, tıpkı Hac ibadetindeki gibi si-
yahıyla beyazıyla, Arabıyla, Acemiyle, Türkü ve Kürdüyle birlik, dayanışma ve yardımlaşma ruhuyla 
kurtulacağımız idrakiyle; Suriye ve Irak’ta devam eden savaşın mazlumu kardeşlerimize yardım eli 
uzatmayı  insan olmanın ve medeniyetimizin gereği sayıyor, bu süreçte mazlumlara  yönelik insani 
yardım faaliyetlerine destek veren bütün kişi ve kurumlara milletimiz adına teşekkür ediyoruz. 

Zulme Tepki Gösteren Sporcular Memur-Sen’de
14 Kasım 2014

Başta İsrail’in Mescid-i Aksa saldırılarını, Doğu Türkistan, Arakan ve Dünyanın diğer coğrafyalarında 
yaşanan zulümleri protesto etmek amacıyla Karaman’dan yola çıkan Bisiklet sporcuları Memur-Sen 
Genel Merkezi’ni ziyaret etti.

Mescid-i Aksa, Doğu Türkistan, Arakan Myanmmar, Müslümanların yaşadığı yaşanan zulme dikkat 
çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla 11 Kasım’da Karaman’dan yola çıkan Karaman Extrem 
Bisiklet ve Doğa Sporları Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Bisiklet sporcuları Ankara’ya ulaşarak 
Memur-Sen Genel Merkezi’ni ziyaret etti. Sporcular Özgür Özkan, Barış Ünlü, Kürşat akın, Ali Can 
“Mescid-i Aksa’ya Saygı ve Hoşgörü Bisiklet Turu” kapsamında 400 km yol kat etti.

Bisiklet sporcuları Genel Merkez’de Memur-Sen Yönetimi ile bir süre sohbet etti. Sporcular, Mescid-i 
Aksa ve Doğu Türkistan’da yaşanan zulme kamuoyunun dikkatini çekmek ve tepki koymak ama-
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cıyla bu etkinliği düzenlediklerini belirterek, zalim uygulamalara maruz kalan Müslümanlara destek 
olmak için Karaman’dan Ankara’ya 3 gün boyunca bisiklet sürmeye karar verdiklerini söyledi. Me-
mur-Sen’in her fırsatta zulümlere tepki gösterdiğini hatırlatan sporcular,  zalime uygulamalara karşı 
hep birlikte tepki gösterilmesi gerektiğini belirtti.

Kudüs’ün Özgürlüğü İttihadı İslam’da
1 Ocak 2015

Memur-Sen Genel Başkanı Gündoğdu, “Ümmet olarak İslam birliğini oluşturmaz, Türk, Kürt, Çer-
kez, Arap birbiri ile kavga etmeye davam eder, bu hastalıktan kurtulmazsa Batı’nın ekmeğine yağ 
süremeye devam ederiz” dedi. Mekke ve Kudüs’ün fethi dolayısıyla Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda 
düzenlenen “Mekke’nin Fethinden Kudüs’ün Fethine Diriliş Gecesi 2” programında konuşan Me-
mur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, “Biz Müslümanlar ve vicdanlı insanlar, artık Birleşmiş 
Milletlerden medet ummanın ölü gözünden yaş beklemek olduğunu kabul etmek ve yolumuzu ona 
göre çizmek zorundayız. Ümmet olarak İslam birliğini oluşturmaz, Türk, Kürt, Çerkez, Arap birbiri 
ile kavga etmeye davam eder, bu hastalıktan kurtulmazsa Batı’nın ekmeğine yağ süremeye devam 
ederiz” dedi. 

Birleşmiş Milletler’in Başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin Devleti’nin kurulmasını reddeden 
bir karar vermesine tepki gösteren Gündoğdu, “Bu, Birleşmiş Milletler’in bu zamana kadar verdiği 
ilk çarpık karar değil, son da olmayacak. Biz Müslümanlar ve vicdanlı insanlar, artık Birleşmiş Millet-
ler’den medet ummanın ölü gözünden yaş beklemek olduğunu kabul etmek ve yolumuzu ona göre 
çizmek zorundayız. Buradaki çarpık demokrasinin sonucu, batı uygarlığının nasıl bir bakışa sahip 
olduğunu gösteriyor” diye konuştu.

Katliama Katılanlar Hakkında Soruşturma Başlatıldı
20 Şubat 2015

Memur-Sen’in  Gazze’de katliama katılan çifte vatandaşlardan İsrail’de askerlik yapanların vatan-
daşlıktan çıkarılması, bu kişilerin “soykırım suçlusu” olarak yargı önüne hesap vermesi için yaptığı 
suç duyurusu sonrası soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında ifadesine başvurulan Memur-Sen Ge-
nel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Esen şikâyetini yineleyerek, İsrail’e savaşmaya giden Musevi 
asıllı Türk vatandaşlarının bulunduğunu belirtti.

Bu kişilerin savaş suçu ile yargılanmasını talep eden Esen, “Terör devlet İsrail ne kadar insan hakları 
ihlali varsa Gazze’de işliyor, yaptığı her savunma da suçunu itiraf ediyor. Katil devlet gözümüzün 
içine baka baka ‘Ben katilim’ diyor. Biz de ‘katili yargılayın, verilecek en büyük cezayı verin’ diyoruz” 
dedi.

 

Küresel Adaletsizliğe Karşı Eylem ve Faaliyetlerimiz
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Toplu Sözleşme Yasa Tasarısı Hakkındaki Değişiklik Çalışması Sürüyor
21 Nisan 2011

Memurların toplu sözleşme hakkını kullanabilmeleri için yapılacak yasal düzenlemelerin ele alındığı 
toplantılara Cuma günü devam edilecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda yapılan toplan-
tıda, daha önce üzerinde mutabakata varılan konular ele alındı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’in başkanlığında, Bakanlıkta gerçekleşen toplantı-
ya, Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, Memur-Sen Genel Toplu Sözleşme ve Mevzuat 
Sekreteri ve Enerji Bir-Sen Genel Başkanı Hacı Bayram Tonbul ile Memur-Sen Genel Merkez Hukuk 
Müşavirleri ve danışmanlarının yanı sıra, diğer memur sendikaları konfederasyonlarının başkanları 
da katıldı.

Toplantı sonrası bir açıklama yapan Memur-Sen Genel Başkanı Gündoğdu, diğer toplantılara göre 
bu toplantıda biraz daha mesafe kat ettiklerini söyledi. Örgütlülüğün önündeki engellerin kaldırıl-
ması konusunda çalışmalar yaptıklarını anlatan Gündoğdu, Genelkurmay Başkanlığı ve Emniyetteki 
sivil memurların sendikalı olmasına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’in sıcak baktığını, 
”konuyu ilgili bakanlarla görüşeceğini” söylediğini bildirdi.

Avrupa ülkelerinin neredeyse tamamında sivil memurların örgütlenmesinin önünde bir yasak olma-
dığını belirten Gündoğdu, bu konuyu önemsediklerini ifade etti.

Toplantıda ‘‘yetki” konusunun da gündeme geldiğini dile getiren Gündoğdu, ”Bütçeyi Meclis yapar. 
Orada iktidar partisi de vardır, anamuhalefet de vardır, yavru muhalefet de vardır. Ama toplu sözleş-
me hükümetlerle imzalanır. Hükümet toplu sözleşmede yetkisini muhalefetle paylaşmıyorsa, yetkili 
konfederasyonun da paylaşması ILO’nun taraf sendika ilkesine aykırıdır” dedi.

Hizmet kolu toplu sözleşmesi konusunda Bakan Çelik ile uzlaştıklarını belirten Gündoğdu, toplu 
sözleşmede hizmet kolunun da olacağını söyledi. Gündoğdu, 10 hizmet kolunda yetkili sendikanın, 
belediye ve il özel idarelerinde ise, yetkili sendikanın işyeri toplu sözleşmesi imzalayacağını ifade 
etti.

Devlet memuru olan va güvenlik görevlisi olarak kadrosunda bulunanların sendikalı olmasının yo-
lunun açıldığını bildiren Gündoğdu, sendikaların kendi genel kurullarını yapması konusunda, işçi 
sendikaları ile memur sendikaları arasında bir eşitleme geldiğini bildirdi. Gündoğdu, sendikaların 
tüzüğünde belirtmek üzere maksimum 4 yıla kadar kendi genel kurullarını yapabileceklerini anlattı.

Toplu Görüşme Bitti, Toplu Sözleşme Yapılacak
4 Ağustos 2011

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda, memur sendikaları konfedarasyonlarının da katılımıyla 
yapılan toplantı sonrası, toplu görüşme masasının artık tarih olduğu, toplu sözleşme yasası çıkıp, 
toplu sözleşme yapılana kadar da görüşmelerin ertelenmesine karar verildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik ile memur konfederasyonları bir araya geldi. Çalış-
ma Bakanlığı’ndaki toplantıya yetkili konfederasyon Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, 
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Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, KESK Genel Başkanı Lami Özgen katıldı. Toplantıda, toplu 
sözleşme hakkının anayasal bir hak olduğu ve artık toplu görüşme masasının tarih olduğu belirtildi.

Toplantı sonrası bir açıklama yapan Bakan Faruk Çelik, kamu çalışanlarına toplu sözleşme hakkı 
veren anayasa değişikliğinin yapıldığını, ancak ikincil mevzuatının çıkarılamadığı için bu hakkın he-
nüz kullanılamadığını söyledi. Toplantıda, bu yıl toplu görüşme yapılmaması ve uyum yasası çıkana 
kadar beklenmesi kararı alındığını söyleyen Çelik,  “Toplu sözleşme yapılması için, 15 Ağustos’ta 
yapılacak toplu görüşmelerin ertelenmesine ve yasa değişikliği yapıldıktan sonra toplu sözleşme 
yapılmasına karar verildi. Söz konusu değişiklik sürecine yönelik olarak bir teknik ekip oluşturarak, 
çalışmalara başlanmasına karar verildi” şeklinde konuştu.

Gündoğdu: Toplu Görüşme Tarih Oldu
Toplantı sonrası bir açıklama yapan Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, topluca görüşme 
sürecinin bugün itibariyle sona erdiğini söyledi. Memurlara 1 Ocak 2012 tarihi itibariyle yapılacak 
zamların toplu sözleşme sonucunda belirleneceğini aktaran Gündoğdu, “Memura yapılacak yüzde-
lik zam, doğum, ölüm ve aile yardımı gibi haklar toplu sözleşmeyle verilecek.” diye konuştu. 1 Ocak 
2012 tarihi itibariyle memurlara verilecek 6’şar aylık zamların toplu sözleşme sonucu belirleneceği-
nin altını çizen Gündoğdu, 11 hizmet kolunu ilgilendiren alanlarda toplu sözleşme yapılmasının yanı 
sıra belediye ve özel idare çalışanlarıyla ilgili hizmet kolu toplu sözleşmesinin hangi belediye ve 
özel idarede hangi sendika yetkiliyseonunla yapılması gerektiğini söyledi. Hizmet kollarına yöne-
lik konularda yapılacak toplu sözleşmenin de yetkili sendika ile ilgili bakanlık arasında yapılmasını 
istediklerini ifade eden Gündoğdu, oluşturulacak Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’nun da bağımsız 
olması gerektiğini kaydetti. Yapılacak değişikliklerle örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılma-
sını da istediklerini ifade eden Gündoğdu, askerin, polisin, yargıçların da sendikalı olması için 19. 
faslın açılmasını istedi.

Toplu Sözleşme Yasası Çalışması Sürüyor
20 Ağustos 2011

Memur sendikaları konfederasyonları ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında yürütülen, 
4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Yasası’nda yapılacak değişikliğin esaslarında ikinci toplan-
tıda uzlaşma sağlanamadı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’in katılımıyla yapılan toplantıda, teknik heyetlerin 
hazırladığı raporlar ele alındı. İlk olarak, üzerinde uzlaşı sağlanan 16 maddenin görüşülerek benim-
sendiği toplantının ikinci bölümünde ise, uzlaşma sağlanamayan konular masaya yatırıldı.

Teknik toplantılarda üzerinde uzlaşı sağlanamayan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’nun yapısı ve 
toplu sözleşmenin esasları konularında, taraflar görüşlerini tekrarladı. 

Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay ve Emniyet Genel Müdürlüğü’ndeki sivil personelle Ceza ve 
İnfaz Kurumu personelinin sendikalı olması yönündeki talep ise değerlendirilmeye alındı. Bakan 
Çelik, bu konuda ilgili bakanlıklarla bir görüşme yaparak, o kurumların görüşlerini bir sonraki top-
lantıya kadar almak için çalışacağını söyledi.
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Tarafların üzerinde anlaştığı ve ikinci toplantıda da uzlaştıkları hususlar özetle şunlar:

•  Çalışanların adaylık ve deneme süresi tamamlanmadan sendika üyesi olabilmesi

•  Sendika kurucusu olmak için gerekli oan iki yıl kamuda çalışma şartının kaldırılması

•  100 ve daha fazla çalışanın görev yaptığı işyerlerinin en üst amir ve yardımcıları ile kamu kurum 
ve kuruluşlarında görev yapan, devlet memuru statüsündeki özel güvenlik personeline sendika üye-
si olabilme hakkının verilmesi,

•  Yetkili sendikaların belirlenmesinde 15 Haziran tarihinin esas alınması,

•  Toplu sözleşme görüşmelerinin eyül ayı içerisinde yapılması,

•  Toplu sözleşmenin bir veya iki mali yıl için geçerli olabilmesi,

•  Teknik heyetlerin üzerinde anlaşamadığı ve Bakanlıkta yapılan ikinci toplantıda ele alınan ve bir 
sonraki toplantıda üzerinde çalışma yapılacak konuların özeti ise şu şekilde:

•  Toplu sözleşmenin kapsamı,

•  Toplu sözleşmede kamu çalışanlarının temsili,

•  Toplu sözleşmeyi imzalama veya olabilecek uyuşmazlığı Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’na gö-
türme yetkisinin kullanımı,

•  Hizmet kolu toplu sözleşmesi ve kurumsal tolu sözleşme yapılması,

•  Toplu sözleşme görüşmelerinin tamamlanma süresi,

•  Toplu sözleşme hükümlerinden faydalanacak kamu çalışanları ve dayanışma aidatı,

•  Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’nu yapısı.

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Bağımsız Olmalı
Toplantı sonrası bir açıklama yapan Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, kamu görevlileri-
nin bağımsız olması gerektiğin söyledi. Toplu sözleşmenin yapılma şekli, toplu sözleşmeyi imzalama 
yetkisi ve anlaşılamaması halinde Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’na itiraz etme hakkıyla, sendika 
üyesi olmayan kamu görevlilerinin toplu sözleşme haklarından faydalanmak için, yetkili sendikaya 
dayanışma aidatı ödemesi konularında ısrarlı olduklarını ifade eden Gündoğdu,  “Biz, Kamu Gö-
revlileri Hakem Kurulu’nun bağımsız olmasını istiyoruz. Çoğunluğunu hükümetin seçtiği ve atadığı 
bir kuruldan bağımsız bir karar çıkması imkansızdır. İmza yetkisi ve itiraz halinde Kamu Görevlileri 
Hakem Kurulu’na başvurma yetkisi de yetkili konfederasyonda olmalıdır.” şeklinde konuştu.

Bir sonraki toplantıda konuların somut olarak ele alınarak somutlaştırılacağını söyleyen Gündoğdu, 
kalıcı bir toplu sözleşme yasası için çalıştıklarını ifade etti.



97

Toplu Sözleşmeyi Sağlayacak Değişiklik Çalışmalarında Sona Yaklaşıldı
30 Eylül 2011

Memur sendikaları konfederasyonları ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik başkanlığın-
da yürütülen, kamu çalışanlarına toplu sözleşme hakkını sağlayacak yasal değişiklik çalışmalarında 
sona yaklaşıldı.

Önceki gün bakanlıkta yapılan toplantıda, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’nun yapısı, toplu sözleş-
meye imza atacak taraflarla, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’na itiraz yetkisi konularında anlaşma 
sağlanamadı. Anlaşılamayan hususlarla ilgili olarak, Pazartesi günü teknik heyetlerin son öneri ve 
görüşlerini yazılı olarak bakanlığa vermesinin ardından, Salı günü Bakan Çelik başkanlığında yapıla-
cak toplantıda uzlaşma sağlanması için çalışılacak.

Görüşmeleri değerlendiren Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, birçok konuda anlaşma 
sağladıklarını, anlaşılamayan hususlarla ilgili olarak da Salı günü tekrar bir araya geleceklerini söy-
ledi.

Toplu sözleşmenin anlam kazanması için Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’nun yapısının önemli oldu-
ğunu söyleyen Gündoğdu, “Toplu sözleşme masasında anlaşamadığımız zaman, son sözü söyleye-
cek olan kurum, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu. Bu kurul, bağımsız olmaz, kamu ağırlıklı bir kurum 
olursa toplu görüşme sürecini sürdürmüş oluruz. O zaman son sözü Bakanlar Kurulu söylüyordu, 
şimdi de kamunun belirlediği bir kurum söyleyecek. Bunun için Memur-Sen olarak, biz Kamu Gö-
revlileri Hakem Kurulu’nun 11 kişiden oluşmasını istiyoruz. 2’si yetkili konfederasyon, birer tane de 
diğer konfederasyonlardan olmak üzere 4 tane memur sendikaları temsilcisi, 4 tane kamu işveren 
kurulu temsilcisi, çalışma ekonomisi ve hayatı üzerine çalışmış 2 akademisyenle, Danıştay veya Yar-
gıtay’dan da bir başkan olmasını öneriyoruz” şeklinde konuştu.

Anlaşılamayan konulardan birisinin de imza yetkisi konusu olduğunu belirten Gündoğdu, toplu 
sözleşmede anlaşmaya imza atan veya anlaşma sağlanamaması halinde Kamu Görevlileri Hakem 
Kurulu’na itiraz edecek konfederasyonun en çok üyeye sahip konfederasyon olması gerektiğini söy-
ledi. Gündoğdu,“Geçmişte yetkisini paylaşmayanlar, bugün ‘geçmişi unutalım’ diyorlar. Geçmişte 
yetkili konfederasyonu nasıl Resmi Gazete’de yayınlanan üye sayıları belirlemişse, bugün de aynısı 
olmalıdır. Ancak, biz bir adım daha atarak, katılımcılığı artırmak için, toplu sözleşme masasında 
imza atılmasına veya itiraz edilmesine karar verecek bir kurul oluşturulmasını önerdik. Bu kurulda, 
yetkili konfederasyona yetkisinden dolayı 2 üye; her 100 bin üyeye bir temsilci olacak şekilde, her 
konfederasyonun üye sayısına bağlı bir oranda temsilci göndermesini ve çoğunluğun aldığı kararın 
geçerli olmasını önerdik. Hizmet kolu toplu sözleşmesinde ise, her hizmet kolunun toplu sözleş-
mesinde, yetkili sendikaya yetkili olmasından dolayı 2; en çok üyeye sahip olmasından dolayı da 2 
olmak üzere 4, ikinci en çok üyeye sahip sendikaya 2, üçüncü sendikaya ise 1 temsilci hakkı verilmeli. 
Ve yine aynı şekilde çoğunluğun kararı hem bağıtlamada, hem de itirazda geçerli olmalıdır.” dedi.

Gündoğdu, ayrıca kamu çalışanlarını ilgilendiren tüm mali ve sosyal hakların genel toplu sözleşme 
masasının konusu olarak tespit edildiğini bildirdi.

Toplu Sözleşme Görüşmeleri ve KPDK Süreçleri
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Toplu Sözleşme Yasasında, Son Söz Bakanlar Kurulu’nun
5 Ekim 2011

Memur sendikaları konfederasyonları ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik arasında, 
4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikası Kanunu’nda toplu sözleşmeye yönelik yapılacak değişiklikle 
ilgili yapılan toplantılar tamamlandı.

Görüşmeler sonunda toplu sözleşmede imzayı atacak konfederasyon, Kamu Görevlileri Hakem Ku-
rulu’na başvuracak taraf, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’nun yapısı ve TSK, Emniyet ve yargı men-
suplarının sendikalı olabilmesi konularında, konfederasyonlar ve Bakan Çelik arasında uzlaşma sağ-
lanamadı. Bakan Çelik, söz konusu konularda konfederasyonların görüşlerini Bakanlar Kurulu’nun 
gündemine taşıyacağını, taslağa son şeklin burada yapılacak müzakere sonrası verileceğini söyledi.

Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, toplu sözleş-
mede imzayı atacak ve Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’na itiraz edecek tarafın yetkili konfederas-
yon olması gerektiğini, bu yöndeki girişimlerinin süreceğini söyledi. Şimdiye kadar en çok üyeye sa-
hip konfederasyonun son sözü söylediğini hatırlatan Gündoğdu, bundan sonra da Resmi Gazete’de 
ilan edilen sonuçlara göre yetkili konfederasyonun, kamu görevlileri adına toplu sözleşme masasına 
oturmaya, pazarlık yapmaya, imza atma, istediği sonucu alamaması halinde de Kamu Görevlileri 
Hakem Kurulu’na başvurma hakkının olması gerektiğini söyledi.

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’nun yapısının bağımsızlığının son derece önemli olduğunu da ifade 
eden Gündoğdu, bağımsız bir kurul istediklerini, çoğunluğunu hükümetin belirlediği bir hakem ku-
rulundan sağlıklı karar çıkmasının mümkün olmadığını kaydetti.

Başlangıçta, TSK ve Emniyetteki sivil memurlara sendika yolunun açılması yönündeki taleplerini, 
görüşmeler zarfında yargı mensupları dahil bütün kamu çalışanlarını kapsayacak şekilde genişlet-
tiklerini belirten Ahmet Gündoğdu, bu konuda, ilgili kurumların bağlı olduğu bakanlarla görüşmeler 
yapıldıktan sonra karar verileceğini ifade etti.

Bakan Çelik’le yapılan toplantıların sona erdiğini, bundan sonra sözün Bakanlar Kurulu’nda olduğu-
nu da sözlerine ekleyen Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, kamu çalışanlarının lehine bir 
kanun taslağı çıkması için girişimlerini sürdüreceklerini belirtti.

 

•  4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Hazırlık Çalışmalarında Taraflar Arasında 
Anlaşma Sağlanan Konular

1-   Kamu Görevlisi Tanımı Değiştirilerek Adaylık Ve Deneme Süresini Tamamlayan Kamu Görevlile-
rine Sendika Üyeliği Hakkı Verilmesi,

2-   Sendikal Örgütlenmenin Hizmet Kolu Düzeyinde Sürdürülmesi,

3-   Tüzük, Zorunlu Organlar, Kuruluş İşlemleri Vb. Konularda Prosedürün Basitleştirilmesi,

4-   Sendika Üyeliği Yasağının Kapsamı Daraltılarak 100 Ve Daha Fazla Kamu Görevlisinin Çalıştığı 
İşyerlerinin Amirleri İle Özel Güvenlik Personeline Sendika Üyeliği Hakkı Verilmesi,

5-  Sendika Yöneticilerinin Güvencesi Konusunda İyileştirmeler Yapılması,
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6-   Kamu Personeli Danışma Kurulunun Kurulması,

7-  İşyeri Sendika Temsilciliği Konusunun Yeniden Düzenlenmesi,

8-   Yetkili Sendikaların Belirlenmesinde Dikkate Alınan Üye Sayısı Tesbitinde 15 Haziran Tarihinin 
Esas Alınması,

9-   Toplu Sözleşme Görüşmelerinin Eylül Ayında Yapılması Ve İki Mali Yıl İçin Geçerli Olması,

10- Toplu Sözleşmenin Genel Ve Hizmet Kolu Düzeyinde Yapılması Ve Belediyelerde Fiilen Yapılan 
Sosyal Denge Uygulamaları Konusunda Teknik Heyetin Çalışmalar Yapması,

11- Konfederasyonların Kamu Görevlileri Hakkında Genel Düzenleyici İşlemlere Karşı Dava Açmaları 
Hususundaki Tereddütün Giderilmesi,

12- Sendika Ve Konfederasyonların İstekleri İle Kurdukları Organlara Zorunlu Organların Yetkilerinin 
Devredilmesine İmkan Sağlanması,

13- Toplu Görüşme Priminin Toplu Sözleşme İkramiyesine Dönüştürülmesi,

Kanun Tasarısı Taslağı, Talep Ve Önerilerimizi Bütünüyle Karşılamaktan Uzak 
14 Kasım 2011

4688 Sayılı Kanunda Değişiklik Öngören Kanun Tasarısı Taslağı  
Ve  Taslağa İlişkin Değerlendirmelerimiz

Bilindiği gibi, 12 Eylül 2010 tarihinde gerçekleştirilen referandumla kabul edilen Anayasa değişiklik-
lerinin kamu görevlileri açısından önem taşıyan hükümleri hiç şüphesiz; Anayasanın 53 üncü ve 128 
nci maddelerinde yapılan değişikliklerdir.

Anayasanın 53 üncü maddesinde yapılan değişiklikle, kamu görevleri toplu sözleşme hakkına sahip 
olurken, 128 nci maddesinde yapılan değişiklikle ise kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarına 
ilişkin toplu sözleşme hükümlerinin kanun hükümlerinden önce uygulanacağı kayıt altına alınmıştır.

Toplu sözleşme hakkının fiili kullanımına ilişkin usul ve esasları belirleyecek olan ikincil düzenleme 
niteliğindeki kanun değişikliği ise aradan geçen bir yıla rağmen halen yürürlüğe girmiş değildir. Kısa 
sayılmayacak bu sürede Memur-Sen olarak, toplu sözleşme hakkına ilişkin ikincil mevzuat düzen-
lemelerine ilişkin görüş ve önerilerimizi belirlemek amaçlı hem teşkilat toplantıları hem de bilimsel 
çalışmalar yaptık. Görüş ve önerilerimizin bütününü de “Kamu Görevlileri Toplu Sözleşme Kanunu 
Tasarısı Taslağı” ve “4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununda Değişiklik Yapılması Hak-
kında Kanun Tasarısı Taslağı” olarak şekillendirdik. Her iki taslağı ve toplu sözleşmeyle ilgili çalışma-
larımızı bir kitapta toplayarak, kamuoyuyla paylaştık.

Kendi içimizde bu çalışmaları yaparken, diğer taraftan da toplu sözleşme hakkına ilişkin ikincil mev-
zuatla ilgili kamu kesimi çalışmalarına diğer konfederasyonlarla birlikte katıldık. 12 Haziran seçim-
lerinden sonra yeni Bakanlar Kurulu’nun oluşması sonrasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
Faruk ÇELİK’in koordinesinde yürütülen çalışmalarla, toplu sözleşme hakkının fiilen kullanımına yö-
nelik kanun tasarısı taslağının Bakanlar Kurulu’na sevk edilecek aşamaya gelmesine katkı sağladık.

Toplu Sözleşme Görüşmeleri ve KPDK Süreçleri
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk ÇELİK’in başkanlığında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan-
lığı ile Devlet Personel Başkanlığı bürokratları ile en çok üyeye sahip üç kamu görevlileri sendikaları 
konfederasyonunun temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantılarla oluşturulan “4688 Sayılı 
Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu’nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı Taslağı”nın 
hükümleri ve oluşum süreçleri hakkında kamuoyunun doğru bilgilendirilmesinin önemli ve gerekli 
olduğunu düşünüyoruz.

Kamu görevlilerinin anayasayla güvence altına alınmış bir şekilde toplu sözleşme hakkına sahip 
olması ve Anayasanın 53 üncü ve 128 nci maddelerinde bu çerçevede değişiklik yapılması için Me-
mur-Sen Konfederasyonu olarak yürüttüğümüz çalışmalar, konuyla ilgisi olanların bilgisi dâhilinde-
dir.

Bu süreçleri takip edenler, Memur-Sen’in kamu görevlilerinin toplu sözleşme hakkını fiilen kullanma-
larına ilişkin ikincil mevzuat düzenlemeleriyle ilgili talep ve önerilerine de vakıftırlar. Bu çerçevede, 
Bakanlar Kuruluyla eş zamanlı olarak kamuoyunun da bilgisine sunulan Kanun Tasarısı Taslağı’nın, 
toplu sözleşmeyle ilgili hükümleri dahil olmak üzere kamuoyuna defalarca deklare ettiğimiz talep 
ve önerilerin bütününü karşılamadığını söylemek yanlış olmayacaktır.

Bu durumu izah etmek ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesini sağlamak adına öncelikle toplu 
sözleşmeyle ilgili ikincil mevzuat çalışmalarımız sonucunda netleştirdiğimiz talep ve önerilerimizi 
hatırlatmayı gerekli ve yararlı görüyoruz.

Memur-Sen’in; toplu sözleşme düzenine, toplu sözleşme düzeyine, toplu sözleşmenin kapsamına, 
toplu sözleşmeden yararlanacaklara, toplu sözleşmenin taraflarına, toplu sözleşmenin süresine, 
toplu sözleşme görüşmelerinin şekil ve süresine, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’nun yapısı ve iş-
leyişine dair görüş ve önerileri ile sendika üyesi olma hakkı, sendikaların kuruluş ve örgütlenmesi, 
yetki ve faaliyetleri gibi konulara ilişkin talep ve önerilerine esasen, çalışmalarımız sonucunda hazır-
ladığımız iki kanun tasarısı taslağında yer vermiştik. Söz konusu taslaklarda yer verdiğimiz ve anılan 
taslakları bir kitapta toplamak suretiyle kamuoyunun bilgi ve değerlendirmesine sunduğumuz talep 
ve önerilerimizle, Bakanlar Kurulu’na sunulan Kanun Tasarısı Taslağının toplu sözleşme düzenine 
ilişkin hükümleri karşılaştırıldığında başlıkta belirttiğimiz tespitin doğruluğunun, objektif zihne sa-
hip herkes tarafından teyit edileceğine inanıyoruz.

Toplu Sözleşme Yasası Biran Önce Çıkarılmalıdır
9 Ocak 2012

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, 12 Eylül referandumunda kabul 
edilen memurlara toplu sözleşme hakkını düzenleyen yasanın biran önce çıkarılmasını istedi.

Gaziantep, Adana ve Mersin Eğitim Bir-Sen şubelerinin düzenledikleri toplantılara katılan Gündoğ-
du, üyelerle biraraya gelerek, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Gaziantep Eğitim Bir-Sen Şubesi işyeri temsilcilerine yönelik düzenlediği kahvaltılı toplantı, Şube 
yöneticileri, ilçe temsilcilik yönetimleri ve 300’e yakın işyeri temsilcisinin katılımıyla gerçekleşti.
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Toplantıda katılımcılara hitap eden Ahmet Gündoğdu, memurların toplu sözleşme hakkının referan-
dum ile geldiğini hatırlatarak, “2,5 milyon memurun, milyonlarca emeklinin beklentisi, şu anda Mec-
lis’e sevk edilmiş olan toplu sözleşme yasamızın bir an önce çıkarılmasıdır. 12 Eylül referandumunun 
üzerinden 15 ay geçmesine rağmen geciktirilen yasamız çıksın ki, memuru ve emeklileri memnun 
edecek bir toplu sözleşme imzalayalım” dedi.

Mevcut anayasayı eleştiren ve yeni anayasa isteğini dile getiren Gündoğdu, “Birçok maddesinde 
‘Devletin milleti’ diye başlayan ifadeler var. Devletin milleti değil, milletin devleti olsun ve 74 milyon 
kardeşliğini esas alan, ortak aklı ortaya çıkaran, öteki oluşturmayan yeni bir anayasaya kavuşa-
lım” şeklinde konuştu.

Gündoğdu, terörün ve işsizliğin sona ermesini, 4/C’li çalışanların, asgari ücretlilerin insan onuruna 
yaraşır bir ücrete kavuşmasını, memurlar arasında kanun hükmünde kararname ile oluşturulan ek 
ödeme tahribatının giderilmesini beklediklerinin altını çizdi.

Memur-Sen’den Toplu Sözleşme Yasa Tasarısına,  
Yağmur ve Polis Engeli Eşliğinde Protesto
26 Ocak 2012

Memur-Sen’in, kamu görevlilerine toplu sözleşme hakkı veren yasa tasarısını TBMM önünde ey-
lem yaparak protesto etmesi, polis engeline takıldı. Genel Merkez’den çıkarak TBMM önüne kadar 
yürüyerek gitmek isteyen binlerce Memur-Sen’li, polisin engeliyle karşılaştı. Memur-Senliler’i taz-
yikli su sıkarak ve biber gazı atarak engelleyeceğini söyleyen emniyet yetkilileri arasında uzun süre 
tartışmalar yaşandı. Memur-Sen heyeti daha sonra Güvenpark’a kadar yürüdü. Burada bir basın 
açıklaması yapan Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, Memur-Sen Genel Merkez Yönetim 
Kurulu’yla bağlı sendikaların genel merkez yönetim kurulları daha sonra TBMM’nin Dikmen Kapı-
sı’na giderek, kendilerini burada bekleyen çok sayıdaki Memur-Sen üyesiyle basın açıklamasını bir 
kez de TBMM önünde yaptı. 

İlk olarak Güvenpark’ta, yoğun yağmur altında bir basın açıklaması yapan Memur-Sen Genel Baş-
kanı Ahmet Gündoğdu, kamu görevlilerine toplu sözleşme hakkı veren Anayasa değişikliğini fiilen 
hayata geçirecek kanun tasarısının masaya değil, sahaya davet tasarısı olduğunu söyledi. Gündoğ-
du, “12 Eylül 2010’da yapılan referandumla kabul edilen ve kamu görevlilerine toplu sözleşme hakkı 
veren Anayasa değişikliğini fiilen hayata geçirecek kanun tasarısı, 16 ay gecikmeli olarak TBMM’ye 
sevk edildi. Memur-Sen olarak, söz konusu tasarıyı bu şekliyle kabul etmemiz mümkün değildir. 
Tasarı masaya değil, sahaya davet tasarısıdır” dedi.

Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, tasarıda yer alması gereken, olmazsa olmaz 
hususlarını ise şu şekilde açıkladı:

1- Hizmet kolu toplu sözleşmesine tasarıda yer verilmeli

2- Yerel yönetimlerde işyeri toplu sözleşmesine yer verilmeli

Toplu Sözleşme Görüşmeleri ve KPDK Süreçleri
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3- Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Başkanı Yargıtay, Danıştay veya Sayıştay Başkanları arasından, 
kanunla belirlenmeli

4- Cumhurbaşkanlığı, TBMM, TSK ve Emniyette çalışan sivil personele sendika üyesi olma imkanı 
verilmeli

5- Sendika üyesi olmayanların toplu sözleşmeden yararlanmak için dayanışma aidatı ödemesini 
sağlayacak hükümlere yer verilmeli

6- Toplu sözleşmenin kapsamı, ‘diğer mali ve sosyal haklar’ ibaresiyle genişletilirken, ‘aylık ve üc-
retler ile diğer mali ve sosyal haklara ilişkin sistemde değişiklik öngören talepler, toplu sözleşme-
nin kapsamı dışındadır’ denilerek yapılan kapsam daraltılmasından vazgeçilmelidir. Toplu sözleşme 
masası, kamu görevlilerini ilgilendiren her konuya açık hale getirilmelidir.

7- Sendikaların sahadaki çalışmalarıyla elde ettiği yetki, kanun maddesiyle değersizleştirilmemeli, 
masaya oturmama veya masadan kalkma da bir pazarlık stratejisi olarak kabul edilmelidir.

Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, Memur-Sen Genel Merkez Yönetim Kurulu’yla bağlı 
sendikaların genel merkez yönetim kurulları daha sonra TBMM’nin Dikmen Kapısı’na giderek, ken-
dilerini burada bekleyen çok sayıdaki Memur-Sen üyesiyle basın açıklamasını bir kez de TBMM 
önünde yaptı.

Memur-Sen Teşkilatları, Toplu Sözleşme Tasarısını  
Protesto İçin Meydanlardaydı
30 Ocak 2012

Başbakanlık tarafından TBMM’ye sevk edilen, kamu çalışanlarına toplu sözleşme hakkını kullanma 
imkanını sağlayacak, Kamu Görevlileri Sendikası Yasası’nda yapılacak değişiklik tasarısına yönelik 
tepkiler bitmiyor. Memur-Sen Konfederasyonu’nun TBMM önünde yaptığı eylemin ardından illerde 
protesto eylemi gerçekleştiren Memur-Sen İl Temsilcileri, söz konusu tasarının bu haliyle yasalaş-
maması için TBMM’ye çağrıda bulundu.

Yapılan açıklamalarda, “Hükümet adına memur sendikaları ve konfederasyonlarla masaya oturan 
bakanların ‘evet’ dediği hususların bile daha sonra değişikliğe uğratılıp, konunun tarafı olan memur 
sendikaları konfederasyonlarının görüşlerinin alınmamasının kabul edilecek bir durum olmadığını 
ve ‘ileri demokrasi’ iddiasıyla bağdaşmadığı” dile getirildi ve TBMM’ye bürokrasinin ‘hayır’ı yerine 
milletin ‘evet’ine kulak vermesi çağrısında bulunuldu.

Yapılan basın açıklamalarında, kamu görevlilerine toplu sözleşme hakkı veren Anayasa değişikliğini 
fiilen hayata geçirecek kanun tasarısının masaya değil, sahaya davet tasarısı olduğu belirtildi ve “12 
Eylül 2010’da yapılan referandumla kabul edilen ve kamu görevlilerine toplu sözleşme hakkı veren 
Anayasa değişikliğini fiilen hayata geçirecek kanun tasarısı, 16 ay gecikmeli olarak TBMM’ye sevk 
edildi. Memur-Sen olarak, söz konusu tasarıyı bu şekliyle kabul etmemiz mümkün değildir. Tasarı 
masaya değil, sahaya davet tasarısıdır. Diyalogla çözüm yolunu önemsiyoruz. Ancak hatada ısrar 
edilirse, bu alanlara çağrıdır. Bu davetin hakkını vereceğimizden de kimsenin endişesi olmasın” 
denildi.

Toplu Sözleşme Görüşmeleri ve KPDK Süreçleri
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Gündoğdu: TBMM Toplu Sözleşme Tasarısını Öncelikli Ele Almalı 
7 Mart 2012

Kamu Görevlileri Sendikaları’nın toplu sözleşme yapmasını sağlayacak yasa değişikliği TBMM Plan 
ve Bütçe Alt Komisyonu’nda görüşüldü. Görüşmede ilk olarak konfederasyonların görüşleri alındı. 
Burada konuşan Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, TBMM’nin şike yasasında, emekli 
vekil maaşlarında olduğu gibi bir uzlaşı sergileyerek söz konusu tasarıyı öncelikli olarak ele almasını 
ve yasalaşmasını sağlamasını beklediklerini söyledi.

Gündoğdu, tasarıdaki maddelerle ilgili yaptığı değerlendirmede, tasarıda kamu görevlisinin tanımı-
nın sınırlandırıldığını, işçi statüsü dışında çalışanların kamu görevlisi olarak tanımlanmasını istedik-
lerini ifade etti. 

Konuşmasının sonunda, yasanın çıkmamasıyla ilgili gecikmenin sorumlusunun konfederasyonlar 
gibi bir hava verilmeye çalışıldığını da sözlerine ekleyen Ahmet Gündoğdu, “Bunca çalışma yapıldı, 
ancak henüz bir sonuç çıkmadı. Emekli vekil maaşı, şike yasası gibi konularda gösterilen hassasiyet 
bu yasaya da gösterilmeli” şeklinde konuştu.

Kamu tarafının dinlenmesi ve milletvekillerinin görüşlerini paylaşması için çalışmaya yarın devam 
edecek. TBMM Plan ve Bütçe Alt Komisyonu’ndaki görüşmeye, Ahmet Gündoğdu’nun yanı sıra Me-
mur-Sen Genel Mevzuat ve Toplu Sözleşme Sekreteri ve Enerji Bir-Sen Genel Başkanı Hacı Bayram 
Tonbul da katıldı. 

Toplu Sözleşme Tasarısı, Plan Ve Bütçe Komisyonu’nda Görüşülmeye Başladı 
15 Mart 2012

Kamu görevlilerine toplu sözleşme hakkı getiren yasa tasarısı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda 
görüşüldü. İlk görüşmede Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, milletvekilleri ve konfe-
derasyon başkanları görüşlerini açıkladı. 

Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, komisyonda yaptığı konuşmada, toplu sözleşmenin; 
hizmet kolu ve genel toplu sözleşme olması olarak tanımlanması gerektiğini söyledi. Dayanışma ai-
datının tasarıya girmesi gerektiğini de ifade eden Gündoğdu, taraf konusunun açıklığa kavuşmasını 
istedi. Gündoğdu, “Yetkili konfederasyona haksızlık yapılıyor. Ancak hem bakanlık, hem komisyon 
hem de sendikalar yetkili konfederasyona, yetkili sendikaya tanıdığı hakkı tanımamakla haksızlık 
ediyor. Buradan öneriyorum; yetkili işçi sendikasının oturduğu toplu iş sözleşmesi masasına diğer 
işçi konfederasyonları da otursunlar. Hatta hükümeti temsilen oturanların yanına da muhalefet tem-
silcileri de yer alsın. Bu örneği, durumun vahametini anlatmak için veriyorum” şeklinde konuştu.  

Yetkili konfederasyonla kamu işveren kurulunun bağıtladığı bir konuya itiraz yolu açılmasını anla-
makta zorlandıklarını söyleyen Gündoğdu, toplu sözleşmeye teklif sunmada da çifte standart bu-
lunduğunu, sadece yetkili konfederasyonların teklif sunması gerektiğini ifade etti.  Yapılan değişik-
liklerle Sosyal Denge Sözleşmesi’nin yapılamaz hale getirildiğini de dile getiren Ahmet Gündoğdu, 
sosyal denge sözleşmesinde hizmet kolu kapsamındaki bütün kurumları kapsaması gibi değişiklikler 
yapılması gerektiğini dile getirdi. Yasanın yürürlüğe girmesiyle, bu konuda daha önce yaşanan ve 
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yaşanmakta olan sıkıntıların yasal teminatla sona erdirilmesi gerektiğini de dile getiren Gündoğdu, 
işçilere tanınan hakların tamamının memurlara da tanınması çağrısında bulundu. Toplu sözleşme-
nin, masada anlaşılması halinde iki yıl, Kamu Görevliler Hakem Kurulu’na başvurulması halinde bir 
yıl olması gerektiğini de belirten Gündoğdu, toplu sözleşmenin kapsamının daraltılmamasını istedir. 
Kamu görevlilerinin tamamın ilgilendiren konuların masanın konusu olması gerektiğini dile getiren 
Gündoğdu, bunu kısıtlayan maddenin tasarıdan çıkarılmasını istedi. Sendika üyesi olması engelle-
nen memurlara da örgütlenme ve sendika üyesi olma imkanı verilmesini isteyen Ahmet Gündoğdu, 
sendikalı olmalarını kısıtlayan hükümlerin tasarıdan çıkarılması gerektiğini kaydetti. 

Yasa Çıktı, Toplu Sözleşme Süreci Başlıyor 
5 Nisan 2012

Yaklaşık 2,5 milyon memur ile 1,8 milyon memur emeklisinin aylardır beklediği ‘Kamu Görevlileri 
Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu,’ Meclis Genel Kurulu’nda kabul edildi.

Üç gün süren görüşmelerden sonra kabul edilen yasa ile memur ve memur emeklileri ilk kez toplu 
sözleşme hakkı kazandı. Buna göre memurların zam miktarının belirlemede Bakanlar Kurulu’nun 
yetkisine son verildi. Toplu sözleşmede uzlaşma sağlanamaması durumu son sözü ‘Kamu Görevlileri 
Hakem Kurulu’ söyleyecek. Artık hükümet toplu sözleşme masasında alınan kararları uygulamak 
zorunda. Yasanın Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından imzalanarak Resmi Gazete’de yayımlan-
masının ardından toplu sözleşme süreci başlayacak. 

Memur-Sen, Toplu Sözleşme Taleplerini Açıkladı 
11 Nisan 2012

Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, bu yıl ilk kez düzenlenecek toplu sözleşme öncesi 
taleplerini açıkladı. Kamu çalışanlarının maaşlarına 2012 yılı için yüzde 16, 2013 içinse yüzde 14 
oranında yüzdelik zam yapılmasını isteyeceklerini belirten Gündoğdu, taban aylığa ise 2012 için 
120, 2013 içinse 80 TL artış isteyeceklerini ifade etti. Gündoğdu, eşit işe eşit ücret kararnamesinden 
faydalanamayan kamu çalışanları için de ek ödeme istedi. 

Konfederasyon Genel Merkezi’nde basın toplantısı düzenleyen Ahmet Gündoğdu, hükümetin 2003, 
2006, 2009 ve 2012’de sermayeye yönelik dört teşvik paketi yürürlüğe koyduğunu hatırlattı. Türki-
ye ekonomisinin dünyanın en çok büyüyen ikinci ekonomisi olduğunu vurgulayan Gündoğdu, “Bu 
şartlarda, Memur-Sen olarak ilk toplu sözleşmenin kamu görevlilerine motivasyon ve teşvik paketi 
niteliliğinde olmasını istiyor ve bekliyoruz” diye konuştu. 

Bu yıl ilk kez yapılacak toplu sözleşmenin Memur-Sen’in zaferi olduğunu belirten Gündoğdu, 12 
Eylül referandumu öncesi, toplu sözleşmenin anayasa değişikliği paketinde yer almasını sağlayan 
ve referandumda destek veren tek konfederasyon olduklarını kaydetti. 

Ahmet Gündoğdu, toplu sözleşmeyi istemelerine karşın bu kapsamda düzenlenen çalıştaya katılma 
ciddiyetinden uzak konfederasyonların, bugün toplu sözleşmeye sahip çıkma yarışında olduğu-
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na dikkat çekti. Hizmet kolu toplu sözleşmesinin yasadan çıkarılmasını engelleyenin de yine Me-
mur-Sen olduğunu söyleyen Gündoğdu, “Toplu sözleşme yasasının çıkması için bu kadar mücadele 
eden Memur-Sen, toplu sözleşme sürecinden de başarıyla çıkacaktır” dedi. 

Toplu Sözleşme Kanunu Yayınlandı, Sırada Toplu Sözleşme Var 
11 Nisan 2012

Kamu görevlilerine toplu sözleşme hakkı veren ‘6289 sayılı “Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunun-
da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’ Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından onaylanarak, Resmi 
Gazete’de yayınlandı. Sırada toplu sözleşme var.

Memur-Sen İl Temsilcileri Taleplerini Açıkladı 
12 Nisan 2012

Kamu çalışanları için bu yıl ilk kez yapılacak toplu sözleşme öncesi Memur-Sen il temsilcileri ile kon-
federasyona bağlı sendikalar taleplerini bir bir açıklıyor. Kamu çalışanlarına toplu sözleşme hakkı 
tanıyan tasarının yasalaşmasının ardından Memur-Sen Genel Merkezi taleplerini duyurmuştu. Bu-
nun üzerine hizmet kollarında yetikli sendikalar ile Memur-Sen il temsilcileri de basın aracılığıyla 
taleplerini ve eylem takvimlerini kamuoyuyla paylaşıyor. Buna göre 2012 için yüzde 16, 2013 içinse 
yüzde 14 oranında yüzdelik zam isteyen il temsilcileri, taban aylığa 2012 için 120, 2013 içinse 80 TL 
artış yapılmasını talep ediyor. Hizmet kollarında yetkili sendikalar ise mesleklerine özgü taleplerini 
başlıklar halinde sıralıyor. 

Memur-Sen, Toplu Sözleşme Taleplerini Devlet Personel Başkanlığı’na Sundu 
24 Nisan 2012

Memur-Sen Toplu Sözleşme ve Mevzuat Sekreteri Hacı Bayram Tonbul ve hizmet kollarında yetkili 
sendikaların genel başkanları milyonlarca memur ve memur emeklisinin merakla beklediği ilk toplu 
sözleşme tekliflerini yazılı olarak Devlet Personel Başkanlığı’na sundu. Böylece bu yıl ilk kez yapı-
lacak toplu sözleşme süreci resmen başladı. Hacı Bayram Tonbul teklif paketini  sunmadan önce 
basın mensuplarına açıklama yaptı. Toplu sözleşmeye ilişkin taleplerinin bir kısmını daha önce ka-
muoyuyla paylaştıklarını belirten Tonbul,   “Tekliflerimizle ilgili hem kamuoyundan hem de kamu 
görevlilerinden ve emeklilerinden olumlu geri bildirimler oldu” dedi. 

Hacı Bayram Tonbul, toplu sözleşme tekliflerinin gerçekçi, kamu görevlilerinin beklentilerine ce-
vap veren ve ekonominin şartlarıyla uyumlu olduğunun söyledi. Sözleşme öncesi bazı bakanların 
Memur-Sen’in zam oranıyla ilgili “Afakî, ayağı yere basmayan, bütçe gerçekleriyle bağdaşmayan” 
şeklindeki değerlendirmelerini hatırlatan Tonbul, şöyle devam etti:  “Toplu sözleşme masasına otur-
madan önce yapılan bu tür açıklamalar iyi niyeti göstermediği gibi Türkiye’nin 2023 vizyonuyla 
da bağdaşmıyor. Buradan hükümeti ve kamu işverenini uyarıyoruz. Toplu sözleşmeler başlamadan 
kamu görevlilerinin moralini bozacak,  kamuoyunu gerecek açıklamalardan vazgeçin. Masaya otur-
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madan aba altında sopa gösterme politikalarını kabul etmiyoruz.  Kamu Görevlileri Hakem Kurulu 
üzerinde baskı oluşturmaya yönelik ifadeleri doğru bulmuyoruz.  Kamu İşverenini kamuoyunu ger-
meye ve kamu görevlilerinin moralini bozmaya yönelik açıklamalar yapmaktan vazgeçmeye çağırı-
yoruz. Aksi takdirde meydanlara ineriz.”  

İlk Toplu Sözleşme Maratonu Başladı 
30 Nisan 2012

Milyonlarca kamu çalışanı, emeklisi ve ailelerinin merakla beklediği toplu sözleşme süreci, Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda başladı. Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti Başkanı olarak ko-
nuşan Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, kamu çalışanlarının taleplerinin karşılanması 
gerektiğini söyledi.

Toplantının açılışında konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, toplu sözleşme gö-
rüşmelerinin ilk toplantısını yaptıklarını belirterek, ”Bugün kamu görevlileri sendikacılığı ve çalışma 
hayatı açısından tarihi bir gün yaşamaktayız. Çünkü kamu görevlileri sendikacılığında ilk kez toplu 
sözleşme görüşmesi yapılmaktadır. Bu tarihi gün 2009 yılında hükümetimiz tarafından Emek ve 
Dayanışma Günü ilan edilen 1 Mayıs’ın hemen arefesinde gelmesi de ayrıca sevindiricidir” dedi.

Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti Başkanı olarak konuşan Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet 
Gündoğdu, konuşmasına 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutlayarak başladı. Referandumun, 
önemli bir dönüm noktası olduğunu söyleyen Gündoğdu, “Referandumla toplu sözleşmeye adım 
attık. Ancak yasal düzenleme bir türlü gerçekleşmedi. Gecikmenin sorumlusu memurlar ve sendi-
kalar değildir. Toplu sözleşmenin gecikmesinin stres ve sıkıntısını yaşadık. Bakanla bir çok konuda 
çalıştık, anlaştık. 3 ay sonra aynı noktaya geldik. Hizmet kolu toplu sözleşmesinde, burada anlaşmış-
ken başa döndük. Bunun gibi gecikmeler de yaşadık. Gecikmeden kaynaklanan kayıplar mutlaka 
telafi edilmelidir. Siyasi irade ve bürokrasi, toplu görüşme ve toplu sözleşme arasındaki farkı idrak 
etmiş bir şekilde toplu sözleşme sürecine katkı sağlamalıdır” diye konuştu.

Gündoğdu: Dağ Fare Bile Doğuramadı, 81 İlde Alanlardayız 
14 Mayıs 2012

Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, kamu işveren kurulunun önerdiği zam teklifini yok 
hükmünde saydıklarını, çarşamba günü yeni bir teklif beklediklerini söyledi. Kendilerine 2012 yılı 
için sunulan 3+3 ve 2013 yılı için 2+3 yüzdelik zam teklifini ‘dağ fare bile doğuramadı’ şeklinde de-
ğerlendiren Gündoğdu, ülke gerçekleriyle bağdaşır bir rakam beklediklerini ifade etti. Gündoğdu, 
yarın 81 ilde kitlesel eylemler düzenleyerek, söz konusu teklife ilk tepkilerini ortaya koyacaklarını 
söyledi. 

Hayal olarak görülen bir çok projenin hayata geçirildiğini belirten Gündoğdu, Türkiye’de ekonomik 
büyüme rakamlarının bu denli yüksek olduğu bir dönemde bu teklifin çok komik olduğunu kaydetti. 
2012 için en az yüzde 16 zam istediklerini ifade eden Ahmet Gündoğdu, ek ödeme alamayan başta 
öğretmen, öğretim elemanı, hekim dışı personel , din görevlileri olmak üzere  ek ödeme mağduru 
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kamu görevlilerinin bu mağduriyetinin giderilmesinin de talepleri içinde yer aldığını hatırlattı. 

Gündoğdu şöyle devam etti:   “Teklife bakıldığı zaman Afrika kıtasındaki bir ülkeye teklif verilmiş 
gibi. Ya da borç krizinde boğuşan Yunanistan’ın verebileceği teklif gibi bir teklif. En azından bugün 
verilen teklifin iki katı olsa idi, anayasa değişikliği toplu sözleşme hakkı büyüyen Türkiye ve büyüyen 
Türkiye’yi daha da büyütme gibi çalışanları motive eden bir yaklaşım olurdu. Hükümet, Türkiye’nin 
gerçek fotoğrafını yansıtan bir teklifle gelmelerini öneriyorum. Bu teklif yok hükmündedir. Çarşam-
ba günü yeni bir teklifle gelmelerini bekliyorum. Bu rakamlara uzlaşı habercisi rakamlar değil. Hem 
Türkiye’nin büyümesinden yanayız hem de büyüyen ekmekten yanayız. Bu iş dünyasına, iş dünyası-
na ayrı, çalışana ayrı olursa bunu da asla kabul etmeyeceğimizi kabul etmek istiyorum.”

Kamu İşveren Heyeti adına sunulan teklifin, enflasyon hedefleriyle bile bağdaşmadığını söyleyen 
Ahmet Gündoğdu, ülke genelinde yapacakları açıklamalarla bu teklifi kabul etmediklerini haykıra-
caklarını belirtti.  Yarın (salı günü) 11.00 ile 14.00 saatleri arası düzenleyecekleri kitlesel basın açık-
lamalarıyla tepkilerini ortaya koyacaklarını ifade eden Ahmet Gündoğdu, kamu çalışanlarının hak 
ettiği kazanımları elde edinceye kadar mücadelelerine kararlılıkla devam edeceklerini vurguladı. 
Gündoğdu,  “Bu teklifi kabul etmediğimizi ifade eden kitlesel eylemlere bütün il ve ilçelerde yarın 
eylemlerimiz olacak. Yarın saat 11 ile 14 arası alanları dolduracağız” diye konuştu. 

Hükümetin Teklifi Alanlara Davettir 
15 Mayıs 2012

Memur-Sen, Kamu İşveren Kurulu’nun 2012 için yüzde 3+3 ve 2013 yılı için yüzde 2+3’lük zam tek-
lifini ülke genelinde gerçekleştirdiği eylemlerle protesto etti. Ankara’daki eylem ise Güvenpark’da 
gerçekleştirildi. Burada konuşan Memur-Sen Genel Sekreteri ve Toç-Bir-Sen Genel Başkanı Günay 
Kaya, 2 buçuk milyon kamu görevlisi ve milyonlarca emekli adına, en kısa zamanda Kamu İşveren 
Heyeti’nden yeni ve gerçekten değerlendirmeye değecek oranda maaş zammı teklifi beklediklerini 
söyledi. 

Hükümetin teklifinin yok hükmünde olduğunu söyleyen Günay Kaya, yeni teklif beklentilerinin kar-
şılanmaması halinde alanları ısıtmaya hazır olduklarını ifade etti. Üretim ve örgütlenmeden gelen 
güçlerini masada görmezden gelenlerin alanlara çıktıklarında o gücü görecekler ve kabul edecekle-
rini de kaydeden Kaya, ” Kamu İşveren Heyeti, hizmet kollarına ilişkin görüşmelerde takındığı “be-
nim dediğim olur”  dayatmasını, genel toplu sözleşme görüşmelerinde de sürdürmektedir. Maalesef  
‘ekonomik büyümede Dünya ikincisi, Avrupa birincisi olduk’,  ‘ekonomik gelişmede Avrupa’ya örnek 
ülke durumundayız’ diyen Hükümetin, Kamu İşveren Heyeti aracılığıyla kamu görevlilerine önerilen 
2012 yılı için %3+%3, 2013 yılı için %2+%3 zam teklifi komiktir. Komik olduğu kadar da Türkiye’nin 
ekonomik gerçeklerini yansıtmamaktadır. Biz, toplu sözleşme masasında olduğumuzu sanıyorduk. 
Ancak, bu teklifle karşılaşınca bir an kendimizi Cem Yılmaz’ın gösterisinde gibi hissettik” şeklinde 
konuştu.
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Gündoğdu: Testi Kırılmadan Uyarı Eylemini Yaptık 
16 Mayıs 2012

Memur konfederasyonları ile hükümet arasında, memurların 2012 ve 2013 yıllarına ilişkin mali ve 
sosyal haklarının belirleneceği toplu sözleşme görüşmelerinin beşinci oturumu başladı. Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndaki Reşat Moralı Toplantı Salonu’nda devam görüşmede, Kamu İşveren 
Heyeti’ne Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti’ne ise 
Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu başkanlık yapıyor. 

Toplantıda, Memur-Sen’in ülke genelinde dün yaptığı eylemler gündeme geldi. Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’in, süreç bitmeden eylem yapılmasına yönelik basına yansıyan sözleri-
ne cevap veren Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, “Başbakan dün kendisine bu eylem-
lerin sorulması üzerine, ‘normal karşıladığını’ söyledi. Ancak, sizin tepki göstermenizi anlayamadık. 
Müzakere sürecinin başlamadığına yönelik sözleriniz oldu. Müzakereler 30 Nisan’da başladı, siz 
önerinizi geç sundunuz. 21 Mayıs’tan sonra yapılacak eylemin kimseye bir faydası olmaz. Ülke ge-
nelinde haklı taleplerimizi haykırdık, bu teklifi yok hükmünde saydığımızı bildirdik. Testi kırıldıktan 
sonra kulak çekmenin anlamı yok” ifadelerini kullandı. 

Kamu İşveren Kurulu’nun teklifini de değerlendiren Gündoğdu, “Bize getirilen zam teklifi çok ko-
miktir. Bunun yanı sıra sözleşmeliler, 4-C’liler gibi bu masadan müjdeli bir haber bekleyen kamu 
çalışanlarının beklentilerine yönelik de bir teklif sunulmamıştır. Bunu da büyük bir eksiklik olarak 
görüyoruz” diye konuştu.

Bir gecede üst düzey bürokratlara 772 TL zam yapılmasının, ücret dengesi açısından makası yeni-
den açtığını ifade eden Gündoğdu şöyle devam etti: “Makasın yeniden daraltılmasını, maaşına hiç 
zam gelmeyenler üzerinden değil de oluşan dengesizlikleri giderecek açıdan görmek gerekiyor. 
666 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin kurumlar arasında yol açtığı dengesizlikleri de gör-
mek lazım.” Taleplerin, Türkiye’yi sıkıntıya sokmak, Yunanistan’a benzetmek için değil, büyüyen 
ekonomiden kamu çalışanlarına da pay verilmesi açısından değerlendirilmesini isteyen Gündoğdu, 
zammın her gündeme gelmesinde, ‘Yunanistan’a benzeriz” tehdidi yapılmasının kendilerini rahatsız 
ettiğini vurguladı. Bazı memur maaşlarının bordroya yansıyandan daha fazla olarak lanse edildiğini 
de ifade Gündoğdu, “Söz konusu oranlar, emekliliğe yansımayan maaşlardır. Bu durumda, kamu gö-
revlilerinin aldıkları maaşın tamamı, emekliliğe yansıtılmalıdır” dedi.  Toplu sözleşme görüşmeleri, 
hükümetin yapacağı sunumun ardından, yetkili konfederasyon olan Memur-Sen’in taleplerinin ele 
alınmasıyla devam edecek.

Toplu sözleşme görüşmelerinin dördüncü oturumda, Kamu İşveren Heyeti 2012 yılı için memur ma-
aşlarına yüzde 3+3, 2013 yılı için ise yüzde 2+3 zam yapılmasını teklif etmişti. Bir önceki oturumda 
Memur-Sen teklifini sunduğu için bugün yapılan oturumda diğer konfederasyonların teklifleri alındı. 
Tekliflerin müzakerelerine hafta sonuna kadar devam edilmesi bekleniyor. 

Taraflar, 21 Mayıs’ta ise bir araya gelerek nihai görüşlerini açıklayacak. Uzlaşma sağlanamaması 
halinde Hakem Kurulu’na gidilecek. Mevzuata göre toplu sözleşme süreci 29 Mayıs’a kadar tamam-
lanması gerekiyor. 
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Memur-Sen 81 İlde Alanlardaydı 
15 Mayıs 2012

Memur-Sen, Kamu İşveren Kurulu’nun 2012 için yüzde 3+3 ve 2013 yılı için yüzde 2+3’lük zam tekli-
fini ülke genelinde gerçekleştirdiği eylemlerle protesto etti. Türkiye’nin her meydanından yükselen 
ortak seste, dikkate değer oranda zam teklifi yapılması istendi. Önerilen zammı komik bulan Me-
mur-Sen İl Temsilcileri, Türkiye’nin ekonomik gerçeklerini yansıtan bir zam beklediklerini haykırdı. 
2012 yılının ilk çeyreğinde enflasyonun yüzde 3.05 olduğuna dikkat çekilen açıklamada, getirilen 
teklifin dört aylık enflasyonu bile karşılamaktan uzak olduğu ifade edildi. 

Açıklamanın devamında ayrıca 666 sayılı KHK mağduru öğretmenleri, öğretim elemanlarını, he-
kim dışı personeli ve din görevlilerini memnun edecek, hükümetin hatasını telafi edecek bir öneri 
beklendiği ifade edildi. Tarihte ilk kez, kamu görevlilerinin 5 aydır zamsız maaş aldıklarının da dile 
getirildiği açıklamada gecikmeden kaynaklanan mağduriyeti giderecek gecikme zam farkının da 
memura ödenmesi çağrısında bulunuldu. Hizmet kollarının sorunlarına yönelik tüm tekliflerin 21 
Mayıs akşamına kadar masada tutulacağı kararlılığı da vurgulandı.

Yarım Puanlık Artışı Ciddi Bulmuyor, Yeni Teklif Bekliyoruz 
21 Mayıs 2012

Toplu sözleşmelerin bugünkü görüşmesinde, Kamu İşveren Kurulu, 2012 yılı için teklifini yüzde 
3,5+3,5 olarak yenilerken, 2013 yılı teklifinde herhangi bir değişiklik yapmadı. Memur-Sen Genel 
Başkanı Ahmet Gündoğdu, hükümetin 2012 yılı için yüzdelik 3+3’lük zam teklifini yarım puan art-
tırmasını, kabul edilemez olduğunu söyledi. Gündoğdu, teklifin yapıldığı gün, bunu yok hükmünde 
kabul ettiklerini hatırlatarak, bu artışın da aynı şekilde yok hükmünde olduğunu ifade etti.

Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, zam oranındaki son rakamı yetersiz bulduklarını vur-
gulayarak, bekledikleri teklifin bir türlü masaya gelmediğini ifade etti. Son zam oranını kendilerini 
üzdüğünü söyleyen Gündoğdu, “Hükümetin son zam oranının kabul edilir bir tarafı yok. Bu teklifleri 
yeniden gözden geçirilmesi gerekiyor. Aksi takdirde uzlaşmaya götüren teklifler değildir” diye ko-
nuştu. 

Hükümet, Daha Ciddi Bir Teklifle Masaya Gelmeli 
21 Mayıs 2012

Toplu sözleşme görüşmelerinin son oturumundan önce Memur-Sen’in bakanlık önünde yaptığı ey-
lem güne damgasını vurdu. Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, konfederasyona bağlı 
sendikaların yönetcilerinin katıldığı eylemde, hükümetin görüşme masasına müzakere edilebilir bir 
teklifle gelmesi istedi. 

Memur-Sen’in tekliflerinin görüşüldüğü toplu sözleşme görüşmeleri son oturumu Çalışma Bakan-
lığı’nda başladı. Memur-Sen, görüşmeler öncesi bakanlık önünde eylem yaptı. Memur-Sen Genel 
Başkanı Ahmet Gündoğdu, “Hükümetin teklifleri bizleri tatmin etmemiştir, hükümetin masaya yeni 
tekliflerle gelmesini bekliyoruz” diye konuştu. 
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Masayı Terk Ettik; Saat 24’e Kadar Yeni Teklif Bekliyoruz 
21 Mayıs 2012

Toplu sözleşmelerin son turunda, Kamu İşveren Kurulu 2012 için yüzde 3+3 olan teklifini 3,5+4 olarak 
yeniledi. Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, “Şaka gibi” ifadesiyle değerlendirdiği teklife 
tepki göstererek masayı terk etti. Gündoğdu, süreç tamamlanıncaya kadar teklif beklemeye devam 
edeceklerini söyledi. Gündoğdu, “Kamu İşveren Heyeti’nin getirdiği yeni teklif 2012 için 3,5+4, 2013 
için bir yenilik yok, ek ödeme yok, eş yardımında artış yok, taban aylığa zam yok, 4-C’liye yüzdelik 
zam yok, emekliye zam yok, toplu sözleşme ikramiyesine zam yok, yok, yok, yok… Memur-Sen 
olarak konfederasyona geçip, saat 24’e kadar yeni teklif sunulmasını bekleyeceğiz” diye konuştu. 

Kamu İşveren Kurulu’nun nihai olarak sunduğunu açıkladığı teklif üzerine açıklama yapan Ahmet 
Gündoğdu, “Centilmenlik sorunu olmayan, cömertlikte hat safhada sorunu olan bir bakış açısıyla 
karşı karşıyız” dedi. Gündoğdu, uyuşmazlığın maliyetini hesaplayacak bir yaklaşım göremediklerini, 
masada bağlanan toplu sözleşmenin ülkeye sağlayacağı pozitif faydanın görmezden gelindiğine 
dikkat çekti. Tekliflerin, toplu görüşmelerin gerisinde kaldığının altını çizen Gündoğdu, şöyle devam 
etti: “Kriz yılı hariç, şimdiye kadar hiç böyle bir teklif almadık. Hükümet her yıl teklifler yaptı bunları 
yeniledi, yeni adımlar attı, biz de tekliflerimizi gözden geçirdik. Bunun soncunda 2006, 2008 ve 
2010 yıllarında imza attık. İmzalamadığımız yıllarda hükümet ve sendikalar birbirine teklifleriyle 
yaklaştı. Bu yılki toplu sözleşmelerde, birbirimize yaklaşacak bir yaklaşım bulamadım.” dedi.

Sabır Taşı Çatlıyor! 
22 Mayıs 2012

Toplu Sözleşme görüşmelerinde Kamu İşveren Heyeti ile Kamu Görevlileri Sendikaları Görevlileri 
arasında uzlaşma çıkmayınca süreç Kamu Hakem Kurulu Heyeti’ne kaldı. Memur-Sen Genel Başka-
nı Ahmet Gündoğdu, iyi niyet yaklaşımlarına rağmen hükümet kanadından bekledikleri yaklaşımı 
alamadıklarını vurgulayarak, sürecin Kamu Hakem Kurulu’na kaldığını söyledi. Gündoğdu, ekono-
mideki iyi gelişmelere rağmen memura hak ettiği payın verilmediğini belirterek, çalışanlara sürekli 
sabırlı olmaları telkini yapıldığını ifade etti. Gündoğdu, gelinen nokta itibariyle artık sabır taşının 
çatladığını belirterek, “İktidarın 1. yılında sabırlı olun, 3 yılından sonra, 5. yılı, 7. yılı, 9. yılı, 10. yılı, 
sabır, sabır… Sabır taşı çatlıyor” dedi.

Son gelişmeleri değerlendirmek üzere konfederasyon genel merkezinde yönetim kurulu üyeleriyle 
birlikte basın toplantısı düzenleyen Gündoğdu, toplu sözleşme sürecinin, Kamu İşveren Heyeti’nin, 
”Şunu verirsem Türkiye’ye maliyeti ne olur” diye sadece paranın rakamsal değerini hesaplaması ve 
”Vermezsem Türkiye ne kaybeder” sorusunu hiç sormaması sonucu uzlaşmazlıkla sonuçlandığını 
ifade etti.  

Ahmet Gündoğdu, son duruma tepki göstermek için hizmet kollarında en çok üyeye sahip sendi-
kalarından Eğitim Bir-Sen’in 23 Mayıs’ta, bir gün iş bırakma kararı aldıklarını açıkladı. Gündoğdu, 
”Eğitim-Bir-Sen olarak bir gün iş bırakma kararı aldık. Bunu da yarın gerçekleştireceğiz. Türkiye 
genelinde hizmet üretmeme, iş bırakma eylem kararı ve Ankara’da oturma eylemi yapacağız. Per-

Toplu Sözleşme Görüşmeleri ve KPDK Süreçleri



114



115

şembe günü de büyük bir katılımla biz buradan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’na müracaata, 
eylem yaparak gideceğiz. Türkiye genelinde de Memur-Sen il temsilciliklerimiz bu talepleri yeniden 
dillendirerek bizim Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’na gidişimize destek olacaklar.” 

‘Memurun iş bırakma eyleminin hukuka aykırılık taşıyıp taşımadığının” sorulması üzerine de Gün-
doğdu, şu cevabı verdi:  ”Memurumuz ve Memur-Sen hukuka saygılıdır. Keşke iş bırakma durumun-
da hissetmeyeceğimiz tabloyu oluştursalardı. Keşke Kamu İşveren Heyeti, heyet başkanı hukuka 
saygılı olup beklentilere cevap verseydi. Burada kastedilen memurun, henüz grev hakkının olama-
ması ise bu doğrudur ama uluslararası anlaşmalar gereği attığımız imzalar var ve Anayasa’nın 90. 
maddesi, ‘iç hukuk mu uluslararası hukuk mu’ sorusu sorulduğunda uluslararası hukukun önde gel-
diği gerçeğini ortaya koyuyor. Anayasa’nın 90. maddesine göre bu kararımızı, Eğitim Bir-Sen Genel 
Merkezi olarak aldık. Bu hukuka uygun karardır. ‘Hukuka uyarlar’ diye eylemi zayıflatma yaklaşımı 
sonuç vermeyecektir” sözleriyle tamamladı. 

Öğretmenler İş Bıraktı, Kamu Çalışanları Destekledi 
23 Mayıs 2012

Eğitim Bir-Sen, toplu sözleşmelerde ek ödeme verilmemesi ve hükümetin önerdiği yüzdelik zammı 
protesto etmek için bir günlük iş bırakma eylemi gerçekleştirdi. Eğitim çalışanlarına, diğer kamu 
çalışanları da destek verdi. Ankara’da iş bırakan öğretmenler, daha sonra Güvenpark’da oturma 
eylemi yaptı. Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan, Türk-İş Başkanı Mustafa Kumlu, BBP Genel Başkanı 
Mustafa Destici, DSP Genel Başkanı Masum Türker de oturma eyleminin gerçekleştiği Güvenpark’a 
gelerek desteklerini ifade etti.

Burada konuşan Memur-Sen ve Eğitim Bir-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, 81 ilde ‘iş bırakma’ 
eylemi yaparak kendilerini yok sayanlara ”Biz varız” diyen öğretmenleri kutladı. Ahmet Gündoğdu, 
kimsenin öğretmenleri sahipsiz sanmaması, değersizleştirmemesi, öğretmenlerin yaptığı işi yok sa-
yarak siyaset yapmaya çalışmaması gerektiğini vurguladı. Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen olarak bu-
güne kadar iş bırakma eylemi yapmaya gerek duymadıklarını ifade eden Gündoğdu, ”Öğretmenler, 
Mili Eğitim ve Maliye Bakanları eliyle dövülüyorsa buna sessiz kalmayacağız. Kimse öğretmenleri 
sahipsiz sanmasın, değersizleştirmesin, öğretmenlerin yaptığı işi yok sayarak siyaset yapmaya ça-
lışmasın" şeklinde konuştu.

Memur-Sen Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’na Başvurdu 
24 Mayıs 2012

Toplu Sözleşme görüşmelerinin anlaşmazlıkla sonuçlanması üzerine Memur-Sen ve hizmet kolla-
rında yetkili sendikalar, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’na başvurdu. Memur-Sen Genel Başkanı 
Ahmet Gündoğdu, bundan sonraki sürecin Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’na kaldığını söyledi. 
Bazı bakanların basına yansıyan ifadeleriyle kurulu baskı altına almak istediklerine de dikkat çeken 
Gündoğdu, “Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’nu baskı altına almayın. Ali Babacan’ın açıklaması bile 
Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’na mobing uygulamasıdır” dedi. Memur-Sen Genel Merkezi önünde 
toplanan Memur-sen üyeleri, hükümetin memura önerdiği 3,5+4’lük zam teklifini sloganlarla pro-
testo etti. 
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Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Başkanı, Görevini Yapmalı 
29 Mayıs 2012

Memur-Sen Genel Mevzuat ve Toplu Sözleşme Sekreteri Hacı Bayram Tonbul, Kamu Görevlileri 
Hakem Kurulu(KGHK) Başkanı Recai Akyel’in görevini yapmasını istedi. KGHK’nun son toplantısı 
öncesi konuşan Tonbul, hakem heyeti başkanının henüz sahaya inmediğini, kendisini seyirci gibi 
gördüğünü söyledi.

KGHK’nun toplantısına neden geç katıldıklarına da açıklık getiren Tonbul, “Maksadımız üzüm ye-
mek, bağcıyı dövmek değil. Beş gündür burada Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Başkanı’nın seyirci 
koltuğundan sahaya inmesini ve hakemlik yapmasını bekliyoruz. Bugün yaptığımız Hakem Kurulu 
Başkanı’nın sürekli topu dışarıda çevirmesi, hiç oyuna girmemesi, düdüğü eline almamasına tepki-
mizdir bu. 2,5 milyon memur, 1 milyon 900 emekli şu anda bizi bekliyor. Fakat ciddi manada Hakem 
Kurulu’nda tartışmaya, müzakereye bir şey açılmadı içeriye giriyoruz, süreci tıkamamak için, süreci 
tıkayan taraf biz olmamak için giriyoruz. Eğer aynı tutum devam ederse masadan kalkıp, konfede-
rasyonumuza geri döneceğiz” şeklinde konuştu. 

Hacı Bayram Tonbul, KGHK Başkanı’nın tavrının sürmesi halinde ne yapacakları yönündeki soruyu 
ise, “Toplantı başladığında, aynı tutum devam ederse ayrılacağız. Masa şu anda toplanamıyor, biz 
içeri gireceğiz. Hakem Kurulu Başkanı’yla gereken görüşmeyi yapacağız. Düdüğü eline alıp almaya-
cağını göreceğiz” cevabını verdi. 

Bu Maç Burada Bitmez… 
30 Mayıs 2012

Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, 2012 ve 2013 yıllarını kapsayan ilk Toplu Sözleşme 
sonuçlarını Konfederasyon Genel Merkezi’nde düzenlediği basın toplantısında değerlendirdi. Gün-
doğdu, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu (KGHK) kararlarının kendilerini tatmin etmediğini, talep-
lerinin tamamını alana kadar mücadeleye devam edeceklerini söyledi. “Bu maç burada, bu skorla 
bitmez’ diyen Gündoğdu, bundan sonraki eylem planlarının ise Başkanlar Kurulu’nun alacağı karar 
sonrasında netlik kazanacağını kaydetti.

 

4-C’lilerin Çalışma Süresi 11 Ay 28 Gün Oldu 
9 Temmuz 2012

Toplu Sözleşme masasına taşıdığımız tekliflerimiz arasında yer alan 4-C’lilerin çalışma süresiyle ilgili 
Kanun Hükmünde Kararname dün Resmi Gazete’de yayınlandı. Karara göre 4-C’lilerin 11 ay olan 
çalışma süreleri 11 ay 28 güne çıkarılarak, söz konusu çalışan grubunun 12 ay boyunca maaş almaları 
sağlandı. 

Memur-Sen’in Toplu Sözleşme görüşmelerinde üzerinde durduğu konuların başında yer alan 4-C’li-
lerin çalışma süreleri, uzun uğraşlar sonunda Toplu Sözleme kazanımları arasında yer aldı. Resmi 
Gazete’nin 08.07.2012 tarih ve 28347 Sayılı Nüshası’nda yayınlanan, 25 Haziran 2012 tarihli Bakanlar 
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Kurulu Kararı’na göre, “bir mali yılda on bir ayı geçmemek üzere” ibaresi “bir mali yılda 11 ay 28 
günü geçmemek üzere” şeklinde değiştirildi. Kararnamenin ikinci maddesinde ise “Kamu Kurum ve 
Kuruluşlarındaki Geçici Mahiyetteki İşleri Yürütmek Üzere Geçici Personel İstihdamı ve Bu Persone-
le Ödenecek Ücretler Hakkında Karar”ın 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “bir mali yılda 
on bir ayı geçmemek üzere” ibaresi ise “bir mali yılda 11 ay 28 günü geçmemek üzere,” ifadesiyle 
değiştirildi.

Sözleşmeliye Kadro Mücadelemizde Yeni Bir Kazanım Daha
25 Haziran 2013

Memur-Sen Konfederasyonu olarak, kamu personel sisteminde asil-tek istihdam şeklinin memur 
(kadrolu) statü olması, sözleşmeli personel ve geçici personel istihdamına ve bu istihdam türlerine 
son verilmesi gerektiğine ilişkin temel ilke ve kararımız çerçevesinde, kamu personel sistemindeki 
sözleşmeli ve geçici personel uygulamasının kaldırılmasını ve sözleşmeli (657 sayılı Kanunun 4/B 
maddesi ile diğer kanunlar kapsamında görev yapan sözleşmeli) personel ile 657 sayılı Kanunun 
4/C maddesi kapsamında istihdam edilen geçici personelin kadroya geçirilmesine ilişkin sürekli, 
kararlı ve ısrarlı bir mücadele yürüttük.

Bu mücadele kapsamında, Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Konfederasyonumuzun 4. Ola-
ğan Genel Kurulunda yaptığı konuşmada sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesine ilişkin dü-
zenleme yapılacağı müjdesi vermesini ve 632 sayılı KHK ile sözleşmeli personelin kadroya geçişine 
ilişkin düzenlemenin yapılmasına öncülük etmiştik.

Toplu Sözleşme Maratonu Başladı
1 Ağustos 2013

Kamu görevlilerinin 2014-2015 yıllarına ilişkin mali ve sosyal haklarını belirlemek üzere yürütülecek 
toplu sözleşme görüşmelerinin ilk toplantısı başladı. Toplantıda Toplu Sözleşme Sürecinin takvimi 
de belirlendi. Toplantıda konuşan Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti Başkanı ve Memur-Sen Genel 
Başkanı Ahmet Gündoğdu,  Memur-Sen’in hükümetten taleplerini sıraladı.

Memur sendikaları ile Hükümet arasında bu yıl ikinci kez yapılacak toplu sözleşme görüşmelerinin 
ilk oturumu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndaki Reşat Moralı Toplantı Salonu’nda başladı. 
Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti Başkanı ve Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, bu-
rada yaptığı konuşmada, toplu sözleşme sürecinin 2,5 milyon memur ve 1 milyon 900 bin emekliyi 
ilgilendirdiğini söyledi. Gündoğdu, talepleri belirlerken  100 TL taban aylığa zam ile başlattıklarını 
söyledi.  Genel Başkan Ahmet Gündoğdu, 2006 yılında denge tazminatı ile başlayan, 2011 yılında ek 
ödeme ile ortalama devlet memurlarının aylıklarına 750 TL’lik bir zam geldiğini ancak bu zamların 
tazminat olup taban aylığa yansımadığından emekliliğe esas aylığın dışında kaldığına vurgu yaptı. 
Bu şekliyle emekli ile çalışanlar arasında bir uçuruma doğru gidildiğinin altını çizen Gündoğdu, 
“Bu toplu sözleşme sürecinin en önemli kazanımlarından biri de belki  taban aylığa zam, ek öde-
me ve maaşların tamamının emekliye   yansıtılması olacaktır. Çalışanların maaşlarının yüzde 45’e 
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yakın bir kısmı emekliye ayrıldığı gün düşüyor. Yine emekliye ayrılan memura çalışmayan eşinden 
dolayı yapılan ödeme emeklilikte kesiliyor. ödenen eş yardım emekli olduğunda kesiliyor. Bunların 
çözüme kavuşturulmasını istiyoruz. Emeklilerimiz için bütçeye hiç bir maliyet olmayan bir önerimiz 
var. Emeklilerimize bankalarla promosyon anlaşması yapma imkanı sağlanarak ek bir  gelir imkanı 
sunulmalı.” şeklinde konuştu.

Toplu Sözleşme Sürecinde Hizmet Kolu Talepleri İşveren Heyetine Sunuldu
5 Ağustos 2013

Memurların 2014 ve 2015 yıllarını kapsayan mali ve özlük haklarının belirleneceği toplu sözleşme 
görüşmelerinin ikinci toplantısında yetkili olan Memur-Sen’e bağlı 10 hizmet kolu taleplerini açıkla-
maya başladı.

Kamudaki 2 milyon 600 bin memurun 2014 ve 2015 yıllarını kapsayan mali ve özlük haklarının be-
lirlenmesi için yapılan toplu sözleşme görüşmelerinin ikinci toplantısı Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı Reşat Moralı toplantı salonunda yapıldı.

Kamu işveren heyetinin başkanlığını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’in, kamu görev-
lileri sendikaları heyet başkanlığını ise Memur-Sen Konfederasyonu Başkanı Ahmet Gündoğdu’nun 
yaptığı toplantıda hizmet kollarında yetkili sendikalar taleplerini açıkladı.

Toplu Sözleşme Mutabakatla Sonuçlandı Hayırlı Olsun
7 Ağustos 2013

2014 ve 2015 yıllarına ait toplu sözleşme görüşmeleri, mutabakatla sonuçlandı. Varılan mutabakata 
göre, memurların taban aylığına 2014’te 175 TL zam yapılacak. 2015 yılında ise memur maaşlarına 
ilk 6 ay için yüzde 3, ikinci 6 ay için yüzde 3 zam yapılacak. 4/C’lilere aile yardımının yanında 2014 
Ocak ayında iyileştirme vasfından 175 TL ve 350 TL’lik bir iyileştirme yapılacak. Toplu sözleşme 
ikramiyesi de 3 ayda 60 TL ödenecek.

Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu ise konuşmasında, toplu sözleşme masasına dört ana 
sorun belirleyip geldiklerini söyledi. Söz konusu sorunlardan birinin emeklilerin durumu olduğu-
na dikkati çeken Gündoğdu, “Maaşının yüzde 50’sinin emekliye yansımaması dolayısıyla emekliye 
ayrıldığında sıkıntı yaşayan 1 milyon 800 bin emekli. İkincisi çalışmakta iken emekli olmamak için 
çaba sarf eden çünkü emekliye ayrıldığında maaşı düşeceğini bilen. Çünkü emekliye esas maaşı 
hizmetlisinden müsteşarına bin 27 lira olan 2 buçuk milyon memur. Üçüncüsü de 666 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname’nin başka bakanlıkta ünvan karşılığı olmadığı için mağdur ettiği öğretmenler 
ve öğretim elemanları. Dördüncüsü de 4/C’liler olmak üzere 4 ana konu belirlemiştik” değerlendir-
mesinde bulundu.

Gündoğdu, emekliler ve emekliye yansımayı birleştirerek  masaya 2014 yılı için yüzde 6+6 zam 
ve 100 lira da taban aylığa zam getirdiklerini hatırlattı. 

6 günlük çalışma sonrasında yüzdelik zamdan vazgeçerek, 250 lira taban aylığa zam önerisine dön-
dürdüklerini bildiren Gündoğdu, şunları söyledi.

Toplu Sözleşme Görüşmeleri ve KPDK Süreçleri



120

“Çünkü bu 1 Ocak 2014’ten itibaren verilmeye başlanacak olan 175 lira taban aylığa zam, memur-
ların o günden itibaren bin 27 lira olan taban aylık maaşını, bin 202  liraya çıkaracak ve 2015’ten 
itibaren çalışana, emekliye ayrılan bu bin 202 lira üzerinden zamlar gelecek. Emekli ikramiyesi ve 
emekli maaşı ona göre hesaplanacak. Dolayısıyla bu toplu sözleşme içerisinde 2014 yılında ortaya 
koyduğumuz tablo, kalıcı yansıması çok olan önemsediğimiz bir konuydu. 250 lira önermiştik ama 
pazarlık sonrasında 175 liraya uzlaştık. Öğretmenler en mağduruydu, öğretim elemanları da aynı 
hiyerarşi içerisinde sıkıntı yaşıyorlardı. YÖK ve öğretim elemanlarıyla ilgili onların kendi içerisinde-
ki hiyerarşiyi de koruyacak başka bir çalışma yapılması gereği üzerinde durulduğu için bu çalışmayı 
‘Kamu Personel Danışma Kurulunda YÖK’ün de içinde olacağı bir yapıyla yapalım’ dendiği için öğ-
retim elemanları bir sonraki sürece kaldı. Öğretmenlere de 150 lira eğitim öğretim tazminatı verilmiş 
oldu.”

Kamu Çalışanları Hem Kısa Hem Uzun Vadede Kazançlı Çıktı
17 Ağustos 2013

2014-2015 yıllarını kapsayan ikinci toplu sözleşme sürecinin genel toplu sözleşme ve on hizmet 
kolunda toplu sözleşme imzalanmak suretiyle sonuçlanması; toplu sözleşme sürecinin kısa süre 
içerisinde sonuçlandırılması ve bu kısa süre içerisinde kamu görevlileri bakımından uzun döneme 
de etki eden kazanımlar içermektedir.

2014 yılındaki ücret artışının, halen görevde bulunan kamu görevlileri için brüt 175 net 123 TL, emek-
li kamu görevlileri için 146 TL artış oluşturması yanında 30 yıllık hizmet süresi bulunan kamu görev-
lileri için emekli ikramiyesinde 5.250 TL artış oluşturduğu gözden kaçırılmamalıdır. Bunun anlamı, 
halen görevde bulunan kamu görevlilerinin 2014 yılında yıllık gelirlerinde 1.476 TL’lik, emekli kamu 
görevlilerinin 2014 yılı gelirlerinde 1.752 TL’lik bir atış olmasıdır. 1 Ocak 2014 tarihi itibarıyla emekliye 
ayrılacak kamu görevlisi için 5.250 + 1.752=7002 TL’lik gelir artışı elde edilmiştir. 2014 yılı için Kamu 
İşveren Kurulu’nun teklif ettiği %3+%3’lük artışla kıyaslandığında taban aylık katsayısına yapılan 
artış geleceğe etkili kazanımlar içermesi bakımından çok daha yüksek bir gelir artışı anlamına gel-
mektedir.

2014 yılı maaş artışının taban aylığına yapılan brüt 175 net 123 TL ile gerçekleştirilmesi bir taşla üç 
kuş vurmak anlamına geliyor. Kamu görevlilerinin maaşları 123, emeklilerinin maaşları 146 TL artar-
ken emekli ikramiyelerinde ise 5.250 TL tutarında bir artış elde edilmiştir. Ayrıca taban aylık odaklı 
artış yapılması, düşük maaş seviyesindeki kamu görevlilerinin maaşlarında oransal bazda yapılan 
artışın üzerinde bir atış elde edilmiştir. Yapılan artışın altı aylık dönemlere bölünmemesi ve 1 Ocak-
tan itibaren geçerli olması özellikle 2014 yılının ilk altı aylık döneminde elde edilen gelir artışının 
daha üst seviyede gerçekleşmesini sağlamış ve yıllık gelir düzeyi itibariyle de özellikle Kamu işveren 
Kurulu’nun ilk teklifindeki yüzde 3+ yüzde 3 oranlarına göre daha fazla gelir edilmesi sağlanmıştır. 
2014 yılında kamu görevlilerinin maaşlarına yapılan net 123 TL tutarındaki taban aylığı artışının 
sonucunda; aile yardımı dahil En düşük memur maaşı 1.887 TL den 2.010 TL ye, Ortalama memur 
maaşı ise 2.190 TL den 2.313 TL ye çıkmıştır. Aile yardımı dikkate alınmadığında En düşük memur 
maaşı 1629 TL den 1752 TL ye 2.087 TL den 2.211 TL ye yükselmiştir.   

Katsayılarda yüzde 3+ yüzde 3 artış yapılması durumunda görünürde yüzde 6’nın üzerinde artış 
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yapılmış gibi gözükse de, artışın ikiye bölünmesinin de etkisiyle; gelir artışının aylara eşit dağıtıl-
ması halinde kamu görevlilerinin ücret artışları toplamı aylık bazda reel olarak ancak yüzde 4,51’e 
denk gelmektedir.

Taban aylığına zam yapılması ve eşit miktarda artış yapılmasına bağlı olarak, kamu görevlilerinin 
hem maaşları/ücretleri hem de yıllık gelir artışları düşük maaş için yüksek, yüksek maaş için düşük 
oranda gerçekleşmektedir. Buna bağlı olarak müsteşarın yıllık gelir/maaş artışı %1,65 olurken en dü-
şük maaşlı olarak kabul edilen hizmetli unvanlı kamu görevlisinin yıllık gelir/maaş artışı %7,47 olarak 
gerçekleşmektedir. Buna bağlı olarak hizmetlinin maaşı, miktar olarak eşit düzeyde olmakla birlikte 
oransal bazda müsteşar maaşından 4,5 kat fazla artmıştır. 

Özetle Kamu İşveren Heyeti ile yapılan görüşmeler sonrasında imza altına alınan Toplu Sözleşmede 
elde edilen brüt 175 net 123 TL taban aylığa zammın Kamu İdaresinin teklif ettiği zam oranlarının 
yıllık reel artıştan daha yüksek olması ( ortalama memur maaşı 2.190 TL olarak hesaplama yapıldı-
ğında hükümetin yüzde 3+ yüzde 3 teklif birinci altı ay 394 TL, ikinci altı ay 792 TL toplamda 1.186 
TL artış getirecekken taban aylığa 123 TL net artış ortalama memur için yıllık 1.476 TL artış–fark 290 
TL- getirmekte) yanında hali hazırda emekli kamu görevlilerinin maaşlarını 146 TL olma üzere yıllık 
1.752 TL artırmış, kamu görevlilerinden emekli olacakların emekli ikramiyelerin de 5.250 TL artış 
sağlamış, zammın sadece maaşa yapılamadığını aynı zamanda tazminat oranlarına, gösterge ra-
kamlarına yapılması sağlanmıştır. Son zamanlarda kanayan yara olan öğretmene ek ödeme ve 4/C’li 
personelin ücretlerinin yükseltilmesinin de toplu sözleşmenin bir parçası olduğu unutulmamalıdır.

Toplu Sözleşmeyi Başarısız Göstermek Hesap  
Bilmezliğin Ve Memur-Sen’e Hasetlerin Tezahürüdür
22 Ağustos 2013 
Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, toplu sözleşmeyle ilgili kendilerine yöneltilen eleş-
tirilerin haksız olduğunu söyledi. Gündoğdu, “Toplu sözleşmeyi başarısız göstermeye çalışmak, 
ancak ve ancak yetkili oldukları dönemde kazanım üretmek bir tarafa görüşme sürecinin son 
gününe kadar Kamu İşveren Kurulu’ndan teklif dahi alamayan diğer iki konfederasyonun hesap 
bilmezliğinin ve Memur-Sen’e yönelik hasetlerinin tezahürünün eseridir” dedi.

Gündoğdu, Memur-Sen Genel Merkezinde Konfederasyona üye sendikaların genel başkanlarıyla 
toplu sözleşmeyle ilgili eleştiri ve iddiaları değerlendirdi. Toplu sözleşmeyle ilgili kendilerine yönel-
tilen eleştirilere değinen Gündoğdu, konfederasyonların ve sendikaların temel işlevinin üyelerinin, 
kamu görevlilerinin haklarını korumak, geliştirmek ve artırmak olduğunu söyledi.

Toplu sözleşme sürecinin sendikaların bu işlevi yerine getirmesinin yolu ve yöntemlerinden biri 
olduğunu vurgulayan Gündoğdu, kendilerinin 21 günlük yasal sürenin 7’inci gününde Kamu İşveren 
Heyeti’ne toplu sözleşmeyi imzalatmayı başardıklarını dile getirdi. Geçmiş yıllardaki toplu görüş-
melerde Kamu İşveren Heyeti’nin toplu sözleşme tekliflerini son günlerde ve son oturumunda ver-
diğini anımsatan Gündoğdu, şöyle konuştu: “Diğer iki konfederasyon Memur-Sen’i işi erken bitirdiği 
için suçladıklarının, karaladıklarının farkında olamayacak kadar aymazlık ve kıskançlık içerisindedir. 
Kamu İşveren Kurulu’na, kamu görevlilerinin yıllardır artış istediği taban aylığa son on yıllık dönem-
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de ve aynı dönemdeki en yüksek taban aylık zammı oranını ihtiva eden bir toplu sözleşme metnini 
imzalatmak, Memur-Sen daha iyisini imzalatıncaya kadar bugüne kadar varılan en karlı, en kapsamlı 
ve en adil uzlaşmadır. Bu toplu sözleşmeyle ile taban aylığı bin 27 liradan, bin 202 liraya yükselmiş 
ve bugüne kadar taban aylığında ilk defa 175 lira artış sağlanmıştır.”

Toplu Sözleşme Kazanımlarını Anlatmaya Devam Ediyoruz
3 Eylül 2013

Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, bugün Ülke TV ve TGRT Haber Televizyonu’nda toplu 
sözleşme kazanımlarını anlattı.

Gündoğdu, bazı sendikaların ve çok yüksek maaş alan bazı kamu görevlilerinin kendi çıkarlarına 
ters düştüğü için toplu sözleşme kazanımlarından rahatsız olduklarını belirterek, şunları söyledi:

“1,5 yıl önce 666 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle bu arkadaşlarımız 1 gecede 780 ile 1400 TL 
arasında iyileştirme aldılar. Gözümüz yok, Allah daha da çok versin. Aldıkları bu zamla düşük maaş 
alan memurlarla aralarındaki makas açıldı. Bunun için biz de bu sene toplu sözleşmede piramidin 
tepesindeki mutlu azınlığı değil, piramidin tabanındaki çoğunluğu esas aldık. Teşkilatımız yaptığı-
mız sözleşmeden memnun. Tabanımızın büyük çoğunluğu, taban aylığa zam alınmasını istedi ve 
aldığımız bu zamları da olumlu karşıladı. Taban aylığa yapılan zam sadece çalışanlara değil, emekli 
ikramiyesini ve emekli maaşlarını da etkilediği için önemlidir.”

Taban aylığa yapılan bu zammın önemli olduğuna vurgu yapan Gündoğdu, “Taban aylık 1978 yılın-
dan 2013 yılına kadar 1027 liraya çıkmış ve hiç bir zaman artışı 50 TL’nin üzerine çıkmamış. Yüzde 
3+3’lük artış yerine Kamu İşveren Kurulu’na taban aylığa 175 lira brüt zam yapılmasını öngören 
toplu sözleşme metnine imza attırılmasının kamu görevlilerinin yüzde 85’inin daha fazla maaş zam-
mı ve daha fazla yıllık gelir artışı elde etmesini sağladık. Düşük maaşlı arkadaşlarımız daha yüksek 
oranlı gelir artışı yanında yüzde 3+3’e nazaran daha fazla gelir artışı elde ederken yüksek gelir dü-
zeyindeki kamu görevlileri ise daha düşük gelir artışı elde etmiştir” dedi.

 

Memur-Sen Kamu Personel Danışma Kurulu’nda  
Yeni Kazanımların Mücadelesini Verecek
27 Kasım 2013

Kamu Personeli Danışma Kurulu Toplantısı bugün başlıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında 
Kamu İşveren Heyeti Başkanı  ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik ile Kamu Görevli-
leri Sendikaları Heyet Başkanı ve yetkili Konfederasyon Memur-Sen’in Genel Başkanı Ahmet Gün-
doğdu’nun başkanlığında toplanacak. Toplu Sözleşme masasına taşıdığı yüzlerce maddeyle kamu 
çalışanlarına çok önemli kazanımlar elde eden Memur-Sen, yarınki toplantı da kamu çalışanlarının 
yüzünü güldürecek yeni kazanımlar için mücadele edecek. 
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Gündoğdu, KPDK’da Uzlaşmaya Varılan Maddeleri Bakana İletti
27 Aralık 2013

Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’i 
ziyaret ederek bir süre görüştü. Başkan Gündoğdu, Kamu Personel Danışma Kurulu’nda (KPDK) 
uzlaşmaya varılan maddelerin Torba Kanunda yer alması talebini iletti. Bakan Çelik ise taleplerin 
Bakanlar Kuruluna ileteceğini söyledi.

Memur-Sen, kamu görevlilerinin kazanımlarına yenilerini eklemek için çalışmalarını sürdürüyor. 
Kamu görevlileri için kazanımı toplu sözleşme ile sınırlandırmayan Memur-Sen Genel Başkanı Ah-
met Gündoğdu, Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı ve Enerji-Bir-Sen Genel Başkanı Hacı Bayram 
Tonbul ile birlikte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’i ziyaret etti. Görüşmede KPDK’da 
uzlaşmaya varılan maddelerin bakanlar kuruluna taşınması talebini ileten Genel Başkan Gündoğdu, 
“Yılın 365 gününde kamu görevlilerinin haklarını savunmak ve yeni kazanımlar elde etmek için çalı-
şıyoruz. Biz toplu sözleşme sürecini 1 ayla sınırlı olarak görmüyoruz. Gerek Kamu Personeli Danışma 
Kurulu’nda gerekse diğer görüşmelerimizde ve toplantılarımızda her zaman kamu görevlilerinin 
hakları için mücadele ediyoruz. Bugün de sayın bakana KPDK’da uzlaşmaya vardığımız maddelerin 
Torba Kanun’da yer alması talebimizi ilettik. Umuyoruz ve ümit ediyoruz ki kamu görevlilerimizin 
yüzünü güldürecek gelişmeler olur” dedi.

Genel Başkan Gündoğdu, Başbakan Erdoğan'la Görüştü
27 Ocak 2014 

Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, Başbakan Recep  Tayyip Erdoğan ile görüştü. Genel 
Başkan Gündoğdu, Memur-Sen’in Toplu Sözleşmede masaya taşıdığı daha sonra Kamu Personel 
Danışma Kurulu’nda gündeme getirdiği konuları Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a iletti.   İstan-
bul Haliç Kongre Merkezi’nde yapılan görüşmede Genel Başkan Gündoğdu, Başbakan Erdoğan’a 
başta akademik zam, 4-C’li personelin kadroya alınması, ataması yapılacak öğretmen sayısının 40 
binden en az 80 bine çıkartılması, İş ve meslek danışmanlarının maaş mağduriyetinin giderilmesi,  
disiplin cezalarının affı, 28 Şubat mağdurlarının sosyal güvenlik hakları, 2005 yılından sonra göreve 
başlayan memurlara bir derece verilmesi, emekli ikramiyesinin hesaplanmasında 30 yıl sınırının 
kaldırılması, kadın istihdamının önündeki engellerin kaldırılması ve kamu da çalışan personelin ço-
cuklarının yararlanacağı kreş imkanın sağlanmasının yanında genç nüfusun artırılmasına yönelik 
olarak başta evlenme yardımı, aile yardımı, çocuk yardımı ve bunun gibi sosyal yardımların günün 
şartlarına uygun hale getirilmesi gibi konuları aktardı.

Genel Başkan Gündoğdu, Bakan Çelik’le Görüştü
28 Ocak 2014

Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, Bakan Faruk Çelik ile görüşerek; Toplu Sözleşme ve 
Kamu Personel Danışma Kurulunda görüşülen ve üzerinde uzlaşma sağlanan konular ve kamu gö-
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revlilerinin haklı beklentisi doğrultusunda Memur-Sen tarafından gündeme taşınan konularla ilgili 
yasal düzenlemelerin ivedilikle hazırlanarak yürürlüğe konmasını istedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı binasında gerçekleşen görüşmeye Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakan Yardımcısı Halil Etyemez ve Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul da 
katıldı.

2014 Yılının İlk KPDK Toplantısı Gerçekleştirildi

20 Mart 2014

Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik Başkanlı-
ğında toplandı. Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, kamu görevlilerinin haklarını KPDK 
toplantısında masaya taşıdı. 

Toplantıda Kamu Görevlileri Sendikaları Heyet Başkanı ve Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gün-
doğdu, Memur-Sen’e bağlı yetkili sendikaların genel başkanları ile diğer konfederasyonların temsil-
cileri hazır bulundu.

Genel Başkan Gündoğdu yaptığı açıklamada, “Her zaman olduğu gibi kamu görevlilerinin haklarını 
savunmaya ve yeni kazanımlar için çalışmaya devam ediyoruz. Toplu sözleşme ve KPDK toplantıla-
rını önemsiyor, sadece bu süreçlerde kamu görevlilerinin haklarını aramıyoruz. Yılın her günü çalışı-
yor ve kamu görevlileri için mücadele ediyoruz. Daha önce yapmış olduğumuz KPDK toplantıları ile 
birlikte bugün yapacağımız toplantıdan da iyi kazanımlar üretmeyi amaçlıyoruz” dedi.

Memur-Sen’in Kamu Görevlilerine Yönelik Kazanımları Yasalaştı

12 Eylül 2014

Toplu sözleşme masasında gündeme getirdiğimiz ve Toplu sözleşme ve Kamu Personeli Danışma 
Kurulu toplantılarında masaya taşıdığımız birçok talebin kazanıma dönüşmesini sağlayan Torba Ka-
nun Tasarısı TBMM Genel Kurulundaki görüşmeler sonucunda kabul edilerek yasalaştı. Cumhurbaş-
kanı tarafından da onaylanan Kanun Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girecek Torba Kanun 
ile birlikte kamu görevlileri birçok yeni kazanım elde etmiş olacak. Torba Kanunla kamu görevlileri 
için elde edilen kazanımlar, Memur-Sen’in kamu görevlilerine kazanım üretmeyi toplu sözleşmeyle 
sınırlamayan sendikal anlayışının ürünüdür.

Gündoğdu, Talepleri Başbakan’a Sundu

13 Eylül 2014

Memur-Sen Konfederasyonu’nun 62. Hükümetten taleplerini, Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet 
Gündoğdu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda yapılan iş güvenliği ve çalışma hayatıyla ilgili 
bilgilendirme toplantısına taşıyarak, Başbakan Davutoğlu’na iletti.
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Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda yapılan “iş 
güvenliği ve çalışma hayatı” konulu bilgilendirme toplantısına katıldı. Gündoğdu, Kamu Personeli 
Danışma Kurulu’nda (KPDK) ve toplu sözleşme sürecinde üzerinde değerlendirme yapılan, büyük 
oranda da uzlaşma sağlanan konulara ilişkin teklif ve talepleri Başbakan Ahmet Davutoğlu ve Çalış-
ma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’e sundu.

Başbakan Davutoğlu, Memur-Sen Heyetiyle Görüştü
25 Eylül 2014

Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu ve beraberindeki heyet, Başbakan Prof. Dr. Ahmet 
Davutoğlu’na hayırlı olsun ziyareti gerçekleşt irdi. 

Başbakanlık Yeni Bina’da gerçekleşen görüşmede Memur-Sen Konfederasyonu’nun taleplerini içe-
ren kapsamlı bir çalışma dosyası, Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu tarafından, Başba-
kan Ahmet Davutoğlu’na sunuldu.

Gündoğdu, Bakan Çelik’le Bir Araya Geldi
22 Ekim 2014

Memur-Sen, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’le görüştü. Görüşmede Memur-Sen 
Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, başta akademik zammın kapsamı ile miktarı olmak üzere kamu 
görevlilerinin sorunlarını ve taleplerini iletti. 

Genel Başkan Ahmet Gündoğdu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik ile bir araya geldi. 

Kamu görevlilerinin mali, sosyal ve özlük haklarının geliştirme, artırma ve koruma konusunda yapı-
lan görüşmede Memur-Sen’in talepleri konuşuldu. Görüşmede Gündoğdu, “Akademik Zam” kap-
samına uzman, çevirici ve eğitim-öğretim planlamacılarının da  dahil edilerek, adaletsizliğin gide-
rilmesini istedi.

Taleplerimiz KPDK Toplantısında Gündeme Getirildi
27 Kasım 2014

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik başkanlığında Kamu Personel Danışma Kurulu 
(KPDK) toplantısı başladı.

Toplantıda Kamu Görevlileri Sendikaları Heyet Başkanı ve Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gün-
doğdu, 11 hizmet kolunun tümünde yetkili olan Memur-Sen’e bağlı sendikaların genel başkanları ile 
diğer konfederasyonların temsilcileri hazır bulundu.

Toplu Sözleşme Görüşmeleri ve KPDK Süreçleri
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“Toplu Sözleşme Hakkı”

Kamu görevlilerinin sendikal haklarının tarihsel gelişimine bakıldığında, nedenleri ve gerekliliği ya-
nında evrensel nitelik arz eden uluslararası kaynaklarında örgütlenme hakkı önceliğinde sendikal 
hakların temel dayanağı olduğu görülecektir. Bu kapsamda 87, 98 ve 151 sayılı ILO (Uluslararası 
Çalışma Örgütü) sözleşmeleri başta olmak üzere “İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi”, “Ekonomik, 
Toplumsal ve Kültürel Haklar Uluslararası Sözleşmesi”, “Sivil ve Siyasal Haklar Uluslararası Sözleş-
mesi” gibi Birleşmiş Milletler orijinli sözleşme ve belgeler ile Avrupa Konseyi kaynaklı “İnsan Hakları 
Avrupa Sözleşmesi” ve “Avrupa Sosyal Şartı”nı kamu görevlilerinin sendikal örgütler kurmasının ve 
toplu sözleşme ile diğer sendikal haklara sahip olmasının uluslararası dayanakları olarak sayabili-
riz. Günümüzde “Demokratik ve Sivil Toplum” konumunun bütün devletler ve toplumlar açısından 
saygınlık ölçütü haline gelmesi, hem “Sendikal Özgürlüklerin” hem de “Kamu Görevlileri Sendikacı-
lığının” soyut anlamda teminat altına alınmış bir hak olarak düzenlenmesini ve somut anlamda kul-
lanılan ve daha geniş bir zemine yayılması için çaba sarf edilen fiili durumlar olarak gelişmesine de 
kapı aralamıştır. Bütün devletler ve toplumlar açısından gerekli olan saygınlığa ulaşmak noktasında 
kamu görevlileri sendikacılığı alanı ülkemizde de, tarihsel açıdan daha uzun bir geçmişe dayanan 
işçi sendikacılığı yanında demokratik çoğulcu toplum ve katılımcı demokrasinin vazgeçilmez bir un-
suru olarak hızla yol almakta ve “sivil toplum” ve “demokratik devlet” ideallerine yön vermektedir.

1961 Anayasası, 46’ıncı maddesinde sendika hakkını öznesinde “çalışanlar” ifadesine yer vermek su-
retiyle kamu görevlilerine de sendika kurma hakkının tanındığı ilk anayasal düzenlemedir. 8 Haziran 
1965 tarihinde kabul edilen “624 sayılı Devlet Personeli Sendikaları Kanunu” ile kamu görevlileri-
nin anayasal nitelikteki sendikal örgütlenme hakkı, yasayla da güvence altına alınmıştır. Bu zaman 
aralığında 2 konfederasyon, 16 federasyon ve sonradan kapatılanlar hariç olmak üzere 533 sendika 
kurulmuştur. Zaman içerisinde 1961 Anayasasında sendika kurma hakkına sahip olan “çalışanlar” 
ifadesi “işçiler” olarak değiştirilmiş 1995 yılında Anayasa değişikliği sırasında 53’üncü madde ile 
sendika hakkına sahip olanlar tekrar çalışanlar olmuştur. Ancak kamu görevlilerinin sendikal örgüt-
lenme hakkını fiilen kullanmalarına yönelik yasal düzenleme uzun bir gecikme süresi ardından 2001 
yılında kabul edilen 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu’yla yasal zemine kavuşmuştur.

4688 sayılı Kanun içeriğinde örgütlenme hakkının vazgeçilmezi olan toplu sözleşme ve grev hakkı 
maalesef yoktu. Kamu görevlileri, 4688 sayılı kanunla toplu pazarlık hakkının tam karşılığı olmayan 
toplu görüşme yöntemine mahkum edilmiş, 2002 – 2011 yılları arasında gerçekleştirilen dokuz toplu 
görüşmede kamu idaresinin tek taraf olarak üstün olduğu kamu görevlilerinin özel konuşmalar yap-
tığı bir süreç yaşanmıştır. Memur-Sen Konfederasyonu 2009 yılı toplu görüşmelerinde “2010 yılında 
toplu sözleşme masası kurulmazsa toplu pazarlık sürecine katılmayacağız” açıklamasında buluna-
rak toplu sözleşme hakkının elde edilmesindeki kararlılığını ortaya koymuştur. Bu kararlılık Şubat 
2010 tarihinde, Abant’da toplu sözleşme hakkı merkezli “Kamu Görevlilerinin demokratik ve Sendi-
kal Hakları Çalıştayı”nın düzenlenmesini sağlamış, çalıştayın sonuç bildirisi, 12 Eylül 2010 tarihinde 
milletin onayına sunulan anayasa değişikliği paketinde kamu görevlilerinin toplu sözleşme hakkına 
yer verilmesinin esas alt yapısını oluşturmuştur. Sonuç olarak kabul edilen Anayasa değişikliği pa-
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ketiyle, Anayasanın 53’üncü ve 128’inci maddelerinde değişiklik yapılarak kamu görevlilerinin toplu 
sözleşme hakkı ve toplu sözleşme hükümlerinin kanunlardan önce uygulanacağı anayasal teminat 
altına alınmıştır. Anayasada yapılan bu değişikliklerle, Memur-Sen’in mücadelesi sonuç vermiş ve 
Kamu görevlileri kamu idaresi ile toplu pazarlık yapma hakkına sahip olmuştur.

Yapılan anayasal değişiklikler ardından toplu sözleşmeye ilişkin ikincil mevzuat çalışmalarına ge-
çilmiştir. Memur-Sen Konfederasyonu başta Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu olmak üzere gerek 
Yönetim Kurulu üyeleri, gerek danışman gerekse hukukçuları olmak üzere ikincil mevzuat çalışma-
larına çok büyük destek sunmuş,  süreç sonunda da 4688 sayılı Kanunun adı “Kamu Görevlileri Sen-
dikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu” olarak değiştirilmiş ve toplu sözleşemeye ilişkin usul ve esasları 
belirleyen değişikliklerinde yer aldığı kapsamlı ikincil mevzuat değişiklikleri 04.04.2012 tarihli ve 
6289 sayılı kanunla yürürlüğe girmiştir.

I. Dönem (01.01.2012-31.12.2013) 

Kamu Görevlileri Toplu Sözleşme Talepleri

Kamu görevlileri açısından son derece önemli olan toplu sözleşme hakkının ilk fiili kullanımı olma ni-
teliği nedeniyle ayrı ve özel bir öneme sahip olan 2012-2013 dönemine ilişkin toplu sözleşme görüş-
meleri, fiili olarak 30 Nisan 2012 Pazartesi günü başladı. Yetkili konfederasyon sıfatıyla genel toplu 
sözleşmeye ilişkin görüşmelerde Memur-Sen’in tekliflerinin esas alındığı toplu görüşme sürecinde 
hizmet kolu toplu sözleşmelerinde Memur-Sen’e bağlı yedi sendika taraf sıfatıyla görüşmelere ka-
tıldı. Toplu sözleşme görüşmeleri sonucunda, konfederasyon ve sendikaların toplu sözleşme teklif-
leri ile Kamu İşveren Heyeti’nin teklifleri arasındaki büyük fark nedeniyle Yerel Yönetimler Hizmet 
Kolu’nda Bem-Bir-Sen ve Kamu İşveren Heyeti arasında imzalanan toplu sözleşme dışında diğer on 
hizmet kolunda ve genel toplu sözleşmede görüşmeler uzlaşmazlıkla sonuçlandı.  Toplu sözleşme 
görüşmeleri uzlaşmazlıkla sonuçlansa da, görüşme sürecinde azımsanmayacak sayıda teklifimizin 
Kamu İşveren Heyeti tarafından kabul edilmesi sağlandı. Kabul edilmeyen tekliflerimizle ilgili olarak 
uyuşmazlığın çözümü için Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’na başvuruldu.

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’nun kararını verdiği 29 Mayıs 2012 tarihinde sona eren ilk toplu söz-
leşme süreci sonunda, kamu görevlileri için 63 tane önemli kazanım elde edilmiştir. Bunun yanında, 
gerek bütün kamu görevlilerini ilgilendiren gerekse hizmet kollarına mahsus sorunları içeren birçok 
konunun Kamu Personeli Danışma Kurulu’nda çözümüne yönelik bir iradenin toplu sözleşme süre-
cinde oluşmasını ve imza altına alınması da sağlandı.

Aylık Katsayısı: 

Aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge rakamlarının aylık tutarlara  çevrilme-
sinde  uygulanacak aylık katsayısının; 2012 döneminde (0,076776), 2013 döneminde (0,087525) 
olarak uygulanması,

Sözleşmeli Personelin Ücret Tavanı: 

22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3’üncü maddesinin (c) bendi uya-
rınca çalıştırılan sözleşmeli personelin ücret tavanının; 2012 döneminde 4,500 Türk Lirası, 2013 dö-
neminde 5.000 Türk Lirası olarak uygulanması,
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Taban Aylık Katsayısı: 

Memuriyet    taban aylığı göstergesine uygulanacak taban aylığı katsayısının; 2012 döneminde 
(1,14690),  2013 döneminde (1,38746) olarak uygulanması,

Yan Ödeme Katsayısı: 

Yan ödeme göstergelerinin aylık tutarlara çevrilmesinde kullanılacak yan ödeme katsayısının; 2012 
döneminde (0,076776), 2013 döneminde (0,087525) olarak uygulanması,

Aylık, Taban Aylık, Yan Ödeme Katsayısı ve Sözleşmeli Personelin  
Ücret Tavanı İle İlgili Ortak Hüküm: 

2012 dönemi aylık, taban aylık ve yan ödeme katsayıları ile sözleşmeli personelin ücret tavanının; 
Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 2003=100 Temel Yıllı Tüketici Fiyatları Endeksinin 2011 Aralık 
ayı endeksine göre değişim oranının dönem içerisinde yüzde 16’yı aştığı tarihten geçerli olmak üze-
re yüzde 16’yı aşan kısım kadar artırılması, 2013 dönemi aylık, taban aylık ve yan ödeme katsayıları 
ile sözleşmeli personelin ücret tavanının; 1/1/2013 itibarıyla (a) bendi gereğince artış yapılmasını 
gerektiren oran kadar artırılmak suretiyle güncellenmesi, 2013 dönemi aylık, taban aylık ve yan 
ödeme katsayıları ile sözleşmeli personelin ücret tavanının; 2013 dönemi gereğince yapılan güncel-
lemeye ilave olarak Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 2003=100 Temel Yıllı Tüketici Fiyatları En-
deksinin 2012 Aralık ayı endeksine göre değişim oranının dönem içerisinde yüzde 14’ü aştığı aydan 
geçerli olmak üzere yüzde 14’ü aşan kısım kadar artırılması, 2012-2013 dönemi toplu sözleşmesinin 
geç uygulanması nedeniyle kamu görevlilerine 1 Ocak 2012 esas alınarak ödenecek maaş farkları, 
ödenecek fark tutarlarına kamu idareleri tarafından sunulan hizmet bedellerinin geç ödenmesi ha-
linde uygulanan en yüksek gecikme zammı uygulanmak suretiyle ödenmesi,

Kıdem Aylığı Gösterge Rakamı: 

Kıdem aylığı gösterge rakamının 100 olarak uygulanması, Kıdem aylığının hesaplanmasında 25 yıl 
sınırlamasının uygulanmaması,

Toplu Sözleşme İkramiyesi: 

Sendika üyesi kamu görevlilerine 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 4 üncü maddesi 
kapsamında ödenen Toplu Sözleşme İkramiyesinin; Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti Başkanlı-
ğı’nı yürüten konfederasyona bağlı sendikalara üye olan kamu görevlileri ile Kamu Görevlileri Sen-
dikaları Heyeti’nde temsilcisi bulunan sendikalara üye olan kamu görevlilerine %30 artırımlı öden-
mek kaydıyla; 2012 döneminde; 90 TL, 2013 döneminde; 120 TL olarak ödenmesi

Aile Yardımı Ödeneği:

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 202’nci maddesi gereği, her ne şekilde olursa olsun menfa-
at karşılığı çalışmayan veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan aylık almayan eşi için kamu 
görevlilerine ödenen eş yardımı tutarının; 2012 dönemi için; 200 TL, 2013 dönemi için; 240 TL olarak 
uygulanması, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 202’nci maddesi gereği, çocukları için kamu 
görevlilerine aylıklarıyla birlikte ödenmekte olan çocuk yardımının; 2012 dönemi için; 50 TL, 2013 
dönemi için; 60 TL olarak uygulanması, bu yardımlardan, 4688 sayılı Kanuna göre kamu görevlisi 
kapsamında sayılanlar ile kamu görevlilerinin emeklileri de yararlandırılması, belirtilen tutarların, 
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yaş grubu ayırımı yapılmamak ve üniversite öğrenimi görmekte olan çocuklar için bir kat artırımlı 
olmak üzere ödenmesi, Burs alan ve Devletçe okutulan çocuklar için de ikinci fıkrada belirtilen yar-
dımın yapılması, 

Doğum Yardımı Ödeneği: 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 207’nci maddesi gereği ödenen doğum yardımı ödeneğinin 
gösterge rakamının 10.000 olarak uygulanması, Çoğul gebelik halinde, çocuk başına doğum yardı-
mı ödenmesi, Doğum yardımı ödeneğinden, 4688 sayılı Kanuna göre kamu görevlisi kapsamında 
sayılanlar ile kamu görevlilerinin emeklilerinin de yararlandırılması,  Doğum yardımı ödeneğinden 
damga vergisi dahil herhangi bir kesinti yapılmaması, 

Ölüm Yardımı Ödeneği: 

657 sayılı Kanunun 208 nci maddesi gereği ödenen ölüm yardımı ödeneği; Memurun kendisi için,  
En Yüksek Devlet Memuru Aylığı’nın 4 katı, Memurun eş ve çocukları için En Yüksek Devlet Memuru 
Aylığı’nın 2 katı olarak ödenmesi, ölüm yardımı ödeneğinden, 4688 sayılı Kanuna göre kamu görev-
lisi kapsamında sayılanlar ile kamu görevlilerinin emeklilerinin de yararlandırılması ve ölüm yardımı 
ödeneğinden damga vergisi dahil herhangi bir kesintinin yapılmaması, 

Kreş Hizmeti –Kreş Yardımı Ödeneği: 

Kamu kurum ve kuruluşlarına ait işyerlerinde, bünyelerinde görev yapan kamu görevlilerinin 0-4 
yaş grubundaki çocuklarına yönelik kreş hizmeti sunulması, bu hizmetin sunulmadığı işyerlerinde 
görev yapan kamu görevlilerine, kreş hizmetinden faydalanacak her çocuk için aylıklarıyla birlikte 
ödenmek üzere; 2012 dönemi için; 140 TL, 2013 dönemi için; 160 TL kreş yardımı ödeneğinin ve-
rilmesi, Kreş yardımı ödeneğinden, 4688 sayılı Kanuna göre kamu görevlisi kapsamında sayılan-
larında yararlandırılması ve Kreş yardımı ödeneğinden damga vergisi dahil herhangi bir kesintinin 
yapılmaması,

Evlenme Yardımı Ödeneği: 

Kamu görevlilerine, İlk evliliklerinde en yüksek devlet memuru aylığının 5 katı, İlk defa evlenen ço-
cukları için en yüksek devlet memuru aylığının 2 katı tutarında evlenme yardımı ödeneğinin öden-
mesi,  evlenme yardımı ödeneğinin, evliliğin ilgili kanun hükümlerine göre gerçekleştiği tarihi takip 
eden ayda, aylıkla birlikte ödenmesi. Çocuk için yapılacak evlenme yardımında, yaşla ilgili olan 
hükümler hariç aile yardımındaki usul ve esasların uygulanması, Evliliğin iki kamu görevlisi arasında 
gerçekleşmesi halinde, evlenme yardımı ödeneğinin her iki kamu görevlisine de ödenmesi, Evlenme 
yardımı ödeneğinden, 4688 sayılı Kanuna göre kamu görevlisi kapsamında sayılanların da yararlan-
dırılması ve evlenme yardımı ödeneğinden damga vergisi dahil herhangi bir kesintinin yapılmaması,

Ulaşım Yardımı Ödeneği: 

Servis hizmeti sunulmayan kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan kamu görevlilerine, (fazla 
çalışma kapsamında görev yapılan günler dahil) fiilen görev yaptıkları her gün için 4 TL ulaşım 
yardımı ödenmesi, Ulaşım yardımının, ödeme yapılması gereken gün sayısı üzerinden, takip eden 
ayda aylıkla birlikte ödenmesi, ulaşım yardımından, damga vergisi dahil herhangi bir kesintinin ya-
pılmaması, 
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Yemek Yardımı Ödeneği: 

Yemek servisi hizmeti sunulan kurum ve kuruluşlarda, 4688 sayılı Kanuna göre kamu görevlisi kap-
samında sayılan kamu görevlilerinin yemek hizmetinden ücretsiz yararlanması, Yemek hizmeti su-
nulmayan kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan kamu görevlilerine aylıklarıyla birlikte, görev 
başında geçirdikleri her öğün için 5 TL olmak üzere yemek yardımı ödeneğinin ödenmesi, 24 saat 
devamlılık gösteren hizmetleri yürüten kamu görevlilerine her gün için en fazla 3, çalışma süresi 12 
saat olan kamu görevlilerine her gün için en fazla 2, diğer kamu görevlilerine ise her gün için en 
fazla 1 öğün üzerinden yemek yardımı ödeneğinin ödenebilmesi ve Yemek yardımı ödeneğinden, 
damga vergisi dahil herhangi bir kesintinin yapılmaması,  

Giyecek Yardımı Ödeneği: 

Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliği kapsamındaki yardımlardan istihdam türüne ba-
kılmaksızın bütün kamu görevlilerinin yararlandırılması, Makam ve görev tazminatı olanlar hariç ol-
mak üzere bütün kamu görevlilerine; 2012 yılı için, 100 TL, 2013 yılı için, 125 TL nakdi giyecek yardı-
mı yapılması, yapılan giyecek yardımından damga vergisi dahil herhangi bir kesintinin yapılmaması,

Gelir Vergisi Dilimleri: 

Gelir Vergisi Kanununun 103’üncü maddesinde yer alan gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendiril-
mesinde kamu görevlileri için aşağıdaki tarifelerin esas alınması, 2012 dönemi; 

20.000   TL %15
40.000   TL        (20 Bin TL için 3.000 TL) fazlası için %20
100.000 TL         (40 Bin TL için 7.000 TL) fazlası için                 %27
100.000 TL         (100 Bin TL için 23.200 TL) fazlası için %35

2013 dönemi; 

22.800   TL %15
45.600   TL        (22.800 TL için 3.420 TL) fazlası için %20
114.000 TL          (45.600 TL için  7.980 TL) fazlası için                 %27
114.000 TL          (100 bin TL için 26.448 TL) fazlası için %35

Muayene ve Tedavi Katılım Payı: 

Bakmakla yükümlü oldukları aile fertleri dahil olmak üzere kamu görevlileri ve emeklilerinden, mu-
ayene katılım payı alınmaması, kamu görevlileri ile emeklilerinden, bakmakla yükümlü oldukları aile 
fertleri dahil olmak üzere reçete başı ilaç katılım payı ile üç kutuyu aşan ilaçların her kutusu için 
alınmakta olan ilave katılım payı alınmaması,

Emeklilik İkramiyesi: 

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu’nun 89’uncu maddesi gereği kamu gö-
revlilerine emekli ikramiyesinin ödenmesinde, 30 yıllık süre sınırlamasının uygulanmaması, 5434 
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sayılı Kanun ve/veya 5510 sayılı Kanunun geçici 4’üncü maddesi kapsamında hizmeti bulunanlar-
dan mülga 2829 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi Olarak Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi 
Hakkında Kanunun 8’inci maddesi uyarınca birleştirilen hizmet süreleri üzerinden emeklilik, yaşlılık 
ya da malüllük aylığı bağlananlara da; bu Kanun veya 5510 sayılı Kanunun geçici 4’üncü maddesi 
hükümlerine tabi olarak bu Kanuna tabi daire, kuruluş ve ortaklıklarda geçen çalışmalarının karşılığı 
olarak emekli ikramiyesinin ödenmesi,

Emeklilik,Yaşlılık ve Malullük Aylığı: 

Emekliye ayrılan kamu görevlilerine bağlanacak emekli aylığının; emekliye ayrılmadan önceki son 
maaşının net tutarı ile son maaşındaki özel kesintiler toplamına ilgili Kanundaki oranın uygulanması 
suretiyle bağlanması, 

Disiplin Cezası Nedeniyle Memuriyetle İlişiği Kesilenlerin  
Açıkta Geçen Sürelere Ait Sosyal Güvenlik Primleri: 

23/4/1999 tarihi ile 14/2/2005 tarihleri arasında tabi oldukları personel mevzuatına göre almış 
oldukları disiplin cezası sonucu memuriyetleri sona erenlerden, 22/6/2006 tarihli ve 5525 sayılı 
Kanun uyarınca haklarında verilmiş disiplin cezaları bütün sonuçları ile ortadan kaldırılanların; me-
muriyetlerinin sona erdiği tarih ile 22/06/2006 tarihi arasındaki dönem içinde uzun vadeli sigorta 
kollarına tabi olarak sigorta primi ödenmemiş veya emekli keseneği yatırılmamış olan sürelerine 
ilişkin kesenek ve kurum karşılıkları ile fiili hizmet süresi zammı ve itibari hizmet süresi ait kurum 
karşılıkları, ilgili dönem içerisinde ödenmesi gereken tutarlar esas alınmak ve bu tutarlara ilişkin 
güncelleme yapılmamak kaydıyla memuriyetle ilişiklerinin kesilmesi işleminin yapıldığı tarihte son 
görev yaptıkları kurum/kuruluş tarafından 1/8/2012 tarihine kadar Sosyal Güvenlik Kurumu’na defa-
aten ödenmesi, 23/4/1999 tarihi ile 14/2/2005 tarihleri arasında tabi oldukları personel mevzuatına 
göre almış oldukları disiplin cezası sonucu memuriyetleri sona erenlerden, 22/6/2006 tarihli ve 
5525 sayılı Kanun uyarınca haklarında verilmiş disiplin cezaları bütün sonuçları ile ortadan kaldı-
rılanların; memuriyetlerinin sona erdiği tarih ile 22/06/2006 tarihleri arasında açıkta geçirdikleri 
süreler fiilen çalışılmış sayılması ve bu sürelere ilişkin derece ve kademe ilerlemeleri ilgili mevzuata 
göre yapılarak emeklilik sürelerinin hesabında ve kazanılmış hak aylığında dikkate alınması, 

Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerine Bir Derece Verilmesi: 

15.1.2005 tarihinden sonra  göreve başlayan kamu görevlileri ile anılan tarihten sonra emekli, adî 
malûllük, vazife malullüğü aylığı bağlananlar ile dul ve yetim aylığı alanlara 1 derece verilmesi,

Emeklilik Tazminatı : 

375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1/d maddesi kapsamındaki tazminatın ödenmesinde 
esas alınan gösterge rakamının 18.130 olarak uygulanması,

Fazla Çalışma Ücreti

Fazla çalışmaların aşağıdaki gibi ödenmesi,
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A-SAAT BAŞI FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ:  

MEVCUT DURUM 2012 YILI 2013 YILI

1,35 TL                                   4 TL 5 TL

1,43 TL             5 TL 6 TL

2,35 TL                                   7 TL 9 TL

5,70 TL 15 L 20 L

Fazla çalışma karşılığında ödenecek ücretin, fazla çalışma kapsamındaki bütün süreler dikkate alı-
narak ödenmesi, fazla çalışma karşılığında ödenecek ücretin, gün ve/veya saat sayısı ile sınırlanma-
ması, Kamu görevlilerine istekleri dışında haftada 10 saatten fazla çalışma yaptırılmaması,

Dini Bayram İkramiyesi: 

Kamu görevlilerine, Ramazan ve Kurban bayramlarında, bayram öncesi ödenen maaşlarıyla birlikte 
en yüksek devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) 2 katı tutarında bayram ikramiyesi ödenmesi, 

Ek Ödemeyle İlgili Hükümler: 

375 sayılı KHK’nin eki I Sayılı Cetvel’de yer verilen, Kadroları Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık 
Hizmetleri Sınıfında yer alan personel, Eğitim-Öğretim Hizmetleri Sınıfında ve Kadroları Din Hiz-
metleri Sınıfında yer alan personel ile Aylıklarını 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa göre 
alanlara ekte sunulan oranlar üzerinden ek ödeme ödenmesi, 375 sayılı KHK’nin eki I Sayılı Cetvelin 
“399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname eki (II) sayılı cetvele dahil pozisyonlarda istihdam edilen 
sözleşmeli personelden (527 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 31 inci maddesine göre ücretle-
ri belirlenen sözleşmeli personel dahil);” başlıklı bölümünde yer alan unvanlar ve unvanlar itibarıyla 
yararlanılacak ek ödeme oranların ekte sunulan şekilde uygulanması, Sivil savunma uzmanlarının ek 
ödeme oranlarının 50 puan arttırılması, teknik hizmetler sınıfına dahil kadrolarda görev yapanların 
mevcut ek ödeme oranlarının 10 puan arttırılması ve Ek ödemelerin emekli maaşında ve emekli 
ikramiyesi hesabında dikkate alınması,

Özel Hizmet Tazminatı Dâhil Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Hükümler: 

Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar kapsamındaki özel hizmet tazmi-
natı oranlarının, 657 sayılı Kanunun 152’nci maddesinde belirtilen üst oranlar dikkate alınmaksızın 17 
puan arttırılması, II. Sayılı Cetvelin F. Sağlık Hizmetleri başlıklı bölümünün 5’nci ve 6’ncı sırasındaki 
özel hizmet tazminatı oranlarının 25 puan, III. Sayılı Cetvelin A. Eğitim-Öğretim Hizmetleri Tazmina-
tı bölümünün 1’inci sırasının (a) bendindeki özel hizmet tazminatı oranlarının 50 puan, 

III. Sayılı Cetvelin B. Din Hizmetleri Tazminatı bölümünün (ç) bendindeki özel hizmet tazminatı 
oranlarının 25 puan, Sivil savunma uzmanlarının özel hizmet tazminat oranlarının 50 puan ve Genel 
İdari Hizmetleri Sınıfında şef kadrosunda bulunanların özel hizmet tazminatı oranlarının10 puan ar-
tırılması. Kariyer hizmetine ilişkin unvanlarıyla ilgili kadrolarda görev yaparken Genel İdare Hizmet-
leri sınıfına dâhil müdür ve daha üst unvanlı kadrolara atananların, kariyer unvanları için öngörülen 
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özel hizmet tazminatının daha yüksek olması halinde kariyer unvanları için öngörülen özel hizmet 
tazminatından yararlanmaları, Avukatlık Hizmetleri Sınıfında görev yapan personelin özel hizmet 
tazminatı oranlarının, derece yönüyle ayırım yapılmaksızın 160 olarak uygulanması, 

Aylık Gösterge Tablosu ve Derece Yükselmesi: 

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi kurumların kadrolarında bulunan personelin aylık gös-
terge rakamı, hizmet sınıfları itibarıyla ayırım yapılmaksızın derece ve kademelerine göre ekte 
sunulan tabloda belirtilen rakamlar olarak belirlenmesi,  kamu görevlilerinin 657 sayılı Kanunun 
43’üncü maddesindeki tabloya göre belirlenen mevcut aylık göstergeleri ile derece ve kademeleri-
nin uyarlanmasında, 657 sayılı kanunun ilgili hükümleri ve sair mevzuat çerçevesinde hizmet yılına 
bağlı olmaksızın edinilen derece ve kademeler ayrıca dikkate alınmak kaydıyla her hizmet yılı için 
bir kademe her üç hizmet yılı için bir derece verilmek suretiyle bulunacak derece ve kademe ile kar-
şısındaki aylık gösterge rakamının esas alınması, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na kadroların-
da bulunanların öğrenim durumlarına göre giriş ve yükselebilecek derece ve kademelerinin ekteki 
tabloya göre belirlenmesi ve 1’inci derece 4’üncü kademeye kadar yükselebilmelerinin sağlanması, 

Tazminat Yansıtma Oranları: 

Kamu görevlilerinin emekli keseneklerine yansıtılacak tazminat yansıtma oranları; 

EK GÖSTERGE TAZMİNAT YANSITMA ORANI(%)

8.400 ve yukarısı %240

7.600 (dahil)-8.400 (hariç) %200

6,400 (dahil)-7.600 (hariç) %180

4.800 (dahil)-6.400 (hariç) %150

3.600 (dahil)-4.800 (hariç) %145

2.200 (dahil)-3.600 (hariç) %120

Diğerlerinde %80

şeklinde uygulanması, 

Ek Gösterge Oranları: 

657 sayılı Kanuna ekli I Sayılı Cetvelde belirtilen mevcut ek gösterge oranlarının, 600 puan art-
tırılması, yardımcı hizmetler sınıfında bulunan personel, aşağıdaki tabloda belirtilen ek gösterge 
oranlarından yararlandırılması,

1 2200 5 900

2 1600 6 800

3 1200 7 500

4 1100 8 450
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Yüksek Öğretim Personel Kanunu Üniversite Ödeneği Oranları: 

2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu’nun 12’nci maddesi gereğince ödenen üniversite öde-
neğinde aşağıdaki tabloda gösterilen oranların uygulanması,

AKADEMİK UNVANI 
ÖDENEK 
ORANI

1) Profesörlerden Rektör, Rektör Yardımcısı, Dekan, Dekan Yardımcısı, Yüksekokul 
Müdürü olanlar ile Profesör kadrosunda üç yılını tamamlamış bulunanlara

%  295’i, 

2) Diğer Profesör kadrosunda bulunanlara %  265’i, 

3) Doçent kadrosunda bulunanlara %  225’i, 

4) Yardımcı Doçent kadrosunda bulunanlara %  215’i 

5) Diğer Öğretim elemanlarından; 

a) Birinci dereceden aylık alanlara % 180’İ, 

b) İkinci dereceden aylık alanlara % 167’si, 

c) Üçüncü dereceden aylık alanlara % 160’ı, 

d) Dördüncü ve beşinci dereceden aylık alanlara % 154’ü, 

e) Diğer derecelerden aylık alanlara % 148’i,

10/2/1954 Tarihli Ve 6245 Sayılı Harcırah Kanunu Hükümleri Uyarınca Verilecek Gündelik ve Taz-
minat Tutarları İle Sağlık Uygulama Tebliği Uyarınca Ödenecek Gündelik ve Yol Masrafları ve Bu 
Konulara İlişkin Esaslar: 

Kamu görevlilerine 6245 sayılı Harcırah Kanunu kapsamında ödenmesi gereken gündelikler ve taz-
minat tutarları ile 5510 sayılı Kanun kapsamında yürürlüğe konulan Sağlık Uygulama Tebliği kap-
samında ödenmesi gereken gündelik ve yol masraflarının, aşağıdaki tabloda belirtilen tutarlar esas 
alınarak ödenmesi, 
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2012 2013 

Kadro, Unvan, Ek Gösterge ayırımı yapılmaksızın 
bütün kamu görevlileri için

45,00 50,00

Arazi Üzerinde Çalışanlara 6245 sayılı Kanunun 50’nci maddesi 
kapsamında ödenen tazminat (6245 S.K 50’nci maddenin 1, 2, 3, 4 ve 
5 inci bentlerinde yer alan personel)

15,00 20,00

SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ KAPSAMINDAKİ GÜNDELİKLER 45,00 50,00

SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ KAPSAMINDA ÖDENECEK YOL MASRAFI
Gerçek 
tutar

Gerçek 
tutar

399 Sayılı KHK’ye Tabi Kamu Görevlilerinin Ücretlerine ve Diğer Haklarına İlişkin Hükümler:

22/01/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (II) sayılı cetvele dahil pozis-
yonların temel ücret gruplarının, Sözleşmeli Personel Pozisyonlarına Ait Temel Ücret Grupları Tab-
losu’nda gösterildiği şekilde düzenlenmesi, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarında 399 
sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (II) sayılı cetvele dahil pozisyonlarda çalışan sözleşmeli 
personelin YÜKSEK PLANLAMA KURULU’NUN 2011/T-20 sayılı kararındaki temel ücretlerinin; 2012 
dönemi için %16, 2013 dönemi için, 31/12/2012 tarihindeki temel ücretin esas alınmasıyla %14 ora-
nında artırılması, kamu iktisadi teşebbüslerinde çalışan sözleşmeli personelin mevcut sözleşme üc-
retlerinin; 2012 dönemi için %16, 2013 dönemi için, 31/12/2012 tarihindeki temel ücreti esas alınarak 
%14 oranında artırılması, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarında 399 sayılı KHK’nin eki I 
ve II Sayılı Cetvele tabi personele, 15 Ocak ve 15 Temmuz tarihlerinde birer maaş tutarında ikramiye 
ödenmesi,

Kefalet Sandığı Giriş Ve Aylık Aidatı: 

5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I) ve (II) sayılı cetvellerde yer alan kamu 
idareleri ile bu idarelere bağlı döner sermayeli kuruluşlarda para, menkul kıymet ve ayniyatı alıp 
veren ve elinde tutan kamu görevlilerinden, 2489 sayılı Kefalet Kanunu kapsamından giriş ve aylık 
aidatı kesilmemesi, 

ARFF Memurları İle İtfaiye (Yangın Söndürme) Hizmetlerini Yürüten Personel: 

657 sayılı Kanuna tabi kurumlar ile diğer personel kanunlarına tabi kurumlarda itfaiye (yangın sön-
dürme)  hizmetlerini yürüten kamu görevlileri ile 399 sayılı KHK kapsamındaki kurum ve kuruluş-
larda aynı hizmetleri yürüten (ARFF memurları dahil) personel ile şoför unvanlı kadrolarda görev 
yapan personelin Genel İdare Hizmetleri Sınıfı kapsamına geçirilmesi,  

Sınav Başvuru ve İtiraz Ücretleri: 

Kamu görevlilerinden, mesleki yeterliklerinin tespitine, görevde yükselme ve unvan değişikliğine 
yönelik olarak gerçekleştirilen sınavlar başvurmaları, katılmaları ve sınav sonuçlarına itiraz başvuru-
su yapmaları nedeniyle herhangi bir ücret talep edilememesi,



140

Hizmet Teşvik Primi: 

İstihdam türleri ve tabi oldukları personel mevzuatı yönüyle ayırım yapılmaksızın, farklı istihdam 
türlerinde ve personel kanunlarına tabi olarak geçirdikleri hizmet süreleri birlikte değerlendirilmek 
suretiyle kamu görevlilerine; hizmet süresi, göz önüne alınarak en yüksek Devlet Memuru aylığının 
(ek gösterge dahil) brüt tutarı üzerinden aşağıdaki tabloda belirtilen oranlarda hizmet teşvik primi 
ödenmesi,

HİZMET SÜRESİ HİZMET TEŞVİK PRİMİ ORANI
5 YIL %100
10 YIL %200
15 YIL %300
20 YIL %400
25 YIL %500
30 YIL %600
35 YIL %700

Ödenecek hizmet teşvik primi tutarlarının; Kadın kamu görevlilerine %25, Engelli kamu görevlileri-
ne, engellilik oranları yönüyle ayırım yapılmaksızın %40 artırımlı ödenmesi, 

657 Sayılı Kanunun 4/C Maddesi Kapsamında 
(Geçici Personel Statüsünde İstihdam Edilen Personel: 

Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki Geçici Mahiyetteki İşleri Yürütmek Üzere Geçici Personel İstihdamı 
ve Bu Personele Ödenecek Ücretler Hakkında Karar kapsamında bulunan kamu görevlilerinin toplu 
sözleşmenin imzalandığı tarihteki ücretlerinin 01/01/2012 tarihinden geçerli olmak üzere net 200 
TL arttırılması,  657 sayılı Kanunun 4/C maddesi kapsamında istihdam edilen kamu görevlilerinin, 
mali yılın tamamında istihdam edilmesi ve yürüttükleri görevin devam etmesi halinde istihdamları-
na devam edilmesi, 657 sayılı Kanunun 4/C maddesi kapsamında istihdam edilen kamu görevlileri-
nin; 657 sayılı Kanunun 4/a maddesi kapsamında istihdam edilen kamu görevlilerinin yararlandığı, 
aile yardımı, yemek yardımı, ulaşım yardımı, kreş yardımı, doğum yardımı, ölüm yardımı, evlenme 
yardımı ve giyecek yardımı ile benzeri sosyal hak ve yardımlardan emsali kamu görevlilerine uy-
gulanan usul ve esaslar doğrultusunda eşit miktarda yararlanmalarının sağlanması, 4/C’li kamu 
görevlilerinin istihdamlarına esas sözleşmelerin damga vergisinden muaf tutulması, kadrolu kamu 
görevlilerinin yararlandığı izin haklarından faydalandırılmaları, 4/C’li kamu görevlilerinden emekliye 
ayrılanlara 375 sayılı KHK’nin 1/d maddesi kapsamındaki tazminat ödenmesi, 657 sayılı Kanunun 
4/C maddesi kapsamında istihdam edilen kamu görevlilerinin istekte bulunmaları halinde 1/1/2013 
tarihi itibarıyla başkaca bir işleme gerek kalmaksızın 657 sayılı Kanunun 4/A maddesi kapsamın-
daki kadrolara atanmış sayılmaları,   657 Sayılı Kanunun 4/C maddesi kapsamında geçici personel 
statüsünde geçirilen hizmet sürelerinin, kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespitinde 
ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu uyarınca ödenecek emekli ikramiyesine 
esas toplam hizmet sürelerinin hesabında değerlendirilmesi,
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657 Sayılı Kanunun 4/B Maddesi İle Diğer Personel Kanunlarına Göre Sözleşmeli Personel 
Statüsünde İstihdam Edilen Personel: 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası, 4924 sayılı Kanun, 5393 
sayılı Belediye Kanunu’nun 49’uncu maddesi, 2954 sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunu’nun 
49’uncu maddesi, 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunu’nun 
30 uncu maddesi, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu uyarınca sözleşmeli personel pozisyonlarında 
çalışan kamu görevlilerinin, görev yaptıkları kurumun kuruluş kanunları uyarınca sözleşmeli per-
sonel pozisyonlarında çalışan kamu görevlileri ile 399 sayılı KHK’nin eki II Sayılı Cetvelde belirtilen 
unvanlarda sözleşmeli statüde çalışan kamu görevlilerinin, kurum ve kuruluşların merkez ve taşra 
teşkilatları ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda ve bağlı iştiraklerde çalışmak yönüyle 
ayırım yapılmamak ve istekleri olmak kaydıyla başkaca bir işleme gerek kalmaksızın 657 sayılı Ka-
nunun 4/A maddesi kapsamındaki memur kadrolarına atanmaları,  

Kamu Konutlarından Yararlanma Hakkı ve Kamu Konutları Ücreti: 

Kamu kurum ve kuruluşları merkez ve taşra teşkilatı birimlerinin Kamu Konutları Yönetmeliği kapsa-
mında uhdelerinde bulunan kamu konutların, (hizmet tahsisli konutlar dikkate alınmaksızın) %80’ini 
sıra tahsisli konut kapsamında tahsis edilmesi, 399 sayılı KHK’ye personelden yararlandıkları kamu 
konutunun aylık kira bedelinin, Katma Değer Vergisinden istisna tutulması, 

İşçi Statüsünde Geçirilen Sürelerin Kazanılmış  
Hak Aylığı ve Emekli Keseneğine Esas Aylıkta Değerlendirilmesi:

Kamu görevlilerinin işçi statüsünde geçirdikleri hizmet sürelerinin tamamının, çalışan süre ve söz 
konusu sürenin kamu veya özel sektör kuruluşlarında geçip geçmediği gibi hususlar yönüyle her-
hangi bir ayırım yapılmaksızın kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespitinde ödenecek 
emekli ikramiyesine esas toplam hizmet sürelerinin hesabında değerlendirilmesi,

Kalkınmada Öncelikli Yörelerde Geçen Çalışma Süreleri İle Disiplin Cezası Almaksızın 
Geçirilen Süreler İçin İlave Bir Kademe Verilmesi:

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 64’üncü maddesinin 3’üncü fıkrasındaki ilave bir kademe 
verilmesi hakkından, “mecburi olarak sürekli görevle atanma” şartı aranmaksızın madde içeriğin-
deki diğer şartları taşıyan bütün kamu görevlileri yararlanması, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanu-
nu’nun 64’üncü maddesinin 3’üncü fıkrasındaki ilave bir kademe verilmesinde aranan iki yıl görev 
yapma şartının, engelli-özürlü kamu görevlileri bakımından bir yıl olarak uygulanması, kamu görev-
lilerine disiplin cezası almaksızın geçirdikleri her dört yıl için ilave bir kademe verilmesi,  

Disiplin Cezalarına Bağlı Olarak Mali ve Sosyal Haklarda Kesinti: 

Kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarından, aylıktan kesme ve maaş kesimi gibi doğrudan mali 
ve sosyal haklarda kesinti yapılması yaptırımı öngören disiplin cezası uygulamaları hariç disiplin 
cezası nedeniyle herhangi bir kesinti yapılmaması

Aday Devlet Memurları Hakkındaki Disiplin Hukuku Uygulamaları: 

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında aday devlet memuru statüsündeki kamu görevli-
leri hakkında, 657 sayılı Kanun ve disiplin hukuku yönünden tabi oldukları özel kanun hükümlerinde 
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işlemiş oldukları fiilleri ve disiplin cezasını gerektiren halleri için öngörülen disiplin cezası dışında 
bir cezaya hükmedilmemesi, 

Ödüllendirme Esaslar ve Ödül Tutarı: 

Görevli oldukları kurumlarda olağanüstü gayret ve çalışmaları ile emsallerine göre başarılı görev 
yapmak suretiyle; kamu kaynağında önemli ölçüde tasarruf sağlanmasında, kamu zararının oluş-
masının önlenmesinde ve önlenemez kamu zararlarının önemli ölçüde azaltılmasında, kamusal fay-
da ve gelirlerin beklenenin üzerinde artırılmasında veya sunulan hizmetlerin etkinlik ve kalitesinin 
yükseltilmesinde somut olaylara ve verilere dayalı olarak katkı sağladıkları tespit edilen memurlara, 
merkezde bağlı veya ilgili bakan, illerde valiler, ilçelerde kaymakamlar tarafından başarılarının nite-
liğine göre “başarı belgesi” ya da “üstün başarı belgesi” verilmesi, başarı belgesi verilen kamu gö-
revlilerine, belgenin düzenlediği tarihi takip eden ayda maaşıyla birlikte en yüksek devlet memuru 
aylığının (ek gösterge dahil) iki katı tutarında başarı ödülü verilmesi, üstün başarı belgesi verilen 
kamu görevlilerine, belgenin düzenlediği tarihi takip eden ayda maaşıyla birlikte en yüksek devlet 
memuru aylığının (ek gösterge dahil) dört katı tutarında üstün başarı ödülü verilmesi,  

İstihdam Fazlası Olarak Belirlenen Personel İle Kadrosu Kaldırılan Devlet Memurlarının 
Durumlarına Uygun Kadrolara ve Diğer Kurumlara Nakilleri:

657 sayılı Kanunun 91’inci maddesi kapsamında kadroları kaldırılan devlet memurları ile özelleştir-
me kapsam ve programlarında bulunan kamu iktisadi teşebbüsleri ile bağlı ortaklıklarında görev 
yapan ve istihdam fazlası olarak belirlenen kamu görevlilerinden isimleri diğer kamu kurum ve 
kuruluşlarına atanmak üzere Devlet Personel Başkanlığına bildirilenlerin nakillerinin, öğrenimleri ve 
unvanları itibarıyla atanabilecekleri hizmet sınıfına dahil kadro ve unvanlara yapılması, 

Dava ve Takipler İçin Öngörülen Vekalet Ücretinin Dağıtımı Ücreti: 

659 sayılı KHK’nin 14’üncü maddesi kapsamında kamu görevlisi statüsündeki avukatlara ödenecek 
vekâlet ücreti tutarının üst sınırının; (60.000) gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan 
katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak aylık brüt tutarının oniki katı olması, 

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Statüsünde İstihdam Edilenlerin Memur Statüsüne Geçirilmesi

Kamu kurum ve kuruluşları ve bunlara bağlı döner sermaye işletmelerinde bu toplu sözleşmenin 
imzalandığı tarihte görevlerine devam ediyor olmaları kaydıyla 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında 
daimi statüde çalışanlardan, yükseköğrenim görmüş olup kamu görevlisi sıfatıyla da yürütülen iş-
lerde görev yapanların, bu sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 6 ay içerisinde kurumlarına 
yazılı olarak istekte bulunmaları halinde işçi statüsünde yürüttükleri görevlere karşılık gelen memur 
kadrolarına atanmaları, 

Kamu Görevlilerinin Anayasal Haklarını Kullanması ve Teminat Altına Alınması: 

Kamu görevlilerine, görevleri sırasında ve görevleri nedeniyle;

Düşünce ve kanaat hürriyeti, Düşünceyi açıklama hürriyeti, din ve vicdan hürriyeti, İbadet hürriyeti, 
Siyaset (Seçme-Seçilme) Hakkı, Çalışma Hakkı, Örgütlenme, (Sendika üyeliği, toplu sözleşme ve 
grev hakkı)Toplantı ve gösteri yürüyüşü konularında hakkın özüne dokunan herhangi bir sınırlama 
uygulanmaması, 
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Yaş Şartı Aranmaksızın Emekli Olabilecek Kamu Görevlileri: 
Tam emekli aylığı bağlanması için gereken hizmet süresini tamamlamış olan kamu görevlilerinin, 
ilgili mevzuatında belirtilen yaş şartı hükmü uygulanmaksızın emekliye ayrılabilmesi,

Disiplin Cezalarının Affı:
Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla basit veya nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, do-
landırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet 
kırıcı suçlar veya istimal ve istihlâk kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara 
fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçları sebebiyle görevleriyle sürekli olarak ilişik ke-
silmesi sonucunu doğuran disiplin cezaları ile 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 68 inci 
maddesinin ikinci fıkrasının (e) ve (f) bentlerine göre verilmiş yer değiştirme cezaları ve 69 uncu 
maddesine göre verilmiş meslekten çıkarma cezaları ile emniyet hizmetleri sınıfına dahil personel 
ile çarşı ve mahalle bekçileri hakkında verilen meslekten çıkarma cezaları hariç olmak üzere; kanun, 
tüzük ve yönetmelikler gereğince memurlar ve diğer kamu görevlileri ile bu görevlerde bulunmuş 
olanlar hakkında 14/2/2005 tarihinden bu sözleşmenin imzalandığı tarihe kadar işlenmiş fiillerden 
dolayı verilmiş disiplin cezalarının bütün sonuçları ile affedilmesi, 

Ağız ve Diş Sağlığına İlişkin Teşhis, Tedavi İle Protez Giderleri: 
Kamu görevlilerinin, özel sağlık kurum ve kuruluşları ile serbest çalışan diş hekimlerine yaptırdıkları, 
ağız ve diş sağlığına ilişkin teşhis ve tedavi giderleri ile bu kapsamda ağız ve diş protezlerine ilişkin 
giderlerin, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanması,

Hastaya Refakat: 
Kamu görevlilerinin, bakmakla yükümlü olduğu veya ana-baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden 
birinin hastalığı halinde, hekim tarafından başka sağlık kurumuna sevkinin öngörülmesi ve sevk 
sırasında hastaya refakat öngörülmesi kaydıyla görev yaptığı birimi bilgilendirmek kaydıyla hastaya 
refakat edebilmelerinin sağlanması,

Cenaze Aracı Tahsisi: 
Kamu görevlilerine, kendisinin, eş ve çocukları ile birinci derece kan ve sıhri hısımlarının vefatı halin-
de, kurumları tarafından defnedileceği alana nakli için gerekli aracın ücretsiz olarak tahsis edilmesi, 

Vardiya Tazminatı: 
Vardiyalı çalışan memurlara da vardiya tazminatı ödenmesi, vardiyalı çalışan memurların özel hiz-
met tazminatları ve ek özel hizmet tazminatları ile iş riski ve iş güçlüğü tazminatları %50 artırımlı 
olarak ödenmesi,  

Tabi Afetlerde Yardım Ödeneği ve Avans: 
Doğal afet veya benzeri durumlarda yaşanan bölgelerde görev yapan personele ek ödeme tutarla-
rının, doğal afet veya benzeri durumun gerçekleştiği tarihten itibaren üç ay süreyle bir kat artırımlı 
ödenmesi, Kamu görevlilerine, birinci fıkrada öngörülen durumların varlığı ve talepleri halinde faiz 
işletilmemek ve 48 ayda geri ödenmek kaydıyla maaşlarının 4 katı tutarında avans verilmesi, 

Ağır Hastalık Hallerinde Avans:

Kamu görevlilerine, kendilerinin ve bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinin (eş,çocuk, anne, 
baba ve birinci derece kan ve sıhri hısımlarının), ağır hastalıklarının tedavisinde, organ ve doku 
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nakilleri ile maliyeti yüksek tıp uygulamasını gerektiren teşhis ve tedavi hizmeti gerektiren du-
rumlarda talepleri halinde, faiz işletilmemek ve 48 ayda geri ödenmek kaydıyla maaşlarının 4 katı 
tutarında avans verilmesi,

Sosyal Faaliyetlerde Yardımcı Olma, Yazlık ve Kışlık Sosyal Tesislerden Yararlanma:

Kamu İşvereninin, Konfederasyon veya Sendikaların sendikalı memurlar için yapacakları sosyal  fa-
aliyetlerinde ve üyelerinin sosyal konulardaki ihtiyaçları için önceden izin alınmış olması kaydıyla 
yardımcı olması, salon, araç ve gereçlerden ücretsiz olarak  yararlandırması, Memurların bedenen 
ve ruhen gelişmesini sağlamak amacıyla imkân nispetinde sportif, kültürel ve eğitim faaliyetleri için 
yer ve malzeme temin etmesi, 

İlan Panoları: 

İşyerlerinde; Konfederasyon, Sendika ve ilgili Şubenin ilanlarının asılmasına mahsus sorumluluğu 
Sendikaya ait olmak ve anahtarı Sendika veya Şubede bulunmak üzere kurum tarafında yaptırılmak 
kaydıyla kilitli bir ilan panosunun bulunması,

Sınav Kurulları ve Sınavlar

Kamu kurum ve kuruluşlarına ilk defa alınacaklar hakkında personel istihdamı için gerçekleştirilecek 
sınav kurullarında Toplu Sözleşmenin tarafı Konfederasyonun veya o hizmet kolunda yetkili sendi-
kanın bir temsilcisi bulunması, 

Ücretli İzin: 

Hizmet süresi 1 yıldan 10 yıla (10 yıl dahil) kadar olanlara yılda 20 mesai günü, Hizmet süresi 10 
yıldan yukarı olanlara yılda 30 mesai günü izin verilmesi, Yıllık ücretli iznin memurun isteği halinde 
bütün veya parça parça ve istediği zamanda kullandırılması, Yıl içerisinde izin kullanmayan memu-
run izninin ertesi yıla devretmesi,  Kamu görevlisinin kendisinin ya da çocuğunun evlenmesi halin-
de 10 mesai günü, Eşinin doğum yapması halinde 10 mesai günü babalık izni, Eş ve çocuklarının, 
kendisinin veya eşinin ana, baba ve kardeşlerinin ölümü halinde 10 mesai günü, Kamu görevlisinin 
kendisinin, çocuklarının, ana veya babasının ve kayın hısımlarının tabii afetlere maruz kalması ha-
linde 7 mesai günü, Eşi veya çocukları ile ana ve babasının, kayın hısımlarının ağır bir hastalık veya 
trafik kazasına maruz kalıp, tedavi maksadıyla hastaneye götürülmesi veya yatması halinde tevsik 
edilmek kaydıyla her defasında 3 mesai günü, Çocuklarının sünnetlerinde 1 mesai günü ücretli izin 
verilmesi, Kadın kamu görevlisine doğumunun ilk altı ayında 4 saat, ikinci altı ayında 2 saat olmak 
üzere bebeklerini emzirmeleri için süt izni verilmesi,

Ücretli Mazeret İzni: 

Kamu görevlisine özel veya resmi işlerini takip için talebi halinde yılda 10 mesai günü ücretli maze-
ret izni verilmesi, 

Ücretsiz İzin: 

Kamu görevlilerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 104. ve 105. Maddelerinde belirtilen ücret-
siz izinlerden hariç olmak üzere,  mazeretleri halinde yılda 45 güne kadar ücretsiz izin verilebilmesi,
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Sendikal İzinler: 

Baş temsilciye, temsilcilik görevlerinin gerektirdiği faaliyetlerde bulunabilmesi için; Kamu görevlisi 
sayısı 0-200 kişi olması durumunda haftalık izin süresi (4) saat, Kamu görevlisi sayısı 201-600 kişi 
olması durumunda haftalık izin süresi (5) saat, Kamu görevlisi sayısı 601-1000 kişi olması durumun-
da haftalık izin süresi (6) saat, Kamu görevlisi sayısı 1001-2000 kişi olması durumunda haftalık izin 
süresi (7) saat, Kamu görevlisi sayısı 2000 kişiden fazla olması durumunda  haftalık izin süresi (8) 
saat ücretli izin verilmesi,

İşyerinde Sağlık ve Güvenlik Esasları : 

Kamu İşvereninin, işyerinde çalışanların sağlığını ve iş güvenliğini sağlamak ve korumak için işyeri-
nin büyüklüğünü, işyerinde çalışan kamu görevlisi sayısını, yapılan işin türü ve özellikleri ile ağırlık 
ve tehlikelilik derecesini o yerdeki iklim icaplarını çalışanların yaş ve cinsiyet durumlarını göz önün-
de tutarak iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı hükümleri dairesinde gerekli düzenlemeleri yapmak, her 
türlü önlemi almak gerekli araç ve gereçleri, bu hususta görevli yeteri kadar personeli bulundur-
makla yükümlü olması, 

Yurt Dışına Gönderilecek Memurlar: 

Kamu İşverenince yurt dışına gönderilecek kamu görevlilerine, yurt dışında bulundukları süre zar-
fında; Toplu Sözleşmenin harcırahla ilgili hükümlerine göre yurt dışı geçici görev yolluğu ile gi-
diş-dönüş masrafları ödenmesi,

Yurt İçi Seyahatlerde Uygulamalar: 

Yurt içi seyahatlerde görevli kamu görevlilerinin 600 km üzerindeki mesafelerde ayrım yapılmadan 
uçak seyahatinden faydalandırılması,

Komisyonlarda Sendika Temsilcisinin Bulundurulması: 

Kamu kurumlarında oluşturulan Lojman, ihale, görevde yükselme ve unvan değiştirme sınavlarında, 
spor ve bu gibi komisyonlarda yetkili işyeri kamu görevlileri sendika temsilcisinin yer alması.

I. Dönem (01.01.2012-31.12.2013)  

Kamu Görevlileri Toplu Sözleşme Kazanımları

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’nun, Başkanı, Kamu İşveren Heyeti temsilcisi üyeleri ve Bakanlar 
Kurulu tarafından belirlenen akademisyen üyenin oylarıyla kamu görevlilerinin maaş ve ücretlerine 
2012 yılı için %4+%4, 2013 yılı için %2.5+%2.5 oranında artış yapılması kararı başta olmak üzere 
uyuşmazlığın çözümüne yönelik kararlarına, Memur-Sen’in önerdiği akademisyen üye ve Konfe-
derasyonumuzun iki temsilcisi aracılığıyla karşı çıkıldı ve karara karşı şerhlerimiz ifade edildi. Bu 
itibarla, esasen ve bizatihi toplu sözleşme hakkının en büyük kazanım olduğunu gösteren, ne Kamu 
Görevlileri Hakem Kurulu kararının ne de başka bir iradenin onayı ve kabulü olmaksızın Resmi Ga-
zete’de yayımlanarak yürürlüğe giren, İlk kurulan toplu sözleşme masasında elde edilen 63 kazanım 
şu şekilde sıralanmıştır; 

• Gerçekleşen enflasyon oranı, yapılan yüzdelik zammı aştığı takdirde aradaki fark her 6 ayda bir 
kamu görevlilerine ödenecektir,
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• 01.01.2012 -15.05.2012 dönemine isabet eden toplam fark maaş tutarına gecikme zammı 
ödenecektir,

• Sözleşmeli personele memurlar gibi yemek yardımı yapılacak,

• Emekli olan kamu görevlilerine 375 sayılı KHK uyarınca verilen tazminat tutarı 801 TL’den 901 
TL’ye çıkarılmıştır,

• 4/C statüsünde çalışan personelin çalışma süresi 11 aydan, 11 ay 28 güne çıkarılmıştır. Böylece, bu 
personelin 12 ay üzerinden maaş alması sağlanmıştır,

• KİT’lerde ödenen kıdem ücretine esas süreler yıl yerine ay olarak belirlenmiştir,

• 4/C statüsünde çalışan personele fazla mesai ücreti verilmesi sağlanmıştır,

• İtfaiye ve ARFF memurları Genel İdari Hizmetleri sınıfına geçirilmiştir,

• Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı kuruluşlarda vekâleten yönetici olarak görevlendirilen 
öğretmenlere ek ders ücreti ödenecektir,

• Enformasyon memuru kadro unvanı Turizm araştırmacısı olarak değiştirilmiştir,

• Burs alan ya da devlet tarafından okutulan çocuklar için de aile yardımı ödeneği verilecek,

• Taşınır kayıt kontrol yetkilisi olarak görevlendirilenlere mali sorumluluk zammı puanı uygulanacak,

• Müze araştırmacısı, arşivci, folklor araştırmacısı, kütüphaneci, kitap patologu ve sosyolog unvanlı 
kamu görevlilerine; İş Güçlüğü, İş Riski, Temininde Güçlük ve Mali Sorumluluk Zammı Cetvelinin 
(B) Bölümünün 4 üncü sırasında öngörülen iş güçlüğü ve temininde güçlük zammı puanları ile (E) 
1 inci sırasının (d) bendinde öngörülen tazminat ve ek tazminat oranları uygulanacak,

• Seyyar görev tazminatı ödemesinde il sınırı esas alınacak,

• Hizmet tahsisli kamu konutlarının kapsamı genişletilerek, Mücavir alan sınırları dışında olan baraj, 
santral, maden sahası, fabrika, trafo, gar ve istasyon gibi yerlerde bulunan konutlardan kira 
alınmayacak,

• KİT personeli lojman kirasının yüzde 85’ini ödeyecek,

• Yüksek öğretim kurumları disiplin kurullarında sendika temsilcisi bulundurulacak,

• Doçentlik sınavlarında jüri üyesi olarak görevlendirilenleri ile yardımcı doçent, doçent ve profesör 
atama jürilerinde görev alan öğretim üyelerine akademik jüri ücreti ödenecek,

• Kötü hava şartları vb nedenlerle genel idari izinli sayılan günlerde öğretmenlere o gün alacakları 
tüm ders ve ek ders ücretleri ödenecek,

• Ders dışı eğitim çalışma saatlerine ilişkin sınır yüzde 20 arttırıldı,

• Sınav komisyon üyeliği ve sınav gözcülüğündeki sınırlamalar kaldırıldı,

• MEB merkez ve taşra teşkilatı ile diğer kurumlarda geçici görevlendirilen yöneticilerin ek ders 
ücretleri arttırıldı,

• Rehber öğretmenlere de ek ders ücreti ödenecek,
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• İkili öğretim yapan örgün eğitim kurumları yöneticilerine haftada 2 saat artırımlı ilave ek ders 
ücreti ödenecek,

• Ek ders ücreti, Lisansüstü öğrenim gören öğretmenlerden yüksek lisans yapmış olanlara yüzde 5, 
doktora yapmış olanlara ise yüzde 15 artırımlı olarak ödenecek,

• Öğretim yılına hazırlık ödeneği 600 liradan 700 liraya çıkarıldı,

• İLKSAN üyeliği zorunlu olmaktan çıkarıldı,

• İl eğitim denetmenleri ve denetmen yardımcılarına avans ödenecek,

• Gelir İdaresi Başkanlığı ve SGK’da görev yapan kamu görevlilerime seyahat kartı verilecek,

• Genel, yerel ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde görev alan personele 50 saati geçmemek üzere 5 
kat tutarında fazla çalışma ücreti ödenecek,

• Yataklı tedavi kurumlarındaki ve yatılı sosyal hizmetler kuruluşlarındaki sözleşmeli personel de 
yiyecek yardımından yararlanacak, 

• 112 acil sağlık hizmetleri personelinin performans puanlarına 10 puan fazladan ilave edildi,

• Mesleki üst öğrenimi bitiren sözleşmeli personelin ücreti bir üst pozisyon unvanındakiler gibi 
ödenecek,

• Tabip dışı sağlık personelinin ek ödemeleri aylıklarıyla birlikte ödenecek,

• 2659 sayılı Kanun uyarınca yapılan ek ödemeler her ay aylıklarla birlikte ödenerek, bu şekilde 
yapılan ek ödeme tutarı aynı aya ilişkin yapılacak ek ödeme tutarından mahsup edilecek,

• 112 acil sağlık hizmetlerinde görev yapan (sözleşmeli personel dâhil) personele özellikli birim 
katsayısı üzerinden döner sermaye ödenmesi sağlandı, 

• Sağlık personelinin nöbet ücreti dini bayramlarda yüzde 20 zamlı ödenecek,

• Sağlık personeline yapılacak ek ödeme tutarı, 375 sayılık KHK uyarınca kadro, görev unvanı veya 
pozisyon unvanı itibarıyla belirlenmiş ek ödeme net tutarından az olmayacak,

• Görevi vekâleten yürüten personele yapılacak ek ödeme tutarının belirlenmesinde, vekâlet edilen 
kadroya ilişkin matrah esas alınacak,

• Sağlık hizmetleri sınıfında ek ödemeden yararlanan personelin ek ödeme dahil almış oldukları net 
ödeme tutarı, 375 sayılı KHK uyarınca ek ödemeden yararlanan hizmet sınıfı, kadro veya pozisyon 
unvanı, derece ve kademesi, görev yeri, hizmet yılı ve eğitimi aynı olanların almış olduğu toplam net 
ödeme tutarından az olması halinde aradaki fark, döner sermaye bütçesinden ödenecek,

• TRT’de verici istasyonlarında çalışan personel ile stüdyo ve haber müdürlüklerinde çalışan 
personele süt, yoğurt gibi koruyucu gıda yardımı verilecek. 

• TRT’de TV ve radyo yayını için sabah 06.00’da nöbetine gelen personele kahvaltı verilecek,

• Büyükşehirlerde görev yapan posta dağıtıcısı personele halk otobüslerinde de kullanabilecekleri 
toplu taşıma kartı verilecek. 
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• Tebligat, kayıtlı posta, telgraf, koli-kargo, ödemeli kargo dağıtımını kurum aracıyla yapan personele 
aylık 20 lira ilave ücret ödenecek,

• TRT’de verici istasyonlarında çalışan personele hizmetin gereği giyilmesi gereken giyim yardımı 
yapılacak, 

• Kültür ve sanat hizmetleri kolundaki sanat kurumlarında çalışan sözleşmeli personele 24:00’ten 
sonra yaptırılan fiili fazla çalışma karşılığında fazla çalışma ücretinin 5 katı tutarında fazla çalışma 
ücreti ödenecek,

• Devlet Opera ve Balesi ile Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğüne bağlı orkestra, koro ve topluluklarda 
çalışan sanatçılara hizmet gereği giymesi gereken giyecek yardımı yapılacak,

• Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğündeki arazide çalışan sözleşmeli personele kadastro tazminatı 
ödenecek,

• İLBANK A.Ş. personeline ilişkin YPK kararı 30 gün içerisinde yürürlüğe konulacak,

• DHMİ personeline havacılık tazminatı ödenecek,

• Ulaştırma hizmetlerinde İnsan sağlığını tehdit eden işlerde çalışan personele koruyucu gıda 
yardımı yapılacak,

• TCDD ve bağlı ortaklıklarında çalışanlara aileleriyle birlikte yılda 2 kez ücretsiz seyahat hakkı 
verilecek,

• Orman yangınlarıyla mücadele eden personele koruyucu giyim ve donanım malzemesi verilecek,

• Orman yangınlarına havadan müdahale eden personele her uçuş günü için 62 TL yangın tazminatı 
ödenecek,

• Orman muhafaza memurları, resmi üniformalı bulundukları sürece belediyeler tarafından işletilen 
toplu taşıma araçlarında ücretsiz yararlanacaklar,

• Orman Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında çalışan sözleşmeli personelden orman yangınlarına 
doğrudan müdahale edenlere fazla çalışma ücretinin 5 katı tutarında fazla çalışma ücreti ödenecek,

• Enerji ve madencilik hizmetleri kolundaki tehlikeli işyerlerinde çalışan personele koruyu gıda 
yardımı yapılacak,

• Enerji ve madencilik hizmetleri kolundaki kurum ve kuruluşların fabrika, atölye, laboratuar, yer altı 
ve açık arazi şartlarında görev yapan personele hizmetin gereği görev esnasında giymesi gereken 
koruyucu giyim yardımı yapılacak,

• “Hidroelektrik Santral Projelerinde”  ibaresi “Hidroelektrik Santral Projelerinde ve buna bağlı 
projelerde bilfiil” olarak değiştirildi ve fazla çalışma ücreti kapsamı genişletildi,

• Enerji ve madencilik hizmetleri kolunda çalışan personelin çocukları işçilerde olduğu gibi okul 
servislerinden ücretsiz yararlanacak,

• Dini bayramlarda çalışan imam-hatiplere ve müezzin-kayyımlara 3 kat fazla mesai ödenecek. 

• Musahhihler için derece itibarıyla belirlenmiş olan tazminat oranlarına 25 puan ilave edilecek.
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Toplu Sözleşme Görüşmeleri ve KPDK Süreçleri

Ii. Dönem (01.01.2014-31.12.2015)  

Kamu Görevlileri Toplu Sözleşme Talepleri

2014-2015 dönemine ilişkin toplu sözleşme görüşmelerine Memur-Sen toplu sözleşme masasına iki 
sorumluluğu birden taşımıştır. İlki ilkeli sendikacılık ve örgüt anlayışıyla elde ettiği yetki, ikincisi ise 
yetkiyi elde ettiği andan itibaren, sadece Memur-Sen üyelerinin değil, kamu görevlilerinin tamamı-
nın sorunlarıyla ilgili kendini yetkili görmesi, sorumlu hissetmesi olmuştur. Bu hislerle ve arkasın-
daki güçle yine en çok üyeye sahip konfederasyon olarak genel toplu sözleşme pazarlığını yapmak 
üzere, on bir hizmet kolunun onunda yetkili olarak imza ve itiraz yetkisinin neredeyse tek başına 
Memur-Sen ve bağlı sendikalarına ait olduğu bir pazarlık sürecine başlamıştır.

Toplu sözleşme görüşmeleri öncesi Kamu İşveren Kurulu’na sunacağı tekliflerle ilgili hazırlıkları ay-
lar öncesinde başlatan Memur-Sen, üyelerinden gelen istek ve talepler, uzman kadrolarının etkin 
çalışmaları ve yetkili organlarında yapmış olduğu toplantılar sonucunda tekliflerini belirlemiştir. 
Memur-Sen, toplu sözleşme sürecinde mali, idari, özlük ve sosyal kazanımlar üretmenin yanında 
üyeleri için önemli hedefler de belirlemiştir. Bu hedeflerin başında, sosyal adaletin gerçekleştiril-
mesi, gelir dağılımının sağlanması, angarya benzeri çalışmalara son verilmesi, çalışanların mutlaka 
çalışmalarının karşılığını alması ve kamu görevlilerinin tamamının kadrolu çalışan olması gelmekte-
dir. Memur-Sen Konfederasyonu, genelde kamu görevlilerinin hakları, özelde ise toplu sözleşme sü-
reciyle ilgili önemli kırmızıçizgilerini her platformda dile getirmiştir. 12 Eylül referandumuyla kamu 
görevlilerinin iş güvencesine dokundurtmadan toplu sözleşme düzeninin getirilmesini sağlamış 
olmanın yanına bu kez de kamu görevlilerinin iş güvencesine sahip olmasını, özellikle 4/C statü-
sündeki personelin kadroya geçirilmesini öncelikli hedef haline getirerek iş güvencesi konusundaki 
duyarlılığını ve kararlılığını deklare etmiştir.

Bir ülkenin demokrasisi derinleştikçe ve özgürlük alanları genişledikçe sendikal hakları, sosyal gü-
venlik hakları, ücret hakları da aynı ölçüde artmakta ve gelişmektedir.  Bu çerçevede, Memur-Sen’in 
toplu sözleşme teklifleri içerisinde yer verdiğimiz; kamu görevlilerinin geneliyle ilgili siyaset yasa-
ğının kaldırılması, kadınların,  seçilme/seçme, eğitim ve çalışma haklarına yönelik yasaklara son 
verilmesi bunun için fiilen kaldırdığı ucube 82 model anti demokratik Kılık Kıyafet Yönetmeliği’nin 
hukuken de kaldırılarak darbe ve vesayet çöplüğüne atılmasını taleplerini açıkladığı dönemde ka-
muoyuna duyurmuştur. Örgütlenmeye yönelik sınırlamaların kaldırılmasını, emeklilere, polislere, 
hâkim ve savcılara sendika hakkı verilmesini, kamu görevlilerine savunma hakkı kapsamında grev 
hakkının tanınmasını yine toplu sözleşme teklifleri içerisinde belirtmiştir. Bu çerçevede hazırlanmış 
olduğu toplu sözleşme talepleri şu şekilde sıralanmıştır; 

Aylık Katsayısı: 

31.12.2013 tarihi itibari ile uygulanmakta olan aylık katsayısının; 01.01.2014 tarihinden geçerli olmak 
üzere % 6 oranında artırılması,  Aylık katsayısı 6 aylık dönemlerin sonunda 2014 yılı ikinci altı %6, 
2015 tarihinde ilk altı ay %6, ikinci altı % 6 artırılması,

Sözleşmeli Personelin Ücret Tavanı: 

399 sayılı KHK uyarınca çalıştırılan sözleşmeli personelin ücret tavanının; 01.01.2014 – 01.07.2014 
döneminde 5.500 TL olarak uygulanması,  Bu oranın altı aylık dönemlerde % 6 artırılması,
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Taban Aylığına Seyyanen Zam: 

31.12.2013 tarihi itibari ile geçerli olan taban aylığı tutarının 01.01.2014 tarihinden itibaren 100 TL 
artırılması,  Bu artış 100-TL’nin taban aylığına yansıtılmasıyla gerçekleştirilir. Aylık katsayısı kaynaklı 
artışın bu işlemden sonra gerçekleştirilmesi ve 6 aylık dönemlerin sonunda %6 olarak artış yapıl-
ması,

Yan Ödeme Katsayısı ve Gösterge Rakamları: 

31.12.2013 tarihi itibari ile uygulanmakta olan yan ödeme katsayısı ile yan ödeme gösterge rakamla-
rının 01.01.2014 tarihinden itibaren % 50 artırımlı olarak uygulanması, bu oranın 6 aylık dönemlerin 
sonunda %6 artırılması,

Aylık, Taban Aylık, Yan Ödeme Katsayısı ve Sözleşmeli Personelin Ücret Tavanı İle İlgili 
Ortak Hüküm: 

2014 yılı Haziran ayı endeksinin 2013 yılı Aralık ayı endeksine göre 6 aylık değişim oranının 2014 yılı 
1 inci 6 aylık dönem için %6’yı, 2014 yılı Aralık ayı endeksinin 2014 yılı Haziran ayı endeksine göre 
6 aylık değişim oranının %6’yı, 2015 yılı Haziran ayı endeksinin 2014 yılı Aralık ayı endeksine göre 
6 aylık değişim oranının %6’yı, 2015 yılı Haziran ayı endeksinin 2014 yılı Aralık ayı endeksine göre 
6 aylık değişim oranının %6’yı aşması halinde bu Toplu Sözleşmenin ilgili maddelerinde belirtilen 
katsayı ve tutarlar ile ücret tavanları, 6 aylık dönemlere ilişkin enflasyon rakamının ilave edildiği ayın 
1’inden geçeli olmak üzere aşan kısmı kadar artırılması,

Kıdem Aylığı Gösterge Rakamı: 

Kıdem aylığı gösterge rakamının 100 olarak uygulanması, Kıdem aylığının hesaplanmasında 25 yıl 
sınırlamasının uygulanmaması,

Toplu Sözleşme İkramiyesi; 

En çok üye sahip Konfederasyona bağlı sendikalara üye olan kamu görevlileri ile Kamu Görevlile-
ri Sendikaları Heyeti’nde temsilcisi bulunan sendikalara üye olan kamu görevlilerine %50 artırımlı 
ödenmek kaydıyla; 2014 döneminde; 90 TL, 2015 döneminde; 120 TL Toplu Sözleşme ikramiyesi 
ödenmesi,

Aile ( Eş-Çocuk) Yardımı Ödeneği:

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 202 nci maddesi gereği, her ne şekilde olursa olsun men-
faat karşılığı çalışmayan veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan aylık almayan eşi için 
kamu görevlilerine ödenen eş yardımının; 01.01.2014 tarihinden itibaren 234 TL olarak ödenmesi, 
01.01.2014 tarihi ile 6 aylık dönemler sonunda yapılacak diğer oransal artışlar eş yardımına da uy-
gulanması, çocuk yardımının; 01.01.2014 tarihinden itibaren her çocuk için eşit ödenmek kaydıyla 
50 TL olarak ödenmesi 6 aylık dönemler sonunda yapılacak diğer oransal artışların uygulanması, bu 
yardımlardan 4688 sayılı Kanuna göre kamu görevlisi kapsamında sayılanların da yararlandırılması, 
Kamu görevlilerinin emeklilerine 01.01.2014 tarihinden itibaren 117 TL eş yardımı ve çocuk yardımı 
maaşları ile birlikte ödenmesi, 
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Doğum Yardımı Ödeneği: 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 207’nci maddesi gereği ödenen doğum yardımı ödeneği 
gösterge rakamının 10.000 olarak uygulanması,  Çoğul gebelik halinde çocuk başına doğum yardı-
mı ödenmesi, 

Ölüm Yardımı Ödeneği: 

Ölüm yardımı ödeneğinin Memurun kendisi için,  En Yüksek Devlet Memuru Aylığı’nın 4 katı, Memu-
run eş ve çocukları için En Yüksek Devlet Memuru Aylığı’nın 2 katı olarak ödenmesi,

Kreş Hizmeti –Kreş Yardımı Ödeneği: 

Kamu kurum ve kuruluşlarına ait işyerlerinde, bünyelerinde görev yapan kamu görevlilerinin zo-
runlu eğitim çağına girmemiş çocuklarına yönelik kreş hizmeti sunulması, hizmetin sunul(a)ma-
dığı işyerlerinde görev yapan kamu görevlilerine, kreş hizmetinden faydalanacak her çocuk için; 
01.01.2014 tarihinden itibaren Büyük şehir kapsamındaki illerde 300 TL, diğer illerde 250 TL kreş 
yardımı ödeneğinin ödenmesi, Aylık katsayısındaki artışlar bu tutarlara yansıtılması,   

Evlenme Yardımı Ödeneği: 

Evliliklerinde en yüksek devlet memuru aylığının 5 katı, Çocuklarının evlilikleri halinde; en yüksek 
devlet memuru aylığının 2 katı, tutarında evlenme yardımı ödeneği ödenmesi,  

Ulaşım Yardımı Ödeneği: 

Servis hizmeti sunulmayan kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan kamu görevlilerine fiilen 
görev yaptıkları her gün için için 5 TL ulaşım yardımı yapılması, Ulaşım yardımının, günlük 5 TL’den 
düşük olmamak üzere her ay için kamu görevlisine toplu taşıma hizmetlerinde ücret yerine geçen 
belge veya toplu taşım kartı verilmesi suretiyle de yapılabilmesi,

Yemek Yardımı Ödeneği: 

Yemek servisi hizmeti sunulan kurum ve kuruluşlarda, ( Belediyeler dahil) 4688 sayılı Kanuna göre 
kamu görevlisi kapsamında sayılan kamu görevlilerinin yemek hizmetinden ücretsiz yararlanması,  
Yemek hizmeti sunulmayan kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan kamu görevlilerine aylık-
larıyla birlikte, görev başında geçirdikleri her öğün için 6 TL olmak üzere yemek yardımı ödeneği 
ödenmesi, 

Giyecek Yardımı Ödeneği: 

Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliği kapsamındaki yardımlardan istihdam türüne ba-
kılmaksızın bütün kamu görevlilerinin yararlandırılması, Makam ve görev tazminatı olanlar hariç 
olmak üzere bütün kamu görevlilerine; 2014 yılı için, 100 TL, 2015 yılı için, 125 TL nakdi giyecek 
yardımı yapılması,

Sosyal Yardımların Kapsamı:

İlgili Kanunlarında ve bu toplu sözleşme hükümlerine göre kamu görevlilerinin faydalandığı sosyal 
yardımlar (eş, çocuk, doğum, ölüm ve giyecek yardımı gibi), aylıksız izinli olunan dönemde de 
ödenmeye devam edilmesi,
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Gelir Vergisi Dilimleri: 

Gelir Vergisi Kanunu’nda yer alan gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde kamu görevlileri 
için aşağıdaki tarifelerin esas alınması, 

20.000   TL %10 

40.000   TL                      (20 Bin TL için 2.000 TL) fazlası için %15

100.000 TL                       (40 Bin TL için 5.000 TL) fazlası için                 %20

100.000 TL fazlası           (100 Bin TL için 17.000 TL) fazlası için %25

Muayene - Tedavi Katılım Payı ve Katkı Payları: 

Bakmakla yükümlü oldukları aile fertleri dâhil olmak üzere kamu görevlileri ve emeklilerinden, mu-
ayene katılım payı alınmaması, Kamu görevlileri ile emeklilerinden, bakmakla yükümlü oldukları 
aile fertleri dahil olmak üzere reçete başı ilaç katkı payı ile üç kutuyu aşan ilaçların her kutusu için 
alınmakta olan ilave katkı payı alınmaması,

Emeklilik İkramiyesi: 

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu’nun 89 uncu maddesi gereği kamu görev-
lilerine emekli ikramiyesinin ödenmesinde, 30 yıllık süre sınırlaması uygulanmaması, (ilgili Kanun-
larıyla) birleştirilen hizmet süreleri üzerinden emeklilik, yaşlılık ya da malullük aylığı bağlananlara; 
çalışmalarının karşılığı, emekli ikramiyesi ödenmesi,

Kamu Görevlileri Emeklileri İle İlgili Talepler:

Emekli kamu görevlilerine maaş aldıkları banka tarafından promosyon ödenmesi sağlanmak üzere 
Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından bankalarla protokol imzalanması, Kamu kurumlarının sosyal te-
sislerinden en az % 50 olmak üzere indirim sağlanması, Aynı unvanlı kadro ya da görevden emekli 
olanlar arasında kurum farklılığı kaynaklı emekli maaş farkının giderilmesi hedefi ile düzenleme 
yapılması, düşük olan maaş sahiplerine fark kadar ilave ödeme gerçekleştirilmesi,

Engelli Kamu Görevlilerine İlişkin Talepler:

Engelli kamu görevlilerinin derece artışının 2 yılda bir gerçekleştirilmesi,  Engeli nedeniyle malu-
len emeklilik hakkından yararlanan kamu görevlilerine bağlanacak emekli aylığı tutarının en son 
almakta olduğu maaşın % 85’inden az olmaması, Engelli kamu görevlilerinin gelir vergisi kesintisi 
oranlarının % 50 düşük uygulanması,

Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerine Bir Derece Verilmesi: 

457 sayılı KHK ile 399 sayılı KHK’ya eklenen ek geçici madde, 458 sayılı KHK ile 657 sayılı DMK’ya 
eklenen ek geçici madde ve 459 sayılı KHK ile 926 sayılı TSKPK’na eklenen ek geçici madde hüküm-
leri kapsamında belirtilen (sözleşmeli subay, sözleşmeli astsubay, uzman jandarma ve uzman er-
başlar dahil) ve bu ek geçici maddelerin hükümlerinden yararlanmamış olanlara ve 15.01.2005 tari-
hinden sonra  göreve başlayanlara 1 derece verilmesi,
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Emeklilik Tazminatı: 

375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1/d maddesi kapsamındaki tazminatın ödenmesinde 
esas alınan gösterge rakamının 18.130 olarak uygulanması,

Fazla Çalışma Ücreti: 

Kamu görevlilerine fazla çalışmaları karşılığı 2013 yılı Merkezi Bütçe Kanunu K cetveli III. A ve B 
başlıklardaki kısımların aşağıdaki gibi ödenmesi, ücreti ödenmeksizin fazla çalışma yaptırılmaması 

2014 YILI 2015 YILI

 4 TL  5 TL

5 TL 6 TL

7 TL 9 TL

15 TL  20 TL

Dini Bayram İkramiyesi: 

Kamu görevlilerine, Ramazan ve Kurban bayramlarında, bayram öncesi ödenen maaşlarıyla birlikte 
en yüksek devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) 2 katı tutarında bayram ikramiyesi ödenmesi,  

666 Sayılı KHK ve 399 Sayılı KHK’ye Tabi Personelin Ek Ödemesi:

375 sayılı KHK’nin eki I Sayılı Cetvelde belirtilen ek ödeme oranlarının, hizmet kollarında yetkili olan 
sendikaların konuya ilişkin talepleri doğrultusunda artırılması ve yeniden düzenlenmesi,  Ek ödeme-
lerin, emekli maaşının ve emekli ikramiyesinin hesabında dikkate alınması, 

Özel Hizmet Tazminatı Dahil Devlet Memurlarına Ödenecek, Zam ve Tazminatlara  
İlişkin Karara Dair Hükümler: 

Kariyer hizmetine ilişkin unvanlarıyla ilgili kadrolarda görev yaparken Genel İdare Hizmetleri sınıfına 
dahil müdür ve daha üst unvanlı kadrolara atananların, kariyer unvanları için öngörülen özel hizmet 
tazminatının daha yüksek olması halinde kariyer unvanları için öngörülen özel hizmet tazminatın-
dan yararlandırılması, bu zam ve tazminatların ödenmesinde, aynı Kararın 8 nci maddesinde yer 
verilen “bir takvim yılı içinde kullanılan hastalık izin süreleri toplamının 7 günü aşması halinde, aşan 
günlere isabet eden zam ve tazminatlar %25 eksik ödenir” hükmünün uygulanmaması, 375 sayılı 
KHK’nin eki I Sayılı Cetvelde belirlenen zamların; kalkınmada öncelikle yörelerde görev yapan kamu 
görevlilerinin tamamına % 50 fazlasıyla ödenmesi, 

Aylık Gösterge Tablosu ve Derece Yükselmesi : 

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi kurumların kadrolarında bulunan personelin aylık gös-
terge rakamı, hizmet sınıfları itibarıyla ayırım yapılmaksızın derece ve kademelerine göre aşağıdaki 
tabloda belirtilen rakamların esas alınması, 
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K A D E M E L E R  

Dereceler 1 2 3 4

1 1320 1380 1440 1500

2 1155 1210 1265

3 1020 1065 1110

4 915  950  985

5 835  865  895

6 760  785  810

7 705  720  740

8 660  675  690

9 620  630  645

10 590  600  610

11 560  570  580

12 545  550  555

13 530  535  540

14 515  520  525

15 500  505  510

Personelin derece ve kademeleri, kurum ve kuruluşların kadro cetvellerindeki kadroların karşısında 
gösterilen derece ve kademe dikkate alınmaksızın her yıl için bir kademe her üç yıl için bir derece 
olacak şekilde yükseltilmesi, 
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Tazminat Yansıtma Oranları: 

Kamu görevlilerinin emekli keseneklerine yansıtılacak tazminat yansıtma oranlarının; 

EK GÖSTERGE TAZMİNAT YANSITMA ORANI(%)

8.400 ve yukarısı %240

7.600 (dahil)-8.400 (hariç) %200

6,400 (dahil)-7.600 (hariç) %180

4.800 (dahil)-6.400 (hariç) %150

3.600 (dahil)-4.800 (hariç) %145

2.200 (dahil)-3.600 (hariç) %120

Diğerlerinde %80

şeklinde uygulanması,

Ek Gösterge Oranları: 

657 sayılı Kanuna ekli I Sayılı Cetvelde belirtilen mevcut ek gösterge oranlarının, 600 puan arttırıl-
ması, Yardımcı hizmetler sınıfında bulunan personelin tablodaki ek gösterge oranlarından yararlan-
dırılması

DERECE EK GÖSTERGE ORANI DERECE EK GÖSTERGE ORANI 

1 2200 5     900

2 1600 6     800

3 1200 7     500

4 1100 8     450

10.02.1954 Tarihli ve 6245 Sayılı Harcırah Kanunu Hükümleri Uyarınca Verilecek Gündelik 
ve Tazminat Tutarları İle Sağlık Uygulama Tebliği Uyarınca Ödenecek Gündelik ve Yol 
Masrafları ve Bu Konulara İlişkin Esaslar: 

Kamu görevlilerine 6245 sayılı Harcırah Kanunu kapsamında ödenmesi gereken gündelikler ve taz-
minat tutarları ile 5510 sayılı Kanun kapsamında yürürlüğe konulan Sağlık Uygulama Tebliği kap-
samında ödenmesi gereken gündelik ve yol masrafları, aşağıdaki tabloda belirtilen tutarlar esas 
alınarak ödenir. 
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2014 2015 

Kadro, Unvan, Ek Gösterge ayırımı yapılmaksızın 
bütün kamu görevlileri için

50,00 60,00

 Arazi Üzerinde Çalışanlara 6245 sayılı Kanunun 50 
nci maddesi kapsamında ödenen tazminat (6245 S.K 
50 nci maddenin 1, 2, 3, 4 ve 5 inci bentlerinde yer 
alan personel)

15,00 20,00

SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ KAPSAMINDAKİ 
GÜNDELİKLER

50,00 60,00

SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ KAPSAMINDA 
ÖDENECEK YOL MASRAFI

Gerçek tutar Gerçek tutar

6245 sayılı Harcırah Kanunu kapsamında ödenen konaklama ücretinin ödenmesinde 10 günlük süre 
sınırlaması uygulanmaması, Kamu görevlilerine, istihdam türene bakılmaksızın ilk atamalarında, 
atama türüne bakılmaksızın sürekli görev yolluğu ödenmesi, Bölge müdürlüğü veya il müdürlüğü 
bünyesinde görev yapan kamu görevlilerine, bölge ve il müdürlüğü hizmet binalarının bulunduğu 
yerleşim yeri dışına Çıkmaları halinde gündelik ve yol masrafı ödenmesi,

399 Sayılı KHK’ye Tabi Kamu Görevlilerinin Ücretlerine ve Diğer Haklarına İlişkin Hükümler:

22/01/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (II) sayılı cetvele dahil po-
zisyonların temel ücret gruplarının, Sözleşmeli Personel Pozisyonlarına Ait Temel Ücret Grupları 
Tablosu’nda gösterildiği şekilde düzenlenmesi, YÜKSEK PLANLAMA KURULU’NUN 2011/T-20 sayılı 
kararı kapsamında bulunan kurum ve kuruluşlarda çalışan 399 sayılı KHK’nin eki I ve II Sayılı Cetvele 
tabi personelden, daha üst unvan ve pozisyondaki görevlere vekalet edenlere, geçici veya tedviren 
görevlendirilenlere; ücretlerinde bir azalma oluşturmaması kaydıyla vekalet ettikleri, geçici veya 
tedviren görevlendirildikleri kadro ve pozisyona ait mali ve sosyal hakların ödenmesi, Özelleştirme 
kapsam ve programlarında bulunan kamu iktisadi teşebbüsleri ile bağlı ortaklıklarında görev yapan 
ve istihdam fazlası olarak belirlenmeyen bu madde kapsamındaki personel, yazılı istekte bulunması 
kaydıyla istihdam fazlası personel olarak belirlenenlerin yararlandığı haklardan faydalandırılması, 
Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarında çalışan 399 sayılı HKH eki II sayılı Cetvele tabi 
personel, istekleri bulunması ve görev yaptıkları kurum/kuruluş tarafından muvafakat verilmesi 
kaydıyla diğer personel kanunlarına tabi kurum ve kuruluşlara naklen atanabilmesi, Kamu iktisadi 
teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarında (özelleştirme kapsam ve programında olanlar dahil) 399 sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (II) sayılı cetvele dahil pozisyonlarda çalışan sözleşmeli perso-
nel ile Sümer Holding’de 527 sayılı KHK’nın 31’inci maddesine istinaden istihdam edilen sözleşmeli 
personelin ücretlerinde, sözleşmeli personelin dahil olduğu gruba ait en düşük ve en yüksek temel 
ücret miktarları arasında kalınması kaydıyla, görevin niteliği ve önemi, görev yerinin özelliği, perso-
nelin eğitim düzeyi ve hizmet süresi, görevde yükselme yönetmeliğine göre bir üst unvan grubuna 
ait ücret düzeyi gibi hususlar ile kuruluşun hiyerarşik yapısı ve mali imkanları dikkate alınarak yapı-
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lacak ayarlamada, temel ücret ve toplam sözleşme ücret maliyet tutarı üzerinden oran veya miktar 
odaklı bir sınırlama dikkate alınmaması,

Sınav Başvuru ve İtiraz Ücretleri: 

Kamu görevlilerinden, mesleki yeterliklerinin tespitine, görevde yükselme ve unvan değişikliğine 
yönelik olarak gerçekleştirilen sınavlara başvurmaları, katılmaları ve sınav sonuçlarına itiraz başvu-
rusu yapmaları nedeniyle herhangi bir ücret talep edilmemesi, sınavların merkezi sistemle Devlet 
Personel Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Merkezi ve ÖSYM gibi kurumlar 
tarafından yapılması halinde, sınava ilişkin bütün giderlerin (başvuru ücreti dahil sınavla ilgili bütün 
ücretler) kamu görevlisinin görev yaptığı kurum tarafından ödenmesi,

Hizmet Teşvik Primi:  

İstihdam türleri ve tabi oldukları personel mevzuatı yönüyle ayırım yapılmaksızın, farklı istihdam 
türlerinde ve personel kanunlarına tabi olarak geçirdikleri hizmet süreleri birlikte değerlendirilmek 
suretiyle kamu görevlilerine; hizmet süresi, göz önüne alınarak en yüksek Devlet Memuru aylığının 
(ek gösterge dahil) brüt tutarı üzerinden aşağıdaki tabloda belirtilen oranlarda hizmet teşvik primi 
ödenmesi

HİZMET SÜRESİ HİZMET TEŞVİK PRİMİ ORANI

5 YIL %100

10 YIL %200

15 YIL %300

20 YIL %400

25 YIL %500

30 YIL %600

35 YIL %700

657 Sayılı Kanunun 4/C Maddesi Kapsamında 

(Geçici Personel Statüsünde İstihdam Edilen Personel): 

Bakanlar Kurulu kararı eki“Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki Geçici Mahiyetteki İşleri Yürütmek Üze-
re Geçici Personel İstihdamı ve Bu Personele Ödenecek Ücretler Hakkında Karar” kapsamındaki 
kamu görevlileri ve 657 sayılı Kanun’un 4/C maddesi kapsamında istihdam edilen kamu görevlileri, 
istekte bulunmaları halinde 01.01.2014 tarihi itibarıyla başkaca bir işleme gerek kalmaksızın 657 
sayılı Kanun kapsamındaki kadrolara atanmış sayılmaları, bu düzenleme yapılıncaya kadar bu fıkra 
kapsamında bulunan personele aylık katsayısında yapılan artış yanında; 01.01.2014 tarihinden ge-
çerli olmak üzere 200-TL seyyanen zam,01.07.2014 tarihinden geçerli olmak üzere 200-TL seyyanen 
zam uygulanması, 
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Kamu Konutlarından Yararlanma Hakkı Ve Kamu Konutları Ücreti : 

Kamu kurum ve kuruluşları merkez ve taşra teşkilatı birimlerinin Kamu Konutları Yönetmeliği kap-
samında uhdelerinde bulunan kamu konutlarının, (hizmet tahsisli konutlar dikkate alınmaksızın) 
%80’ini sıra tahsisli konut kapsamında tahsis edilmesi, 399 sayılı KHK’ye personelden yararlandık-
ları kamu konutunun aylık kira bedelinin, Katma Değer Vergisinden istisna tutulması, 29.05.2012 
tarihli Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararının 15 inci maddesindeki hükmünün uygulanmasına 
devam edilir. 12.11.2012 tarihli ve 6360 sayılı Kanun kapsamında Büyükşehir belediyelerinin sınırları-
nı il sınırı olarak belirleyen hüküm kamu konutları için uygulanmaması,

İşçi Statüsünde Geçirilen Sürelerin Kazanılmış Hak Aylığı ve  
Emekli Keseneğine Esas Aylıkta Değerlendirilmesi:

Kamu görevlilerinin işçi statüsünde geçirdikleri hizmet sürelerinin tamamı, çalışan süre ve söz ko-
nusu sürenin kamu veya özel sektör kuruluşlarında geçip geçmediği gibi hususlar yönüyle herhangi 
bir ayırım yapılmaksızın kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespitinde ve 5434 sayılı 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu uyarınca ödenecek emekli ikramiyesine esas toplam 
hizmet sürelerinin hesabında değerlendirilmesi,  

Kalkınmada Öncelikli Yörelerde Geçen Çalışma Süreleri İle  
Disiplin Cezası Almaksızın Geçirilen Süreler İçin İlave Bir Kademe Verilmesi:

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 64 üncü maddesinin 3 üncü fıkrasındaki ilave bir kademe 
verilmesi hakkından, “mecburi olarak sürekli görevle atanma” şartı aranmaksızın madde içeriğin-
deki diğer şartları taşıyan bütün kamu görevlilerinin yararlandırılması, 657 Sayılı Devlet Memurları 
Kanunu’nun 64 üncü maddesinin 3 üncü fıkrasındaki ilave bir kademe verilmesinde aranan iki yıl 
görev yapma şartı, engelli-özürlü kamu görevlileri bakımından bir yıl olarak uygulanması, 657 Sayılı 
Kanun hükümlerine göre öğrenim durumları, hizmet sınıfları ve görev unvanları itibariyle azami 
yükselebilecekleri derecelerin dördüncü kademesinden aylık almaya hak kazanan ve son dört yıllık 
süre içinde herhangi bir disiplin cezası almayanların kazanılmış hak aylıkları kadro şartı aranmaksı-
zın bir üst dereceye yükseltilmesi,

Disiplin Cezalarına Bağlı Olarak Mali ve Sosyal Haklarda Kesinti: 

Kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarından, aylıktan kesme ve maaş kesimi gibi doğrudan mali 
ve sosyal haklarda kesinti yapılması yaptırımı öngören disiplin cezası uygulamaları hariç disiplin 
cezası nedeniyle herhangi bir kesinti yapılamaması, Aylıktan kesme ve maaş kesimi gibi disiplin 
cezalarının uygulanmasına bağlı olarak kamu görevlilerinin aylık ve ücretlerinden yapılacak kesinti; 
kamu görevlisinin sadece aylık göstergesi ile maaş katsayısının çarpımıyla bulunacak tutar dikkate 
alınarak uygulanması,

Aday Devlet Memurları Hakkındaki Disiplin Hukuku Uygulamaları: 

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında aday devlet memuru statüsündeki kamu görevlileri 
hakkında, 657 sayılı Kanun ve disiplin hukuku yönünden tabi oldukları özel kanun hükümlerinde işle-
miş oldukları fiilleri ve disiplin cezasını gerektiren halleri için öngörülen disiplin cezası dışında bir ce-
zaya hükmedilememesi, Adaylık süresi içerisindeki kamu görevlileri hakkında göreve devamsızlık ne-
deniyle ilişik kesilmesinde, asli memurluğa atanan kamu görevlileri hakkındaki sürelerin uygulanması,
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Ödüllendirme Esasları ve Ödül Tutarı: 

Görevli oldukları kurumlarda olağanüstü gayret ve çalışmaları ile emsallerine göre başarılı görev 
yapmak suretiyle; kamu kaynağında önemli ölçüde tasarruf sağlanmasında, kamu zararının oluş-
masının önlenmesinde ve önlenemez kamu zararlarının önemli ölçüde azaltılmasında, kamusal fay-
da ve gelirlerin beklenenin üzerinde artırılmasında veya sunulan hizmetlerin etkinlik ve kalitesinin 
yükseltilmesinde somut olaylara ve verilere dayalı olarak katkı sağladıkları tespit edilen memurlara, 
merkezde bağlı veya ilgili bakan, illerde valiler, ilçelerde kaymakamlar tarafından başarılarının nite-
liğine göre “başarı belgesi” ya da “üstün başarı belgesi” verilmesi, Başarı belgesi verilen kamu gö-
revlilerine, belgenin düzenlediği tarihi takip eden ayda maaşıyla birlikte en yüksek devlet memuru 
aylığının (ek gösterge dahil) iki katı tutarında başarı ödülü verilmesi, Üstün başarı belgesi verilen 
kamu görevlilerine, belgenin düzenlediği tarihi takip eden ayda maaşıyla birlikte en yüksek devlet 
memuru aylığının (ek gösterge dahil) dört katı tutarında üstün başarı ödülü verilmesi,

İstihdam Fazlası Olarak Belirlenen Personel İle Kadrosu Kaldırılan Devlet Memurlarının 
Durumlarına Uygun Kadrolara ve Diğer Kurumlara Nakilleri:

657 sayılı Kanunun 91’inci maddesi kapsamında kadroları kaldırılan devlet memurları ile özelleştir-
me kapsam ve programlarında bulunan kamu iktisadi teşebbüsleri ile bağlı ortaklıklarında görev 
yapan ve istihdam fazlası olarak belirlenen kamu görevlilerinden isimleri diğer kamu kurum ve 
kuruluşlarına atanmak üzere Devlet Personel Başkanlığına bildirilenlerin nakillerinin, öğrenimleri 
ve unvanları itibarıyla atanabilecekleri hizmet sınıfına dahil kadro ve unvanlara yapılması, nakle-
dildikleri kadro ve unvana ait mali ve sosyal haklarının parasal karşılığının nakil öncesi yürüttükleri 
görevlerden daha yüksek olması hali hariç olmak üzere nakledildikleri tarihten önce yararlandıkları 
en yüksek oran, gösterge rakamı ve tutarın dikkate alınması ve artışlardan yararlandırılmaları,

Dava ve Takipler İçin Öngörülen Vekalet Ücretinin Dağıtımı Ücreti: 

659 sayılı KHK’nin 14 üncü maddesi kapsamında kamu görevlisi statüsündeki avukatlara ödenecek 
vekalet ücreti tutarının üst sınırının; (60.000) gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan 
katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak aylık brüt tutarının oniki katı olması, 

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Statüsünde İstihdam Edilenlerin Memur Statüsüne Geçirilmesi:

Kamu kurum ve kuruluşları ve bunlara bağlı döner sermaye işletmeleri ile yerel yönetimlerde (ma-
halli idari birlikleri dahil) bu toplu sözleşmenin imzalandığı tarihte görevlerine devam ediyor olma-
ları kaydıyla 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında daimi statüde çalışanlardan, yükseköğrenim görmüş 
olup kamu görevlisi sıfatıyla da yürütülen işlerde görev yapanlar, bu sözleşmenin imzalandığı ta-
rihten itibaren 6 ay içerisinde kurumlarına yazılı olarak istekte bulunmaları halinde işçi statüsünde 
yürüttükleri görevlere karşılık gelen memur kadrolarına atanmaları,  399 Sayılı KHK kapsamındaki 
KİT’ler ile bağlı ortaklıklarında bu sözleşmenin imzalandığı tarih itibarıyla görevlerine devam ediyor 
olmaları kaydıyla 4857 sayılı  İş Kanunu kapsamında daimi statüde çalışanlardan yükseköğrenim 
görmüş olup idari birimlerde çalışan ve 399 sayılı KHK’nın 3/c maddesi kapsamındaki sözleşmeli 
personel ile benzer işleri görenler, bu toplu sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 6 ay içerisinde 
kurumlarına yazılı olarak 399 sayılı KHK’nın 3/c maddesi uyarınca sözleşmeli personel kadrolarına 
atanmak üzere başvurmaları halinde, durumlarına uygun kadrolara başkaca bir işleme gerek kal-
maksızın atanmaları,
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Kamu Görevlilerinin Anayasal Haklarını Kullanmaları ve Teminat Altına Alınması: 

Kamu görevlilerine, görevleri sırasında ve görevleri nedeniyle;

a) Düşünce ve kanaat hürriyeti,

b) Düşünceyi açıklama hürriyeti,

c) Din ve vicdan hürriyeti, 

d) İbadet hürriyeti,

e) Siyaset (Seçme-Seçilme) Hakkı, 

f) Çalışma Hakkı, 

g) Örgütlenme, (Sendika üyeliği, toplu sözleşme ve grev hakkı)

h) Toplantı ve gösteri yürüyüşü 

Konularında hakkın özüne dokunan herhangi bir sınırlama uygulanmaması, Bu hakların kullanımını 
imkânsızlaştıran veya zorlaştıran ya da bu hakların kullanılması halinde ilgililer hakkında disiplin 
cezası verilmesini öngören mevzuat hükümleri uygulanmaması, 

Kamu görevlileri,  “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetlerine Dair 
Yönetmelik” kapsamındaki hükümler başta başörtüsü olmak üzere kılık-kıyafet yasağı sonucu do-
ğuran ve evrensel hukukun, insan onurunun ve temel özgürlüklerin ruhuna aykırı nitelik taşıyan 
hükümlerin uygulanmaması, Kamu görevlilerinin topluma ve değer yargılarına aykırılık oluşturma-
mak ve aşırıya kaçmamak şartıyla özgür tercihleriyle belirledikleri kılık-kıyafetle kamu hizmeti su-
nabilmeleri, Kamu görevlileri emeklileri, emniyet hizmetlerinde görev yapan sivil personel ile polis 
memurları, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği, TBMM gibi kurumlarda görev yapan personel ile 
hâkim ve savcılar dâhil bütün kamu görevlilerinin sendika kurma ve sendikalara üye olma hakkına 
sahip olmaları, 

Disiplin Cezalarının Affı:

Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla basit veya nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, do-
landırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet 
kırıcı suçlar veya istimal ve istihlâk kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara 
fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçları sebebiyle görevleriyle sürekli olarak ilişik ke-
silmesi sonucunu doğuran disiplin cezaları ile 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 68 inci 
maddesinin ikinci fıkrasının (e) ve (f) bentlerine göre verilmiş yer değiştirme cezaları ve 69 uncu 
maddesine göre verilmiş meslekten çıkarma cezaları ile emniyet hizmetleri sınıfına dahil personel 
ile çarşı ve mahalle bekçileri hakkında verilen meslekten çıkarma cezaları hariç olmak üzere; kanun, 
tüzük ve yönetmelikler gereğince memurlar ve diğer kamu görevlileri ile bu görevlerde bulunmuş 
olanlar hakkında 14/2/2005 tarihinden bu sözleşmenin imzalandığı tarihe kadar işlenmiş fiillerden 
dolayı verilmiş disiplin cezalarının bütün sonuçları ile affedilmesi, Türk Silahlı Kuvvetleri personeli 
iken haklarında açılan disiplin soruşturması sonucunda cezayen olmak üzere emekliliğe sevk edilen 
personel hakkında da bu hükmün uygulanması,
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Ağız ve Diş Sağlığına İlişkin Teşhis, Tedavi İle Protez Giderleri: 

Kamu görevlilerinin, özel sağlık kurum ve kuruluşları ile serbest çalışan diş hekimlerine yaptırdıkları, 
ağız ve diş sağlığına ilişkin teşhis ve tedavi giderleri ile bu kapsamda ağız ve diş protezlerine ilişkin 
giderlerin, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanması, 

Hastaya Refakat: 

Kamu görevlilerine, bakmakla yükümlü olduğu veya ana-baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden 
birinin hastalığı halinde, hekim tarafından başka bir sağlık kurumuna sevkinin öngörülmesi ve sevk 
sırasında hastaya refakat öngörülmesi kaydıyla görev yaptığı birimi bilgilendirmek kaydıyla hastaya 
refakat edebilmesi, 

Cenaze Aracı Tahsisi: 

Kamu görevlilerine, kendisinin, eş ve çocukları ile birinci derece kan ve sıhri hısımlarının vefatı halin-
de, kurumları tarafından defnedileceği alana nakli için gerekli aracın ücretsiz olarak tahsis edilmesi,

Vardiya Tazminatı: 

Vardiyalı çalışan memurlara da vardiya tazminatı ödenmesi, Vardiyalı çalışan memurların özel hiz-
met tazminatları ve ek özel hizmet tazminatları ile iş riski ve iş güçlüğü tazminatları %50 artırımlı 
olarak ödenmesi,  Sözleşmeli personelin ise emsali memura göre aynı oranda bu tazminattan fay-
dalandırılması

Tabi Afetlerde Yardım Ödeneği ve Avans: 

Doğal afet veya benzeri durumlarda yaşanan bölgelerde görev yapan personele ek ödeme tutarları, 
doğal afet veya benzeri durumun gerçekleştiği tarihten itibaren üç ay süreyle bir kat artırımlı öden-
mesi, Kamu görevlilerine bu durumların varlığı ve talepleri halinde faiz işletilmemek ve 48 ayda geri 
ödenmek kaydıyla maaşlarının 4 katı tutarında avans verilmesi

Ağır Hastalık Hallerinde Avans:

Kamu görevlilerine, kendilerinin ve bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinin (eş, çocuk, anne, 
baba ve birinci derece kan ve sıhri hısımlarının), ağır hastalıklarının tedavisinde, organ ve doku 
nakilleri ile maliyeti yüksek tıp uygulamasını gerektiren teşhis ve tedavi hizmeti gerektiren du-
rumlarda talepleri halinde, faiz işletilmemek ve 48 ayda geri ödenmek kaydıyla maaşlarının 4 katı 
tutarında avans verilmesi,

Sosyal Faaliyetlerde Yardımcı Olma, Yazlık ve Kışlık Sosyal Tesislerden Yararlanma:

Kamu İşvereninin, Konfederasyon veya Sendikaların sendikalı memurlar için yapacakları sosyal  fa-
aliyetlerinde ve üyelerinin sosyal konulardaki ihtiyaçları için önceden izin alınmış olması kaydıyla 
yardımcı olur, salon, araç ve gereçlerden ücretsiz olarak  yararlandırması, Memurların bedenen ve 
ruhen gelişmesini sağlamak amacıyla imkân nispetinde sportif, kültürel ve eğitim faaliyetleri için 
işverenin yer ve malzeme temin etmesi, 

Sendika Temsilciliği ve İlan Panoları: 

Toplu Sözleşmenin uygulandığı işyerlerinde Sendikanın veya Şubenin talebi halinde Kamu İşvereni-
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nin, sıhhi şartları haiz ve içerisinde masa, sandalye, dosya dolabı, bilgisayar, internet, dâhili telefonu 
bulunan ve çağın gerektirdiği diğer teçhizatları olan, giderleri kurumca karşılanacak bir temsilcilik 
odası tahsis etmesi

Statü, Atama, Yer Değiştirme ve Görevde Yükselme: 

Her memurun ifa ettiği görev unvan, pozisyonda ve görevinin gerektirdiği işte çalıştırılmasının esas 
olması, Her türlü yer değişikliklerinde prensip olarak memurun rızasının alınması, Özel bir bilgi ve 
tecrübeyi gerektiren işlerin, bu nitelikleri haiz olmayan memurlara gördürülememesi, İş ve işyeri 
değişikliğinin hiç bir zaman ceza mahiyetinde olamaması, İş ve işyeri değişikliklerinin yazılı emir ile 
olur ve atamaya yetkili amir tarafından verilmesi,  Kamu görevlilerinin görevde yükselme ve unvan 
değiştirmelerinin sağlanması için, İlgili kurumlar tarafından sınav boşalan kadrolar göz önüne alına-
rak en fazla iki yılda bir yapılması Kurum ve kuruluşlarının görevde yükselme ve unvan değişikliği 
sınavı uygulamasına tabi kadroları için doğrudan sınav yapabilirleri,  Özel güvenlik görevlilerine 
silah ve vardiya tazminatı ödenmesi, Aşçılık meslek lisesi ve meslek yüksek okulu mezunları veya 4 
yıllık fakülte mezunu olanlardan kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlarının teknik hizmetler sını-
fında değerlendirilmesi, Sağlık sorunları nedeniyle güvenlik görevinden ayrılan personel genel idari 
hizmetler sınıfında kendi unvan veya pozisyonuna uygun görev lere atanmaları (güvenlik görevlisi 
şef, amir, memur)

Ücretli İzin: 

Hizmet süresi 1 yıldan 10 yıla kadar olanlara yılda 20 iş günü, Hizmet süresi 10 yıl ve daha fazla olan-
lara 30 iş günü yıllık izin kullandırılması, Kamu görevlisinin kendisinin ya da çocuğunun evlenmesi 
halinde 10 gün, Eşinin doğum yapması halinde 10 gün babalık izni, Eş ve çocuklarının, kendisinin 
veya eşinin ana, baba ve kardeşlerinin ölümü halinde 10 gün, Kamu görevlisinin kendisinin, çocuk-
larının, ana veya babasının ve kayın hısımlarının tabii afetlere maruz kalması halinde 7 gün, Eşi veya 
çocukları ile ana ve babasının, kayın hısımlarının ağır bir hastalık veya trafik kazasına maruz kalıp, 
tedavi maksadıyla hastaneye götürülmesi veya yatması halinde tevsik edilmek kaydıyla her defa-
sında 3 gün ücretli izin verilmesi, Kadın kamu görevlisine doğum sonrası analık izin süresi bitimi 
tarihinden itibaren ilk 12 ay günde 4 saat, sonraki altı ay 3 saat, bunu takip eden son altı ayda 2 saat 
olmak üzere çocuğunu emzirmesi için süt izni verilmesi,

Ücretli Mazeret İzni:

Kamu görevlisine özel veya resmi işlerini takip için talebi halinde yılda 10 iş günü ücretli mazeret 
izini verilmesi, Kamu görevlisi bu izni bir defada veya parçalı kullanmayı talep edebilir. 

Ücretsiz İzin: 

Kamu görevlilerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 104. ve 105. Maddelerinde belirtilen ücret-
siz izinlerden hariç olmak üzere,  mazeretleri halinde yılda 45 güne kadar ücretsiz izin verilebilmesi,

Sendikal İzinler: 

Baş temsilciye, temsilcilik görevlerinin gerektirdiği faaliyetlerde bulunabilmesi için Kamu görevlisi 
sayısı 0-200 kişi olması durumunda haftalık izin süresi (4) saat, Kamu görevlisi sayısı 201-600 
kişi olması durumunda haftalık izin süresi (5) saat, Kamu görevlisi sayısı 601-1000 kişi olması 
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durumunda haftalık izin süresi (6) saat, Kamu görevlisi sayısı 1001-2000 kişi olması durumunda 
haftalık izin süresi (7) saat, Kamu görevlisi sayısı 2000 kişiden fazla olması durumunda haftalık 
izin süresi (8) saat ücretli izin verilmesi,

İşyerinde Sağlık ve Güvenlik Esasları : 

Kamu İşvereninin, işyerinde çalışanların sağlığını ve iş güvenliğini sağlamak ve korumak için işyeri-
nin büyüklüğünü, işyerinde çalışan kamu görevlisi sayısını, yapılan işin türü ve özellikleri ile ağırlık 
ve tehlikelilik derecesini o yerdeki iklim icaplarını çalışanların yaş ve cinsiyet durumlarını göz önün-
de tutarak iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı hükümleri dairesinde gerekli düzenlemeleri yapmak, her 
türlü önlemi almak gerekli araç ve gereçleri, bu hususta görevli yeteri kadar personeli bulundur-
makla yükümlü olması, İş sağlığı ve güvenliği kurulları olan kurumlarda kamu görevlilerini temsilen 
işyeri sendika temsilcisinin yer alması, 

Bazı Kadro ve Unvanlar İçin Talepler: 

Sivil savunma uzmanlarına ödenen toplam ücret Şube Müdürlerine ödenen toplam ücretten az ola-
maması, Yüksek okul mezunu teknikerler için, “Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara 
İlişkin” Bakanlar Kurulu kararı çerçevesinde belirtilen puan seviyesinin 1-4 üncü derecedekiler için 
% 125, diğer derecelerden aylık alanlar için % 118 olarak uygulanması, Askeri işyerlerinde çalışan ve 
Anayasa Mahkemesi kararıyla kamu görevlileri sendikalarına üye olmak hakkı kazanan sivil personel 
ile ilgili olarak; 4688 sayılı Kanun kapsamında hangi hizmet kolunda yer alacaklarına ilişkin belir-
lenmesinin ivedilikle yapılması, bu çerçevede SAVUNMA HİZMETLERİ KOLU şeklinde bir teklifin de-
ğerlendirilmeye alınması, 6245 sayılı Harcırah Kanunun 15 inci maddesindeki yol masrafı ve yevmiye 
verilmemesi ile ilgili hükmün sivil memurlar için uygulanmaması, Ekonomist unvanının Yan Ödeme 
Kararnamesi C bendine eklenmesi. 

Memur Araçları İçin Park Yeri: 

Kamu görevlilerinin çalıştıkları kurumların otoparklardan ücretsiz olarak faydalandırılması, Aracı 
bulunan engelli kamu görevlisi sayınca özel oto park yerleri tahsis edilmesi

Yurt Dışına Gönderilecek Memurlar: 

Kamu İşverenince yurt dışına gönderilecek kamu görevlilerine, yurt dışında bulundukları süre zar-
fında; Toplu Sözleşmenin harcırahla ilgili hükümlerine göre yurt dışı geçici görev yolluğu ile gi-
diş-dönüş masrafları ödenmesi,

Yurt İçi Seyahatlerde Uygulamalar: 

Yurt içi seyahatlerde görevli kamu görevlileri 600 km üzerindeki mesafelerde ayrım yapılmadan 
uçak seyahatinden faydalandırılmaları,

Komisyonlarda Sendika Temsilcisinin Bulundurulması: 

Kamu kurumlarında oluşturulan Lojman, ihale, görevde yükselme ve unvan değiştirme sınavları, 
spor ve bu gibi komisyonlarda yetkili işyeri kamu görevlileri sendika temsilcisi yer alması.



164

Ii. Dönem (01.01.2014-31.12.2015)  

Kamu Görevlileri Toplu Sözleşme Kazanımları

Mutabakat altına alınan bu toplu sözleşmenin en büyük özelliklerinden biri de; Memur-Sen’in kamu 
görevlilerinin ortak hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek amacıyla toplu sözleşme görüş-
melerine taşıdığı talep ve tekliflere karşın, bundan önceki yıllarda yapılan toplu sözleşme ve toplu 
görüşmelere herhangi bir teklifle gelemeyen kamu işveren heyetinin kısa sürede teklif sunması-
nı sağlamış olmasıdır. Teklif getirme alışkanlığı olmayan Kamu İşveren Kurulu 6 Ağustos tarihin-
de gerçekleştirilen ikinci oturumda; 2014 yılı için yüzde 3+3 ya da taban aylığa brüt 100 TL zam, 
2015 yılı için yüzde 3+3 önerisi getirmiştir. Öğretmenlerin özel hizmet tazminatlarına 2014 yılı için 
40+40 TL ek zam, 4-C’li personele 2014 yılı için eş ve çocuk yardımı ve brüt 150 lira seyyanen zam 
tekliflerini sunmuştur. Memur-Sen, Kamu İşveren Kurulu’nun teklifinden sonra yaptığı açıklamada, 
“teklifin kabul edilemez ama müzakere edilebilir” olduğunu ifade ederek “teklifte ısrarcı olunma-
sı halinde bunun alanlara davet olarak kabul edeceğini” ilan etmiştir. Toplu sözleşme teklifleri ile 
Kamu İşveren Kurulu’nun teklifi arasındaki uçurumu giderecek ve kamu görevlilerinin başta maaş 
ve ücretleri olmak üzere mali ve sosyal haklarında beklentilerini karşılayan ve pazarlık edilebilir yeni 
bir teklif beklediğini ifade etmiştir. Memur-Sen Konfederasyonunun yapmış olduğu açıklamalar ve 
sergilediği tutumun etkisiyle 7 Ağustos gecesi yürütülen ortak çalışmalar sonucunda Kamu İşveren 
Kurulu, bugün toplu sözleşme metni haline gelen tekliflerini sunmuştur. 2014 ve 2015 yıllarına ilişkin 
kamu görevlilerinin yararlanacakları mali ve sosyal hakları belirlemek üzere 1 Ağustos 2013 tarihinde 
başlayan toplu sözleşme görüşmeleri, Kamu İşveren Kurulu’nun sunmuş olduğu tekliflerde uzla-
şılmasına bağlı olarak kamu görevlilerinin genelini ilgilendiren bölüm ile on hizmet kolunda toplu 
sözleşme imzalanmasıyla sonuçlanmış, Resmi Gazete’de yayımlanan toplu sözleşme metinleriyle 
birlikte 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren geçerli olacak genel toplu sözleşme ve on hizmet kolu toplu 
sözleşme süreci tamamlanmıştır. 

Memur-Sen Konfederasyonu, ilk toplu sözleşme kazanımlarının tamamının korunduğu ve toplu 
sözleşme hükmü haline getirildiği 2014-2015 dönemi toplu sözleşmelerinin genel toplu sözleşme 
kapsamlı kazanımları, kamu görevlilerinin büyük bir bölümünün 2014 yılının ilk altı aylık diliminde 
daha yüksek maaş ve daha fazla gelir artışı elde etmelerini sağlamıştır. Diğer taraftan, 2014 yılı 
maaşlarındaki artışın taban aylık katsayısı kapsamlı olması ve buna bağlı olarak bütün kamu görev-
lileri için eşit miktarda olması, düşük maaşlılar ile yüksek maaşlılar arasındaki maaş farkı makasının 
daralmasına, makasın düşük maaşlı memur lehine olmasına da katkı sağlamıştır. 

2014-2015 yıllarını kapsayan toplu sözleşmelerin imzalanması sonucunda elde edilen kazanımlar 
ve bu kazanımların kamu görevlilerinin aylık ve ücretleri ile emekli maaşı ve ikramiyelerine etkisiyle 
geçmiş dönemlerle kıyaslanmayacak bir artış sağlanmıştır. Bunun anlamı, 4688 sayılı Kanun kap-
samında iki yıl süreli olan toplu sözleşmenin geçerlilik süresi –emekli maaşı ve ikramiyesine yönelik 
hükümlere bağlı olarak- fiilen iki yılın üstüne çıkmış olmasıdır. 4688 sayılı Kanun kapsamında toplu 
görüşme yönteminin başladığı 2002 yılından bu yana ilk defa doğrudan taban aylığa mahsus bir ar-
tışın yapılmış olması yani taban aylığa 1 Ocak’tan geçerli olmak üzere ve tek seferde yapılan brüt 175 
net 123 TL tutarındaki artış sadece maaş artışı değil, emekli ikramiyesi ve emekli maaşı artışı anlamı 
taşımaktadır. Bu toplu sözleşme ile taban aylık katsayındaki artışın %17,03 düzeyinde gerçekleştiği 
ve bu oranın son on yıllık dönemde taban aylık katsayısındaki en yüksek artış oranı olan 2005 yılın-
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daki %6.80 oranındaki artışın yaklaşık 3 katı seviyesinde olmuştur. Taban aylığa yapılan zammın bir 
başka boyutu ise emekli ikramiyesine etkisinin yüzdelik zam artışından daha etkili olduğudur. Toplu 
sözleşme ile 175 TL taban aylık artışı emekli ikramiyelerinde 30 yıllık hizmet süresi üzerinden 1 Ocak 
2014 itibarıyla 5 bin 250 TL artış anlamı taşımaktadır. 

Kamu İşveren Kurulu’na, kamu görevlilerinin yıllardır artış istediği taban aylığa son on yıllık dönem-
de ve aynı dönemdeki en yüksek taban aylık zammı oranını ihtiva eden bir toplu sözleşme metnini 
imzalatmak, Memur-Sen daha iyisini imzalatıncaya kadar bugüne kadar varılan en karlı, en kapsamlı 
ve en adil uzlaşmadır. Yine taban aylığına yapılan zam ile işçi ve memur arasındaki emekli maaşı ve 
emekli ikramiyelerinin arasındaki makas daraltılmış, en düşük ve en yüksek maaş alan memur ve 
memur emeklisi arasındaki fark da minimize edilmeye çalışılmıştır.

Kadroya geçirilmelerine ilişkin mücadelemize ilk günkü kararlılığımızla devam ettiğimiz 4/C statü-
sündeki kamu görevlilerinin maaşlarına yönelik zam, eş ve çocuk yardımından yararlanma hakkı ka-
zanımları, 4/C statüsündeki personelin maaş ve ücretlerinde %40’lara varan artışların elde etmeleri 
yine bu toplu sözleşmede mutabakat altına alınmıştır. 

Bir önceki toplu sözleşmenin anlaşmazlıkla sonuçlanmasına neden olan konuların başında gelen 
666 sayılı KHK’nın oluşturduğu mağduriyetin giderilmesi noktasında ısrarcı olan Memur-Sen ve 
Eğitim-Bir-Sen’in tavizsiz ve kararlı tutumu sonuç vermiş, bu toplu sözleşme ile öğretmenler; taban 
aylığa 123 TL net zammın yanı sıra 75+75 TL eğitim-öğretim tazminatı olmak üzere toplam 273 
TL zam  elde etmişlerdir. Bunun yanı sıra öğretim yılına hazırlık ödeneği de; 2014 yılında 110 TL artı-
rılarak 850 TL’ye, 2015 yılında ise 950 TL’ye yükseltilmiştir. Kamu İşveren Kurulu’nun ilk teklifindeki 
taban aylık tutarı ile ikinci teklifindeki tutar arasında yüzde 75, öğretmenlerin özel hizmet tazminatı 
artış oranında yüzde 87,5, 4/C’li personelin ücretlerinde ise yüzde 233′lük bir artışın kısa süre içe-
risinde bu kadar yükseltilmesi Memur-Sen’in bir başarıdır.

A) Genel Toplu Sözleşme Kazanımlarımız

• Taban aylığa brüt 175 net 123 TL olmak üzere %17 zam yapılacak,

• Emekli memur maaşlarına net 146 TL artış yapılacak,

• Emekli olan kamu görevlilerinin ikramiyelerinde 5.250 TL artış olacak,

• Kamu görevlilerinin maaş ve ücretlerine 2015 yılı için %3 + %3 oranında zam yapılacak,

• 2015 yılında yapılan zam oranlarının enflasyonun altında kalması halinde aradaki fark kadar ilave 
artış yapılacak,

• Toplu Sözleşme İkramiyesi %33 oranında artırılarak 60 TL olarak ödenecek,

• 399 sayılı KHK’ye tabi personelin ücret tavanı 2014 yılı için 4.203,56 TL’ye,  2015 yılı ilk altı ayı için 
4.329,98 TL’ye ve ikinci altı ayı için 4.459,88 TL’ye yükseltilecek,

• YPK Kararıyla ücretleri belirlenen personele 175 TL zam yapılacak, 

• YPK Kararıyla ücretleri belirlenen personele 2015 yılı için %3 + %3 oranında zam yapılacak, zamla-
rın enflasyonun altında kalması halinde aradaki fark kadar ilave artış yapılacak,

• Sözleşmeli personel yemek yardımından yararlanmaya devam edecek, 
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• Emekli olan kamu görevlilerine 375 sayılı KHK uyarınca verilen tazminat tutarı 2015 yılı birinci altı 
ayı için 1.072 TL, ikinci altı ayı için 1.104 TL olarak ödenecek,

• 4/C’li personelin ücretleri brüt 350 net 253 TL artacak,

• 375 sayılı KHK eki II ve III sayılı cetvellerde yer alan personelin maaşı, brüt 175 net 123 TL artacak,

• 4/C’li personele çalışmayan eşi için 164 TL eş yardımı, 0 – 6 yaş grubundaki her çocuk için 38,40 
TL ve 6 yaş üstündeki her çocuk içinde 19,20 TL aile yardımı verilecek,

• 4/C’li personel fazla çalışma ücreti almaya devam edecek,

• Burs alan çocuklar için de aile yardımı ödeneği verilmeye devam edilecek,

• Taşınır kayıt kontrol yetkilisi olarak görevlendirilenlere mali sorumluluk zammı ödenmeye devam 
edilecek,

• Müze araştırmacısı, arşivci, folklor araştırmacısı, kütüphaneci, kitap patologu ve sosyolog unvanlı 
kamu görevlilerine; İş Güçlüğü, İş Riski, Temininde Güçlük ve Mali Sorumluluk Zammı Cetvelinde 
öngörülen tazminat ve ek tazminat oranları uygulanmaya devam olunacak,

• Seyyar görev tazminatı ödemelerinde il sınırı uygulamasına devam edilecek,

• Belediye ve mücavir alan dışındaki baraj, santral, maden sahası, fabrika, trafo, gar ve istasyon gibi 
yerlerde bulunan kamu konutlarından kira alınmamaya devam edilecek,

• KİT personeli lojman kirasının yüzde 85’ini ödemeye devam edecek,

• KİT’lerde ödenen kıdem ücretine esas sürelerin 60, 120, 180 ve 240 ayı tamamlama şeklinde uy-
gulanmasına devam edilecek, 

• İtfaiye ve ARFF memurlarının Genel İdari Hizmetleri sınıfında değerlendirilmesine devam edilecek,

• Yüksek öğretim kurumlarının disiplin kurullarında sendika temsilcisinin bulundurması uygulama-
sına devam edilecek,

• Kamu Avukatlarının vekâlet ücreti aylık üst sınırı % 33 oranında artırılarak brüt 9.214 TL’den 11.979 
TL’ye çıkarılacak,

• Nöbetçi memurluğun kaldırılmasına ilişkin yasal düzenleme yapılacak,

• Programcı ve çözümleyici unvanlı personel, Teknik Hizmetler Sınıfı kapsamına alınacak ve İş Güç-
lüğü, İş Riski, Temininde Güçlük ve Mali Sorumluluk Zammı Cetvelinde öngörülen tazminat ve ek 
tazminat oranlarından yararlandırılacak,

B) Hizmet Kollarına İlişkin Toplu Sözleşme Kazanımlarımız

• Öğretmenlerin eğitim ve öğretim tazminatları 150 TL artırılacak, 

• Öğretim yılına hazırlık ödeneği; 2014 yılında 110 TL artırılmak üzere 850 TL, 2015 Yılında ise 950 
TL olarak ödenecek,
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• Doçentlik sınavlarında jüri üyesi olarak görevlendirilen öğretim üyeleri ile yardımcı doçent, doçent 
ve profesör atama jürilerinde görev alan öğretim üyelerine akademik jüri ücreti ödenmesine de-
vam edilecek,  

• Genel idari izinli olma durumu ile öğrencilerin sınıf veya okul bütünlüğünde izinli sayılmaları halle-
rinde yönetici ve öğretmenlerin görevlerini yapmış sayılmaları uygulaması devam edecek,  

• Ders dışı eğitim çalışmaları kapsamında öğretmenlerin alabileceği ek ders saati sayısı sınırına iliş-
kin %20 artırım uygulanması devam edecek, 

• Sınav komisyon üyeliği ve sınav gözcülüğü kapsamında ek ders ücreti ödenmesine ilişkin görev 
sayısı sınırlamasının uygulanmamasına devam edilecek,

• MEB merkez ve taşra teşkilatı ile diğer kurumlarda geçici görevlendirilen yöneticiler daha fazla 
tutarda olan ek ders ücretinden yararlandırılmaya devam edilecek, 

• Rehber öğretmenlerine ek ders ücreti ödenmeye devam edilecek,

• İkili öğretim yapan örgün eğitim kurumları yöneticilerine haftada 2 saat artırımlı ilave ek ders üc-
reti ödenmesine devam edilecek,

• Ek ders ücretinin yüksek lisans yapmışlara %5, doktora yapmışlara %15 artırımlı ödenmesine de-
vam edilecek, 

• İLKSAN üyeliğinin isteğe bağlı olması uygulamasına devam edilecek,  

• İl eğitim denetmenleri ve denetmen yardımcılarına avans ödenmesine devam edilecek,

• MEB’e bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarının müdür ve müdür başyardımcılarının aylık karşılığı 
ders görevi 6 saatten 2 saate düşürülecek,

• Yatılı ve pansiyonlu okullarda belletici olarak görevlendirilen diğer örgün ve yaygın eğitim kurum-
ları öğretmenlerine, gece nöbeti tutmaları halinde 2 saat ilave ek ders ücreti (17,40 TL)  ödenecek,

• Yüksek öğretim kurumları genel sekreter yardımcılarının ek göstergelerinin 3600’e yükseltilme 
çalışması yapılacak,

• Alan adları değişen branş öğretmenlerinin eğitim-öğretim tazminatlarıyla ilgili olarak talim ve 
terbiye kurulu kararları dikkate alınarak yeniden düzenleme yapılacak 

• Farklı idarelerde düzenlenen aynı mahiyetteki sınavlarda görev alanlara aynı tutarda sınav ücreti 
ödenmesi konusunda düzenleme yapılacak,

• Yataklı tedavi kurumlarındaki ve yatılı sosyal hizmetler kuruluşlarındaki sözleşmeli personel ye-
mek servislerinden ücretsiz yaralanmaya devam edecek,

• 112 acil sağlık hizmetlerinde acil tıp teknisyeni ve toplum sağlığı teknisyeni olarak görev yapan 
personelin performans puanlarına 10 puan fazladan ilave edilmesine devam edilecek, 

• Mesleki üst öğrenimi bitiren sözleşmeli personelin ücreti üst öğrenimliler için ödenen ücret esas 
alınarak ödenmeye devam edilecek, 

• Tabip dışı sağlık personelinin ek ödemeleri aylıklarıyla birlikte ödenmeye devam edilecek,
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• Adli Tıp Kurumu ile tıp fakültelerinde görev yapanlara yapılan ek ödemelerin aylıklarıyla birlikte 
ödenmesine devam edilecek,

• 112 acil sağlık hizmetlerinde görev yapan personelin, ek ödeme tavan tutarının 50 puan artırım 
yapılmak suretiyle %200 olarak uygulanmasına devam edilecek, 

• Sağlık personelinin nöbet ücretinin dini bayramlarda %20 artırımlı ödenmesine devam edilecek.  

• Yoğun bakım, diyaliz, ameliyathane, acil servis ve 112 acil sağlık hizmetlerinde tutulan nöbet ücreti 
%50 artırımlı ödenecek,

• Sağlık personelinin ek ödeme tutarının, 375 sayılık KHK’de kadro, görev unvanı veya pozisyon 
unvanı itibarıyla belirlenmiş ek ödeme net tutarından az olmaması uygulaması devam edecek.

• Vekâleten yürütülen görevle ilgili ek ödeme tutarının belirlenmesinde, vekâlet edilen kadroya iliş-
kin matrahın esas alınması uygulamasına devam edilecek.

• Sağlık hizmetleri sınıfında ek ödemeden yararlanan personelin almış olduğu net ödeme tutarının 
375 sayılı KHK uyarınca ek ödemeden yararlanan hizmet sınıfı, kadro veya pozisyon unvanı, derece 
ve kademesi, görev yeri, hizmet yılı ve eğitimi benzer olanların almış olduğu toplam net ödeme 
tutarından az olması halinde aradaki farkın döner sermaye bütçesinden ödenmesi uygulamasına 
devam edilecek ve mali yılsonunda gerçekleştirilen bu ödeme (mahsuplaşma) aylık olarak ger-
çekleştirilecek.

• Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı kuruluşlarda vekâleten yönetici olarak görevlendirilen 
öğretmenlere, zam ve tazminatlar ile ek ders ücreti ödenmesi uygulamasına devam edilecek.

• Acil servise hizmet veren röntgen ve laboratuarlarda çalışan personelin bu birimlere ilişkin ek öde-
meleri, özellik arz eden birimler için öngörülen katsayılar üzerinden ödenecek. 

• Entegre hastanelerindeki özellik arz eden birimlerde çalışan personelin ek ödeme tavan tutarı 50 
puan artırım yapılmak suretiyle %200 olarak uygulanacak.

• Halk Sağlığı Müdürlüklerine bağlı B tipi 112 istasyonlarında çalışan personele %40 oranında ek 
puan verilecek,

• Tabip dışı personelden kurumca oluşturulan komisyon ile resen görevlendirilenlere, asıl kurumu ile 
görevlendirildiği kurumun ek ödemesi birlikte değerlendirilerek yüksek olan ek ödeme verilecek,

• Sağlık tesisi kalite katsayısı, ek ödemelerin hesaplanmasında dikkate alınmayacak, buna bağlı ola-
rak sağlık personelin alabileceği ek ödeme tutarı artacak,

• Gelir İdaresi Başkanlığı ve SGK’da zorunlu olarak gezici görev yapan kamu görevlilerime seyahat 
kartı verilmesi uygulaması devam edecek,

• İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatı personeline, 
Genel, Yerel ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde fazla çalışma yaptırılması halinde 5 kat tutarında 
fazla çalışma ücreti ödenmesi uygulaması devam edecek,

• Emanet memurları kadrolarındakiler için öngörülen iş riski zammı bir kat artırımlı olarak ödenecek,

• İcra memurlarının özel hizmet tazminat oranları 5 puan artırımlı olarak uygulanacak, 
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• Mahkemelerde görev yapan kamu görevlilerine fazla çalışma ücreti ödenmesi konusunda Adalet 
Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı’nca yasal düzenleme çalışması yapacak,

• Bakanlıklar ve bağlı kuruluşlarının merkez teşkilatında görev yapanlar için servis hizmeti sağlan-
ması konusunda çalışma yapılacak,

• Yerel yönetimlerle yapılan sözleşmelere bağlı olarak ödenen sosyal denge tazminatı tavan tutarı, 
en yüksek devlet memuru aylığının yüzde 100’ü olarak uygulanmaya devam edilecek, 

• Yerel yönetimlerdeki sözleşmeli personelin ek ödemesinin, 375 sayılı KHK’ye ekli I sayılı cetvelde 
belirtilen tutarlar üzerinden ödenmesine devam edilecek, 

• Büyükşehir Belediye Kanunu ile İl Özel İdaresi Kanunu kapsamında personele 1.920 ve 2.765 TL 
tutarında ikramiye ödenmesi uygulaması devam edecek, tutarlar 2015 yılında %3+%3 oranında 
artacak,

• Büyükşehir belediyelerine bağlı kuruluşlarda çalışan daire başkanlarının ek göstergelerinin 3.600’e 
yükseltilmesi konusunda yasal çalışma yapılacak,

• TRT’de verici istasyonlarında çalışan personel ile stüdyo ve haber müdürlüklerinde çalışan perso-
nele koruyucu gıda yardımı verilmeye devam edilecek, 

• TRT’de sabah nöbetine gelen personele kahvaltı verilmesi uygulamasına devam edilecek,

• Büyükşehirlerde görev yapan posta dağıtıcısı personele ücretsiz fotoğraflı kart verilmek suretiyle 
ücretsiz ulaşım hakkından yararlanması uygulaması devam edecek, 

• Tebligat, kayıtlı posta, telgraf, koli-kargo, ödemeli kargo dağıtımını kurum aracıyla yapan persone-
le ödenen ilave ücret 20 TL’den 50 TL’ye yükseltilecek, 

• PTT gişe memurlarına da aylık 50 TL ilave ücret ödenecek,

• TRT’de verici istasyonlarında çalışan personele hizmetin gereği giyilmesi gereken giyim malzeme-
sinin kurum tarafından karşılanması uygulaması devam edecek, 

• TRT personeli, lojman kirası bedelinin yüzde 85’ini ödeyecek,

• PTT’de merkez nüfusu yüz bini aşan yerleşim yerlerinde görev yapan mobil posta dağıtıcılarına 
tayın bedeli ödenecek,

• TRT’de yayında çalışan personele gündüz nöbet değişimlerinde servis hizmeti sağlanacak,

• PTT Başmüdürlerinin ücret ve tazminatları, 375 sayılı KHK II sayılı cetvelin 9’uncu sırasındaki gös-
tergeler esas alınarak aynı KHK’nin ek 10’uncu maddesi uyarınca ödenecek,

• Arazide fiilen çalışmak üzere görevlendirilen Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü personeline her 
gün için 200 gösterge rakamı üzerinden kadastro tazminatı ödenmesine devam edilecek, 

• Tapu kadastro çalışanlarının mali sorumluluklarına ilişkin mağduriyetin giderilmesine yönelik ola-
rak Medeni Kanun’un 1007 nci maddesine yönelik yasal çalışma yapılacak, 

• Kamu görevlilerinin zorunlu olmadıkça günlük çalışma saatleri dışında çalıştırılmamasına, zorunlu 
olarak çalıştırılanlara ise izin verilmesine dair Başbakanlık Genelgesi çıkarılacak,
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• Ulaştırma hizmetlerinde sağlığı tehdit eden işlerdeki personele koruyucu gıda yardımı yapılmaya 
devam edilecek, 

• TCDD ve bağlı ortaklıklarında çalışanlara kendileri, eşleri ve 25 yaş altındaki çocukları için yılda 2 
kez ücretsiz seyahat hakkı verilmesi uygulamasına devam edilecek, 

• TCDD’de kataner hattının geçtiği işyerlerindeki personele her ay 25 TL ilave ücret ödenecek,

• TCDD manevra personeline ödenen hizmet tazminatına ilişkin sorunlar giderilecek,

• ARFF ve Apron memurlarının YPK kararı ile belirlenmiş ücret skalası, DHMİ ile birlikte koordineli 
değiştirilecek,

• Orman yangınlarıyla mücadele eden personele koruyucu giyim ve donanım malzemesi verilmesi 
uygulaması devam edecek,

• Orman yangınlarına havadan müdahale eden personele her uçuş günü için 900 gösterge rakamı 
üzerinden (69 TL) yangın tazminatı ödenmesine devam edilecek, (2015 yılının ilk altı ayında 71 TL 
ikinci altı ayında 73 TL olarak uygulanacak),

• Orman Genel Müdürlüğü taşra teşkilatındaki personelden orman yangınlarına doğrudan müdaha-
le edenlere 5 kat üzerinden ödenen fazla çalışma ücreti, 50 saatten 60 saate yükseltilerek öden-
meye devam edilecek, 

• Orman Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında görev yapan personele normal fazla çalışma 
ücretinin 5 katı üzerinden ödenmek üzere ayda 60 saate kadar fazla çalışma ücreti ödenecek, 

• Orman muhafaza memurları, resmi üniformalı bulundukları sürece belediyeler tarafından işletilen 
toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanmaya devam edecek,

• Tarım ve ormancılık hizmetlerinde insan sağlığını tehdit eden işlerde çalışan personele koruyucu 
gıda yardımı yapılacak,

• Enerji hizmetleri kolunda tehlikeli işyerlerindeki personele koruyucu gıda yardımı yapılmaya de-
vam edilecek, 

• Enerji ve madencilik hizmetleri kolundaki kurum ve kuruluşların fabrika, atölye, laboratuar, yer 
altı ve açık arazi şartlarında görev yapan personele koruyucu giyim malzemesi verilmeye devam 
edecek,

• Enerji hizmetleri kolunda çalışan personelin çocukları işçilerde olduğu gibi okul servislerinden 
ücretsiz yararlanmaya devam edecek, 

• Enerji hizmetleri kolunda baraj, termik santral, fabrika, trafo vb iş yerlerinde çalışan personel ve 
aileleri sosyal servislerden ücretsiz yararlanacak,

• MTA personeline ücretsiz yemek yardımı verilecek,

• Sümer Holding personeline yönelik işsizlik sigortası primi uygulamasına son verilmesine ilişkin 
yasal düzenleme çalışması yapılacak, 

• TEİAŞ yük tevzi müdürlüklerinde vardiyalı teknik personelin temel ücretlerine ilave 50 TL ücret 
eklenmesi uygulamasına devam edilecek,
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• Enerji hizmetleri kolunda normal mesai saatleri dışında vardiyalı çalışan personele servis hizmeti 
sağlanacak,

• Dini bayramlarda çalışan imam-hatiplere ve müezzin-kayyımlara, her gün için 8 saat üzerinden ve 
normal fazla çalışma ücretinin 4 katı tutarında fazla çalışma ücreti ödenmesi uygulaması devam 
edecek, 

• Musahhihlerin özel hizmet tazminat oranlarına 25 puan artırım uygulanmasına devam edilecek, 

• Sözleşmeli Kur’an kursu öğreticilerine, öğretim yılına hazırlık ödeneği verilecek, 

• Yatılı Kur’an kurslarında gece nöbeti görevi verilenlere, her gece nöbeti için 2 saat ek ders ücreti 
verilecek,

Hukuki Çalişmalar Ve Faaliyetleri

Hukukun üstünlüğünün; devletin bütün eylemlerinde hukuka bağlı olmasıyla gerçekleşeceğini sa-
vunan Memur-Sen Konfederasyonu, bu inançla Devletin adalet ve eşitlik temelinde hukuk devleti 
olabilmesi için gerekli adımları atmaktan, üzerine düşeni üstlenmekten çekinmemiştir. Memur-Sen, 
üstünlerin hukuku yerine hukukun üstünlüğünü benimseyen, demokratik, özgür, hak ve adaletin eşit 
dağıtıldığı Türkiye için sahip olduğu azim ve kararlılıkla çalışmalar gerçekleştirmiştir. Üyeleri ve tüm 
kamu görevlileri için gerçekleştirdiği mücadeleyi hukuki birçok girişimle, faaliyetle ve toplantıyla 
sürdürme kararlılığında olan Memur-Sen, özelde, üyelerinin ortak ekonomik, sosyal, kültürel, özlük, 
mesleki hak ve menfaatlerini korumayı ve geliştirmeyi, genelde ise ülkemizde meydana gelen her 
türlü haksızlık ve hukuksuzluğa karşı çıkmayı temel amaç saymıştır. 

Memur-Sen Konfederasyonu, üyeleriyle birlikte diğer kamu görevlilerini yakından ilgilendiren; sos-
yal, mali ve özlük haklarının daha da artırılmasına yönelik hem çalışmalar gerçekleştirmek hem de 
yapılan çalışma ve toplantılara katkı sunmaları ve gerek Memur-Sen’in gerekse yönetim kurulu üye-
lerinin sendikal faaliyetlerinden kaynaklanan hukuki uyuşmazlıkları çözümlemeleri amacıyla Konfe-
derasyon bünyesinde Avukat, Hukuk Müşaviri ve Danışmanlar istihdam etmiştir. İstihdam edilen bu 
personel; Genel Merkez Yönetim Kurulunun talimatları doğrultusunda raporlamış hazırlamış, hukuki 
gerekçelerle donattıkları çalışmalarla birçok düzenleyici işlemin hayata geçirilmesini sağlamış, ku-
rum ve şahısların Memur-Sen ile oluşan gönül birlikteliklerinin ile işbirliği protokollerine dönüştürül-
mesini sağlamış, başta TBMM olmak üzere, kamu kurum ve kuruluşlarında, sivil toplum kuruluşları-
nın gerçekleştirdiği organizasyonlarda, ulusal ve uluslararası konferans ve panellerde Memur-Sen’i 
layıkıyla temsil etmiştir. Ayrıca sendikaları ve üyelerin karşı karşıya kaldığı hukuki uyuşmazlıklara 
sözlü olarak cevap vererek, gerektiğinde idari yazışmalar konusunda yardımda bulunarak, üyelerin 
idari ve adli yargıda açacakları davalarda veya açmış oldukları davalarda gerekli yönlendirmeleri 
yaparak hukuki yardım da verilmiştir.

Memur-Sen Konfederasyonu bünyesinde görev alan hukuk müşavirleri ve danışmanlar yapmış 
oldukları bu hizmetlerin dışında, toplu sözleşme ve kamu görevlilerinin sendikal örgütlenmesine 
ilişkin konularla ve mesleki konulardaki mevzuat değişikliğini takip ederek Memur-Sen ve bağlı 
sendikalarının bilgilendirilmesinde gerekli çalışmaları yerine getirmişlerdir. Bu personel I. Dönem ve 
II. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri öncesi teşkilat ile yapılan toplantı ve çalıştaylara katılarak 
titizlikle hazırlanan toplu sözleşme taleplerin ortaya çıkmasında katkı sunmuştur. Nitekim kamu gö-
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revlilerinin mali ve sosyal haklarının belirlendiği toplu sözleşme görüşmelerine teknik personel ola-
rak iştirak ederek mevzuat ve hukuki prosedürde çıkabilecek sorunlara karşı Memur-Sen ve yetkili 
sendika temsilcileri yanında çalışmalarda bulunan bu kişilerden Av. Hüseyin Rahmi AKYÜZ, toplu 
sözleşme görüşmeleri neticesinde uyuşma sağlanamayan konuların kesin karara bağlandığı Kamu 
Görevlileri Hakem Heyeti’nin bir üyesi olarak toplantılara katılmıştır. Kamu Görevlileri Hakem Heye-
tinde yer alan bir diğer Memur-Sen temsilcisi de Genel Başkan Yardımcısı ve Enerji Bir-Sen Genel 
Başkanı Hacı Bayram TONBUL olmuştur.  

Bunun yanında Memur-Sen ve bağlı sendikalarının tüzük tadilatı çalışma ve toplantılarına hukuk 
müşavirleri tarafından hukuki destek sağlanarak gerekli düzenlemelerin yapılmasına katkı sunul-
muştur. Hukuk departmanında hizmet veren avukatlar, web sitelerinde, yazılı ve görsel basında 
Konfederasyonu ve Genel Yönetim Kurulunu ilgilendiren ceza davasına konu olayları ve tüzel kişili-
liğe karşı saldırıları takip ederek zamanında müdahalede bulunmuşlardır. 

Mevzuat Çalışmaları

Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu 

Toplu Sözleşme hakkının anayasal hak olması ardından gerçekleşmesi elzem olan ikincil mevzua-
tın oluşturulmasında büyük katkısı olan Memur-Sen, alanında uzman teknik danışmaları ile birlikte 
4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu’nun bugünkü halini almasını 
sağlamıştır. Yasa çıkmadan önce Memur-Sen Konfederasyonu, Sendikaların temsilcileri, akademis-
yenler, yüksek yargının temsilcileri ve teknik danışmanları ile biri Abant’ta diğeri Alanya’da olmak 
üzere birçok çalıştay ve toplantı düzenlemiş, hazırlamış olduğu raporları ve önerileri başta Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanı olmak üzere Devlet Personel Başkanlığı ve ilgili kurumlara iletmiştir. 
Bunun neticesinde hazırlanan kanun tasarı taslağının görüşüldüğü komisyonlarda da katkı sunan 
Memur-Sen; Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu bizatihi mimarıdır.

TBMM Komisyonlarındaki Çalışmalar

Memur-Sen Konfederasyonu, TBMM’ye sunulan çalışma hayatı başta olmak üzere kamu görevlile-
rini ve emeklilerini ilgilendiren konularda, örgütlenme ve sendikal haklarla birlikte kamu personel 
sisteminde değişiklik öngören, Anayasal kurum halini almış ve Kanunlarda zikredilmiş sivil toplum 
kuruluşlarının yer aldığı oluşumlarla ilgili yasa tasarı, taslak ve teklif çalışmalarında yer almıştır.    
Memur-Sen, gerek Genel Merkez Yönetim Kurulu üyeleri, gerekse hizmet kolu ihtiyacına göre bağlı 
sendikalarından temsilcileri gerekse de hukuk müşavirleri ile söz konusu çalışmaların TBMM Ge-
nel Kuruluna sunulmadan önce sevk edildiği, teknik çalışmalarının ve ön görüşmelerinin yapıldığı; 
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu, TBMM Av-
rupa Birliği Uyum Komisyonundaki toplantılara iştirak ederek yasa çalışmalarına katkıda bulunmuş-
tur. İlgili komisyon üyeleri ile birlikte gerçekleştirilen görüşmelere yazılı ve sözlü olarak görüşlerini, 
taleplerini sunan Memur-Sen temsilcileri karşı çıktıkları hususları da üyelerinin vermiş olduğu güç 
ve yetkiyle dile getirmiştir. , Memur-Sen Konfederasyonu, söz konusu yasa tasarı, taslak ve teklifle-
rine ilişkin değerlendirmelerini kamuoyuyla paylaşarak meydana gelebilecek olumsuz düzenleme-
lerin önüne geçmiş, çalışanlar ve emekliler lehine fayda üretilmesini sağlamıştır.
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Yeni Anayasa Çalışmaları

Memur-Sen Konfederasyonu, sivil, demokratik, özgürlükçü ve milletin değerlerini eksenine alan 
yeni anayasa yapım sürecini önemsemiş ve bu doğrultuda komisyonlar oluşturarak çalışma komis-
yonlarının ortaya koyduğu fikir ve önerileri raporlaştırıp başta TBMM olmak üzere ilgili makam ve 
mercilere sunmuştur. Yeni anayasa yapım çalışmalarının startını referandumdan hemen sonra veren 
Memur-Sen, 49.740 kişi üzerinde yaptığı “Sahadan Yeni Anayasaya” (algı-beklenti-talep) araştır-
ması ile milletin neler istediğini görmeye çalışmıştır. Memur-Sen, Anayasada yer almasını istediği 
konuların, kırımızı çizgilerinin ve Anayasanın temel ilkelerinin belirlenmesi için oldukça faydalı top-
lantılar gerçekleştirmiş, anayasanın temel ilkelerini, felsefesini oluşturacak, konfederasyon bünye-
sindeki hukuk müşavirleri ve danışmanlarının da yer aldığı bir komisyonun kurulmasını sağlayarak 
elde edilen raporları “Yeni Anayasa Raporu II” adıyla kamuoyuna deklare etmiştir. Bu çalışmaların 
neticesinde süreç, çok geniş kapsamlı ve katılımın sağlandığı “Uluslararası Anaysa Kongresi” ger-
çekleştirilmesiyle sürdürülmüş ve Anayasa Platformu çalışmalarına aktif destek sunularak devam 
etmiştir. 

Sözleşmeli Personelin Kadroya Geçirilmesi

Memur-Sen Konfederasyonun, kamu personel sisteminde asıl istihdam şeklinin kadrolu statü ol-
duğu, sözleşmeli personel ve geçici personel istihdamına ve bu istihdam türlerine son verilmesi 
gerektiğine ilişkin temel ilke ve kararı çerçevesinde yürüttüğü mücadele, dönemin Başbakanı Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan’ın Memur-Sen 4. Olağan Genel Kurulunda yaptığı konuşmada sözleşmeli 
personelin kadroya geçirilmesine ilişkin düzenleme yapılacağı müjdesiyle olumlu ilk sonucunu ver-
miştir. Bu olumlu gelişmenin ilk yansıma 632 sayılı KHK ile sözleşmeli personelin kadroya geçişine 
ilişkin düzenlemenin yapılması olmuştur. 632 Sayılı “Devlet Memurları Kanununun 4 üncü Madde-
sinin (B) Fıkrası İle 4924 Sayılı Kanun Uyarınca Sözleşmeli Personel Pozisyonlarında Çalışanların 
Memur Kadrolarına Atanması Amacıyla Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Hükmünde Kararname” ile sözleşmeli personel statüsünde istihdam edilen kamu görevlile-
rinin önemli bir bölümünü oluşturan 4/B statüsünde istihdam edilen sözleşmeli personel ile 4924 
sayılı Kanun kapsamında istihdam edilen sözleşmeli personelin isteklerine bağlı olarak “memur” 
statüsüne geçişlerine imkan sağlanmıştır. Ancak Memur-Sen, 632 sayılı KHK’de il özel idareleri, 
belediyeler ve TRT’de görev yapan sözleşmeli personel ile Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü bünye-
sindeki sözleşmeli spor uzmanları ve antrenörler başta olmak üzere çeşitli kurumlarda görev yapan 
sözleşmeli personel ile 4/C statüsündeki geçici personelin kadroya geçişlerine imkan sağlayan bir 
hüküm olmamasını da kabul edilemez bulduğumuz deklare etmiştir. 

Bu kapsamda Memur-Sen, Toplu Sözleşme, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, Kamu Personeli Danış-
ma Kurulu zemin ve süreçleri yanında Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu’nun Başbakanla yaptığı gö-
rüşmelerle sözleşmeli ve geçici personelin kadroyla geçirilmesine ilişkin teklif ve taleplerinin sürekli 
gündemde tutulmasını sağlamış, teknik danışmanlarına hazırlattığı raporlarla şekillenen  ‘Torba Ka-
nun’ olarak adlandırılan 6495 sayılı ‘Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun’la 4/B’liler, mahalli idareler ile bazı kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan 
100 bin sözleşmeli personelin de kadroya alınmasını sağlamıştır. Memur-Sen kararlı ve ilkeli duru-
şuyla bugün onbinlerce kamu görevlisini kadroyla tanıştırmıştır.
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Kamu Personel Danışma Kurulu Toplantıları ve Sonuçları

4688 sayılı Kanun’da yapılan değişiklikle çalışma hayatımıza giren Kamu Personel Danışma Kurulu 
ilk olarak Kasım 2012 tarihinde toplanarak Toplu sözleşme sürecinde zaman yetersizliği nedeniyle 
sonuçlandırılamayan ancak çalışılmak üzere kurulacak komisyona havale edilen birçok konunun 
görüşüldüğü bir kurul olmuştur. Toplu sözleşme sürecinde, 161 konuda çalışmalara devam edilmesi 
kararlaştırılmış, bu maddelerin ele alınması ve çözüme kavuşturulması için komisyon kurulmuştur. 
Yılda iki kez toplanan kurul 2013 ve 2014 yıllarında kamu görevlilerinin mali, sosyal ve özlük hakla-
rında bir takım iyileştirme sağlayacak konunun yasalaşması için TBMM’ye sevkini sağlamış ve kamu 
görevlileri lehine sonuçlar elde edilmiştir.

Kurulun 2013 Mart tarihindeki toplantısında 657 sayılı devlet memurları kanununda öngörülen per-
sonel statülerinin değerlendirilmesi, personel dağılımındaki dengesizliğin giderilmesi, kamu kuru-
luşlarına yöneticilik görevlerine atanmada aranan hizmet süresi şartı ile yöneticilik görev süresinin 
değerlendirilmesi, kariyer mesleklere atanma şartlarının değerlendirilmesi, 657 sayılı kanunda ön-
görülen disiplin cezalarının değerlendirilmesi gibi konular görüşülmüştür. Kamu personeli danışma 
kurulu 2013 Kasım ayı toplantısında Memur-Sen Konfederasyonu’nun kamu görevlilerinin geneline 
yönelik gündeme getirdiği konular; 

1- Kamu Personeli Danışma Kurulunun Geçmiş Dönem Çalışmalarına İlişkin İzleme-Değerlen-
dirme 

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

2- Çeşitli Statülerdeki Kamu Personelinin Kadroya Geçişine İlişkin Konular

a) 4/C statüsünde istihdam edilen kamu görevlilerin görev yaptıkları kurum önceliğinde öğrenim 
durumlarına ve yeterliklerine uygun kadrolara atanması,

b) Çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında memurlarla benzer görevleri yürüten yükseköğrenim me-
zunu işçilerin (ÇAY-KUR’dakine benzer şekilde) memur kadrolarına atanması, 

c) Kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli personel istihdamına istisnai nitelikte olmasını sağla-
yacak ve toplam kadro sayısının %3’ünü aşmayacak oransal bir sınırın tespiti, 

3- Özlük Haklarına İlişkin Konular 

a) 15/01/2005 tarihinden sonra göreve başlayan/başlayacak kamu görevlilerine bir derece veril-
mesi 

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

c) Kamu görevlilerinin izin haklarına (yıllık, mazeret, analık, refakat, süt izni ile aylıksız vb izinleri-
ne) ilişkin şart ve sürelerde değişiklik yapılması

d) KİT personelinin izin sürelerine ve izinlerinin ertesi yıla devrine ilişkin düzenleme yapılması

e) Çeşitli kamu kurum ve kuruluşları tarafından istihdamda zorluk çekilen bölgeler ve kamu per-
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sonelin adil ve dengeli dağılımı gerekçesine dayalı olarak uygulamaya konulan rotasyon ve 
zorunlu bölge hizmeti uygulamalarının kapsam ve sürelerin yeniden değerlendirilmesi,

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

g) Resmi tatillerde ve hafta sonu tatillerinde görev yapan kamu görevlilerinin ücret ve izin hakları, 

4- Aylık, Maaş, Ücret Ve Mali Haklara İlişkin Konular 

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

b) KİT’lerde ücret gruplarının sayısının azaltılması ve grupların kapsamlarının yeniden belirlen-
mesi, 

c) Fazla çalışma ücretlerine ilişkin mağduriyetlerin giderilmesi ve fazla çalışmaya dayalı maktu 
ücret ödemesi yapılan kurumlardaki kamu görevlilerinin 666 sayılı KHK kapsamlı mağduriyet-
leri,

d)  Ek gösterge oranlarının artırılması ve ek göstergeden yararlanamayan kamu görevlilerine yö-
nelik ek gösterge düzenlenmesi, 

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

f) Hamile ve emziren kadın kamu görevlilerinin çalışma saat ve sürelerine ilişkin İş Sağlığı ve 
Güvenliği Kanunu ve bağlı yönetmelikleri ile Devlet Memurları Kanunu hükümleri arasındaki 
çelişkinin giderilmesi, 

g) Engelli kamu görevlilerinin kariyer unvanlara atanabilmelerine yönelik düzenleme yapılması, 

h) Engelli kamu görevlilerine yönelik personel servisi uygulamaları ve işyerleri ile kamu hizmet 
binalarının engelli kamu görevlilerinin hayatını kolaylaştıracak ve verimliliğini artıracak şekilde 
düzenlenmesi, 

5- Sosyal Güvenlik Hakkına Ve Mevzuatına İlişkin Konular 

a) Emekli ikramiyesinin hesabında 30 yıllık hizmet süresi sınırlamasının kaldırılması

b) Emeklilere maaş promosyonu

c) Emekli kamu görevlilerine aile ve çocuk yardımı ödenmesi

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

e) Tazminat yansıtma oranlarının yükseltilmesi 

f) Fiili hizmet zammından yararlanacak kamu görevlilerin kapsamının genişletilmesi, 

g) Disiplin cezaları affedilenler ile ara rejim döneminde istifa edenlerin açıkta geçen sürelerine 
ilişkin sosyal güvenlik primlerinin ödenmesine yönelik yasal düzenlemelerin eksikliklerinden 
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kaynaklanan mağduriyetler, söz konusu sürelere ait prim borçlanması yapanların ödedikleri 
primlerin iadesi, prim ödenen sürelerin kazanılmış hak aylığı açısından değerlendirilmesi, bu 
kapsamda bulunan personelden emekli olanların hak (emekli ikramiyesi ve emekli maaşı) ka-
yıplarının giderilmesi

6- Sosyal Hak Ve Yardımlara İlişkin Konular

a) Aile yardımına ilişkin tutarın artırılması, 

b) İstihdamda zorluk çekilen il/ilçelerde görev yapan-görev yapmak isteyenlere aile-çocuk yardı-
mı tutarlarının artımlı olarak ödenmesi, 

c) Kamu görevlilerine ilk evliliklerinde evlilik yardımı yapılması, 

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

7- Kamu Personel Sistemine Ve Kamu Görevlilerine İlişkin Bazı Konular 

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

b)  Özelleştirme kapsamında istihdam fazlası personel olarak belirlenen kamu görevlilerinin özlük 
ve mali haklarının, kariyer ve liyakat kapsamındaki kazanılmış haklarının korunmasına dönük 
düzenleme yapılması, 

c) Özelleştirme kapsamında araştırmacı kadrolarına atanan kamu görevlilerinin ek gösterge dahil 
mali haklar bağlamında yaşadıkları sıkıntıların giderilmesi, fark tazminatı uygulamasında kamu 
görevlisi aleyhine sonuç doğuran kıstasların değiştirilmesi, 

d) Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarında görev yapan personelin döner sermaye ödemelerinden 
(ek ödeme kapsamında mahsuplaşılan kısım açısından) gelir vergisi kesintisi yapılmaması, 

e) Atama ve yer değiştirme yönetmeliklerinde rotasyon uygulamasına yer verilen kamu kurum ve 
kuruluşlarının konuyla ilgili düzenlemelerinde yeniden düzenleme yapılması, 

f) Son düzenlemeyle sözleşmeli statüden kadrolu statüye geçirilenlerin beş yıl süreyle kurumlar 
arası nakil yapmasına ilişkin sınırlamanın kaldırılması/esnetilmesi

g) Toplu sözleşme hükümlerinin uygulanmasında isteksiz davranan kamu kurum ve kuruluşlarının 
ve yöneticilerinin uyarılması  

8-  Hizmet Kollarına Dahil Konular 

ü	İş ve Meslek Danışmanlarının kadrolarının artırılması ve kadroya geçişte ücretlerinin düşme-
mesi, 

ü	TARGEL kapsamında istihdam edilen ve kadroya geçen personelin durumu, 

ü	Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde görev yapan personelin mali ve sosyal hakları ile özellikle 
GATA olmak üzere TSK kapsamındaki sağlık kurumlarında görev yapan sivil personelin ek öde-
me-performans ödemesi konusu, 
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ü	Özelleştirme nedeniyle ve istihdam fazlası personel olarak belirlenmesine bağlı olarak Araştır-
macı kadrosu/pozisyonuyla ilişkilendirilenlerin mali, sosyal ve özlük hakları olarak sıralanmıştır.

I. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinin anlaşmazlıkla sonuçlanması üzerine Memur-Sen ve 
yetkili sendikaları Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna başvuru yaparak Kamu görevlilerinin mali 
ve sosyal haklarına ilişkin yeni bir takım hakların elde edilmesini sağlamışlardır. Bu hakların dı-
şında Toplu Sözleşme görüşmelerinde gündeme getirilen bir takım konular ile Kamu Görevlileri 
Hakem Kurulu’na taşınmayan bazı hususların yine söz konusu Toplu Sözleşme görüşmelerinde 
Kamu Personeli Danışma Kurulunda görüşülerek çözümlenmesine karar verilmiş, ancak çalış-
ma yapılarak kazanım haline dönüştürülmesi planlanan konuların yasalaşma ve kazanım halini 
alma noktasında gecikmeler yaşanmıştır. 2013 yılında imzalanan 2. Dönem Toplu Sözleşme 
görüşmelerinde Devlet Personel Başkanlığı’nda komisyonlar oluşturularak üzerinde çalışma 
yapılarak kazanım halini alacak konulara yenileri eklenmiş ve Memur-Sen’in Toplu Sözleşmede 
ve Kamu Personeli Danışma Kurulu toplantısında kamu işvereni ile üzerinde uzlaştığı ve torba 
kanunda yer almasına yönelik çalışma başlattığı talepler başlığıyla söz konusu maddeler kamu-
oyu ile paylaşılmıştır. Memur-Sen ergilediği ilkeli sendikacılık anlayışı ve kamu görevlileri için 
ürettiğimiz sayısız kazanımlara yenilerini ekleme isteğiyle oluşturduğu baskı sonucu 2014 yılın-
da Kamu Personeli Danışma Kurulu’nda mutabakata varılarak yasalaşması için bazı konuların 
Başbakanlığa gönderilmesini sağlamıştır. Hayata geçirilen bu maddeler sıralanacak olursa;  

1. Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Genel Müdür olarak görev yapmakta iken özelleştirme kap-
samında Araştırmacı kadrolarına atananları istekleri halinde kariyerlerine uygun (mühendis, 
mimar, avukat gibi) kadrolara atanması,

2. Uyarma ve kınama cezası verilen aday memurların memuriyetle ilişiğinin kesilmesi uygulama-
sına son verilmesi,

3. Sümer Holding’de çalışan sözleşmeli personelden işsizlik sigortası kesilmemesi,

4. Öğretim elemanlarının ücretlerinin iyileştirilmesi,

5. Kadroya geçirilen İş ve meslek danışmanlarının maaş mağduriyetlerinin giderilerek ek öde-
melerinin artırılması olumlu bir gelişme olsa da yeni iş ve meslek danışmalarının istihdamının 
gerçekleştirilmesi gerekmektedir,

6. Haklarında uygulanan devlet memurluğundan çıkarılma cezaları disiplin cezalarının affına iliş-
kin Kanunla affedilen ve kendilerine 5510 sayılı kanunun geçici 4’ncü maddesiyle açıkta geçen 
sürelere ilişkin primleri borçlanma imkânı verilenlerden söz konusu ödemeyi yapanlara aynı 
kanunun geçici 43’ncü maddesi kapsamından yararlanma imkanı verilerek ödedikleri tutarın 
kendilerine iadesi, bu kapsamda olup haklarında istekleri doğrultusunda emeklilik işlemleri ya-
pılanların emekli maaşı/ikramiyesi mağduriyetinin giderilmesi, geçici 44’ncü madde kapsamın-
da primleri ödenen sürelerin kazanılmış hak aylığı kapsamında değerlendirilmesi,

7. Nöbetçi memurluğu uygulamasının kaldırılması, 

8. İş yoğunluğu fazla olan mahkeme çalışanlarına fazla çalışma ücreti verilmesi, Her ne kadar 
olumlu bir gelişme olsa da %10’luk sınırla uygulanacak olması var sorunu gidermiş değildir,
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9. Tapu çalışanlarının hukuki ve mali sorumluluğunu düzenleyen Medeni Kanunun ilgili maddesin-
de düzenlenme yapılması konuları Torba Kanun Tasarısında yer almış ve yasalaşmıştır. 

Üzerinde Mutabakata Varılan Ancak Uygulanmayan Maddeler

Torba Yasaya esas hazırlanan Kanun Tasarı Taslaklarında yer alması konusunda 2014 Mart ta-
rihinde gerçekleştirilen Kamu Personeli Danışma Kurulu toplantısında üzerinde mutabakata 
varılan fakat Torba Yasada yer almayan:

1. 2005 yılından sonra göreve başlayan personele bir derece verilmesi, 

2. Disiplin cezalarının affına ilişkin düzenleme, 

3. Emekli ikramiyesinin hesaplanmasında 30 yıllık hizmet süresi sınırının kaldırılması,

4. 4/C’li sözleşmeli personele kadro verilmesi, 

5. KİT’ler ve kamuda çalışan üniversite mezunu işçilerin KİT’lerde 2 sayılı cetvele, diğer kamu ku-
rumlarında çalışanların memuriyet kadrolarına geçirilmesi, 

6. Yardımcı hizmetler sınıfında görev yapan personelin de ek göstergeden yararlandırılması ve 
mevcut ek gösterge oranlarının arttırılması, 

7. Kamu kurum ve kuruluşlarının yurtdışı teşkilatlarında 4/B statüsünde görev yapan sözleşmeli 
personelin kadroya alınması ve aile yardımından faydalandırılması, 

8. KİT’lerdeki sözleşmeli personelinin yıllık izinlerinin bir sonraki yıla devredilmesi, 

9. Kadın istihdamının artırılmasına yönelik olarak:

a) Analık izninin 18 haftaya çıkarılması, 

b) Üçüncü çocuğa asgari geçim indiriminin %100 uygulanması, 

c) Süt izni süresinin uzatılması ve süt izni süresince nöbet ve gece vardiyası verilmemesi, 

d) Evlilik yardımı verilmesi, 

e) Tüp bebek uygulamasında deneme sayısında sayı sınırı değil ihtiyaç ve doktor raporunun esas 
alınması,

10. Emekli kamu görevlilerine maaş promosyonu verilmesi ve aile yardımından faydalandırılmaları, 

11. Yıllık izinlerin iş günü esasına göre düzenlenmesi, 

12. Resmi ve özel sektörde (işçilikte) geçen hizmet sürelerinin tamamının kazanılmış hak aylığında 
değerlendirilmesi, 

13. GATA sağlık personeline sağlık hizmetleri tazminatı verilmesi,

14. Misafir sanatçıların iş güvencesinin sağlanması, 

15. Kadroya geçirilen sözleşmeli personele getirilen 5 yıllık kurumlar arası nakil yasağının eş duru-
mu ve sağlık mazereti yönünden değerlendirilmesi ve nakil yasağının yerel yönetim kurum ve 
kuruluşları dışında kalan kurumlarla sınırlı tutulmasını, 
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16. TCDD manevra personeline ödenen hizmet tazminatına ilişkin sorunların giderilmesi,

17. Belediye bağlı kuruluşlarındaki Daire Başkanları ile üniversite Genel Sekreter Yardımcılarının ek 
göstergesinin 3600’e yükseltilmesi,

18. Fazla çalışmaların geçici olması halinde ücret veya izinle karşılanması, süreklilik arz etmesi 
durumunda ise istihdam artışı yoluna gidilmesi konularının ivedi olarak sonuçlandırılması ge-
rektiği de Memur-Sen tarafından vurgulanmıştır. 

Toplu Sözleşmede Kabul Edilen Fakat Uygulamasında Sorun Yaşanan Maddeler ise;

1- Memur-Sen olarak Toplu Sözleşme görüşmeleri ile Kamu Personeli Danışma Kurulu toplantı-
larında gündeme taşıdığımız; Fazla çalışma ve ücreti konusu ile 4/B ve 4/C statüsünde görev 
yapan hamile personele gece nöbeti ve gece vardiyası verilmemesi konularında Başbakanlık 
genelgesi yayınlamıştır. Fakat başta Adliye, Maliye ve SGK’da görev yapan kamu görevlileri 
ile sözleşmeli personelden fazla mesai yapanlara fazla çalışma ücretlerinin ödenmesine yöne-
lik yasal düzenleme yapılması hususundaki madde metninin hala yerine getirilmemiş olması 
önemli bir sorundur. Bu sorunun ortadan kaldırılmasına yönelik acilen çözümü önerilerini bek-
lemekteyiz.  

2- KİT’lerde ücret sisteminin değerlendirilmesi, temel ücret gruplarının sayılarının azaltılması ve 
kurumlar arası ücret dengesizliğinin giderilmesi konusunda çalışmalar gerçekleştirilmiş an-
cak uygulamaya dönük sıkıntılar giderilmemiştir. Bu çerçevede Kamu iktisadi teşebbüslerinde 
ücret sisteminin değerlendirilmesi, temel ücret gruplarının sayılarının azaltılması ve kurumlar 
arası ücret dengesizliğinin giderilmesi ve Devlet Personel Başkanlığı’nın organize ettiği KİT 
çalıştayının ikinci ayağının bir önce yapılmasını bekliyoruz.

3- Bakanlıklar ve bağlı kuruluşlarının merkez teşkilatında görev yapan personele mesaiye geliş 
ve gidişleri için servis hizmeti sağlanması konusunda çalışma yapılmasına dair toplu sözleşme 
hükmü 01.01.2014 tarihinden itibaren uygulanması gerekirken başlatılmamıştır. Bu durum açık-
ça Anayasa ve kanuna aykırı bir iradeye kamu erkinin ses çıkarmaması anlamı taşımaktadır. Bu 
hükmün uygulamasının hayata geçmemesi toplu sözleşmenin diğer tarafı olan kamu idaresinin 
bürokrasi karşısında hiyerarşik ihlalini de içermektedir. Bu bağlamda söz konusu hükmün ivedi 
olarak sonuca bağlanması ve taşra teşkilatında da ihtiyaç duyulan birimlerde uygulanması ge-
rektiğini kararlılıkla yineliyoruz.

4- Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmet Koluna İlişkin 2. Dönem Toplu Sözleşmenin 16’ncı maddesinde 
yer alan; Farklı idarelerde düzenlenen aynı mahiyetteki sınavlarda görev alanlara aynı tutarda 
sınav ücreti ödenmesi konusunda düzenleme yapılması hükmü gereğinin yerine getirilmesi ve 
bu çerçevede oluşan mağduriyetlerin giderilerek Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan merkezi sis-
tem sınavlarında görev alanlara, 18.01.2012 tarihli ve 2012/2723 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile 
yürürlüğe konulan Sınav Ücretlerine İlişkin Usul ve Esaslara göre sınav görev ücreti ödenmesi, 
ilgili mevzuat gereğince eğitim kurumlarında görevli yönetici ve öğretmenlerce fiilen yerine 
getirilen nöbet görevi karşılığında, nöbet tutulan her gün için 4 saat ek ders ücreti ödenmesi ve 
bu görevler dahil öğretmenlere birim ders saat içinde ödenen ek ders ücretlerinin artırılması,

5- Enformasyon Memurlarına ilişkin “Turizm Araştırmacısı” kadrosunun kalıcı hale getirilmemiş, 
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iptal ve ihdas işlemlerinin gerçekleştirilmemiş olması mağduriyetine son verilerek Enformas-
yon memurları için kazanılmış bir hak olan “Turizm Araştırmacısı” unvanının verilmesi,  

6- Büyükşehirlerde görev yapanlara posta dağıtıcılarına toplu taşıma kartı verilmesine ilişkin Top-
lu Sözleşme hükmünün uygulanması için tüm büyükşehir belediyelerine bir kez daha bakanlık-
ça gerekli talimatın verilmesi,

7- ARFF ve Apron memurlarının YPK kararı ile belirlenmiş ücret skalasının düzenlenmesi, DHMİ ile 
birlikte koordineli bir şekilde değiştirilmesi,

8- Toplu Sözleşmede bağıtlanmış, MTA Genel Müdürlüğü bağlı kamplarda görev yapan (Etüt ve 
Sondaj Kampları) kamu görevlileri de işçiler için oluşturulmuş yemek servisinden yararlandırılır 
hükmü pratikte etüt kamplarında işçi personelin olmaması nedeniyle uygulanamaz hale gelmiş 
dolayısıyla aynı saha içerisinde sondaj ve etüt yapan memur personel bir kısmı faydalanırken 
bir kıs faydalanamamıştır. Bu sorunun giderilmesi için metinde yer alan işçilere yapılan atfın 
madde metninden çıkarılması konuları olmuş, bunların acil olarak sonuçlandırılması da yine 
Memur-Sen yetkililerince istenmiştir. 

Memur-Sen tüm bunlarla beraber Kamu Personeli Danışma Kurulu gündemine ilk kez gele-
cek konuları da belirlemiştir. Bunlar;  

1. 4/C’li personelin ek ödemeleri noktasında sıkıntılar yaşanmaktadır. 4/C’li personelin ek öde-
melerine ilişkin olarak olumlu Mahkeme kararları olmasına karşın Maliye Bakanlığı’nın olumsuz 
görüşte bulunması hukuk devleti olma ilkesini zedelemektedir. Bu personele ek ödeme verile-
mesine dair mahkeme kararları ışığında bir düzenleme yapılarak sorun ortadan kaldırılmalıdır,

2. Vaiz ve murakıp kadrolarında bulunanlar için %170 ve Eğitim Görevlisi kadrosunda bulunanlar 
için %180 oranında ek ödeme düzenlenmesi, vatandaşların nişan ve düğün törenlerinde davet 
üzerine görevi gereği dualar okuyan pek çok din görevlisini sanık durumuna düşürerek mağdur 
eden yanlış anlaşılmaların önüne geçilmesi amacıyla müftülere de resmi nikah kıyma yetkisi 
verilmesi için gerekli düzenlemelerin yapılması, 

3. Genel İdare Hizmetleri Sınıfında yer alan Orman Muhafaza Memurları’nın, Teknik Hizmetler Sı-
nıfına alınması, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’ nda 5648 sayılı Kanuna göre 
sözleşmeli olarak çalışan personelin kadroya geçirilmesi (6495 sayılı Kanunun 9. Maddesi ile 
TKDK ile benzer statülü TOKİ,  TİKA,  DAP İDARESİ vb kurumlarda çalışan sözleşmeli personel 
kadroya alınmıştır.), KİT’lerde görev yapan sözleşmeli personelin maaşlarından kesilen gelir 
vergisi hesaplamalarının, 657 sayılı DMK 4/A maddesine tabi memurlarla aynı olması, 

4. Özür durumuna bağlı yer değişikliğine ilişkin çerçeve yönetmelikte yer alan eşin 3 yıl sigortalılık 
süresinin yeniden değerlendirilmesi, 

5. Yüksek Öğrenim Kurumu’nca teknik okul statüsünde sayılan ancak genel kadro içerisinde Ge-
nel İdari Hizmetler sınıfına dahil edilen itfaiyecilik ve şoför okulu mezunu teknikerlerin diploma-
larına uygun olarak istihdamlarının da kadro kanununda yapılacak değişiklerle teknik hizmetler 
sınıfına alınması,

6. Bazı kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen hukuk müşavirlerinin özel hizmet tazminat-
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larının derece ve kademe esasına göre adil düzenlenmediği, meslek erbabı olan aynı kurumda 
aynı zamanda işe başlayan avukatlardan daha düşük olduğu tespit edilmiştir. Adil olmayan bu 
durumun yapılan işin gereği olarak diğer hizmet sınıflarında olduğu gibi düzeltilmesi,

7.  Bazı kamu kurum ve kuruluşlarında parmak izi, retina taraması gibi bir takım hukuka aykırı 
uygulamalarının kaldırılması konuları şeklinde sıralanmıştır. Bu taleplerinde ivedi olarak kamu 
görevlileri lehine çözüme kavuşturulmasını kurul toplantılarında dile getirilmiştir. 

28 Şubat Mağdurlarına Tanınan Haklar

Torba Kanun olarak anılan 6353 ve 6495 sayılı kanunlarla, 28 Şubat sürecinde memurluktan atı-
lan mağdurların açıkta geçen sürelerine ilişkin sosyal güvenlik primlerinin kurumlarınca SGK’ya 
ödenmesi hususu Memur-Sen’in katkıları ile çözüme kavuşturulmuştur. Torba Kanun olarak bilinen 
11.09.2014 tarihli ve 29116 sayılı mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanan 6552 sayılı Kanun’la özellikle 
28 Şubat döneminde disiplin cezasına bağlı olarak memuriyetle ilişiği kesilen kamu görevlilerine, 
sonradan memuriyete yeniden dönüp dönmediklerine bakılmaksızın açıkta geçen sürelerdeki SGK 
primleri yönünden yeniden başvuru hakkı tanınması da Memur-Sen’in hazırladığı raporlar ve yetkili 
organlarla görüşmeleriyle kazanıma dönüşmüştür.

ILO Sözleşme ve Uygulama Raporlarına Bildirilen Görüşler  

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Dış İlişkiler ve Yurtdışı Hizmetleri Genel Müdürlüğü aracılığı 
ile ILO ana sözleşmesinin ilgili maddeleri gereği; ülkelerin onayladıkları sözleşmelerin uygulanma-
sıyla ilgili olarak belirli aralıklarla rapor verilmesi ve ulusal raporların hazırlanacak olması hasebiyle 
birçok sözleşme sureti Konfederasyonumuza gönderilmiştir. Söz konusu yazıların ekinde önceden 
hazırlanmış sorularda mevcut olup bu sorulara Memur-Sen teknik danışmanları tarafından gerekli 
hazırlıklar yapılarak bilgi,  belge ve istatistiki veriler ışığında Memur-Sen’in görüşleri yansıtılmaya 
çalışılmış ve Türkiye adına hazırlanan ulusal raporlara katkıda bulunulmuştur. 

Geçici Personelin Ücretli/Ücretsiz İzinleri

6552 sayılı Torba Kanunla 657 sayılı Kanunda yapılan değişiklik çerçevesinde geçici personelin ke-
sintili istihdam uygulamasına son verilmiş, bu personelin malullük veya yaşlılık aylığı bağlanıncaya 
kadar istihdam edilmelerine imkân sağlanmıştır. Sürekli istihdam yönünle 4/A ve 4/B statüsünde 
istihdam edilen personel ile aralarında fark kalmayan personelin izin haklarına ilişkin mevzuatında 
bu çerçevede düzenleme zarureti doğmuştur. Bu kapsamda 6552 sayılı Kanun’la yapılan değişiklik 
çerçevesinde “Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki Geçici Mahiyetteki İşleri Yürütmek Üzere Geçici 
Personel İstihdamı ve Bu Personele Ödenecek Ücretler Hakkında Karar”da yapılacak değişiklikle 
geçici personelin ücretli/ücretsiz izinlerinin hak ve sürelerinin 657 sayılı Kanun kapsamındaki diğer 
statülerde istihdam edilen diğer kamu görevlerine benzer şekilde düzenlenmesi yönünde değişikle-
rin de yer alması uygun olacağı ve talebimiz gibi çalışma başlatılarak işlemler yapılması konusunda 
Devlet Personel Başkanlığı’na başvuruda bulunulmuştur. 

Faaliyetler Kamu Personeli Sisteminin Sorunları, Çözüm Önerileri ve 2023 Vizyonu Çalıştayı

Devlet Personel Başkanlığı tarafından düzenlenen çalıştaya Memur-Sen, Genel Başkan ve Genel 
Başkan Yardımcıları düzeyinde bağlı sendika temsilcileri ve teknik danışmaları ile katılım göster-
miştir. Memur-Sen Konfederasyonu çalıştaydan çok daha önce çalıştay grup konularına ilişkin çalış-
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malarını gerçekleştirmiş ve görüş ve önerilerini grup toplantılarında dile getirmiştir. Kamu kurum-
larının yeniden yapılandırılması ve hizmetlerin etkinleştirilmesi, kamu görevlilerinin istihdamında 
kariyer, sınıflandırma ve liyakat ilkeleri ile memurların yer değiştirmeleri, kamu hizmetinde eği-
tim ve görevde yükselme uygulamaları, kamu görevlilerinin değerlendirilmesi ve sistem arayışları, 
kamu kesiminde KPSS sistemi ve engelli istihdamı ve kamu personelinin mali ve sosyal haklarının 
değerlendirilmesi konu başlıklarında altı grupta gerçekleştirilen çalışmaların sonucu bildiri olarak 
yayınlanmıştır.

Memur-Sen ve Sendikalarının Ortak Kullanımına Yönelik Hizmet Binası Projesi 

Memur-Sen’i ve bağlı sendikalarını tek bir merkezde toplamayı hedefleyen, Konfederasyon ve bağlı 
sendikalarının hizmet binası ihtiyacını karşılamak üzere hayata geçirilecek tesislerin inşaatı projesi 
başlatılmıştır. Bu proje için; Memur-Sen, Eğitim Bir-Sen ve Sağlık-Sen Konsorsiyum sözleşmesinin 
hazırlanması, arsanın ASKİ Genel Müdürlüğünden ihale usulü alınmasının hukuki vecibeleri, Tapu 
Müdürlükleri ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı’ndaki mevzuat gereği yerine getirilmesi 
gereken iş ve işlemler, inşaatı yapacak Müteahhit firma ile imzalanan sözleşmeler Memur-Sen Kon-
federasyonu bünyesinde hizmet veren avukat ve hukuk müşavirleri tarafından hazırlanarak imza 
altına alınmıştır.

Kamu Avukatları İçin Çalışma

Kamu avukatları ve hukukçularının özü itibari ile temsil mesleği olan avukatlık mesleğini kamuda 
icra etmelerinden ötürü kendilerine temsil ve makam tazminatı ödenmesini, maaş ve ücretlerinin 
mesleğin itibar ve saygınlığını koruyacak düzeye çıkarılmasını sağlayacak çalışmalar gerçekleştiril-
miştir.

İstihdam ve İşgücü Piyasası Özel İhtisas Komisyon Toplantısı

2014 – 2018 yıllarını kapsayacak, Türkiye’nin hedef ve stratejilerini ortaya koyan temel politika bel-
gesi olacak Onuncu Kalkınma Planı çalışmaları 2012/14 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile başlatılmış-
tır.  Bu kapsamda kamu, özel kesim ve STK temsilcileri ile akademisyenlerin katkılarının alınacağı, 
ülke sorunları ve çözüm önerileri üzerinde yapacakları kapsamlı ve ayrıntılı çalışmalar ile planda 
yer alacak ilke ve politikaların belirlenmesine ışık tutmak üzere Özel İhtisas Komisyonları kurulmuş-
tur. Bu çerçevede; söz konusu Genelgeye istinaden kurulacak olan ve koordinasyonunu Kalkınma 
Bakanlığının yerine getirdiği İstihdam ve İşgücü Piyasası Özel İhtisas Komisyon toplantılarına Me-
mur-Sen Konfederasyonunu temsilen hukuk müşaviri ve danışmanlar katılmış, Memur-Sen’in görüş 
ve önerileri toplantıda dile getirilmiştir. 

Özel Sektör Gelişimi Sektörel İzleme Alt Komitesi Toplantısı 

Avrupa Birliğine Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Uygulama Tüzüğü doğrultusunda oluşturulan, 
Sektörel İzleme Alt Komiteleri kapsamında; Özel Sektör Gelişimi Sektörel İzleme Alt Komitesi top-
lantısı Avrupa Birliği Bakanlığı Mali İşbirliği Başkanlığı Koordinesinde gerçekleştirilmiştir. Bu toplan-
tıya Memur-Sen adına hukuk müşavirliğince katılım sağlanmış, gözlem ve raporlar Genel Merkez 
Yönetim Kuruluna sunulmuştur. 
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Avrupa Birliği Bölgesinde Sosyal Güvenlik Trendleri Paneli

Sosyal Güvenlik Kurumu Strateji Geliştirme Başkanlığı AB ve Dış İlişkiler Daire Başkanlığı tarafından 
düzenlenen “Avrupa Birliği Üyesi Ülkelerde Sosyal Güvenlik Uygulamaları ve Trendler” konulu panel 
Ankara’da gerçekleştirilmiştir. Son yıllarda sosyal güvenlik alanında atılan adımların sadece Türki-
ye’de değil pek çok ülke tarafından da ilgiyle takip edildiği dile getirildiği panelde, Sosyal Güvenlik 
Kurumu’ndaki dönüşümün, sosyal sigortacılık anlayışının gelişmesinin ve teknolojik olarak hızla iler-
lemesinin dikkatle takip edildiğine vurgu yapılmıştır. İşçilerin serbest dolaşımında üye devletlerde 
kişinin sosyal güvenlik haklarının kaybolmaması önemli ve gereklidir. Uygulamadaki temel ilkeler; 
nerede çalışıyorsa o mevzuat uygulanacak, eşit muamele yapılacak, hakların transferi sağlanacak, 
sigorta süreleri birleştirilecek. Panelde Fransa, Almanya ve İngiltere Sosyal Güvenlik sistemlerine 
teknik anlamda değinilmiş, güçlü ekonomiye sahip bu ülkelerle başa baş mücadele etmek için ön-
leme alınabilecek hususlar, bu ülkelerin uyguladıkları politikalar belirtilerek anlatılmaya çalışılmıştır. 
Paneli Memur-Sen adına kurum avukatı takip etmiştir.

Kamu Görevlileri Etik Kurulu Toplantısı

Türkiye’de Kamu Sektöründe Etiğin Güçlendirilmesi” AB Projesi kapsamında etik kültürünün yay-
gınlaştırılması amacıyla oluşturulan Etik Platform’un genişletilmesinin öngörüldüğü, bu bağlamda 
Sivil Toplum Kuruluşlarının platforma üyeliği ve yapılacak faaliyetlere katkılarının görüşüldüğü top-
lantı İstanbul’da gerçekleştirilmiştir. Memur-Sen adına hukuk müşaviri toplantıya katılmış kamu hiz-
meti sunalar ile kamu hizmetinden faydalananların etik davranma ilkesi riayetleri ve kamu idaresinin 
üstlenmesi gereken konu başlıklarını içeren bir sunum gerçekleştirmiştir.

Yargı Reformu Strateji Çalıştayı

23. Fasıl açılış kriteri olan Yargı Reformu Stratejisi Taslağına son halinin verilmesi kapsamında ko-
nuyla ilgili paydaşların görüş ve önerilerinin alınması için Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Baş-
kanlığı tarafından Ankara Hakimevinde bir çalıştay gerçekleştirilmiştir. Düzenlenen toplantıda Stra-
teji Geliştirme Başkanlığı Başkan Yardımcısı Alpaslan Azapağası “Yargı Reformu Stratejisi Belgesi 
Gerçekleşme Durumu ve Taslağı” hakkında, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Sekreter 
Yardımcısı Müjgan Karyağdı “Yeni Yasal Düzenlemeler Işığında Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu” 
konusunda, Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Hülya Çetin “Avrupa Birliği 
2013 İlerleme Raporu ve Diğer Belgelerde Türk Yargısı” konusunda, Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü 
Tetkik Hakimi Dr. Atike Eda Manav “ Ceza Adaleti, HSYK’nın İşleyişi ve İfade Özgürlüğü Konusun-
da Avrupa Birliği Komisyonu Tarafından Hazırlanan İstişari Ziyaret Raporları” hakkında sunumlar 
gerçekleştirmiştir. Memur-Sen Konfederasyonunu temsilen Avukat Ahmet Günenç çalıştayda yer 
almıştır 

Hayat Boyu Rehberlik Hizmetlerinde Neredeyiz: Avrupa Kaynak Kit Eğitimi

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Avrupa Rehberlik Merkezi 2013 yılı çalışma planı kapsamında, 
Avrupa Hayat Boyu Rehberlik ve Politika Ağı (ELGPN) tarafından geliştirilen “Hayat Boyu Rehberlik 
Hizmetlerinde Neredeyiz: Avrupa Kaynak Kit Eğitimi” konulu eğitim semineri Ankara’da gerçek-
leştirilmiş, Memur-Sen adına konuya ilişkin görüşleri bildirmek üzere danışmalar seminerde hazır 
bulunmuşlardır. Memur-Sen teknik danışmanları hazırladıkları raporlarla hayat boyu rehberlik hiz-
metine ilişkin neler olması gerektiğini bazı Avrupa Birliği ülkelerini temel alarak dile getirmişlerdir. 
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TAIEX Semineri

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve TAIEX işbirliği ile 16 – 17 Ocak 2013 tarihilerinde Ankara’da 
düzenlenen “ İş Sağlığı ve Güvenliği Harici Hizmetlerinin İncelenmesi ve Değerlendirilmesi ” konulu 
seminere Konfederasyonumuz adına hukuk müşavirimiz katılmıştır.  İki gün boyunca dört otu-
rum olarak gerçekleştirilen seminer; güvenlik kültürü, kamu kurum ve kuruluşlarındaki iş sağlığı, iş 
güvenliği yükümlülükleri ile AB ülkelerinde iş kazaları ve meslek hastalıkları, teftiş ve özel sektör 
farkı gibi analiz edilmiş çalışmalar katılımcılara aktarılmıştır. AB ülkelerinde kamuda iş sağlığı ve 
güvenliği uygulamalarını aktarmak amacıyla toplantıya katıla Fransa temsilcisi, iyi uygulama örnek-
lerinin, kültür ve deneyimin her zaman gerçekleştirilebilir olduğunu ve uygulamalar analiz edilirken 
gerçekleşen sonucun değerlendirilmesi gerektiğini belirtmiştir. Fransız çalışma hayatının ve eko-
nomisinin 1980’li yıllarda yeni yeni ortaya çıkan çok az sayıdaki iş müfettişleriyle, işyeri hekimleri 
ve kurul sekreterleriyle bu işi götürmeye çalışırken bugün yetkin ve çok sayıda bir ekiple sistemin 
iyi işlediğine vurgu yapmıştır. Teşhisin önemli olduğu, eylem planlarının buna göre şekilleneceğini 
ve STK’lar sosyal diyalogun geliştirilmesi gerektiği dile getiren temsilci, Fransa’da İSG stratejileri 
ilerledikçe zamanla operasyonel ve yargısal sistemin de geliştiğini, tek tek ya da toplu halde İSG 
becerilerini geliştirmek için bakanlıklarda özellikle çalışma bakanlığı bünyesinde kullanılmak üzere 
özel eğitim araçları ve tekniklerinin belirlendiğini vurgulamıştır. Ayrıca söz konusu seminerlerde 
Finlandiya ve Portekiz temsilcileri de birer sunum gerçekleştirmiştir. 

İşyerinde Psikolojik Taciz (Mobbing) Eğitimi

İşyerlerinde Psikolojik Tacizin Önlenmesi Genelgesi Uygulama Eylem Planı çerçevesinde eğitim ve 
farkındalık çalışmaları kapsamında Çalışma Genel Müdürlüğü tarafından 6 – 7 Şubat 2014 tarihle-
rinde “Eğiticilerin Eğitimi”, 17 – 18 Şubat 2014 tarihlerinde  “İşyerinde Psikolojik Taciz (Mobbing) 
Eğitimi” faaliyetleri düzenlenmiştir. Söz konusu eğitimlere Memur-Sen adına avukat Ahmet Günenç 
katılmıştır. Bir olayın Mobbing olup olmadığı, mobbing türleri, uygulama alanları ve kategorileri gibi 
konunun içeriğinin yanı sıra, üyeler ve teşkilatlara mobbingi anlatmak üzere eğitici eğitimi verilen 
toplantılara akademisyenler, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, sendika ve konfederasyon 
temsilcileri ve hukukçular katılmışlarıdır. Kamu kurumlarında mobbing çeşitleri başlığı altında su-
num yapan Memur-Sen temsilcisi aynı zamanda mobbing izleme kurul üyesi olarak da çalışmalarını 
sürdürmektedir. 

Psikolojik Tacizle Mücadele Kurulu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı koordinasyonunda oluşturulan ‹Psikolojik Tacizle Mücadele 
Kurulu› iş yerlerinde yaşanan psikolojik tacizle mücadele etmek için kurulmuş, bu kapsamda oluş-
turulmuş yasal mevzuatın uygulanmasına ilişkin eylem planı çalışmaları, etkinlik ve farkındalık yara-
tacak hazırlıkları yapmaya başlamıştır. Memur-Sen Konfederasyonu Kurulun kuruluş aşamasından 
bu yana  aktif rol üstlenmiştir. Memur-Sen hukuk müşaviri vasıtasıyla toplantılarda görüşlerini ifade 
etme fırsatı bulmuştur.

Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi

Konsey, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı başkanlığında birçok temsilciden oluşmak-
tadır. Memur-Sen, konseyin kuruluşuna dair Yönetmelikte de belirtildiği gibi en fazla üye sahip 
üç kamu görevlileri sendikaları konfederasyonunda biri olduğu için kurulun üyesidir. Konsey, ülke 
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genelinde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili politika ve stratejilerin belirlenmesi için tavsiyelerde bulun-
mak üzere kurulmuştur. Konsey, çalışmalarında ulusal ve uluslararası gelişmeleri ve ülke koşullarını 
göz önünde bulundurur. Çalışma hayatının iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevcut şartlarının iyileş-
tirilmesi ve güvenlik kültürünün ülke genelinde yaygınlaştırılması amacıyla üyelerin işbirliği içinde 
çalışmalarını esas almaktadır. Konsey, iş sağlığı ve güvenliği alanında ülke politikalarını oluşturmada 
tarafların görüş ve düşüncelerinin alınmasını da sağlamaktadır. 

İSG Tehlike Sınıfları Komisyon Toplantısı

İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde kullanılan NACE kodları Rev.2 Altılı 
Ekonomik Faaliyet Sınıflamasının her yıl güncellendiği ve kamu kurum ve kuruluşlarına duyuruldu-
ğu, kullanıcı kurum/kuruluşların ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda güncellenen sınıflamaya yeni 
eklenen kodların tehlike sınıflarının belirlenmesi, var olan kodların tehlike sınıflarına gelen itirazların 
değerlendirilmesi amacıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iş Sağlığı ve Güvenliği Genel Mü-
dürlüğü tarafından belirli aralıklar toplantılar düzenlenmektedir. Toplantılarda, önceden görüş ve 
değişiklik bildirilmesi için ilan edilen tehlike sınıflarının ilgililerin (sendika, işveren, çalışan temsilcisi) 
söz alarak değiştirme taleplerinin reddi ya da kabulü şeklinde bir yol izlenmektedir. Birçok kamu 
kurumuyla beraber işveren sendika temsilcisi ile en fazla üyeye sahip işçi ve memur konfederasyon 
temsilcisi de tehlike sınıflarını belirleyen kurulda yer almaktadır. Kurul toplantılarına Memur-Sen 
avukatı iştirak etmektedir. 

Çalışma Meclisi Toplantısı

Çalışma hayatının düzenlenmesi, işçi ve işveren ilişkilerinde çalışma barışının sağlanmasını kolaylaş-
tırıcı tedbirler alınması, mevcut ve muhtemel meselelerin çözüm yollarının araştırılması ve çalışma 
hayatının tüm yönleriyle değerlendirilmesi amacıyla oluşturulan Çalışma Meclisi hazırlık toplantısı-
na Memur-Sen biri Genel Başkan Yardımcısı düzeyinde olmak üzere 7 danışman ile iştirak ederek 
rapor taslaklarına etki etmiştir. Birçok farklı konu başlığı altında yapılan toplantılarla tamamlanan 
çalışma örgütlenmeden iş sağlığı ve güvenliğine, kıdem tazminatından mali haklara önemli hususla-
rı gündeme taşımıştır. Memur temsilcilerinin değinilmesi istedikleri konular ise; Devlet memurlarına 
verilen emekli ikramiyesinde 30 yıllık sınırın kaldırılması, Maaş kalemlerinin tamamının prim kesin-
tisine tabi tutularak, emekli maaşı ve ikramiye hesaplanırken dikkate alınması, Ek göstergelerin ye-
niden belirlenmesi yoluyla emekli maaşlarının ve ikramiyelerinin arttırılması, Özel hizmet tazminat 
oranlarının yeniden belirlenerek işçi memur arasındaki farkın ortadan kaldırılması, Gerekli şartları 
sağladığı halde emekli maaşının düşük olması nedeniyle emekli olmayı tercih etmeyen çok sayıda 
devlet memuru emekliliğe (hakları iyileştirilmek suretiyle) teşvik edilerek bunların yerine gençlerin 
istihdam edilmesi ve Memuriyetten ayrılan veya çıkarılanlara, işçilere tanınan hakların tanınması 
olmuştur.

Engelli Personel İstihdamı Değerlendirme Toplantısı

Devlet Personel Başkanlığı tarafından, personel idari usul ve esaslarıyla ilgili konulardaki uygu-
lamaları takip ve değerlendirmek, kamu kurum ve kuruluşlarından raporlar ve teklifler istemek, 
gerektiğinde toplantılar düzenlemek değerlendirme sonuçlarına göre alınacak tedbirleri teklif et-
mek amacıyla “engelli personel istihdamı ile özelleştirme programı neticesinde nakli yapılarak di-
ğer kamu kurum ve kuruluşlarına yerleştirilen personelin durumlarına” ilişkin tarafların görüşlerini 
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almak maksadıyla değerlendirme toplantısı düzenlenmiştir. Söz konusu toplantıya Memur-Sen En-
gelliler Komisyon Başkanı ve Memur-Sen hukuk müşavir katılmıştır. Memur-Sen temsilcileri ile top-
lantı konunsa ilişkin görüş ve önerilerini sunarak, engelli kamu görevlisi istihdamı ile birlikte mevcut 
engelli kamu görevlilerinin karşılaştığı sorunları ve çözüm önerilerini dile getirmiştir. 

Kamuya Giriş Sınavları: Merkezi Sınav ve Yerleştirme Sisteminin Değerlendirilmesi

Devlet Personel Başkanlığı tarafından, personel idari usul ve esaslarıyla ilgili konulardaki uygula-
maları takip ve değerlendirmek, kamu kurum ve kuruluşlarından raporlar ve teklifler istemek, ge-
rektiğinde toplantılar düzenlemek değerlendirme sonuçlarına göre alınacak tedbirleri teklif etmek 
amacıyla “ Kamuya Giriş Sınavları: merkezi sınav ve yerleştirme sisteminin Değerlendirilmesi”ne 
ilişkin tarafların görüşlerini almak maksadıyla değerlendirme toplantısı düzenlenmiştir. Söz konu-
su toplantıda; kamuya girecek olanlara uygulanan sınavlar, sınav sistemleri ve değerlendirmeleri 
hakkında bilgi verilerek, bu sınavlara girip kurumlar arası değişiklik yapmak isteyen kamu görevli-
lerine ilişkin kısıtlamalar yapılıp yapılamayacağı, özelleştirmeyle birlikte havuza düşen personelin 
kurumlara geçişleri ve görevde yüksel ve unvan değişikliği sınavlarının personelin yer veya kurum 
değiştirmesine yönelik etkileri değerlendirilmiştir. 

 KPSS A ve B kategorileri başta olmak üzere kamu görevlisi olmak için girilen sınav ve mülakatla-
rında masaya yatırıldığı çalışmada Memur-Sen Konfederasyonu avukatı vasıtasıyla görüşlerini bil-
dirmiş ve daha çok kamu görevlisi istihdamının sağlanarak görevde yükselme ve unvan değişikliği 
sınavları açılmayan yerlerde sorunun giderilmesini, havuza düşen personele uygun atama yapılması 
gerektiğini vurgulamıştır. 

Kamu İktisadi Teşebbüs Çalışanlarına Yönelik Çalıştaylar

Devlet Personel Başkanlığı tarafından düzenlenen KİT Çalıştayında personel alım sistemi, ücret sis-
temi, temel ücret grupları, sicil ve başarı değerlendirmesi sistemi ile görevde yükselme ve unvan 
değişikliği sistemleri üzerinde durulmuştur Çalıştaya Memur-Sen adına katılan Genel Başkan Yar-
dımcısı Hacı Bayram Tonbul, Konfederasyonun görüşlerini çalıştayda dile getirmiştir.  Memur-Sen 
temsilcisi, personel alım sisteminde mülakata karşı olduklarını, merkezi sistemin daha da gelişti-
rilerek devam etmesi gerektiğini belirtmiş, KİT’lerdeki ücret gruplarındaki karışıklığın giderilmesi 
ve temel ücret gruplarının sadeleştirilmesi gerektiğini vurgulamıştır. KİT’lerde başarı ücreti ve sicil 
sisteminin artık işlemez hale geldiği, başarı ücreti yerine motivasyonu artıracak yeni bir sistemin ge-
liştirilmesini gerektiği de çalıştayda anlatılmıştır. Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavları-
nın düzenli olarak yapılmadığından söz edilirken Unvan değişikliği sınavında, sınava giren personel 
sayısı için yeteri kadar kadro varsa sınav yapılmadan direk eğitim durumuna göre atanması ve 657 
gibi eğitimine bağlı olarak ücretinin ödenmesi gerektiği kayıt altına alınmıştır 

Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Konferansı 

Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen 7. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Konferansı’na Me-
mur-Sen adına Avukat Ahmet Günenç konuşmacı olarak katılmıştır.  

Üç gün süren Çalıştayda ‘Kamuda İş Sağlığı ve Güvenliği’ uygulamaları konusunda değerlendirme-
lerde bulunan Memur-Sen temsilcisi, çalışanları ilgilendiren İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na kamu 
bürokrasinin hazır olmadığını dile getirmiştir. Memur-Sen’in bir diğer tespiti de bu alandaki en bü-
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yük sorunlardan birinin kamu bürokrasinin bir bölümünün iş sağlığı ve güvenliğine yönelik zihniyet 
değişimine henüz hazır olmaması ve bu alana ilişkin giderleri kamu açısından maliyet olarak görme-
leri olmuştur.  Yanlış algılanan başka bir husus ise kanunun tamamının kamu kurumları için 1 Tem-
muz 2016’dan sonra uygulanacağının düşünülmesidir. Oysa sadece İSG profesyonellerinin çalıştırıl-
ması bakımından bir erteleme söz konusudur. Bu erteleme dışındaki çalışanlara gerekli eğitimlerin 
verilmesi, kurulların oluşturulması, risk analizlerinin yapılması, acil eylem planlarının hazırlanması 
ve işe girişlerde bir takım sağlık tetkiklerinin yapılması gibi konular yürürlüktedir ve uygulanmaları 
zorunludur. Maalesef uygulamada sıkıntılar devam etmektedir .

Memur-Sen Konfederasyonu’nun İş Sağlığı Güvenliği Faaliyetleri

1) İstanbul’da 5-7 Mayıs 2014 tarihlerinde gerçekleştirilen“VII Uluslararası İş Sağlığı ve Gü-
venliği Konferansı”nda uzman avukat onuşmacı olarak yer almış ve Kamuda İş Sağlığı Güvenliği 
Uygulamalarındaki kanunun getirdiği ertelemelerden kamuda maliyet eksenli bakılarak yerine geti-
rilmeyen faaliyetlerin oluşturabileceği risklere değinmiştir.

2) İş Sağlığı Ve Güvenliği Genel Müdürlüğü ile Avrupa İş Sağlığı Güvenliği Ajansın işbirliği 
içerisinde götürdüğü kampanya çerçevesinde “inşaat sektöründe iş sağlığı güvenliği semineri”ne 
Memur-Sen katkı sunmuş ve görüşler dile getirilmiştir. 

3) SGK Başkanlığı organizasyonunda gerçekleştirilen “AB Bölgesinde Sosyal Güvenlik Trend-
leri” başlıklı panele Memur-Sen tarafından katkı sunularak burada da iş sağlığı ve güvenliğinin öne-
mine vurgu yapılmış ve ileriye dönük olumlu sonuçların alınması için değerlendirilmelerde bulunul-
muştur.

4) İş yeri sendika temsilcileri ile sendika iş yeri temsilcilerine eğitimler verilerek kamu da ki 
yalnızca İSG uzmanlarının istihdamı yönünden söz konusu olan ertelemeler dışında kalan risk ana-
lizleri, acil eylem planları, iş yeri sicil kayıt ve dosyalarının ne şekilde düzenlenmesi gibi konular 
üzerinde eğitimler verilmiştir.

5) Bağlı sendikalardan Sağlık hizmetleri kolunda genel yetkili sendika olan Sağlık-Sen tarafın-
dan akademik camia başta olmak üzere ilgili tüm kesimlerin katılımıyla sağlık çalışanlarının iş sağlı 
ve güvenliği konulu bir çalıştay gerçekleştirilmiş ve sonuçları kamuoyu ile paylaşılmıştır.

6) Soma da meydana gelen elim faciadan sonra Genel Merkez Yönetim Kurulu olarak derhal 
olay yerine intikal edilmiş ve çalışmalar yakından takip edilerek gerekli yardımların sağlanmasına 
çalışılmıştır.

7) ILO’nun madencilik faaliyetlerine yönelik düzenlemeleri içeren sözleşmesinin TBMM kabu-
lüne ilişkin çalışmaları yine Memur-Sen adına yürütülmüştür.

Kadına Fırsat Eşitliği Raporu 

Ülkemizde kadın erkek eşitliğinin sağlanmasında yol gösterici olması amacıyla Kadının Statüsü Ge-
nel Müdürlüğü koordinatörlüğünde hazırlanan eylem planı çerçevesinde; kamu kurum ve kuruluş-
ları, yerel yönetimler, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör temsilcileriyle toplantılar 
gerçekleştirilmiş ve bu toplantılar sonucunda; toplumsal yaşamda kadın erkek eşitliğinin sağlan-
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masına yönelik uygulamaların hayata geçirilmesi yönünde görüş birliğine varılmıştır. Bu bağlamda; 
Memur-Sen tarafından bağlı sendikalarının genel merkez ve şubelerinde kadınlara yönelik faaliyet 
alanlarının oluşturulması, yönetim organlarında kadınlara daha çok yer verilmesiyle ilgili olarak po-
zitif ayrımcılık uygulamasının gerekliliği konusunda yazılar yazılmıştır. Sendikalardan alınan cevabi 
yazılarda; kadın yönetici ve üst kurul delegelerinin sayısının arttığı gözlenmiştir. Kadın yöneticilerin 
daha etkin ve verimli çalışması için kurumsallaşma yolunda yeni projeler hazırlamakta olan Me-
mur-Sen bu doğrultuda kadın temsilcilerini bağımsız eylem, etkinlik ve projeler yapmaları için de 
ayrıca teşvik etmektedir. 

Sosyal Güvenlik Yüksek Danışma Kurulu

Memur-Sen, Genel Başkan veya Genel Başkan Yardımcısı düzeyinde katıldığı Sosyal Güvenlik Yük-
sek Danışma Kurulu toplantıları öncesinde titizlikle çalışmalar yürüterek kamu görevlileri ve emek-
lilerinin sosyal güvenceler bakımında yaşadıkları sıkıntıların giderilmesi için raporlar oluşturmuştur. 
Kamu görevlilerinin emekliye ayrıldıkları anda maaşlarındaki büyük düşüşün sıkıntıları başta olmak 
üzere maaşlara eklenen ücretlerin emekliliğe esas aylıkta değerlendirmesi, emeklilik tazminatında 
30 yıllık süre sınırının kaldırılması gibi birçok konu kurul gündemine taşınmıştır. Sosyal Güvenlik Ku-
rumunun 2015-2019 Stratejik Planına, sosyal güvenlik politikaları ve uygulamaları konusunda görüş 
ve öneriler bildirmek üzere toplanacak olan Sosyal Güvenlik Yüksek Danışma Kurulunun, “Sosyal 
Güvenlik Reformunun 5. Yılında Sosyal Güvenlik Kurumu; Mevcut Durum Analizi ve Yaşanan So-
runlar İçin Çözüm Stratejileri” başlığı altında düzenlenen toplantısına Memur-Sen’i temsilen Genel 
Başkan Yardımcısı Hacı Bayram TONBUL ve Memur-Sen avukatı Av. Ahmet GÜNENÇ katılmıştır.

Yargıtay Stratejik Plan Toplantısı

Yargıtay Başkanlığı, 2015-2019 dönemini kapsayan, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile Konfederas-
yonlarında görüşlerini alarak objektif, uygulanabilir ve katılımcı bir Stratejik Plan Hazırlık çalıştayı 
gerçekleştirmiştir. Çalıştaya Memur-Sen’i temsilen Av. Ahmet Günenç katılmıştır. Yüksek yargının 
daha verimli ve hızlı çalışması, adaletin tecellisinin erken gerçekleşmesi, hâkimlerin ve savcıların 
özlük haklarının artırılması ve bununla beraber yüksek yargıda görev yapan kamu görevlilerinin 
mali ve sosyal haklarında iyileştirilme yapılması, fazla mesailerinin ödenmesi,  Yüksek yargıdaki ör-
gütlenme önündeki engellerin kaldırılması ve iş yükünün hafifletilmesi konuları üzerinde durularak 
katkı sunulmaya çalışılmıştır.

Memur-Sen ve komisyonlarının gerçekleştirdiği tüm eylem, miting, gösteri ya da protestolarda, 
diğer sivil toplum kuruluşları ile birlikte gerçekleştirilen boykot ve eylemlerde yetkili makamlara 
başvuru ve hukuksal durumu takip Memur-Sen’in hukuk departmanı tarafından yerine getirilmiştir. 

İş Birliği Protokolleri ve Sözleşmeler

Türkiye Yeşilay Cemiyeti ile Memur Sendikaları Konfederasyonu arasında sigara, alkol, uyuşturucu 
gibi maddelerin tüketimini en aza indirmek ve sağlıklı bir nesil ve toplumun oluşmasına zemin 
hazırlamak, toplumu kemiren kötü alışkanlıklarla, zararlı madde bağımlılarının kurtulmalarına yar-
dımcı olacak yolları göstermek ve bağımlıların topluma yeniden kazandırılmasını sağlamak amacı 
ile işbirliği protokolü hazırlanmıştır. 

T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile Memur Sendikaları Konfederasyonu arasında, Türkiye genelinde 
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Toplu Sözleşme Görüşmeleri ve KPDK Süreçleri

yeni yeşil alanlar kazandırmak, topluma ağaç ve orman sevgisini aşılamak, fidan dikme alışkanlığı 
edindirmek, ormancılığın tanıtımına katkı sağlamak ve çevre anlayışının gelişmesine olumlu katkıda 
bulunmak amacı ile Türkiye’nin 81 ilinde Memur-Sen Mehmet Akif İnan Hatıra Ormanı oluşturmak 
adına “Bir Milyon Üye için Bir Milyon Fidan” dikimiyle ilgili işbirliği protokolü hazırlanmıştır.

Turkcell ile Memur-Sen arasında, 14/02/2012 – 31/09/2012 tarih aralığında geçerli olan Memur-Sen 
Konfederasyonu ve bağlı sendika üyeleri ile genel merkez, il temsilciliği ve şubelerinde görev yapan 
Turkcell Kamu tarifesinden faydalanan bireysel faturalı Turkcell Abonelerinin; ilk 3 ay boyunca her 
hafta 3 gün, bu 3 ayı takip eden 9 ayda ise kampanya süresince haftada 2 gün Günlük 12 saatlik ses 
Paketi hediye verilmesini sağlayacak olan kampanya sözleşmesi hazırlanmıştır. 

Memur-Sen’e bağlı sendikalarının üyelerinin, eş ve çocuklarının yurt dışında indirimli olarak lisans, 
ön lisan ve yüksek lisans eğitimi alabilmeleri için Polonya ve Kuzey Kıbrıs Üniversiteleri ile işbirliği 
Protokolleri hazırlanmış, Avrupa’nın en gözde Tıp fakültelerinin olduğu Macaristan Budapeşte’deki 
üniversitelerle görüşmelere başlanılmıştır. Ayrıca Türk Hava Kurumu Üniversitesi ve Canik Başa-
rı Üniversitesi ile Memur-Sen arasında kamu görevlilerinin kendilerini daha fazla geliştirebilmeleri 
adına yüksek lisans programları ve eğitimlerinden yararlanmalarına yönelik işbirliği protokolü ha-
zırlanmıştır. 

Memur-Sen Konfederasyonu ile Özel Engin Tıp Merkezi arasında, Memur-Sen üyeleri ile birinci de-
rece aile bireylerinin yararlanmasına yönelik olarak Tıp Merkezi tarafından sağlanacak sağlık hiz-
metlerine ilişkin işbirliğini sağlamak üzere protokol hazırlanmıştır.

Memur-Sen Konfederasyonu ile Cem Veb Ofset Ltd. Şti arasında, Memur-Sen ve bağlı sendikaları 
için duvar ve masa tipi takvim yapılmasına ilişkin sözleşme hazırlanmıştır.

Memur-Sen Konfederasyonu ile İhtiyaç Yayıncılık Dershanecilik arasında, Memur-Sen üyeleri ile bi-
rinci derece aile bireylerinin yararlanmasına yönelik olarak uzaktan eğitim merkezince yürütülen 
eğitim programları ile ilgili hususlara ilişkin işbirliği protokolü hazırlanmıştır.

Sınav Akademi ile Memur-Sen arasında ve Memur-Sen’e bağlı sendikaların üyelerinin, eş ve çocuk-
larının yararlanmasına yönelik; Hızlı Okuma ve Hafıza Teknikleri Öğretmen Eğitimi, Zeka Oyunları 
Öğretmen Eğitimi, Mental Aritmetik Öğretmen Eğitimi ve YDS Hazırlık Eğitim Programları ile Genel 
İngilizce Kurslarının organizasyonu konusunda faaliyet ve işbirliği protokolü hazırlanmıştır

Sendikal eylem ve açıklamalarından ötürü başta Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu ol-
mak üzere Yönetim Kurulu üyeleri ve teşkilattaki temsilciler aleyhine yazılı ve görsel basın, internet 
medyası ve sosyal medya üzerinden yapılan hakaretlere karşı suç duyurularında bulunulmuş, birço-
ğunda ceza kovuşturması başlatılmış ve ceza almaları sağlanmıştır. Yine hakaretlerde bulunanlara 
karşı manevi tazminat davaları açılmış ve davalar lehe sonuçlandırılmıştır. 

Memur-Sen Konfederasyonu ve yöneticileri aleyhine girişilen dava ve suç duyurularına karşı sü-
resinde cevap dilekçeleri ve savunmalara Mahkemelere sunulmuş, hukuka, usul ve yasaya aykırı 
girişilen davalar sonuçsuz bırakılmıştır. 
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Memur-Sen Israrla Talep Etti;  
Sözleşmeliye Kadro Resmi Gazete’de Yayımlandı
04 Haziran 2011

Memur-Sen’in ısrarla gündeme taşıdığı, sözleşmeli personele kadro talebi sonuçlandı. Resmi 
Gazete’nin bugünkü mükerrer sayısında, yayınlanan Kanun Hükmünde Kararname’ye göre 4-B’li 
kamu çalışanları ile, 4924 sayılı kanun hükümlerine göre sözleşmeli olarak çalışanlar, kadrolu olarak 
atanacaklar. 30 gün içinde müracaat etmeleri istenen sözleşmeliler, müracaat süresini takip eden 
60 gün içinde kadrolu olarak atanacak.

Sözleşmelilerin kadroya geçirilmesine yönelik kararı değerlendiren Memur-Sen Genel Başkanı 
Ahmet Gündoğdu, “Her platformda kamudaki farklı istihdam türlerine karşı olduğumuzu söyle-
dik. Toplu görüşme masalarının en önemli gündemlerinden biri haline getirdik ve bu ayrımcılığa 
son verilmesini istedik. Başbakanımız, en son 4. Olağan Genel Kurulmuz’da yaptığımız çağrımıza 
olumlu cevap verdi. Bugün de sözleşmelilere kadro yolunu açacak sözkonusu Kanun Hükmünde 
Kararname yayınlandı. Bu, Memur-Sen’in başarısıdır” şeklinde konuştu.

28 Şubat Mağdurlarının Hakları Eksiksiz İade Edilmeli
13 Ağustos 2013

Memur-Sen'den yapılan yazılı açıklamada:"Torba Kanun olarak bilinen 6495 sayılı Kanunla, başta 
öğretmenler olmak üzere 28 Şubat döneminde mağdur edilen memurlara pek çok imkân getirildi. 
Yaşatılan haksızlıkların, yapılan zulümlerin telafisi mümkün olmamakla birlikte hakkın, hiç değilse 
kısmen teslimi noktasına getirilen haklar geç kalmış ama yerinde düzenlemelerdir.

Bilindiği üzere, 1999 tarihli 4455 sayılı Kanun ve 2006 tarihli 5525 sayılı Kanunlarla, 28 Şubat 1997 
tarihinden sonra verilen disiplin cezaları nedeniyle memuriyetten çıkarılanların almış oldukları di-
siplin cezaları, bütün hukuki sonuçlarıyla birlikte ortadan kaldırılmış idi. Ancak Danıştay kararlarına 
da yansıdığı üzere, bu düzenlemeler sadece disiplin affı niteliğinde olup ilgililere memurluğa yeni-
den dönüş hakkı getirmiyordu. Torba Kanunla aday memurken, kılık-kıyafet gerekçesiyle atılanlar 
ile 1999 ve 2006 yıllarında getirilen disiplin aflarıyla disiplin cezaları ortadan kaldırılanlara kadro 
engeliyle karşılaşmaksızın yeniden memurluğa dönüş hakkı getirildi.

Geçen yıl çıkarılan 6353 sayılı Torba Kanunla 5510 sayılı Kanuna eklenen geçici 44’üncü maddey-
le, 23/4/1999 ile 14/2/2005 tarihleri arasında, almış oldukları disiplin cezası sonucu memuriyetleri 
sona erip, disiplin affına ilişkin 5525 sayılı Kanun uyarınca haklarında verilmiş disiplin cezaları bütün 
sonuçları ile ortadan kaldırılanlardan, memuriyetlerinin sona erdiği tarih ile 22/6/2006 tarihi arasın-
daki Emekli Sandığı keseneklerinin Kurumlarınca SGK’na defaten ödenmesi yolu açılmış idi. 6495 
sayılı Torba Kanunla daha önce bu konuda başvuru hakkını kaçırmış olanlara ve de 2006 yılındaki 
5525 sayılı Kanunla değil de 1999 yılındaki 4455 sayılı Kanunla affa uğrayanlara da kesenek öden-
mesi hususunda yeniden başvuru hakkı verildi.

Söz konusu düzenleme yerinde olmakla birlikte maalesef yetersizdir" denildi.
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28 Şubat’ın Yıl Dönümünde 28 Şubat Vari Uygulamayı Yargıya Taşıdık
28 Şubat 2014

Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, telefonlarını, üç yıl süreyle haksız ve hukuksuz 
dinlenmesi işlemini gerçekleştirenler hakkında kamu davası açılması için Ankara Cumhuriyet 
Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

24 Şubat 2014 tarihinde yazılı ve görsel basında yer alan ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ka-
muoyuna yaptığı açıklamayla bir anlamda doğruladığı “Telekulak Skandalı” kapsamında telefonları 
dinlenen Genel Başkan Ahmet Gündoğdu; iletişiminin dinlenmesi ve kayıt altına alınması amacıyla 
telefonlarının dinlenmesi talebinde bulunan ve üç yıl süreyle haksız ve hukuksuz telefon dinleme 
işlemini gerçekleştiren yargı mensupları ile ilgili kamu kurumlarında görev yapan kamu görevlile-
rinin tespiti ve haklarında soruşturma yapılması ve yargılamaların gerçekleşmesi amacıyla Ankara 
Cumhuriyet Başsavcılığı’na ilgililer hakkında kamu davası açılması için suç duyurusunda bulundu.
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Teşkilat Faaliyetleri, 
Anma Toplantıları, 
Tören ve Programlar
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Teşkilat Faaliyetleri, Anma Toplantıları, Tören ve Programlar

Memur Sendıkacılığında Hizmet Sevdamızdır
23 Nisan 2011

İzmir’in ardından Memur-Sen ve bağlı sendikaların yönetimleriyle biraraya gelmek ve teşkilat çalış-
ması yapmak üzere Aydın’a gelen Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, Büro Memur Sen 
Aydın Şubesi Olağan Kongresi’ne katıldı.  

Memur-Sen İl Başkanı Süleyman Alkoç, Büro Memur-Sen Şube Başkanı Belkıs Başer ve Büro Memur-
Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan’ın ardından kürsüye gelen Gündoğdu, Memur-Sen’in gücünü üye-
lerden aldığını, antidemokratik yapı ve yapılanmaların karşısında dik durarak sivil ve demokratik 
sendikacılık yaptıklarını söyledi. “Memur sendikacılığında hizmet sevdamızdır” diyen Gündoğdu, 
sendikacılığa başlarken vesayeti deşifre etmeyi vazife edindiklerini, çerçevesi devlet tarafında çizi-
len sendikacılığa da, çerçevesi devlete karşı çizilen sendikacılığa da karşı olduklarını kaydetti.

Konfederasyonlar: 1 Mayıs Şölen Havasında Kutlanacak
27 Nisan 2011

Konfederasyonlar, İstanbul Taksim meydanında ortak kutlanacak olan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma 
Günü kutlamaları öncesi alınan tedbirler hakkında görüş alışverişinde bulunmak üzere İstanbul 
Valisi Hüseyin Avni Mutlu’yu makamında ziyaret etti.

Toplantıya Memur-Sen Konfederasyonunu temsilen Memur-Sen Genel Sekreteri Günay Kaya ve 
Memur-Sen Genel Mevzuat ve Toplu Sözleşme Sekreteri H.Bayram Tonbul, 1 Mayıs Tertip Komitesi 
üyeleri ve İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın katıldı.

1 Mayıs, Coşkuyla Kutlandı
02 Mayıs 2011

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere Türkiye genelinde bay-
ram havasında kutlandı. Küçük çaplı gerginliklerin dışında alışılagelen taşlı ve sopalı görüntüler 
yaşanmadı. İstanbul’daki kutlamalar, işçiler için sembolleşen Taksim’de gerçekleşirken, Ankara’daki 
şenliklerin adresi Sıhhiye Meydanı oldu.

Memur-Sen Konfederasyonu Genel Sekreteri Günay Kaya,  Genel Teşkilatlanma Sekreteri Metin 
Memiş, Genel Basın ve İletişim Sekreteri Halit Ortaköy ile Genel Eğitim ve Sosyal İşler Sekreteri 
Ahmet Kaytan ve bağlı sendikaların Genel Başkan ve Yönetim Kurulu Üyeleri de İstanbul Taksim 
Meydanında yapılan kutlamalara katıldı.

Hükümetin geçen yıl Emek ve Dayanışma Günü ilan ettiği 1 Mayıs, ikinci kez Taksim Meydanı’nda 
kutlandı. 34 yıl önce kanlı provokasyona sahne olan meydan, dün sendikaların bayraklarıyla kar-
naval yerine döndü. Kutlamalarda, 1977’deki olaylarda hayatını kaybeden 34 kişi de unutulmadı. 
Gruplar, Kazancı Yokuşu’nun Taksim çıkışına kırmızı karanfiller bıraktı. O günü yaşayanlar, ‘Kanlı 1 
Mayıs’ın faillerinin yargılanmasını istedi.
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Memur-Sen Genel Sekreteri Günay Kaya, bu yıl Türkiye’nin daha da normalleşmiş bir şekilde 1 Mayıs’a 
gittiğini söyledi. Günay Kaya, sakin geçen ve bayram havasında kutlanan 1 Mayıs’ların Türkiye’nin 
normalleşine giden yolun önemli kilometre taşlarını oluşturduğunu kaydetti.

Memur-Sen Başkanlar Kurulu Toplandı
14 Mayıs 2011

Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, bütün hizmet kollarında yetkili olarak toplu sözleşme 
masasına oturma hedefleri olduğunu, bunun da en kısa zamanda gerçekleşeceğini söyledi.

Memur-Sen Genişletilmiş Başkanlar Kurulu, İçkale Otel’de toplandı. Toplantının açılışında konuşan 
Genel Başkan Ahmet Gündoğdu, Memur-Sen’in kamu çalışanlarına yönelik önemli kazanımlara imza 
attığını, bunun da çalışanlarca takdirle karşılandığını belirtti. 500 binden fazla üyeyle bu yılki top-
lu sözleşme masasına yetkili konfederasyon olarak oturacaklarını da kaydeden Gündoğdu, “Toplu 
görüşme sürecini, 9 yılın finali olarak tamamladık. Çalışanlarımız için birçok kazanıma imza attık. 
Kamu çalışanları lehine birçok yasal değişikliğin gerçekleşmesini sağladık. Toplu sözleşme hakkını 
da aldık. 12 Haziran seçimlerinin hemen ardından yapılacak yasal değişiklikle de uyum yasalarının 
çıkmasını istiyoruz” şeklinde konuştu.

Gündoğdu: Daha Özgürlükçü Anayasa İstiyoruz

24 Mayıs 2011

Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, bazı ziyaretleri gerçekleştirmek ve sendikal çalış-
malarda bulunmak üzere Kahramanmaraş’a geldi. Vali Şükrü Kocatepe, Belediye Başkanı Mustafa 
Poyraz ve Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M.Fatih Karaaslan’ı ziyaret eden Gündoğdu, 
Eğitim Bir-Sen Üniversite Şubesi’nin açılışına katıldı. Daha sonra da Memur-Sen İl Divan Toplantısı’nı 

gerçekleştirdi.

Gündoğdu, Memur-Sen olarak ülkenin sorunlarını dillendirmeye devam edeceklerini ve yeni anaya-
sa beklentilerine yönelik de önemli bir çalışmayı başlattıklarını vurguladı. Bugüne kadar hazırlanan 
bütün anayasa metinlerinin ve taslakların ya talimatla ya da sipariş üzerine hazırlandığına dikkat 
çeken Gündoğdu, Memur-Sen olarak milletin ruhunu anayasaya verecek bir çalışmayı başlattıklarını 
kaydetti. Milletin nasıl bir anayasa istediğini ortaya kovabilmek için en az 50 bin kişi ile birebir gö-
rüşeceklerinikaydeden Gündoğdu, kanaat önderleri ile de derinlemesine mülakatlar yapacaklarını 
ve bu çalışmanın Cumhuriyet tarihinde ilk kez halkın taleplerine dayanan bir anayasa çalışması 
olacağının altını çizdi.

Evlerimiz, Demokrasi Yuvası Olsun
27 Eylül 2011

Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, Isparta Memur-Sen konutlarının temel atma töreni-
ne katıldı. Burada bir konuşma yapan Gündoğdu, evleri birçok açıdan önemsediklerini belirterek, 
“Evlerimiz hem örgütlülüğümüze, hem birlik ve beraberliğimize hem de demokratikleşmeye yönelik 
adımlara ev sahipliği yapmalı” şeklinde konuştu.
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Memur-Sen Isparta Temsilciliği tarafından, Türkiye Finans Katılım Bankası işbirliği ile gerçekleştiri-
len Memur-Sen Şahin Evleri Yapı Kooperatifi temel atma töreni, Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet 
Gündoğdu, Isparta Valisi Memduh Oğuz, Isparta Milletvekilleri Süreyya Sadi Bilgiç ve Recep Özel ve 
çok sayıda davetlinin katıldığı bir törenle yapıldı.

Memur-Sen Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Toplandı
12 Ekim 2011

Memur-Sen Genişletilmiş Başkanlar Kurulu, Memur sendikaları konfederasyonları ile Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında, 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikası Kanunu’nda yapılacak 
değişiklik çalışmaları, Yeni Anayasa Araştırması ile nicel ve nitel sonuçların açıklanacağı, 13.10.2011 
Perşembe günü İstanbul’da düzenlenecek basın toplantısı, 22-23 Ekim 2011’de Ankara’da yapılacak 
‘Uluslar arası Anayasa Kongresi’ ve 2011 yılı üye hedefi gündemiyle Ankara İçkale Otel’de toplandı.

Toplantının açılışında konuşan Genel Başkan Ahmet Gündoğdu, 2010 yılı Toplu görüşme süreci-
ni, 9 yılın finali olarak tamamladıklarına değinerek, çalışanlar için birçok kazanıma imza attıklarını 
söyledi. Elde edilen kazanımların çalışanlarca takdirle karşılandığını hatırlatan Gündoğdu, kamu 
çalışanları lehine birçok yasal değişikliğin gerçekleşmesini sağladıklarını ve Toplu sözleşme hakkını 
aldıklarını vurguladı.

Memur sendikaları konfederasyonları ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında, 4688 Sayılı 
Kamu Görevlileri Sendikası Kanunu’nda yapılacak değişikliklerle ilgili yapılan toplantıların içeriğine 
ilişkin bilgi veren Genel Başkan Gündoğdu, bundan sonra sözün Bakanlar Kurulu’nda olduğunu 
söyledi.

Memur-Sen Teröre Karşı Tek Yumruk
21 Ekim 2011

Memur-Sen, Hakkari’nin Çukurca İlçesi’ndeki güvenlik birimlerine ve sınırdaki askeri birliklere dü-
zenledikleri saldırı sonucunda 26 askerimizi şehit eden 22 askerimizi de yaralayarak yüreklerimizi 
yakan, Türkiye’nin başına bela olmak adına, bütün kirli odaklarla işbirliği içinde olan taşeron hain 
PKK terörünü, il temsilcilikleri tarafından düzenlenen basın açıklamaları ve yürüyüşlerle tüm yurtta 
lanetledi.

Memur-Sen Genel Merkezi öncülüğünde Memur-Sen İl Temsilcilikleri tarafından yapılan açıklamalar-
da, ülkenin son günlerde terörle mücadelede attığı kararlı adımlarla tükenme noktasına gelen terör 
örgütünün, bu tip eylemlerle kirli yüzünü ifşa etmeye devam ettiğine vurgu yapılarak, “Milletimiz 
birlik-beraberlik içinde ve hiç olmadığı kadar büyük bir kararlılıkla terör belasının kökünü kazıyacak 
ve bu beladan kurtulacaktır. İçerden ve dışarıdan buna engel olmaya çalışacakların da buna gücü 
yetmeyecektir. “Bölge halkının haklarını savunduğunu” iddia eden eli kanlı terör örgütünün sivil, as-
ker, kadın, çocuk, bebek ayrımı yapmadan katletmesi de, böyle olmadığının en açık örneğidir” denildi.

Türkiye’nin, güçlü demokrasisi, büyüyen ekonomisiyle bölgesinde lider, dünyada sözü dinlenen bir 
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ülke olmaya devam edeceği kaydedilen açıklamalarda, bu güçten rahatsız olanların, taşeron terör 
örgütü aracılığıyla birlik ve beraberliğimize, huzur ve refahımıza yönelik gerçekleştirdiği eylemlerin 
amacına ulaşamayacağı ve demokratikleşme çalışmalarının, her zamankinden daha kararlı bir şe-
kilde devam edeceği, özgürlükçü, demokratik yeni anayasa için çıkılan yoldan dönülmeyeceği ifade 
edildi.

Gündoğdu: Eşit İşe Eşit Ücret Kararnamesi, Eşitliği Sağlamadı
22 Kasım 2011

Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, 666 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin ek öde-
me yönüyle oluşturduğu mağduriyetlerin giderilmesi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk 
Çelik’i ziyaret etti. Gündoğdu, görüşme sonrası yaptığı açıklamada, toplu sözleşme masasının ko-
nusunu teşkil eden ek ödemenin KHK ile düzenlenmesinin doğru bir yaklaşım olmadığını, 2008 
yılında uygulamaya konulan ek ödemenin toplu görüşme ürünü olduğunu, 666 Sayılı KHK ile iyi 
niyetli düzenlemeler hayata geçirilmekle birlikte ek ödemeye ilişkin bütün taleplerinin karşılandığı 
bir düzenleme oluşturulamadığını kaydetti.

Gündoğdu, “Eşit işe eşit ücret uygulaması, aynı ünvanla farklı kurumlarda görev yapan kamu gö-
revlilerinin ücretlerinin eşitlenmesi yanında ilave ödemesi bulunmayan kamu görevlilerinin ücret-
lerinde artış yapılması aracı olarak hayata geçirilmişti. 666 Sayılı KHK ile aynı ünvana çalışan farklı 
kurumlardaki personele yönelik ücret eşitsizliği büyük oranda giderildi. Ancak, ücretleri iyileştiril-
mesi gereken öğretmenler, akademik personel ve din görevlilerinin ek ödemelerinin artırılmaması 
söz konusu personelin görev yaptığı kurumların kendi içinde bir ücret dengesizliği oluşturdu. Biz, 
bugün bu dengesizliği ifade etmek ve çözümüne yönelik önerilerimizi paylaşmak amacıyla hazır-
ladığımız raporu Sayın Bakan’a ilettik. Raporumuzun özü, öğretmen, akademik personel ve din 
görevlilerinin unutulduğu 666 Sayılı KHK’nın oluşturduğu boşluğu giderecek ve personel için ücret 
artışı sağlayacak düzenleme teklifleridir” şeklinde konuştu.

Başbakanlık Müsteşarı Efkan Ala Ziyaret Edildi
23 Kasım 2011

Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, 666 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin ek öde-
me yönüyle oluşturduğu mağduriyetlerin giderilmesi için ilgililer nezdinde ziyaretlerini sürdürüyor.

Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, Başbakanlık Müsteşarı Efkan Ala’yı ziyaret ederek, 
666 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin ek ödeme yönüyle oluşturduğu mağduriyetlerin gide-
rilmesi konusunda bir an önce adım atılmasını beklediklerini söyledi.

Ziyarette, toplu sözleşme masasının konusunu teşkil eden “ek ödemenin” KHK ile düzenlenmesi-
nin sorunu çözen doğru bir yaklaşım olmadığını dile getiren Gündoğdu, 2008 yılında uygulamaya 
konulan ek ödemenin toplu görüşme ürünü olduğunu ve 666 Sayılı KHK ile iyi niyetli düzenlemeler 
hayata geçirilmekle birlikte ek ödemeye ilişkin bütün taleplerinin karşılandığı bir düzenleme yapı-
lamadığını kaydetti.
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Mehmet Akif İnan, Vefatının 12. Yılında Anıldı
06 Ocak 2012

Memur-Sen ve Eğitim Bir-Sen’in kurucu Genel Başkanı Merhum Mehmet Akif İnan, vefatının 12. 
yılında Ankara’da düzenlenen bir törenle anıldı.

Programda, Akif İnan’ın isminin birçok yere verildiğini söyleyen Genel Başkan Ahmet Gündoğdu, 
“Bugün ülkemizde Mehmet Akif İnan ilköğretim okulları, kütüphaneleri açılmaktadır, açılmaya de-
vam edecektir. Ancak, ben bunları yeterli görmüyorum. Gönlümden Mescid-i Aksa şairinin isminin 
Filistin’de bir üniversitenin, bir külliyenin, bir hastanenin veya bir kültür merkezinin üzerinde yaşa-
tılması, bayraklaştırılması geçiyor” şeklinde konuştu.

Anma programına katılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik ise konuşmasında, daha 
önceki Devlet Bakanlığı döneminde TİKA gibi birçok kurumun kendisine bağlı olduğunu hatırlatarak, 
“TİKA olarak yurt dışına birçok hizmet yapıldı. Ancak bunlardan en önemlisi 3 hastane. Lübnan’daki 
hastaneyi açtık. Sudan’daki ve Gazze’deki hastane inşaatları sürüyor. Kudüs Şairi’nin ismi, neden 
Gazze’deki hastaneye verilmesin?” dedi.

‘Memur-Sen Türkiye Buluşması’nda Konuşan Gündoğdu: Eyleme Hazır Olun
12 Şubat 2012

Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, toplu sözleşme sürecinde istedikleri sonucu alama-
maları halinde, teşkilatın eylemlere hazır olmasını istedi.

Memur-Sen Türkiye Buluşması, ‘Hedef 700 Bin Üye, 11 Hizmet Kolu’nda Yetki ve Yeni Anayasa’ 
başlığı altında Antalya-Side’de gerçekleştirildi. Burada konuşan Genel Başkan Ahmet Gündoğdu, 
kırmızı çizgilerinin belli olduğunu, kamu çalışanlarını memnun etmeyecek hiçbir sonucu kabul et-
meyeceklerini söyledi. Böyle bir tablonun ortaya çıkması halinde Memur-Sen teşkilatının her türlü 
eyleme hazır olması çağrısında bulunan Gündoğdu, “Toplu Sözleşme Yasa Tasarısı’nın Meclis Plan 
ve Bütçe Komisyonu’nda görüşüleceği gün, Ankara’da büyük bir eylem gerçekleştirdik. Neler yapa-
bileceğimizi gösterdik” dedi.

Gündoğdu, “Başörtüsü yasağının kaldırılması, katsayı adaletsizliğine son verilmesi, Kur’an eğitimin-
deki yaş sınırlamasının kaldırılması, Milli Güvenlik dersinin kaldırılması, sözleşmelilerin kadroya ge-
çirilmesi, zorunlu kesintisiz eğitimi sonlandıracak adımların atılması, bir yılın sonunda baktığımızda 
doğru yolda olduğumuzu göstermektedir” şeklinde konuştu.

Memur-Sen: Taleplerimiz Karşılanmazsa, Eylem Hakkımızı Kullanırız
13 Şubat 2012

Memur-Sen Türkiye Buluşması’nın Sonuç Bildirisi’nde, toplu sözleşme yasa tasarısında yapılması 
istenen değişiklikler kararlılıkla bir kez daha vurgulandı. Hizmet kolu toplu sözleşmesinin olmaz-
sa olmaz olduğunun belirtildiği açıklamada, kadrolu olamayan sözleşmelilerin kadrolu yapılması, 
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4-C’lilere yönelik taleplerin gerçekleşmesi istendi.

Sonuç Bildirisi’nde, faili meçhul cinayetlerin çözümüne yönelik çalışmaların kararlılıkla sürmesi, 
toplumun yeni anayasa talebinin mutlaka karşılanması gerektiği, demokratikleşme çalışmalarından 
geri adım atılmaması gerektiği de vurgulandı. TBMM’deki tayyör dayatmasının sona ermesinin is-
tendiği açıklamada, kamu çalışanlarına uygulanan siyaset yasağının da sona ermesi çağrısı yapıldı

Memur-Sen’in hafta sonu Antalya’da gerçekleştirdiği Büyük Türkiye Buluşması’ndan toplu sözleş-
me kararlığı çıktı. İki günlük Türkiye Buluşması’nın ardından yayınlanan Sonuç Bildirisi’nde, toplu 
sözleşme kanun tasarısının hizmet kolunu da kapsayacak şekilde bir an önce kanunlaşması çağrısı 
yapıldı. Memur-Sen’in sonuç bildirisinde, toplu sözleşme tasarısıyla ilgili olarak sendikal örgütlen-
meye ilişkin evrensel normların dikkate alınarak,  TBMM ve Cumhurbaşkanlığı’nda çalışan memurlar, 
infaz koruma memurları ile TSK ve emniyette görev yapan sivil memurların da sendikalı olmasının 
önünü açacak düzenleme yapılması istendi.

Mehmet Akif İnan Hatıra Yarışması Ödül Töreni  
18 Şubat 2012

Memur-Sen ve Eğitim Bir-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, 28 Şubat dönemi başta olmak üze-
re, darbelerin ve darbecilerin mağduriyetine uğramış çalışanların açıkta geçirdikleri sürelere ilişkin 
hak kayıplarının devlet tarafından telafi edilmesini ve sosyal güvenlik yükümlülüklerini onlar adına 
devletin yerine getirmesini istedi. Eğitim Bir-Sen, kuruluşunun 20. yılı münasebeti ile sendikanın 
kurucu üye, genel yönetim kurulu üyesi, şube başkanı ve il temsilcisi olarak hizmet sunmuş yöneti-
cilerle biraraya gelmek için tertiplediği “Vefa Buluşması ve Ödenmiş Bedeller Unutulmasın” konulu 
Mehmet Akif İnan Hatıra Yarışması Ödül Töreni programını Kızılcahamam’da gerçekleştirdi. 

Memur-Sen’den Hocalı Katliamı Protestosu’na Destek 
21 Şubat 2012

Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, Ermeniler tarafından Hocalı’da bir katliam yapıldığını, 
bunu duymak istemeyenlere duyurmak için gerçekleştirilecek Taksim Mitingi’ne destek vereceklerini 
söyledi.Azerbaycan Sendikalar Konfederasyonu Başkanı ve Bağımsız Milletvekili Settar Mehbalıyev, 
Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu’yu ziyaret ederek, Hocalı’da gerçekleştirilen katliamı 
protesto için 26 Şubat Pazar günü Taksim’de düzenleyecekleri mitinge davet etti. 

Settar Mehbalıyev’in ziyaretinde konuşan Ahmet Gündoğdu, “Hocalı katliamı canımızı acıtmıştır, 
içimizi burkmuştur. Bu acıyı Türkiye’de yaşayan bütün herkes Azeri kardeşlerimizle birlikte yürek-
lerimizde hissettik. Ermenilerce gerçekleştirilen bu katliamın yıldönümündeki protesto gösterisine 
destek vermek, hem inancımız, hem kardeşliğimiz, hem de insanlığımız açısından çok önemlidir. 
Yükselen sesin daha çok çıkması adına önemlidir. Bir millet, iki devletin sesi daha çok çıkmalıdır. 
Taksim’den yükselecek ses katliamı görmek istemeyen, duymak istemeyen çifte standartlıkta sınır 
tanımayan ülkelere kadar ulaşmalıdır” şeklinde konuştu.
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Gündoğdu, Sakarya İl İstişare Toplantısı’na Katıldı 
19 Mart 2012

Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, Sakarya Memur-Sen İl İstişare Toplantısı’na katıl-
dı. Toplantıya Ulaştırma Memur-Sen Genel Başkanı Can Cankesen, Ulaştırma Memur-Sen Genel 
Sekreteri Ahmet Arslantaş, Ulaştırma Memur-Sen Genel Basın ve Halkla İlişkiler Sekreteri Fatih 
Korukluoğlu da katıldı. 

Gündoğdu, 4+4+4 eğitim modelini pedagojik bulmayan ve eleştirenlere 28 Şubat’ta nerede olduk-
larını sormak gerektiğini, MGK kararıyla eğitim sistemi belirlemenin ne kadar bilimsel olduğuna da 
bu kitlenin cevap vermesi gerektiğini söyledi. 

Türkiye’nin temel sorununun anayasa olduğunu söyleyen Gündoğdu, “İnsanı merkeze alan, milletini 
tanımlayan değil, tanıyan bir anayasa ve devlet anlayışına ihtiyacımız var. Gerektiğinde dövülecek 
millet tanımı yerine, tanınacak ve onuruna öncelik verilecek bir anayasaya ihtiyacımız var” şeklinde 
konuştu. 

Gündoğdu: Referandum, Kırılma Noktası Oldu 
19 Mart 2012

Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, referandumun Türkiye için birçok yeniliği beraberin-
de getirdiğini belirterek, “Referandum öncesi olmayan sadece milletti. Var olan millet ise gerekti-
ğinde dövülecek millet idi” dedi. 

Memur-Sen Bursa İl Divan Toplantısı, Memur-Sen İl Temsilciliği’nde yapıldı. Burada konuşan 
Gündoğdu, referandumla devletin milletinden milletin devletine adım atıldığını, insanı merkeze 
alan anlayışın sendikal bakış açılarını oluşturduğunu kaydetti. Referandumda toplu sözleşmeye de 
toplumsal sözleşmeye de ‘evet’ dediklerini hatırlatan Gündoğdu, toplu sözleşmenin yolunun refe-
randumla açıldığını hatırlattı.

Denizli, Aydın, Muğla Ve Burdur İl Divan Toplantıları Yapıldı
19 Mart 2012 

Memur-Sen Genel Basın ve İletişim Sekreteri Halit Ortaköy, Denizli, Aydın, Muğla ve Burdur’da ka-
tıldığı divan toplantılarında, sendika faaliyetlerinin yanı sıra gündeme ilişkin açıklamalarda bulun-
du. Memur-Sen olarak özelde kamu çalışanlarının, genelde ise milleti sesi olduklarını ifade eden 
Ortaköy, her zaman çözüm odaklı çalıştıklarını vurguladı. Türkiye’nin dünyada hatırı sayılır bir yerde 
olmasının temel hedefleri olduklarını belirten Ortaköy, bu kapsamda ortak akıl mitingleri ve toplu 
görüşme süreçlerini en güzel şekilde yürüttüklerinin altını çizdi. Sendika olarak Türkiye’deki geliş-
melere duyarsız kalamayacaklarını ifade eden Ortaköy, yeni anayasa çalışmaları, toplu sözleşme 
çalışmaları ile genel kurula gönderilen toplu sözleşmeyle ilgili yasa tasarısı gibi konuları masaya 
yatırdı. 
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Memur-Sen İstanbul İl Divan Toplantısı Yapıldı 
19 Mart 2012

Memur-Sen İstanbul İl Divan Toplantısı, Esenler Belediyesi Kültür Merkezi’nde yapıldı. Genel 
Başkanı Gündoğdu’nun katıldığı toplantıda, Memur-Sen, Şekerbank, SBN Sigorta ve Grup Marmara 
Sigortacılık aracılığıyla imzalanan Ferdi Kaza Sigortası’nın tanıtımı yapıldı

Ulaştırma Memur-Sen Genel Başkanı Can Cankesen, Birlik Haber-Sen Genel Sekreteri Gürbüz 
İnaltekin, Memur-Sen İl Temsilcisi Durali Baki, bağlı sendikaların şube başkanı, temsilci ve yöne-
tim kurulu üyelerinin katıldığı programda konuşan Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, 
referandumun, ülke için kırılma noktasını oluşturduğunu, eski Türkiye ile yeni Türkiye’nin ayrıştığı-
nı söyledi. Referandum öncesi devletin her çeşidinin olduğunu söyleyen Gündoğdu, “Referandum 
öncesi olmayan sadece milletti. Var olan millet ise gerektiğinde dövülecek millet idi” şeklinde ko-
nuştu. Referandumla devletin milletinden milletin devletine adım atıldığını söyleyen Gündoğdu, 
insanı merkeze alan anlayışın sendikal bakış açılarını oluşturduğunu kaydetti. Referandumda toplu 
sözleşmeye de toplumsal sözleşmeye de ‘evet’ dediklerini hatırlatan Gündoğdu, toplu sözleşmenin 
yolunun referandumla açıldığını hatırlattı.

 

Memur-Sen’in Yeri Milletin Yanıdır 
19 Mart 2012

Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, ülkenin kaosa sürüklenmesini geçim kaynağı yapan-
ların bulunduğuna dikkat çekerek,  kendilerinin ise vesayeti deşifre etmek üzere yola çıktıkları-
nı vurguladı. Gündoğdu, milletin geleceğini karartmak isteyen ne kadar oligarşik yapı varsa bun-
larla mücadele edeceklerini söyledi. Memur-Sen Kocaeli İl Divan Toplantısı, Genel Başkan Ahmet 
Gündoğdu, Ulaştırma Memur-Sen Genel Başkanı Can Cankesen, Birlik Haber-Sen Genel Sekreteri 
Gürbüz Nihat Tekin’in de katılımı ile  MÜSİAD Tesisleri’nde yapıldı.

Burada konuşan Memur-Sen Genel Başkanı ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, 
1992’de yola çıkarken vesayeti deşifre etmek için sendikacılık yapmayı ilke edindiklerini belirterek, 
“Bu ülkenin kaosa sürüklenmesini kendine geçim kaynağı sağlayan bir kesimin olduğu bir dönemi 
yaşıyoruz. 1992 yılında yola çıkarken vesayeti teşhir etmek için sendikacılık demiştik. Bu anlayış im-
ralıylada kavga etmeyi, PKK ile de kavga etmeyi, jitem, KCK ile kavga etmeyi, sözde sendika yalaka 
sendika ile mücadele etmeyi katagorize yaklaşımları sergilenerek bir şeyler yapmaya çalışanlara 
inat bizler önce ekmek, sonra özgürlük şiarıyla yola çıkmıştık. Bizim amacımız bu ülkenin değerle-
rini yücelterek mazlumun yanında zalimin karşısında olmanın adıdır bu anlayış” şeklinde konuştu. 

 

Gündoğdu Giresun İl Divan Toplantısı’na Katıldı 
26 Mart 2012

Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, son günlerde yaşanan gelişmelerin yeni Türkiye’nin 
değişim sanıcıları olduğunu belirterek, bu sürecin demokrasi tarafını tutanlar ile jakoben 
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geleneğin savunucularını birbirinden ayırdığını vurguladı. Ahmet Gündoğdu, Memur-Sen Giresun İl 
Temsilciliği’nin düzenlediği İl Divan Toplantısı’na katıldı. Burada konuşan Gündoğdu, sendika çalış-
malarının yanı sıra gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 

Türkiye’nin değişim sürecinde taraflarını çok net bir biçimde ortaya koyduklarını anlatan Gündoğdu, 
“Eğitim sistemi, Anayasa ve Toplu Sözleşme mevzuatında değişimler söz konusu. Bu konularda 
yerimiz ve safımız belli olacak. Darbecilerin çarkına su taşıyanlarla, İmralı’ya, Silivri’ye selam gön-
derenler ile millete selam verip milletin selamını alanların yönü aynı olmayacağına göre bu üç konu-
daki yerimiz farklı olmak zorunda” dedi.

  

İl Divan Toplantıları Yapıldı 

26 Mart 2012

Memur-Sen İl Divan Toplantıları, Memur-Sen Genel Merkez Yönetim Kurulu üyeleriyle bağlı sendika-
ların genel başkan ve yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. İl Divan Toplantıları’nda 
toplu sözleşmeden gündemdeki birçok konuya değerlendirmeler yapılırken, genel merkezin görüş-
leri teşkilata aktarıldı, teşkilatın soruları cevaplandırıldı.

KİLİS İL DİVAN TOPLANTISI 

Kilis Memur-Sen İl Divan Toplantısı, Söğütlüdere Göl Restaurant’ta gerçekleştirildi. Toplantıya Me-
mur-Sen Genel İletişim ve Halkla İlişkiler Sekreteri Halit Ortaköy, Eğitim Bir-Sen Genel Eğitim ve 
Sosyal İşler Sekreteri Teyfik Yağcı, Diyanet-Sen Dış İlişkiler Sekreteri Mehmet Yaman, Bem-Bir-Sen 
Genel Teşkilat Sekreteri Medeni Sevinç ile Enerji-Bir-Sen Genel Teşkilat Sekreteri Mehmet Doğan 
katıldı.

ELAZIĞ İL DİVAN TOPLANTISI

Memur-Sen Elazığ İl Divan Toplantısı, Hanedan Düğün Salonu’nda gerçekleştirildi. Programa Eğitim 
Bir-Sen Genel Sekreteri Ahmet Özer, Diyanet-Sen Genel Eğitim Sekreteri Cebrail Yakışır, Enerji Bir-
Sen Genel Mevzuat ve Toplu Sözleşme Sekreteri Zahid Borak ve Memur-Sen’e bağlı sendikaların 
şube başkanları katıldı. 

KAYSERİ İL DİVAN TOPLANTISI

Memur-Sen Kayseri İl Divan Toplantısı, 24.03.2012 tarihinde Elmacıoğlu İskender lokantasında 
yapıldı. Toplantıya Kayseri milletvekili Yaşar Karayel, Memur-Sen Genel Teşkilatlanma Sekreteri 
ve Sağlık–Sen Genel Başkanı Metin Memiş, Toç-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Fatih Doğan, 
Diyanet-Sen Genel Başkan yardımcısı Mehmet Ali Omurcalı, Eğitim-Bir-Sen Genel Mevzuat ve Toplu 
Sözleşme Sekreteri Ramazan Çakırcı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü şube müdürleri, İlçe Milli eğitim mü-
dürleri ve şube müdürleri, Şeker Bank yöneticileri, Kayseri Memur-Sen İl temsilci 11 iş kolunun şube 
başkan, temsilci ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.
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KAHRAMANMARAŞ İL DİVAN TOPLANTISI 

Kervan Han’da yapılan İl Divan Toplantısı’na Memur-Sen Genel İletişim ve Halkla İlişkiler Sekreteri 
Halit Ortaköy, Eğitim Bir-Sen Genel Eğitim ve Sosyal İşler Sekreteri Teyfik Yağcı, Diyanet-Sen Dış 
İlişkiler Sekreteri Mehmet Yaman, Bem-Bir-Sen Genel Teşkilat Sekreteri Medeni Sevinç ile Enerji-
Bir-Sen Genel Teşkilat Sekreteri Mehmet Doğan katıldı. Meclis Genel Kurul’a sevk edilen toplu gö-
rüşme yasası ve memurun kazanımlarını anlatan Halit Ortaköy, Kahramanmaraş’ın kendileri için 
önemli bir merkez olduğunu ifade etti. Ortaköy şöyle devam etti: “Kahramanmaraş’ın bizim için 
ayrı bir yeri vardır, 7 güzel insanın şehri burası, Necip Fazılların kenti, Kurucu Genel Başkanımız 
Akif İnan Şanlıurfalıydı ama bu şehrin suyu ile büyüdü. Kendisini Maraşlı olarak görürdü. Kısacası 
Kahramanmaraş bizim maddi ve manevi hayatımızda ayrı yeri vardır.”

KIRŞEHİR İL DİVAN TOPLANTISI

Memur-Sen Kırşehir Şubesi İl Divan Toplantısı, sendikaların genel merkez yöneticilerinin de ka-
tılımıyla gerçekleştirildi. Memur-Sen’in Kırşehir buluşmasına Memur-Sen Genel Mali Sekreteri ve 
Diyanet Sen Genel Başkanı Mehmet Bayraktutar, Eğitim Bir Sen Genel Mali Sekreteri Esat Tektaş, 
Toç-Bir-Sen Genel Toplu Sözleşme ve Mevzuat Sekreteri Hayri Ünal, Bem-Bir-Sen Genel Eğitim 
Sekreteri Recai Karslı, Memur-Sen İl Temsilcisi ve Eğitim Bir-Sen Şube Başkanı Ali Rıza Aka, Memur-
Sen’e bağlı sendikaların şube başkanları, sendikaların yönetim kurulu üyeleri ve ilçe temsilcileri 
katıldı. 

MERSİN İL DİVAN TOPLANTISI

Memur-Sen Mersin İl Divan Toplantısı, Kültür Memur-Sen Genel Başkanı Galip Yıldırım, Ulaştırma 
Memur-Sen Genel Başkanı Can Cankesen, Eğitim Bir-Sen Genel Teşkilat Sekreteri Murat Bilgin, Toç-
Bir-Sen Genel Sekreteri Mustafa Özkaya, Diyanet-Sen Dış İlişkiler Sekreteri Ali Bayır ile Toç-Bir-Sen 
Genel Basın ve İletişim Sekreteri Şahin Değirmen’ın katılımıyla gerçekleştirildi.

RİZE İL DİVAN TOPLANTISI

Memur-Sen Konfederasyonu Rize İl Başkanlığı Genişletilmiş İl Divan Toplantısı 25/03/2012 tarihin-
de Rize Öğretmen Evi Toplantı salonunda yapıldı. Genişletilmiş İl Divan Toplantısı’na Memur-Sen 
Genel Sekreteri ve Toç-Bir-Sen Genel Başkanı Günay Kaya, Toç Bir-Sen Genel Mali Sekreteri Hüseyin 
Öztürk, Memur-Sen’e sendikaların Rize temsilcisi ve şube başkanları, yönetim kurulu üyeleri ile ilçe 
temsilcileri ve işyeri temsilcileri katıldı. 

TUNCELİ İL DİVAN TOPLANTISI

Memur-Sen Tunceli İl Divan Toplantısı, Pertek Termal Otel’de yapıldı. Divan toplantısına Büro Memur-
Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, Eğitim Bir-Sen İl Temsilcisi Mehmet Söylemez, Toç Bir –Sen İl 
Temsilcisi Salim Sunar, Bayındır Memur-Sen İl Temsilcisi Hasan Şanlı, Büro Memu-Sen İl Temsilcisi 
Cemal Akdoğan, Bem-Bir-Sen İl Temsilcisi Taylan Aydoğdu ve Diyanet –Sen ve Memur-Sen Tunceli 
İl Başkanı Bülent Süner, Memur-Sen’e bağlı sendikaların ilçe temsilcileri, il ve ilçe  yönetim kurulu 
üyeleri ve işyeri temsilcileri katıldı. 
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ÇORUM İL DİVAN TOPLANTISI

Çorum Memur-Sen İl Divan Toplantısı, Turgut Özal Konferans Salonu’nda yapıldı. Genişletilmiş İl 
Divan Toplantısı’na Bem-Bir-Sen Genel Başkanı Mürsel Turbay ve Eğitim Bir-Sen  Genel Teşkilatlanma 
Sekreteri Murat Bilgin ve şube başkanlarıyla temsilci ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. 

ADIYAMAN İL DİVAN TOPLANTISI

Memur-Sen Adıyaman İl Divan Toplantısı, Eğitim Bir-Sen Genel Sekreteri Ahmet Özer, Diyanet-Sen 
Genel Eğitim, Basın ve Halkla İlişkiler Sekreteri Cebrail Yakışır, Enerji Bir-Sen Genel Mevzuat ve 
Toplu Sözleşme Sekreteri Zahit Borak’ın katılımıyla yapıldı. 300 kişinin katıldığı toplantıda Memur-
Sen İl ve ilçe başkanları, yönetim kurulları ve iş yerleri temsilcileri yer aldı. 

ADANA İL DİVAN TOPLANTISI 

Memur-Sen Adana İl Divan Toplantısı’na Kültür Memur Sen Genel Başkanı Galip Yıldırım, Ulaştırma 
Memur-Sen Genel Başkanı Can Cankesen, Eğitim Bir-Sen Genel Teşkilat Sekreteri Murat Bilgin, 
Diyanet-Sen Genel Mevzuat ve Toplu Sözleşme Sekreteri Ali Bayır, Toç-Bir-Sen Genel Sekreteri 
Mustafa Özkaya, Bayındır Memur-Sen Yönetim Kurulu Üyesi Zekeriya Ceyhan, Ulaştırma Memur-
Sen Genel Mevzuat ve Toplu Sözleşme Sekreteri Yakup Çınar, Toç-Bir-Sen Genel Basın ve İletişim 
Sekreteri Şahin Değirmenci, Kültür Memur-Sen Genel Sekreteri Mecit Erdoğan, Kültür Memur-Sen 
Genel Teşkilat Sekreteri Fahri Ekinci, Memur-Sen Adana İl Temsilcisi Muhammed Erdoğan,  Memur-
Sen’e bağlı sendikaların şube yöneticileri katıldı. 

AMASYA İL DİVAN TOPLANTISI 

Amasya İl Divan Toplantısı’na ise Bem-Bir-Sen Genel Başkanı Mürsel Turbay, Eğitim Bir-Sen Genel 
Teşkilat Sekreteri Murat Bilgin ve Sağlık-Sen Genel Basın İletişim Sekreteri Fatih Kocur ile Amasya 
teşkilatından çok sayıda isim katıldı. 

GAZİANTEP İL DİVAN TOPLANTISI 

Memur-Sen Gaziantep İl Divan Toplantısı, konfederasyon yönetiminden  İletişim ve Halkla İlişkiler 
Sekreteri Halit Ortaköy, Eğitim Bir-Sen Genel Eğitim ve Sosyal İşler Sekreteri Teyfik Yağcı, Diyanet-
Sen Dış İlişkiler Sekreteri Mehmet Yaman, Bem-Bir-Sen Genel Teşkilat Sekreteri Medeni Sevinç 
ile Enerji-Bir-Sen Genel Teşkilat Sekreteri Mehmet Doğan’ın katılımıyla başladı. Burada söz alan 
Halit Ortaköy, Memur-Sen olarak toplumsal, hukuki ve idari gibi her alanda birçok sorunun çö-
züme kavuşturulmasında öncülük ettiklerini vurguladı. Bürokratik ve siyasi engellemelere rağmen 
toplu sözleşmeyi kamu görevlilerine kazandırdıklarını belirten Ortaköy şöyle devam etti: “12 Eylül 
referandumunda ‘Hayır’ kampanyası yürüten diğer sendikalar, durumdan vazife çıkartarak ‘Toplu 
sözleşme’ naraları atmaya başladılar. Kimse kusura bakmasın ‘tarlada izi olmayanın, harmanda yüzü 
olmaz’ Sendikal çalışmalarda yollar yine bizi beklemektedir, mücadelemizi ilk günkü heyecanıyla 
sürdürmek için yeteri kadar gerekçemiz bulunmaktadır.

BİNGÖL İL DİVAN TOPLANTISI 

Bingöl Memur-Sen Konferans Salonu’nda düzenlenen programa Büro Memur-Sen Genel Başkanı 
Yusuf Yazgan ve Eğitim Bir-Sen Genel İletişim Sekreteri Ali Yalçın’ın katılımıyla yapıldı. Burada 



209

Teşkilat Faaliyetleri, Anma Toplantıları, Tören ve Programlar

konuşan Yazgan, yakın bir zamanda yapılması beklenen toplu sözleşme sürecine değindi. Hükümetin 
toplu sözleşme yasasını toplu görüşme yasasına benzetme girişimlerini acilen bir kenara bırakması 
gerektiğini vurgulayan Yazgan, bu taleplerinin dikkate alınmasını istedi. 

MALATYA İL DİVAN TOPLANTISI

Yoğun katılımın olduğu Malatya İl Divan Toplantısı, Eğitim Bir-Sen Genel Sekreteri Ahmet Özer, 
Diyanet Sen Genel Eğitim Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Sekreteri Cebrail Yakışır, Enerji Bir-Sen 
Genel Mevzuat ve Toplu Sözleşme Sekreteri Zahit Borak, Memur-Sen Malatya İl Temsilcisi Kerem 
Yıldırım ile bağlı sendikaların yönetim kurulu üyeleri ve ilçe temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşti.

OSMANİYE İL DİVAN TOPLANTISI 

Memur-Sen Osmaniye İl Divan Toplantısı, genel merkez yöneticileri ile konfederasyona bağlı sen-
dikaların temsilcilerini katılımıyla yapıldı. Osmaniye Öğretmenevi’nde düzenlenen programa, genel 
merkezden Kültür Memur-Sen Genel Başkanı Galip Yıldırım, Ulaştırma Memur-Sen Genel Başkanı 
Can Cankesen, Eğitim Bir-Sen Genel Teşkilatlanma Sekreteri Murat Bilgin, Diyanet-Sen Genel 
Mevzuat ve Toplu Sözleşme Sekreteri Ali Bayır, Toç- Bir-Sen Genel Sekreteri Mustafa Özkaya, Kültür 
Memur-Sen Genel Sekreteri Mecid Erdoğan, Toç-Bir-Sen Basın ve Halkla İlişkiler Sekreteri Şahin 
Değirmen ile Kültür Memur-Sen Yönetim Kurulu Üyesi Fahri Ekinci katıldı. Toplantıda güncel konu-
ların yanı sıra toplu sözleşme süreci masaya yatırıldı. 

ŞIRNAK İL DİVAN TOPLANTISI

Hafta sonu düzenlenen il divan toplantılarının bir diğer durağı ise Şırnak’tı.  Bem-Bir-Sen Genel Başkanı 
Mürsel Turgay, Diyanet-Sen Genel Sekreteri Hacıbey Özkan ile Büro Memur-Sen Genel Mali Sekreteri 
Kadir Çiçek’in katıldığı Şırnak İl Divan Toplantısı’nda sendika yöneticileri ile üyelerin talepleri alındı. 

TRABZON İL DİVAN TOPLANTISI

Memur-Sen Genişletilmiş İl Divan Toplantısı, Akçaabat Saray (Kültürpark) Tesislerinde Yapıldı. Geniş 
katılımla yapılan toplantıya Memur-Sen Genel Sekreteri ve Toç-Bir-Sen Genel Başkanı Günay Kaya, 
Diyanet-Sen Genel Teşkilat Sekreteri Mehmet Ali Güldemir, Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Trabzon 
Şube Başkanı Mehmet Kara, Diyanet-Sen Trabzon Şube Başkanı Hasan Çakır, Sağlık-Sen Trabzon 
Şube Başkanı Erkan Bulut, Büro Memur-Sen Trabzon Şube Başkanı Mustafa Kahraman, Kültür-
Memur-Sen Trabzon Şube Başkanı Yahya Saka, Birlik Haber-Sen Trabzon Şube Başkanı Nagehan 
Usta katıldı.

HATAY İL DİVAN TOPLANTISI

Antakya Öğretmenevi’nde yapılan Hatay İl Divan Toplantısı’na konfederasyona bağlı memur sendi-
kaları temsilcilerinin yanı sıra Adalet Bakanı Sadullah Ergin, Hatay Valisi Celalettin Lekesiz, millet-
vekilleri Adem Yeşildal, Orhan Karasayar, Bayram Türkoğlu katıldı. Türkiye’nin son yıllarda bir çok 
alanda büyük başarılara imza atttığını belirten Bakan Ergin şunları kaydetti: “İstikrarlı bir şekilde 
ekonomik ve sosyal gelişim konularında emin adımlarla ilerliyoruz. Bu arada eksiklerimiz de söz 
konusu. Almamız gereken yolumuz da var. Enerji kaynakları ile enerjiyi tüketen stratejik noktada-
yız.  Kuzey Afrika da, Orta Doğu da ve Kafkaslar da siyasi ve sosyolojik birçok hadiseler yaşanıyor. 
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Bu coğrafyalarda akan gözyaşı, kan var. Avrupa ekonomik kriz içerisinde. İstikrar adası bir ülkemiz 
var. Bunun kadrini kıymetini bilelim. Huzur ve istikrar ortamı en önemli konuların başındadır.” Daha 
sonra söz alan Kültür Memur-Sen Genel Başkanı Galip Yıldırım da Türkiye’nin son yıllardaki geli-
şim sürecine katkı yapmak için bir sivil toplum kuruluşu olarak sorumluluklarını yerine getirmeye 
çalıştıklarını söyledi. Yıldırım, “Memur-Sen ve bağlı sendikalar olarak demokratik bir Türkiye için 
üzerimize düşeni yapıyoruz. Bu kapsamda birçok icraata imza attık, çalışmalarımız günün şartları 
ve gereksinimlerine göre devam edecektir” diye konuştu.

ERZİNCAN İL DİVAN TOPLANTISI

Erzincan Memur-Sen İl Divan Toplantısı konfederasyona bağlı sendikaların il temsilcileri ve yöne-
tim kurulu üyelerinin katılımı ile gerçekleştirildi. Toplantıya Memur-Sen Genel Mevzuat ve Toplu 
Sözleşme Sekreteri ve Enerji Bir-Sen Genel Başkanı Hacı Bayram Tonbul da iştirak etti. Burada ko-
nuşan Tonbul, Genel Kurulu’na sevk edilen toplu sözleşmeye ilişkin yasa tasarısındaki eksikliklerin 
genel kurul sürecinde tamamlanmasını beklediklerini söyledi. 

SİVAS İL DİVAN TOPLANTISI 

Sivas Memur-Sen İl Divan toplantısı Şelale Resteurant’ta yapıldı. Toplantıya Memur-sen Genel 
Teşkilatlandırma Sekreteri ve Sağlık Sen Genel Başkanı Metin Memiş, Toç-Bir-Sen Genel Başkan 
Yardımcısı Fatih Dogan, Diyanet-Sen Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Omurcalı, Eğitim Bir-
Sen Genel Mevzuat ve Toplu Sözleşme Sekreteri Ramazan Çakıcı ile konfederasyona bağlı şube 
yöneticileri katıldı. Programda gündeme dair konuların yanı sıra yakın bir zamanda Meclis Genel 
Kurulu’nda görüşmeleri yapılması beklenen toplu sözleşme süreci masaya yatırıldı.

EDİRNE İL DİVAN TOPLANTISI

Edirne Memur Sen İl Divan Toplantısı, Memur-Sen Genel Sekreteri ve Toç-Bir-Sen Genel Başkanı 
Günay Kaya, Diyanet-Sen Genel Mevzuat ve Toplu Sözleşme Sekreteri Ali Bayır, Eğitim Bir-Sen 
Genel Mevzuat ve Toplu Sözleşme Sekreteri Ramazan Çakırcı ile il-ilçe temsilci ve şube başkanları 
ile yönetim kurulu üyeleri ve işyeri temsilcilerinin katılımı ile yapıldı.

KARAMAN İL DİVAN TOPLANTISI 

Memur-Sen Karaman İl Divan Toplantısı; Kültür Memur-Sen Genel Başkanı Galip Yıldırım ve Enerji 
Bir-Sen Genel Teşkilat Sekreteri Mehmet Doğan’ın katıldığı programla gerçekleşti. Meclis Genel 
Kurulu’na sevk edilen toplu sözleşme tasarısının ele alındığı programda söz alan Galip Yıldırım, 
konfederasyon olarak süreci en iyi şekilde yürüteceklerini belirterek, kamu çalışanlarının bu konuda 
kendilerine güvenmlerini istedi. Yıldırım, “Bu yıl ilk kez yapılacak toplu sözleşmede en iyi sonucu 
almak için orada olacağız. Çalışanlarımızın özlük hakları bizim önceliğimizdir, çalışmalarımızı bu 
perspektif sürdürüyoruz” diye konuştu.  Enerji Bir-Sen Genel Teşkilat Sekreteri Mehmet Doğan da 
“Toplu sözleşmeyi en iyi şekilde yapacağız ve daha güzel kazanımlar elde edeceğiz” diye konuştu.  

DİYARBAKIR İL DİVAN TOPLANTISI 

Diyarbakır Memur-Sen İl Divan Toplantısı’na Eğitim-Bir-Sen Genel Sekreteri Ahmet Özer, Diyanet-
Sen Eğitim Basın ve Halkla İlişkiler Sekreteri Cebrail Yakışır ile Enerji Bir-Sen Genel Mevzuat ve 
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Toplu Sözleşme Sekreteri Zahid Borak katıldı. Programda söz alan Memur-Sen İl Temsilcisi Aziz 
Aslan son yıllarda Diyarbakır geneleninde üye sayılarının arttıklarını belirterek, yıl sonuna kadar üye 
sayılarını 10 bine çıkarmayı hedeflediklerini kaydetti. Aslan, “Sendikacılığımızın yanı sıra sivil toplum 
kuruluşu kimliğimizle de özgürlüklerin yerleşmesi için elimizden geleni yapıyoruz” dedi. 

SAKARYA İL DİVAN TOPLANTISI 

Sakarya Memur-Sen İl Divan Toplantısı Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet Bayraktutar’ın başkanlı-
ğında, Eğitim Bir-Sen Genel Mali Sekreteri Esat Tektaş’ın katılımıyla yapıldı. Memur-Sen İl Temsilcisi 
Ahmet Öksüzali’nin açılış konuşmasında, Sakarya teşkilatının sendikal faaliyetleri hakkında bilgi 
verdi. Programın sonunda genel merkezden toplatıya katılan isimlere plaket takdim edildi. 

NEVŞEHİR İL DİVAN TOPLANTISI

Memur-Sen Nevşehir İl Divan Toplantısı’na genel merkezden Memur-Sen Genel Mali Sekreteri ve 
Diyanet Sen Genel Başkanı Mehmet Bayraktutar ile Eğitim Bir-Sen Genel Mali Sekreteri Esat Tektaş 
katıldı. İl ve ilçe teşkilat yöneticilerinin yanı sıra çok sayıda konuğun yer aldığı programda, toplu 
sözleşme süreci ele aldı. 

BALIKESİR İL DİVAN TOPLANTISI

Memur-Sen Balıkesir İl Temsilciliği tarafından düzenlenen İl Divan Toplantısı’na, Eğitim-Bir-Sen 
Genel Sekreteri Ahmet Özer, Diyanet-Sen Genel Teşkilatlanma Sekreteri Mehmet Ali Güldemir, 
Sağlık-Sen Genel Eğitim ve Sosyal İşler Sekreteri Menderes Turbay, Enerji Bir-Sen Genel Mevzuat ve 
Toplu Sözleşme Sekreteri Zahid Borak ile şube yönetim kurulu üyeleri katıldı. Programda söz alan 
Eğitim Bir-Sen Genel Sekreteri Ahmet Özer toplu sözleşme yasa tasarısının son durumu hakkında 
katılımcılara bilgi verdi. 

Gündoğdu, Esam’da 4+4+4’ü Anlattı 
29 Mart 2012

Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi’nin (ESAM) her hafta düzenlediği konferansların bu haf-
taki konuğu Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu’ydu. Gündoğdu, ‘Milli Eğitim’de Model 
Arayışları ve 4+4+4’ başlığı altında son günlerin en çok konuşulan konularının başında gelen kesin-
tili eğitim sistemini ele aldı. 

ESAM genel merkezinden düzenlenen programa, Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Mustafa 
Kamalak, partinin eski genel başkanı Recai Kutan, eski Adalet Bakanı Şevket Kazan’ın yanı sıra çok 
sayıda davetli katıldı. 

Kesintili eğitim sistemini içeren ‘4+4+4 modelini masaya yatıran Gündoğdu, gelinen nokta itibariy-
le değişikliğin kaçınılmaz olduğunu vurguladı. Gündoğdu, değişiklik için “Tek tip insan yetiştirme 
düzeninden serbest düşünceyi, çoğulculuğu ve değerleri temel alan bir sisteme doğru bir adım” ta-
nımlaması yaptı. Meclis Genel Kurul’da tartışılan tasarının gelişim sürecini anlatan Gündoğdu, ben-
zer bir önergeyi 2010’da düzenlenen 18. Milli Eğitim Şuarası’nda ilk kez Eğitim Bir-Sen olarak gün-
deme getirdiklerini hatırlattı. Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu’ya sundukları taslağın ‘1+4+4+4’ 
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şeklinde bir model içerdiğini belirten Gündoğdu şunları söyledi: “Eğitim-Bir-Sen olarak bu süreçte 
oynadığımız etkili rolü hatırlatmak gerekiyor. 2010 yılında Kızılcahamam’da yapılan 18. Milli Eğitim 
Şurası’ndan iyi organize olmuş bir ekiple şuranın ana konusu olmadığı halde verdiğimiz önergelerle 
kesintili eğitimi şuranın gündemine taşıdık. 

Bizim önerimiz, ilk 1 yıl ailenin sosyal durumu ve çocuğun fizyolojik gelişimine göre isteğe bağlı 
bırakılmıştı. İlk 4 yılda temel beceri, ikinci 4 yılda sistemli bilgi son 4 yılda ise öğrenciyi hayata 
hazırlamaya dönüktü. Son kademede isteğe bağlı tutulacaktı. Önergemizle ortak aklın işleyişine iyi 
bir örnek olabilecek bir anlayışla eğitim üzerindeki vesayetin kalkmasına öncülük ettik.” Gündoğdu, 
önerdikleri eğitim modelinde öğrenciyi merkeze alan, kişisel becerilerini ön plana çıkaran bir anla-
yışın hakim olduğunu da kaydetti. 

İl Divan Toplantıları Tamamlandı 
03 Nisan 2012

Türkiye genelinde yapılan Memur-Sen İl Divan Toplantıları tamamlandı. Memur-Sen Genel Merkez 
Yönetim Kurulu üyeleri ile konfederasyona bağlı sendikaların yönetim kurulu üyelerinin katıldığı 
toplantılarda, toplu sözleşmenin yanı sıra gündemdeki konular da masaya yatırıldı. 

HAKKARI VE VAN İL DİVAN TOPLANTILARI 

Hakkâri ve Van İl Divan toplantılarına Memur-Sen Genel İletişim ve Halkla İlişkiler Sekreteri Halit 
Ortaköy, Eğitim Bir-Sen Genel Mali Sekreteri Esat Tektaş, Sağlık-Sen Genel Teşkilat Sekreteri 
Murat Özdemir, Bem-Bir-Sen Genel Teşkilat Sekreteri Medeni Sevinç, Enerji-Bir-Sen Genel Teşkilat 
Sekreteri Mehmet Doğan ile Toç-Bir-Sen Genel Basın ve İletişim Sekreteri Şahin Değirmen katıldı. 
Toplantılarda, toplu sözleşme yasasının yanı sıra hem bölge hem de ülke gündemine ilişkin tespitler 
yapıldı. 

İl divan toplantılarının ilk durağı Hakkâri oldu. Burada konuşan Halit Ortaköy, örgütlenmenin öne-
mine dikkat çekerek, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da en iyi örgütlü yapıya Memur-Sen’in sahip 
olduğunu ifade etti. Kamu çalışanların ciddi bir oranının Memur-Sen’e bağlı sendikaları tercih ettik-
lerini belirten Ortaköy, “Bu sonuç Memur-Sen’in ne kadar kuşatıcı ve etkin olduğunu göstergesidir. 
Çalışanların özlük hakları konusunda gösterdiğimiz hassasiyet ve çalışmalarla biz de bu teveccühün 
hakkını vermeye çalışıyoruz” dedi. Konuşmasının sonunda, Hakkâri’nin terör ve şiddet olaylarıyla 
anılmasından rahatsızlık duyduklarını ifade eden Ortaköy, değişen Türkiye’yle birlikte Hakkâri’nin 
de hak ettiği noktaya geleceğini sözlerine ekledi.

Hakkâri’deki temaslarını tamamlayan heyet, daha sonra depremin vurduğu Van’a geçti. İl ve ilçe 
teşkilat yöneticilerinin yanı sıra çok sayıda davetlinin katıldığı programda konuşan Halit Ortaköy, 
depremin derin izlerinin silmeye çalışan Vanlıların acılarına ortak olduklarını söyledi. Memur-Sen’in 
düzenlendiği yardım kampanyalarına değinen Ortaköy, “Vanlı kardeşlerimizin acılarını hep birlikte 
yaşıyoruz. Memur-Sen olarak depremin acılarının bir an önce sarılması için kampanya başlattık. 
Van’ın yaşadıkları karşısında duyarsız kalamazdık. Bu hem vicdanen hem de savunduğumuz değer-
lerin bize yüklediği sorumlulukla bağdaşmayacaktı” diye konuştu.
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ERZURUM İL DİVAN TOPLANTISI 

İl Divan toplantılarının bir diğer adresi de Erzurum’du. Enerji Bir-Sen Genel Başkanı Hacı Bayram 
Tonbul, Sağlık-Sen Genel Eğitim ve Sosyal İşler Sekreteri Menderes Turbay, Diyanet-Sen Dış İlişkiler 
Sekreteri Ali Bayır ile Bem-Bir-Sen Genel Eğitim Sekreteri Recai Karslı’nın katımlıyla gerçekleşen 
toplantıya çok sayıda davetli katıldı. 

ÇANKIRI İL DİVAN TOPLANTISI

Çankırı İl Divan Toplantısı’na genel merkezden Diyanet-Sen Genel Teşkilat Sekreteri Ali Güldemir,  
Sağlık-Sen Genel Sekreteri Semih Durmuş, Eğitim Bir-Sen Genel Eğitim ve Sosyal İlişkiler Sekreteri 
Tevfik Yağcı, Ulaştırma Memur-Sen Genel Başkanı Can Cankesen ve Memur Sen Genel Sekreteri–
Toç-Bir-Sen Genel Başkanı Günay Kaya katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan Memur-Sen İl 
Başkanı Ali Solak,sendikaların demokrasiler için önemine dikkat çekerek, “Sendikalar olmadan, tam 
demokrasiden ve ileri demokrasiden bahsedilemez” dedi. Programın ilerleyen bölümlerinde genel 
merkezden gelen yöneticiler, toplu sözleşme sürecini ele aldı.

AĞRI İL DİVAN TOPLANTISI 

Ağrı Memur-Sen İl Divan Toplantısı, konfederasyon yönetiminden Enerji-Bir-Sen Genel Başkanı 
ve Memur-Sen Genel Toplu Sözleşme ve Mevzuat Sekreteri Hacı Bayram Tonbul, Eğitim Bir-Sen 
Genel Toplu Sözleşme ve Mevzuat Sekreteri Ramazan Çakırcı, Sağlık-Sen Genel Teşkilatlanma 
Sekreteri Menderes Turbay, Bem-Bir-Sen Genel Eğitim ve Sosyal İşler Sekreteri Recai Karslı ile 
Diyanet-Sen Genel Toplu Sözleşme ve Mevzuat Sekreteri Ali Bayır’ın katımlıyla yapıldı. Hacı 
Bayram Tonbul’un başkanlığında düzenlenen toplantında, toplu sözleşme süreci masaya yatırıldı. 
Programın sonunda yapılan soru-cevap bölümünde ise sendika üyelerinin talepleri alındı. 

Memur-Sen ve Hak-İş 1 Mayıs’ta Tandoğan’da 
24 Nisan 2012

İşçi ve memur sendikaları konfederasyonlarının 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Bayramı’nı birlikte kut-
lama kararı çerçevesinde, Memur-Sen ve Hak-İş, Ankara Tandoğan Meydanı’nda olacak. İki konfe-
derasyon genel başkanı ve yönetim kurulu üyeleri kararla ilgili olarak Memur-Sen Genel Merkezi’nde 
ortak basın toplantısı düzenlendi. Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu tarafından okunan 
ortak bildiride, 1 Mayıs’ın önemine vurgu yapıldı. Gündoğdu, bu ülkenin işçileri, kamu çalışanları, 
emeklileri, işsizleri, yoksulları, kadınları, gençleri, meslek sahipleri ve sivil toplum kuruluşları olarak, 
tüm dünya emekçileriyle birlikte 1 Mayıs’ta alanlarda olacaklarını belirterek, “Haklar için, özgürlükler 
için, demokrasi için, adalet için, saygın bir iş için, baskısız, insan onuruna yaraşır bir yaşam için bir-
likteyiz” dedi. Daha özgür, daha müreffeh, demokratikleşmeyi tamamlamış bir Türkiye için alanlarda 
olacaklarını ifade eden Gündoğdu, sosyal barış, sosyal adalet, eşitlik ve sendikal haklar için 1 Mayıs 
2012’de Tandoğan başta olmak üzere diğer illerde de alanlarda olacaklarını kaydetti. 
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Faruk Çelik, Memur-Sen ve Hak-İş’in 1 Mayıs Kutlamalarına Katıldı 
01 Mayıs 2012

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla 
Tandoğan Meydanı’nda Hak-İş ile Memur-Sen tarafından düzenlenen kutlamalara katılarak bir ko-
nuşma yaptı. 1 Mayıs’ın kendi bakanlığı zamanında tatil edildiğini hatırlatan Bakan Çelik, bugün 
kutlamalara katılmasını da tevafuk olarak değerlendirdi.

1 Mayıs’ın emeğin ve alın terinin dayanışma günü olduğunu söyleyen Çelik, tüm emekçilerin bayra-
mını kutladı. Kutlamalara Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Halil Etyemez ile gelen Çelik, 
“Bugün 1 Mayıs. Bugün, emeğin ve alın terinin dayanışma günüdür. Bugün, hak arama mücadelesi-
nin sembol günüdür. Bugün tüm emekçilerin bayram günüdür” şeklinde konuştu.

1 Mayıs’ın kendiliğinden doğmadığını, sınırsız kazanma arzusuyla emeğin sömürülmesi neticesinde 
tüm emekçilerin dünyadaki haykırışı ve sendikalaşması neticesinde ortaya çıktığını anlatan Çelik, 1 
Mayıs’ı tatil etmenin de kendisine nasip olduğunu ifade etti. Birilerinin konuştuğunu ama kendile-
rinin gereğini yaptığını anlatan Çelik, darbelerin, sıkıntıların, antidemokratik süreçlerin yaşandığını 
ancak bunların bir bir geride kaldığını dile getirdi. Zorunlu eğitimi 12 yıla çıkaran düzenlemenin 
yasalaştığına işaret eden Çelik, “Allah’a ne kadar hamd etsek azdır” dedi.

Memur ve İşçilerin 1 Mayıs Coşkusu Tandoğan’a Sığmadı 
01 Mayıs 2012

Memur-Sen ve Hak-İş tarafından düzenlenen ortak 1 Mayıs kutlaması, Ankara Tandoğan Meydanı’nda, 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’in de katılımıyla yapıldı. On binlerce kişinin katıldı-
ğı mitingde, katılımcıların coşkusu dikkat çekerken, işçi ve memurların talepleri hep bir ağızdan 
haykırıldı.

Miting, Memur-Sen ve Hak-İş kortejlerinin Tandoğan Meydanı’na gelmesiyle başladı. Folklor, halk 
oyunları ve halayların çekildiği kutlamalara, 1 Mayıs Bildirisi’nin okunmasıyla devam edildi. Daha 
sonra, konuşmalara geçildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, Memur-Sen Genel 
Başkanı Ahmet Gündoğdu ve Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan’ın konuşmalarından sonra, sa-

natçı Mustafa Ceceli, katılımcılara konser verdi.

Mitingde konuşan Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, 1 Mayıs’ta birlik, barış, kardeşlik, 
mücadele ve dayanışma için Tandoğan Meydanı’na geldiklerini söyleyerek, buradan Anadolu’nun 
dört bir yanında 1 Mayıs’ı kutlayan emekçileri selamladı. Dün itibariyle başlayan toplu sözleşme gö-
rüşmelerinde masaya güçlü bir şekilde oturmak için alanlara çıktıklarını söyleyen Gündoğdu, toplu 
sözleşme masasının 1 Mayıs’a denk gelmesinin ise çok önemli olduğunu ifade etti. Bugün çalışan 
memurların emekli olmamak için direndiklerini söyleyen Gündoğdu, “Birileri ömrünü bu ülkeye vak-
fetmiş çalışanlarımızın emekli olunca maaşlarının yarı yarıya düşmesini izah etsin. Emeklilerimize 
ekonomik sefaletten ve başkalarının eline bakmaktan kurtarmak için Memur-Sen olarak tüm öde-
melerin emeklilik aylığının hesaplanmasında dikkate alınmasını, yani taban aylığa yansıtılmasını is-
tiyor” diye konuştu. 
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Geleneksel Basın İftarımız, Yoğun Katılımla Gerçekleşti
26 Temmuz 2012 

Memur-Sen Geleneksel Basın iftarı çok sayıda gazetecinin katılımı ile yapıldı. Rixos Otel’de gerçek-
leşen iftar programına Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, genel merkez yönetim kurulu 
üyeleriyle bağlı sendikaların genel başkanları da katıldı. 

İftar sonrası konuşan Ahmet Gündoğdu, sendikacılığı kamu çalışanları, ülkemiz ve insanlık için yap-
ma felsefesiyle yola çıktıklarını belirterek, “Kamu çalışanlarının haklarını korumak, kazanımlarını ar-
tırmak için kurulan toplu sözleşme masasını geride bıraktık. Taleplerimize kulak tıkayan bir anlayışla 
karşılaştık. Ek ödeme başta olmak üzere toplu sözleşme masasında elde edemediğimiz bütün ka-
zanımları elde etmek için mücadelemiz sürecek. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kamu 
çalışanlarının haklarının kazanımının adresi Memur-Sen olmaya devam edecek” şeklinde konuştu.

İftar Programları Yoğun Katılımla Gerçekleştirildi 
03 Ağustos 2012

Memur-Sen Genel Mali Sekreteri ve Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet Bayraktutar ile Memur-
Sen Genel Basın ve İletişim Sekreteri Halit Ortaköy Isparta’da, Memur-Sen Genel Mevzuat ve Toplu 
Sözleşme Sekreteri ve Enerji Bir-Sen Genel Başkanı Hacı Bayram Tonbul ise Kayseri’de’da düzenle-

nen iftar programlarına katıldı. Memur-Sen Isparta Temsilciliği tarafından düzenlenen iftar programı 
çok sayıda Memur-Sen üyesinin katılımı ile gerçekleştirildi. İftar programında konuşan Memur-Sen 
Genel Mali Sekreteri ve Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet Bayraktutar, yoğun katılım sebebiyle 
katılımcılara teşekkür etti

Memur-Sen Genel Merkezi İftarda Buluştu 
11 Ağustos 2012

Memur-Sen Genel Merkez Yönetim Kurulu ve çalışanları iftarda buluştu. İftarda konuşan Genel 
Başkan Ahmet Gündoğdu, genel merkez yönetimi ve genel merkez çalışanlarıyla hep birlikte olduk-
larını, ailelerin de tanışma ve kaynaşmasına yönelik bu tür etkinlikleri fırsat oldukça gerçekleştirmek 
istediklerini söyledi.

Düzenledikleri iftar programının, sendika ve konfederasyonların üye sayılarının Resmi Gazete’de 
yayınlandığı güne denk gelmesinin de bir tevafuk olduğunu söyleyen Gündoğdu, “Hep söylüyoruz; 
Biz büyük bir aileyiz. Resmi Gazete, diğer konfederasyon ve sendikalara göre ne kadar büyük oldu-
ğumuzu bugün bir kez daha ilan etti. Başarı bir ekip işidir. Memur-Sen büyük icraatlarına, buradaki 
ekiple beraber imza atmıştır. Bugün burada, genel merkez ailemizin de ne kadar büyük olduğunu 
gördüm. Birlik ve beraberliğin başarıyı artıran en büyük etken olduğunun bilinciyle bu tür organi-
zasyonlara fırsat buldukça zaman ayırmak istiyoruz. Katılımınızdan dolayı tek tek teşekkür ediyo-

rum” şeklinde konuştu.
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Kadir Geceniz Kutlu Olsun 
14 Ağustos 2012

Memur-Sen'den yapılan açıklamada: Kur’an’ın övdüğü, esenlik ve güvenliğin her tarafa yayıldığı, 
sema kapılarının açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği bu mübarek geceye bir kez daha ulaş-
manın şerefini yaşıyoruz. Bu gecenin kadir ve kıymetinin bilinmesi ve bu kutlu geceden istifade 
edilmesi, ancak Kur’an’a yönelmekle, onun eşsiz mesajını anlamakla mümkündür. 

Bu gecede Yüce Allah’ın bizlere bilgi, anlayış ve ihlâs vermesi için dua edelim. İhtiyaç içerisinde ve 
zor şartlar altında yaşamını sürdürmek zorunda kalan insanlarımızın maddi ve manevi yardımlarına 
koşarak sıkıntılarını paylaşmaya, acılarına ortak olmaya çalışalım. Bu vesileyle dünyanın farklı coğ-
rafyasında baskı altında yaşayan Müslüman kardeşlerimiz için de dua edip, manen onların yanında 
olalım.

Bütün İslam aleminin Kadir Gecesi’ni tebrik eder, toplumsal birlikteliğimizin güçlenmesine, insanlı-
ğın huzur ve saadetine vesile olmasını denildi.

Memur-Sen Filistinli Üniversite Öğrencilerini Ağırladı 
21 Ağustos 2012

Memur-Sen, üniversite öğrencisi 40 kişilik Filistinli kafileyi ağırladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın 
daveti üzerine Türkiye gelen gençler, Filistin’e dönmeden önce Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet 
Gündoğdu’nun misafiri oldu. Genç Filistinliler adına düzenlenen programa Memur-Sen Genel 
Başkanı Ahmet Gündoğdu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Halil Etyemez, Ak Parti 
Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Kaçar, Filistin Gençlik ve Spor Bakanlığı Genel Müdürü Muhammed 
Misbah El Erari, Memur-Sen Yönetim Kurulu üyelerinden Genel Sekreter Günay Kaya, Genel Mali 
Sekreteri Mehmet Bayraktutar, Genel Mevzuat ve Toplu Sözleşme Sekreteri Hacı Bayram Tonbul, 
Genel Basın ve İletişim Sekreteri Halit Ortaköy, Genel Eğitim ve Sosyal İşler Sekreteri Ahmet Kaytan, 
Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, Ulaştırma Memur-Sen Genel Başkanı Can Cankesen, 
Kültür Memur-Sen Genel Başkanı Galip Yıldırım ve Memur-Sen’e bağlı sendikaların yönetim kurulu 
üyeleri katıldı.

Kaleme aldığı ‘Mescidi Aksa’ şiiriyle ‘Kudüs Şairi’  olarak anılan Memur-Sen Kurucu Genel Başkanı 
merhum Mehmet Akif İnan’ın şiir dinletisiyle başlayan programda, Memur-Sen’in Filistinlilerin hak-
lı davasına destek olmak için yaptığı mitingleri ile yardım kampanyalarının görüntüleri izletildi. 
Burada konuşan Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, Filistinlilerin topraklarını ve değerle-
rini korumak adına uzun yıllardan beri verdikleri mücadeleyi desteklediklerini vurguladı. Filistin’de 
dünyanın gözü önünde bir insanlık dramı yaşandığını hatırlatan Gündoğdu,  bu duyarsızlığa rağmen 
Filistinlilerin sesinin duyurmak için geçmişte olduğu gibi bundan sonra da aynı tutumu sergileye-
ceklerini söyledi. Filistinlilerin terörist bir devlet anlayışına karşı başlattığı davanın her yönüyle haklı 
olduğuna dikkat çeken Gündoğdu, “Bütün dünyanın gözü önünde Filistin’de uzun yıllardan beri 
insanlık dramı yaşanıyor. Aynı zamanda bu katil ve terörist anlayışa karşı onurlu, haklı bir mücade-
lenin nasıl verildiğine de şahit oluyoruz. Tanklara karşı, taşları olan mazlum bir milletin;  inancıyla, 
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imanıyla gösterdiği çabayı görüyoruz.” Dünyanın herhangi bir yerinde yaşanan insanlık dramına 
karşı Memur-Sen olarak duyarsız kalmalarının mümkün olmayacağını ifade eden Gündoğdu, bu an-
layış doğrultusunda bugüne kadar onlarca yardım kampanyası ve destek mitingleri düzenlediklerini 
de hatırlattı.  

Memur-Sen Üyelerine THK Üniversitesi’nde Yüksek Lisans Yapma İmkânı 
22 Eylül 2012

Memur-Sen üyeleri, çalışanları, eş ve çocukları ile Memur-Sen tarafından uygun görülecek diğer 
kişiler, Memur-Sen ve Türk Hava Kurumu Üniversitesi ile yapılan eğitim işbirliği protokolü ile Tezli/
Tezsiz Yüksek Lisans yapma ve üniversitenin sürekli eğitim merkezi bünyesinde sertifika ve seminer 
eğitimlerinden yararlanma imkânına kavuştu.

Memur-Sen Genel Merkezinde Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu ve Türk Hava Kurumu 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ünsal Ban arasında imzalanan eğitim işbirliği protokolünden Memur-
Sen’e bağlı sendikaların üyeleri ile eş ve çocukları, Memur-Sen çalışanları ile Memur-Sen tarafından 
uygun görülecek diğer kişiler yararlanabilecekler. Anlaşma ile Türk Hava Kurumu Üniversitesi bün-
yesindeki enstitülerde Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans programları ve üniversitenin sürekli eğitim mer-
kezi (YAGEM) bünyesinde sertifika ve seminer eğitimlerinden yaralanma imkanı sağlanmış oldu. 

Memur-Sen Tüzük Tadil Kongresi Toplandı 
10 Kasım 2012

Memur-Sen Tüzük Tadil Kongresi, Başkent Öğretmenevi’nde toplandı. Memur-Sen Genel Sekreteri 
Günay Kaya’nın açılış konuşmasıyla başlayan kongrede, daha sonra verilen önerge doğrultusunda 
divan oluşturuldu. Divan Başkanı Halit Ortaköy, Tüzük Tadil Komisyonu için verilen önergeyi dele-
gelerin oyuna sundu. Önergenin kabul edilmesiyle oluşturulan komisyon, çalışmalarına başlarken, 
kongre Genel Başkan Ahmet Gündoğdu’nun konuşmasıyla devam etti.

Açılışta konuşan Gündoğdu, Cumhuriyetle demokrasinin ayrı ayrı tartışılmaya devam ettiğini be-
lirterek, demokrasinin cumhurla buluşmasını önemseyen en büyük sivil toplum örgütü olduklarını 
söyledi. Gündoğdu, Cumhuriyetin kurulmasından bu yana ebediyete intikal etmiş şehitleri rahmet 
ve minnetle andı.

Memur-Sen’e bağlı sendikaların 11 hizmet kolundan 10’nunda yetkili olduğunu ifade eden Gündoğdu, 
“Nazar boncuğu olarak bir sendikamız dışında bütün hizmet kollarında yetkiliyiz. Emeği geçen her-
kese, siz dava arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Bu yıl, 11 hizmet kolunun tamamında yetkili 
olmak istiyoruz” diye konuştu. 

Tüzük Tadil Kongresi’nin sendika yasanın değişmesiyle gündeme geldiğini anlatan Gündoğdu, ya-
sanın geç çıkmasını eleştiren bir konfederasyon olarak, tüzük değiştirmek için genel kurul süresini 
beklemenin doğru olmayacağını ifade etti. Sendikal yapıda bazı unvan ve tanımlarda sıkıntı ol-
duğunu söyleyen Gündoğdu, görev unvanlarının yeniden düzenlenmesini düşündüklerini kaydetti. 
Genel Kurul süresinin 4 yıla çıkarılmasını delegelerin kabul etmesi halinde buna uyacaklarını, kabul 
edilmemesi halinde yollarına devam edeceklerini kaydetti. 

Teşkilat Faaliyetleri, Anma Toplantıları, Tören ve Programlar



222



223

Memur-Sen Adıyaman İl Temsilciliği Binası Hizmete Açıldı 
16 Kasım 2012

Memur-Sen Adıyaman Temsilciliği’nin yeni hizmet binası Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet 
Gündoğdu, Belediye Başkanı Necip Büyükaslan, CHP Milletvekili Salih Fırat, Müftü Mehmet Ali 
Öztürkçü ile çok sayıda davetlinin katılımı ile açıldı.

Açılışta konuşan Memur- Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, “Biz bu yola çıkarken, üyemizin ül-
kemizin ve insanlığımızın geleceğini dert edinerek çalışma sözü vermiştik. Bu sözü yerine getirmek 
için de bazen şeytan taşlıyoruz. Şeytan taşlıyoruz derken, bu ülkenin ekmeğini ve idaresini gasp 
eden darbeciler, sendikacılığı da, siyaseti de, vakfı da, derneği de, insan idaresini de özgürlüğü de, 
yok ederek durabiliyorlardı. Ciddi anlamda millet idaresinin saygın olması anti demokratik süreçlerin 
yok olması demekti ki, biz sendikacılığı o aşkla yaptık” şeklinde konuştu. Memur-Sen’in bir hizmet 
evininin açılışını yapmaktan büyük mutluluk duyduklarını söyleyen Gündoğdu, darbelere ve dar-
becilere dur demenin gücünü halktan alan, güçlü sivil toplum örgütleri ile mümkün olacağını kay-
detti. Memur-Sen’in her zaman halkan ve halkın iradesinin yanında olduğunu söyleyen Gündoğdu, 
“Ortak akıl mitingleriyle darbelere ve darbecilere ‘dur’ dedik. Malatya’da düzenlediğimiz mitinge 
çevre illerden en büyük katkıyı sağlayanın Adıyaman olduğunu da unutmadık. Bu bilinç ve arzunun 
Memur-Sen’e bir hizmet binası kazandırmış olmasından da son derece memnunum” dedi.

Memur-Sen Adıyaman İl Temsilcisi Gaffari İzci ise konuşmasında, değerler sendikacılığı yaparken 
üyelerinin özlük haklarını savunmaktan geri kalmadıklarını, bu yönde elde ettikleri yetkiyi bir hizmet 
binasıyla taçlandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti. 

Daha sonra konuşan Adıyaman Belediye Başkanı Necip Büyükaslan ve Cumhuriyet Halk Partisi 
Adıyaman Milletvekili Salih Fırat, yeni yapılan açılışın hayırlı olmasını dileyerek emeği geçen herke-
se teşekkür ettiğini belirtti. Açılış İl Müftüsü Mehmet Ali Öztürkçü tarafından okunan dua sonrası 
yapıldı. Gündoğdu ve açılışa katılan davetliler daha sonra binayı gezdi. 

Memur-Sen Adıyaman İl Temsilciliği’nin açılışına Gündoğdu’nun yanı sıra Memur-Sen Genel 
Mevzuat ve Toplu Sözleşme Sekreteri ve Enerji Bir-Sen Genel Başkanı Hacı Bayram Tonbul, Büro 
Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, Birlik Haber-Sen Genel Başkanı Şinasi Gülcüoğlu, Sağlık-
Sen Genel Teşkilat Sekreteri Kemal Çırak, Genel Diyanet-Sen Genel Teşkilatlanma Sekreteri Mehmet 
Ali Güldemir, Genel Mali Sekreteri Mehmet Ali Omurca, Genel Mevzuat ve Toplu Sözleşme Sekreteri 
Ali Bayır, Genel Araştırma ve Dış ilişkiler Sekreteri Mehmet Yaman, Birlik Haber-Sen Genel Sekreteri 
Gürbüz İnaltekin, Bem-Bir-Sen Genel Teşkilat Sekreteri Medeni Sevinç ile bağlı sendikaların 
Adıyaman şube başkan ve temsilcileriyle çok sayıda davetli katıldı. 

 

Gündoğdu: Şeytanın Günümüz Temsilcisi İsrail’dir 
16 Kasım 2012

Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, ilk olarak ırkı üzerinden üstünlük taslayan ve im-
tiyaz isteyenin şeytan olduğunu, şeytanın günümüzdeki temsilcisinin ise İsrail olduğunu söyledi. 

Teşkilat Faaliyetleri, Anma Toplantıları, Tören ve Programlar



224



225

Gündoğdu, Adıyaman’da Memur-Sen İl Temsilciliği tarafından düzenlenen ‘Medeniyet Davamız ve 
Demokrasi Mücadelemiz’ konulu konferansa konuşmacı olarak katıldı. 

Memur-Sen’in kurulduğu günden bugüne kadar değerler sendikacılığı yaptığını söyleyen Gündoğdu, 
“Değerlerimiz bizi başörtüsü yüzünden okula alınmayan kız öğrencilerimizin yanında olmayı, katil 
devlet İsrail’in saldırıları sonucu hayatını kaybeden Filistinliler’in, yaşam mücadelesi veren Arakan 
Müslümanları’nın, açlıkla boğuşan Somalililer’in, sel felaketi yaşayan Pakistanlı’nın, depremzede 
Vanlılar’ın, ülkemizde sel felaketine maruz kalan Samsunlu vatandaşlarımızın yanında olmamızı 
sağladı.” şeklinde konuştu. Adam olmanın ırkla ilgisinin olmadığını söyleyen Gündoğdu, “Silivri Türk’ten, 
İmralı Kürt’ten geçilmiyor. Kafatası tokuşturarak ırkçılıktan medet ummak faşistliktir. Memur-Sen her türlü 
faşitlikten uzaktır” dedi. 

İslam Dünyası, İsrail’e ‘Dur’ Demeli 
18 Kasım 2012

Memur-Sen Osmaniye İl Divan Toplantısı’na katılan Memur-Sen ve Eğitim Bir-Sen Genel Başkanı 
Ahmet Gündoğdu, sendika yolculuğuna başlarken oluşturdukları referans noktalarını hayata geçir-
menin zamanı geldiğini söyledi. 

Başlangıçta, ‘niçin sendikacılık’ sorusuna verdikleri cevabın vesayetin deşifresi, insan haklarını koru-
mak, insanın dini, dili ve ırkı ne olursa olsun, doğuştan gelen temel hakların korunması ve bu uğurda 
dünya mazlumlarına öncülük etmek olduğunu söyleyen Gündoğdu, bugün bu hedeflerin öneminin 
bir kez daha ortaya çıktığını belirtti. 

İslam dünyasının bütün güçlerini birleştirerek bir ‘Voltran’ oluşturma zamanının geldiğini söyleyen 
Gündoğdu, “Filistin’de, Gazze’de yaşanan dram bugün başlamadı. Görünen o ki, bugün de bitme-
yecek. İşte, ‘bunun arkasında ne var’ sorusunu sormak lazım. Bu soruyla birlikte sendikacılığımızın 
da bu noktadan uzak olmadığını bilmek lazım.” şeklinde konuştu. 

Başörtüsü Yasağına Karşı Seferberlik Başlattık 
20 Kasım 2012

Konya İl İstişare Toplantısı’na katılan Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, başörtü yasağı-
na karşı seferberlik başlattıklarını belirterek, “Dün çocuklarımıza ceza vermek için yarışan rektörler 
vardı. Şimdi ‘Allah rızası için bir uyarı cezası verin’ diyorum, ‘yok başkanım biz ceza veremeyiz’ 
diyorlar. Allah’tan mı korkuyorlar; yoksa ‘başörtüye anlaşmalı ceza bile versek, birileri bunu görür 
de gelecek planlarımız bozulur’ diye mi düşünüyorlar, bilmiyorum” dedi. Konya Vali Ahmet Kayhan 
Öğretmenevi’nde düzenlenen İl İstişare Toplantısı’nda konuşan Gündoğdu, Filistin’de yaşanan olay-
lar, Türkiye’deki memur hakları ve üniversitelerdeki başörtü yasağıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Teşkilat Faaliyetleri, Anma Toplantıları, Tören ve Programlar



226

Halit Ortaköy, SGK Yönetim Kurulu Üyesi Seçildi 
04 Aralık 2012

Bugün yapılan SGK 3. Olağan Genel Kurulu’nda, kamu çalışanları sendikalarını temsilen Memur-Sen 
Genel Başkan Yardımcısı Halit Ortaköy asil yönetim kurulu üyeliğine seçilirken Ahmet Kaytan ise 
yedek üye olarak seçildi. 

Seçimden sonra konuşan Halit Ortaköy, kamu çalışanlarını en iyi şekilde temsil etmek ve sorun-
larının çözümünde katkı sunmak için kendisine verilen yetkiyi en iyi şekilde kullanacağını söyledi. 
Kamu çalışanları arasında ayrım yapmaksızın çalışmalarını sürdüreceğini söyleyen Ortaköy, “SGK 
Yönetim Kurulu üyeliğinin gerektirdiği sorumluluk ve duyarlılıkla çalışacağız. SGK, toplumun tama-
mını ilgilendiren bir kurum. Kamu çalışanlarına yönelik yapılacak çalışmalar ve yasal düzenlemeler-
de temsilcisi olduğumuz kesimin hak ve menfaatlerini gözeteceğiz. Bundan kimsenin şüphesi ol-
masın” şeklinde konuştu. Halit Ortaköy, genel kurula yönelik yasal prosedürlerin tamamlanmasının 
ardından önümüzdeki günlerde göreve başlayacak.

Mehmet Akif İnan Koşusu Düzenlenecek
2 Ocak 2013

Memur-Sen Tokat Temsilciliği tarafından düzenlenen Geleneksel Mehmet Akif İnan Koşusu, bu yıl 
6 Ocak Pazar günü saat 15.00’da yapılacak. 9. su düzenlenecek yarışmaya, 1997 ve daha büyük 
doğumlu olanlar katılabilecek. Yetenekli sporcuları tespit etmek amacıyla yapılacak yarışmaya, milli 
sporcular katılamayacak. 6 Ocak Pazar günü saat 15.00’da gerçekleşecek yarışmada ilk üçe girecek 
sporculara çeyrek altın ve madalya verilecek.

Arınç: Memur-Sen, Mehmet Akif İnan’ın En Büyük Eseri
5 Ocak 2013

Memur-Sen’in Kurucu Genel Başkanı Mehmet Akif İnan, vefatının 13. yılında düzenlenen bir etkinlik-
le anıldı. Anma Programı’na katılan Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, şair-yazar ve düşünce adamı 
İnan’ın en büyük eserinin Memur-Sen olduğunu söyledi.

Memur-Sen tarafından düzenlenen anma programı, çok sayıda davetlinin katılımı ile gerçekleşti. 
Progrma Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Halil 
Etyemez, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Abdurrahman Arıcı, Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan, 
Memur-Sen eski Genel Başkanları Fatih Uğurlu ve Ahmet Aksu, Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Kaçar, 
Yahya Akman, Abdulkerim Gök, Halil Özcan’ın yanı sıra, İnan’ın yakın arkadaşları Rasim Özdenören, 
M. Atilla Maraş, Mehmet Akif İnan’ın kardeşi Mithat İnan, Memur-Sen Genel Merkez Yönetim Kurulu 
ile bağlı sendikaların genel başkan ve yönetim kurulu üyeleri, Memur-Sen ve Eğitim Bir-Sen’in kuru-
luşunda İnan’la beraber yer alan yönetim kurulu üyeleri, Genç Memur-Sen ve Memur-Sen Kadınlar 
Komisyonu üyeleri ve Akif İnan’ın sevenleri katıldı. Anma programında ayrıca Cumhurbaşkanı 
Abdullah Gül, TBMM Başkanı Cemil Çiçek ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın telgrafları okundu.
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'Edebiyat Ve Medeniyet Yorumcusu  
Mehmet Akif İnan Sempozyumu’ Kahramanmaraş’ta Yapıldı
7 Ocak 2013

Memur-Sen Kahramanmaraş İl Temsilciliği tarafından düzenlenen “Edebiyat ve Medeniyet 
Yorumcusu Mehmet Akif İnan” Sempozyumu, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde yapıldı.

Sempozyumda konuşan Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, 11 hizmet kolunun 10’unda 
yetkili olan ve 680 bin üyesi bulunan Memur-Sen’in insanlık, ülkemiz ve emekten yana bir sendika-
cılık anlayışını benimsediğini söyledi. “Bizim medeniyetimiz bir insanın ölümünü ‘kainatın ölümü’, 
bir insanın kurtuluşunu ‘kainatın kurtuluşu’ sayarken, Batı medeniyeti ise sömürmeyi ve öldürmeyi 
esas almıştır” diyen Gündoğdu, Memur-Sen’in başarısını bugünkü yöneticilerin çalışmasından ziya-
de temelinin atılışında aramak gerektiğini kaydetti. 

Gündoğdu, “Yıl 1992… ve niçin sorusunu soruyoruz. ‘Niçine aldığımız cevaplar çok anlamlı. Vesayeti 
deşifre etmek için. Daha çok millet daha az devlet için. Bürokratik oligarşiden kurtulmak için. Millet 
iradesinin hakim olması için ve darbecilere hadlerini bildirmek için gibi yüzlerce sıralanan niçinler” 
diye konuştu.

Memur-Sen Kurucu Genel Başkanı merhum Mehmet Akif İnan’ın anısına düzenlenen ‘Memur-Sen 
Tarihine Işık Tutacak Sendikal Hatıralar’ yarışmasına katılımlar başladı. Türkiye’nin dört bir tarafın-
dan genel merkeze gönderilen metinler, yakın bir zaman içinde seçici kurul tarafından değerlendir-
meye alınacak. 10 Nisan’da sona erecek hatıra yarışması sonunda uygun görülen çalışmalar, kitap 
haline getirilerek yayınlanacak.

Kaya: Kadının Ürettiği İnsanın Kendisidir
12 Mart 2013

Memur-Sen Genel Başkan Vekili ve TOÇ-BİR-SEN Genel Başkanı Günay Kaya, Memur-Sen Kayseri 
Temsilciliği Kadınlar Komisyonu tarafından düzenlenen programda yaptığı konuşmada; “Erkeğin 
ürettiği sadece metadır, ama kadının ürettiği insanın kendisidir” dedi.

Memur-Sen Başkan Vekili ve TOÇ BİR-SEN Genel Başkanı Günay Kaya yaptığı konuşmada, “Kadın 
ve erkeği hiçbir zaman eşit görmedim. Çünkü kadın-erkek eşitliğini savunmak kadına hakarettir. 
Bahtiyar Vahapzade’nin şiirinde çok güzel belirttiği gibi bütün herkesin temelinde erkek değil kadın 
ve anne vardır. İstanbul’u fethedip çağ açıp çağ kapayan Fatih’in temelinde de yine o meşhur kadın 
vardır. O zaman erkekler ne üretir, buzdolabı üretir, araba üretir, bina üretir ama kadın insan üretir, 
toplumu üretir, daha doğrusu medeniyetin kültürün beşiği kadındır” ifadelerini kullandı.

Kadının önemine değinen Kaya, “İster ilk çağa bakalım, ister günümüzün modern çağına bakalım, 
burada kadını yadsıyamayız erkeğin ürettiği sadece metadır ama kadının ürettiği insanın kendisidir. 
Nene hatunlarımızı Milli Mücadele yıllarında öz evladının üzerinden battaniyeyi alarak bu millet malı-
dır diye o topun o tüfeğin üstüne battaniyesini sarıp hem kendini hem çocuğunu donduran ama mil-
letin topu devletin tüfeği donmasın diye o büyük fedakarlığı yapan şerife bacıları unutamayız” dedi.
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Millete Rağmen Karar Veren Yapılanmaların  
Doğum Yeri Darbe Anayasasıdır
19 Mart 2013

Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, millete rağmen karar veren yapı-
lanmaların doğum yerinin darbe anayasası olduğunu söyledi. 

Memur-Sen Afyonkarahisar İl Temsilciliği’nin İl Müftülüğü Konferans Salonu’nda düzenlediği 
“Medeniyet Davamız ve Demokrasi Mücadelemiz” konferansına konuşmacı olarak katılan Genel 
Başkan Ahmet Gündoğdu, Amerika’nın emperyalizmin, kapitalizmin merkezi, Siyonizm’in de spon-
soru olduğunu ifade etti.

Batı’nın medeniyet tanımının öldürmeyi esas aldığını belirten Gündoğdu, “Bizim medeniyetimiz ise 
bir insanın kurtuluşunu kainatın kurtuluşu, ölümünü ise kainatın ölümü olarak görür. Batı mede-
niyetinin demokrasi anlayışı da ikiyüzlüdür, çifte standartlıdır. Birleşmiş Milletler’in 202 üyesi var. 
Amerika, Çin, Rusya, İngiltere ve Fransa veto etmek yetkisine sahiptir. Hatırlayın 2,5 yıl önce 186 
ülke Gazze’de yapılan katliam durdurulsun diye karar aldı ama Amerika veto etti. Bu demokrasi 
bize cahiliye döneminin demokrasisini anlatıyor. Cahiliye dönemindekiler kervanlarla başka ülkelere 
yolculuğa çıkarken azıklarının yanına helvadan yapılmış önemli putlarını alıyorlarmış. 

Azıkları bitince de o putları yiyorlarmış. Tıpkı bugün Batı’nın demokrasi putunu yediği gibi, Birleşmiş 
Milletler, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve IMF de böyle” şeklinde konuştu.

Memiş, Hacettepe Üniversitesi’nde Sağlık Politikası Dersi Verdi
18 Kasım 2013

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı ve Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş Hacettepe 
Üniversitesi İİBF Sağlık İdaresi Bölümü dördüncü sınıf öğrencilerinin, Sağlık Politikası ve Planlaması 
dersine, misafir hoca olarak katıldı.

Doç. Dr. Hasan Hüseyin Yıldırım'ın davetlisi olarak derse giren Memiş, öğrencilere “Memur 
Sendikacılığı ve Sağlık Politikaları” konusunda ders verdi. Soru cevap bölümü ile birlikte iki saat 
süren konferansta Metin Memiş; memur sendikacılığı, sağlık politikaları ve Sağlık-Sen’in sağlık poli-
tikalarındaki rolleri üzerinde durdu.

Memiş, dersin ilk bölümünde Türkiye’de genel olarak sendikacılığın, özelde ise memur sendikacılı-
ğının gelişimi üzerinde durdu. 

Memur-Sen Konfederasyonu ve Sağlık-Sen hakkında bilgi veren Memiş, ikinci bölümde Türkiye’deki 
sağlık politikalarını, Sağlıkta Dönüşüm Programının dünü, bugünü, yarını ve Türkiye’deki sağlık po-
litikalarını değerlendirdi.
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Tonbul: Etkin Bir Hizmet Yürüten  
SGK Çalışanları Hak Ettiğini Alamıyor
29 Mart 2013

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı ve Enerji Bir-Sen Genel Başkanı Hacı Bayram Tonbul, büyük 
bir özveri ile görevlerini yapan SGK çalışanlarının hak ettikleri mali ve sosyal hakları alamadıklarını 
söyledi. 

SGK Yüksek Danışma Kurulu Toplantısı’na katılan ve burada bir konuşma yapan Hacı Bayram Tonbul, 
sosyal güvenlik faaliyetleriyle, kurum çalışanlarının sorunlarına dikkat çekti.

Sosyal güvenlik hizmetinin etkin bir şekilde vatandaşa ulaştırılmasının kurum çalışanları tarafın-
dan sağlandığını ifade eden Tonbul, “Emekli aylığı bağlamaktan yetim aylığına, Bağ-Kur işlem-
lerinden, sigorta işlemlerine kadar kurumlar arasında en fazla hizmet çeşitliliği bulunan Sosyal 
Güvenlik Kurumu’nda çalışan personel, mesai mefhumu gözetmemesine karşın hak ettiği ücreti 
alamamaktadır. 

Fazla mesaisi kaldırılan personelin gelir gider dengesi bozulduğundan, ileriye dönük borçlanma 
planı yapanları zor durumda bırakmıştır.” Şeklinde konuştu.

666 Sayılı Kanun Hükmündeki Kararname’den en fazla etkilenen kurumların başında SGK’nın gel-
diğini de ifade eden Hacı Bayram Tonbul, kararname ile ek ödemelerin eşitlenmesi ve ikramiyelerin 
kaldırılmasının SGK çalışanlarını mağdur ettiğine dikkat çekti. 

Sosyal güvenlik dengesinin bozulmaması için öncelikle kurum çalışanlarının düşünülmesi gerektiği-
ni ifade eden Tonbul, “Sürücüsü olmayan bir araç ilerleyemez. Bunun için SGK çalışanlarının ücret-
lerinde yaşanan hak kayıpları yapılacak çalışmalarla yeniden düzenlemelidir” dedi.

Gündoğdu: Çağ Dışı Zihniyeti Terk Edin
30 Mart 2013

Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, kadınları turnikeler arasında eleyen yaklaşımların 
devam ettiğini, bu çağdışı zihniyetin en kısa sürede terk edilmesi gerektiğini söyledi. Memurların 
kılık kıyafetini düzenleyen ucube yönetmeliğin bir an önce tarihin çöp sepetine atılmasını isteyen 
Gündoğdu, kadına ne giyeceğine seçme hakkı verilmemesinin bir demokrasi ve insan hakkı ayıbı 
olduğunu ifade etti.

Ahmet Gündoğdu, Memur-Sen Sakarya İl Temsilciliği tarafından düzenlenen ‘Medeniyet Davamız 
ve Demokrasi Mücadelemiz’ konulu konferansa konuşmacı olarak katıldı. Gündemdeki konularla 
birlikte Memur-Sen’in sendikal bakış açısına yönelik değerlendirmelerde bulunan Gündoğdu, bir 
dizi de ziyaret gerçekleştirdi.

Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Konferans salonundaki konferansta konuşan Ahmet 
Gündoğdu, “Biz bağımsız sendikacılık, bunun yanında teklif, gerektiğinde tepki sendikacılığı da 
yapıyoruz. Bizi eleştirenler önce kendi geçmişlerine baksınlar. 
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Bir siyasi partinin genel başkanı tarafından seçilenler tek başlarına adım dahi atamazlar. Sahibi 
oldukları ideolojinin temsilcilerinden korktukları için yasakları savunmak zorunda kalan sendika ve 
konfederasyonlar var” dedi.

Gündoğdu, Memur-Sen Düzce İl Divan Toplantısı’na Katıldı
31 Mart 2013

Memur-Sen Düzce İl Temsilciliği tarafından düzenlenen İl Divan Toplantısı Hızel Otel’de yapıldı. 
Toplantıya Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, Memur-Sen Düzce İl Temsilcisi Orhan 
Kılıç, Memur-Sen’e bağlı sendikaların başkanları ile üyeler katıldı. 

Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, İl Divan Toplantısı’nın basına açık bölümünde bazı 
konular hakkında açıklamalar yaptı.

Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, demokratik bir anayasanın çıkmasının önemli ola-
cağını ve bu anayasanın her kesimi kucaklaması gerektiğini ifade ederek, “Demokratik ve anayasal 
atılımların bir an önce atılması gerekiyor. Herkesi, her kesimi içeren kapsamlı bir anayasa bekliyoruz 
ve istiyoruz; dileğimiz bu yönde. Genel seçimde; dört parti de anayasa da düzenli bir değişiklik is-
tiyor, yine milletimiz eski düzene dayalı anayasadaki bazı maddelerin kaldırılmasını ve daha özgür 
bir anayasa sistemi ile ülkenin yönetilmesini istiyor. Bunlar milli egemenliği ve laikliği benimseyen 
global ülkelerin eşit ve paydaş haklarının başında geliyor. 

Hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’nde yargının daha da güçlendirilmesi gerekiyor. Terör örgü-
tünün anayasa ve ülkenin gelişmişliğine vereceği zararların önüne geçilmelidir. Bu konuda toplumu-
muzun kurnaz olması ve provokasyona gelmemeleri gerekiyor. Demokrasi yolculuğu devam etsin. 
Kardeşlik Projesi hayata geçsin ve bu konuda herkes destek versin.” dedi.

Teröre Ev Sahipliği Yapmak mı Bölücülük,  
Başbakanın Toplantısına Katılmak mı?
6 Nisan 2013

Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, kendisinin de içinde bulunduğu ‘Akil Adamlar’la ilgili 
bazı sendika ve siyasi partiler tarafından ‘bölücülük yaptıkları’ şeklindeki eleştirilerle ilgili olarak, 
“Biz, yüzde 50 ile iktidar olmuş bir başbakanın davet ettiği toplantıya katıldık. 

Ne, Ergenekon Terör Örgütü’ne ev sahipliği yaptık, ne de toplantılarına katıldık. Başbakan’ın toplan-
tısına katılmak mı bölücülük, Ergenekon’un toplantısına ev sahipliği yapmak mı?” dedi.

Birlik Haber-Sen tarafından düzenlenen ‘Haberleşme Sektöründe Çalışanların Mesleki Risklerinin 
Azaltılması’ konulu Avrupa Birliği Projesi’nin Tanıtım Toplantısı ile Birlik Haber-Sen Başkanlar Kurulu 
toplantısı Ankara’da gerçekleştirildi. Toplantıya Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali 
Yıldırım, Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, Türkiye Posta Telgraf Teşkilatı (PTT) Genel 
Müdürü Osman Tural, Birlik Haber-Sen Genel Başkanı Şinasi Gülcüoğlu ve Genel Merkez Yönetim 
Kurulu üyeleriyle şube başkan ve temsilcileri katıldı. Burada konuşan Memur-Sen Genel Başkanı 
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Ahmet Gündoğdu, sendikal konuların yanı sıra çözüm süreci ve ‘Akil Adamlar’la ilgili değerlendir-
melerde bulundu. 

Akil Adamlar içinde yer aldığını hatırlatan Ahmet Gündoğdu, “Türkiye’nin terör sorununun çözü-
münde 63 akil insan içerisinde bize de görev tevdi ettiler.  Bu, Memur-Sen’in akilliğinin bu gün baş-
ladığı anlamına gelmez. Memur-Sen akil olarak kurulmuştur, akil olarak da yolculuk yapmaktadır. 

Akil ne demektir; bize göre her türlü teröre karşı olan, kandan, kadavradan geçinenlerin elinden 
bu geçim kaynağını almak isteyen, şehitlerimizin ruhunu incitmemek, şehit yakınlarını üzmemek 
üzere merkezi millet olan, istikameti milletin iradesi olan bu sürece katkı veren herkes akil adamdır” 
şeklinde konuştu. 

Gündoğdu: Kuruş Değil Duruş Sendikacılığı Yapıyoruz
15 Nisan 2013

Memur-Sen Konfederasyonu genişletilmiş başkanlar toplantısı Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi 
Piramit salonunda gerçekleştirildi.

Toplantı Tekirdağ Memur-Sen İl Temsilcisi ve Eğitim Bir-Sen Başkanı Ferruh Topuz’un açılış konuş-
masıyla başladı. Daha sonra kürsüye gelen Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu konuş-
masına, bağlı sendikalarla birlikte birçok başarılı çalışmalara imza attıklarını, ortak akıl mitingleri, 
Uluslararası Anayasa ve Demokrasi Kongreleri ile referandum sürecinde yapılan çalışmaların hiçbir 
zaman unutulmayacağını ifade ederek; “Her zaman dile getirdiğimiz şekilde, hem değerler sendika-
cılığı yaptık, hem kamu çalışanlarının hak ve menfaatlerini koruduk. Bunu, güçlü Memur-Sen ailesi 
olarak başardık. Bunda payı olan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum” diyerek başladı.

Esen: Milletin Menfaati İçin Her Riski Almaya Hazırız
18 Nisan 2013

Eğitim-Bir-Sen Mardin Şubesi Kutlu Doğum Haftası kapsamında düzenlediği programda Peygamber 
Efendimizi andı.

Artuklu Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte Kuran tilaveti okunduktan 
sonra birlik ve kardeşliği konu alan bir sinevizyon gösterimi yapıldı. Eğitim-Bir-Sen Mardin Şube 
Başkanı Eyyüp Değer ve Memur-Sen Mardin İl Temsilcisi Mustafa Aydın, son zamanlarda gündem-
de olan ve halkımızın son derece heyecanla takip ettiği çözüm sürecine, dinimizin, Peygamber 
Efendimizin barışa verdiği öneme değinen kısa bir selamlama konuşması yaptılar.

Kutlu doğum coşkusunun ülkemizin her tarafında hissedildiğini vurgulayan Memur-Sen Genel 
Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Esen ise bu dostluk iklimin her zaman ve her yerde sürmesi ge-
rektiğini söyledi. “Komşusu açken kendisi tok yatan bizden değildir” yaşayışıyla şekillenmiş bir me-
deniyetin mensupları olduğumuzu söyleyen Esen, “Elinden ve dilinden başka kimselerin emniyette 
olduğu kişiyi mümin olarak gören bir medeniyetin mensuplarıyız.  Bizim medeniyetimiz ölmeyi ve 
sömürmeyi değil yaşamayı ve yaşatmayı emreder” dedi.
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Darbeciler Gitti Yönetmelikleri de Gitmeli
21 Nisan 2013

Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, Türkiye’de darbecilerin yargılanmasına rağmen hala 
darbe zihniyetinin yaptığı kılık ve kıyafet yönetmeliğinin yürürlükte olduğunu, artık bu yönetmeliğin 
biran önce değişmesi gerektiğinin söyledi.

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen’nin Mersin İl Temsilciliği tarafından düzenlenen ‘Medeniyet Davamız 
Demokrasi Mücadelemiz’ konulu konferansa katılmak için Mersin’de bulunan Ahmet Gündoğdu, kon-
ferans öncesi Mersin Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen, Üniversite ve Eğitim Kurumları Temsilcileriyle 
bir araya gelerek sendika çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Mersin Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen konferansta konuşan Genel Başkan Gündoğdu, kılık ve kı-
yafet yönetmeliğinin artık değişmesi gerektiğinin belirterek “Bu yönetmeliği getiren darbeci Kenan 
paşalar gitti. Artık darbecilere yönetmeliğinizi de alın gidin deme zamanı gelmiştir.” diye konuştu.

1 Mayıs’ı Çanakkale’de Kutlayacağız
21 Nisan 2013

Genel Başkan Ahmet Gündoğdu, Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Osmaniye İl Temsilciliği tarafından 
düzenlenen “Medeniyet Davamız ve Demokrasi Mücadelemiz” konulu konferansa katıldı.

Gündoğdu, “Türkü ile Kürtü ile Lazı ve Çerkezi ile orada yatan Çanakkale şehitleri var. Bu nedenle 1 
Mayıs’ı orada kutlayacağız” diye konuştu.

Akil İnsanlar Marmara Heyeti üyesi de olan Gündoğdu, çözüm sürecine ilişkin de değerlendirme-
lerde bulundu. İnsanların yıllarca inançları ve bazı değerleri uğruna ötekileştirildiği, doğuda görev 
yapan memurların can güvenliği sorunu yaşadığını savunan Gündoğdu, artık bu problemin çözüme 
kavuşturulması gerektiğini belirten Gündoğdu, konuşmasına şöyle devam etti:

“Empati yapmak zorundayız, bu acı bitsin. Güneydoğu’daki kardeşlerimiz ile teröristi ayıralım. Bir 
şehit annesinin yüreğinin yanmasındansa, sendika da araçtır, siyaset de araçtır. Bunların tamamını 
feda edebiliriz. Bunun için söylüyorum. Ama bir konfederasyon tehdit ediyor, hesap vereceksiniz, 
yargılanacaksınız, üye kaybediyorsunuz bu sürece destek verdiğiniz için diyorlar. Bizi üye ile tehdit 
ediyorlar. Değerli arkadaşlarım ben Mehmet Akif İnan’ın koltuğunda oturuyorum. Benim için ücret 
araçtır, amaç davaya hizmet etmektir. PKK’nın ya da Ergenekon’un yanaşmalığını yapan 1 milyon 
üyenin genel başkanı olmaktansa, üyesiz ve sendikasız kalmayı tercih ederim. Memur-Sen olarak 36 
maddelik bir çözüm paketi sunduk. Şayet bütün bu çabalarımıza rağmen başarıya ulaşamazsak ne 
olur, ne kaybederiz? Hiçbir şey kaybetmeyiz.”
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İmza Kampanyamız Başörtüsü Sorununun Çözümü İçin En Büyük Destektir

26 Nisan 2013

Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, Alanya’da Genişletilmiş Başkanlar Kurulu 
Toplantısı’nda sendika başkanları ve temsilcileri ile bir araya geldi.

Toplantıda gündeme dair pek çok konuya değinen Gündoğdu, konuşmasına şöyle devam etti:

“Gündemimizde çalışma hayatı var. Memur-Sen olarak 4C’liler başta olmak üzere kalan sözleşme-
lilerin kadroya alma talebimiz var. İstihdam biçimiyle çalışanların terbiye edilmelerini istemiyoruz. 
Üyelerimiz için kırmızı çizgimiz iş güvenliği. İkinci bir konu ise kalkınmada öncelikli yörelere pozitif 
ayrımcılığın yapılması. Bunun anlamı şu Haymana’ya ve Hakkari’ye gitmek istemeyen memurlar 
var. Haymana’da geri kalmışlık, Hakkari’de can güvenliği, bunun sorumlusu memur değil, devlettir. 
İktidara çağrımız bu yörelerde çalışmayı cazip hale getirmesidir.”

Kılık kıyafet konusunda da özgürlük adına 12 milyon 300 bin imza topladıklarını belirten Gündoğdu, 
sözlerini şöyle sürdürdü: “Bazı vali ve bürokratlar kendileri şapka kanununa uymamasına rağmen, 
bu yönetmeliğe mal bulmuş mağribi gibi sarıldı. Ama sivil itaatsizlik eylemimizin kırmadan, dökme-
den doğal hukuku hayata geçirmek olduğu anlaşılmaktadır. Artık darbecilere yönetmeliğinizi alın 
gidin diyoruz. Bu başkaldırı değil, bir erdemdir. Bu ucube yönetmeliği kaldıracağız ve hükümetten 
adım atmasını bekliyoruz. Yeni Anayasa teklifimizi sıcak ve diri tutuyoruz. Anayasada demokra-
tik devlete geçiş yapmamız lazım. Benim bayrağım, benim vatanım diyen herkesin bunu anlaması 
lazım.”

Cebren Gönderen Değil, Teşvik Eden Devlet İstiyoruz
25 Nisan 2013

Toç Bir-Sen Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Toplantısına katılan Gündoğdu, memurların ta-
yin konusuna değinerek “Bizi cebren gönderen değil, teşvik ederek gönderen devlet istiyoruz.” 
dedi. Antalya’nın Kumluca ilçesinde gerçekleştirilen Toç Bir-Sen Genişletilmiş Başkanlar Kurulu 
Toplantısına katılan Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, Memur-Sen olarak daima çö-
zümün paydaşları içerisinde yol almaya devam ettiklerini belirterek şöyle devam etti: “Memur-Sen 
olarak birinci avantajımız medeniyet değerlerini kuşanmış olarak sendikacılık yapıyor olmamız. 
İkinci avantajımız temelin sağlam atılmış olmasıdır. Bu temel insan merkezli, halk merkezli, özgürlük 
merkezli, emek merkezli, sınırlarını yasanın sınırlayamayacağı gönül yasasının insanın olduğu her 
yere uzanan, bu insan mazlumsa dinine, diline, cinsiyetine, meşrebine bakmayan anlayışa endeksli 
bir misyondur. Onun için medeniyet değerlerimizi kuşanarak sendikacılık yapmayı önemsiyoruz. 
Ya teklif sendikacılığı yapacaksınız, ya da tehdit sendikacılığı yapacaksınız. Tehdit sendikacılığını 
yapanların kendine özgü bir misyonu yoktur. Onlar karşılarına bir düşman ilan etmiştirler ve o düş-
manı ne yaparsa yapsın ona karşıdırlar. Ya da kendisi birilerine yalama olmuştur, yanaşma olmuştur, 
onların emriyle kurulmuştur, onların sözünden asla dışarı çıkamazlar.” dedi.
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Bu Ülkeyi Yeniden İnşa Etmek İçin Sendikacılık Yapıyoruz
26 Nisan 2013

Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, ülkeyi yeniden 
inşa etmek için sendikacılık yaptıklarını söyledi.  Genel Başkan Gündoğdu, demokrasiyi yeşertmek, 
medeniyet değerlerini yaşatmak için çalıştıklarının altını çizdi.

Memur-Sen Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Toplantısı Antalya’nın Alanya İlçesi’nde başladı. Üç gün 
sürecek toplantının açılış konuşmasını yapan Genel Başkan Ahmet Gündoğdu, Memur-Sen’in sen-
dikacılık ve memleket meselelerinde her zaman öncü olduğunu söyledi.

Hedeflerinin, cüzdan değil, vicdan odaklı sendikacılık yapmak ve bunu gelenek haline getirmek ol-
duğunu kaydeden Gündoğdu, şunları söyledi: “Bizim yaptığımız, kuruş değil, duruş sendikacılığıdır. 
O yüzden öğretmenlerle ilgili tartışmalarda doğru yerde ve dik durmayı seçtik. Ücretle ilgili sorunu 
telafi etmek mümkündür ama itibar kaybı olursa, onu yeniden ihdas etmek çok kolay değildir. Eşit 
işe eşit ücret düzenlemesinde, muadili bulunmadığı gerekçesiyle ek ödeme kapsamı dışında tutu-
lan öğretmen ve öğretim elemanlarının mağduriyetinin giderilmesi konusundaki mücadelemiz ve 
yetkililer nezdinde girişimlerimiz sürüyor. Bu adaletsizliğin giderilmesi için elimizden geleni yaptık 
ve yapmaya devam ediyoruz.

Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Toplantısı  
Memur-Sen Ailesini Buluşturdu
27 Nisan 2013

Memur-Sen tarafından Antalya’nın Alanya ilçesinde düzenlenen Genişletilmiş Başkanlar Kurulu 
Toplantısı devam ediyor. Memur-Sen ailesini buluşturan toplantıda bağlı sendikaların genel baş-
kanları, il temsilcileri bir araya geldi. Memur-Sen ailesini buluşturan toplantıda birlik ve beraberlik 
mesajları verildi.

Yapılan toplantının birinci gününde Memur-Sen’e bağlı bazı sendikaların Genel Başkanları birer 
konuşma yaparak yürüttükleri çalışmalar hakkında katılımcılara bilgi verdiler. İki bölümden olu-
şan programın ilk bölümünde Doç. Dr Erdinç Yazıcı Moderatörlüğünde Memur-Sen Genel Başkan 
Danışmanı Şahin Ali Şen ve Hüseyin Rahmi Akyüz alanlarıyla ilgili birer konuşma yaparken, Kişisel 
Gelişim Uzmanı Muhammet Alptekin’de “Liderlik, Motivasyon, Etkili İletişim” konulu sunum yaptı.

En çok acı çeken insanların en az eğitilmiş az sorumluk almış ve az örgütlenmiş insanlar ve top-
lumlar olduğunu belirten Şahin Ali Şen, “Örgütlenme modeli tüketen bir model değil, değer üreten 
bir model olmalıdır.  Bu örgüt erdemli insanlardan oluşmalıdır.  Bu gerçekleştiği takdirde erdemli 
toplum ortaya çıkacaktır.” dedi.
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Ahmet Gündoğdu: Belediyelerde Çalışanlara Kadro Verilecek
29 Nisan 2013

Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, belediyelerde çalışan sözleşmelilerin kadroya geçiri-
leceğini söyledi.

Memur-Sen Genel Başkanı ve Akil İnsanlar Marmara Heyeti Üyesi Ahmet Gündoğdu, TRT Haber’de 
‘Özel Gündem’in konuğu oldu.  Çözüm Süreci, Akil İnsanlar,  1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü,  
Toplu Sözleşme görüşmeleri gibi konuları değerlendiren Gündoğdu, Çözüm Süreci’nin sonunda ka-
zananın 76 milyonluk Türkiye olacağını söyledi. Sürecin başarıya ulaşmasıyla ülkenin ekonomik ola-
rak daha çok büyüyeceğinin altını çizen Gündoğdu, hükümetle yürütülen toplu sözleşme süreciyle 
ilgili de açıklamalarda bulundu.

Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, belediyelerde çalışan sözleşmelilerin kadroya ge-
çirileceğini söyledi. Gündoğdu, “Belediyedeki sözleşmelilerin kadroya geçirilme müjdesini Sayın 
Başbakandan aldık.” dedi.

Kalan sözleşmelilerin tamamının kadroya geçirilmesinin de  gündemde olduğunu söyleyen 
Gündoğdu, “Biz bunlarla ilgili model yaptık sayın bakana sunduk. İlkokul, orta ve lise mezunlarının, 
4/C’liler genel idare kısmına memur olarak geçirilmesini, üniversite mezunlarının da alanına uygun 
memuriyette kadroya geçirilmesini istiyoruz” şeklinde konuştu.

Gençleri “Ne İş Olsa Yaparım” Anlayışından Donanımlı  
Ve Eğitimli Hale Getirmeliyiz
13 Kasım 2013

Memur-Sen Genel Başkanı  Ahmet Gündoğdu, Türkiye'nin en önemli meselesinin eğitim meselesi 
olduğunu belirterek gençleri ne iş olsa yaparım anlayışından çıkarıp; daha donanımlı ve eğitimli 
hale getirmesi gerektiğini söyledi.

Genel Başkan Ahmet Gündoğdu, katıldığı İş-Kur Genel Kurulu'nda  yaptığı konuşmasında gündeme 
ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'de 2 milyon civarında gencin iş beklediğini açıklayan 
Gündoğdu, bunun ülke için tehdit ve sorun olduğunu ifade etti. 

Genç işsizliğin yüzde 17’lerde olduğu kaydeden Ahmet Gündoğdu, "Geleceğimiz adına risk de var, 
ciddi bir tehdit de var. 2 milyon civarında genç arkadaşımız ekmek bekliyor, aş bekliyor. gençlerin 
aileleri de devletin el uzatmasını bekliyor.İş-Kur'un son yıllarda iş ve meslek danışmanlığına geçişte, 
teknolojik okur-yazarlıkla, teknolojik altyapıyla bu konulardaki ilerlemesiyle işvereni işsizlerle bu-
luşturduğu gerçeğini hep beraber yerinde görüyoruz, tanıklık ediyoruz. İşte bu yüzden bu ülkenin 
geleceği adına ümidimiz artıyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.  

Çalışma alanları var, çalışacak işsiz var ancak iş dünyasının istediği yeterli kalifiyeli eleman bulma 
konusunda sıkıntı var. Gençleri ne iş olsa yaparım anlayışından çıkartıp, daha donanımlı ve eğitimli 
hale getirmemiz lazım" dedi.
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Çanakkale Ruhunda Olduğu Gibi Omuz Omuza Yaşamamız Gerekir
19 Kasım 2013

Memur Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, 76 milyon insanın kardeşliğinin kendileri için son dere-
ce önemli olduğunu belirterek, “Çanakkale ruhunda olduğu gibi, Türk ile Kürt’ün, Alevi ile Sünni’nin 
omuz omuza yaşadığı kardeşliği tesis etmemiz ve yaşamamız gerekir” dedi.

Memur-Sen Elazığ İl Temsilciliği’nin düzenlediği “Medeniyet Davamız, Demokrasi Mücadelemiz ve 
Gençlik” konulu konferansta konuşan Ahmet Gündoğdu, akil insan olmanın, akil örgüt olmanın mil-
letin değerlerinde yer almak olduğunu vurgulayarak, “Akil olmak, illegal yapılanmalara karşı ol-
maktır, millet iradesinin önüne takoz koyan tüm darbecilere karşı darbesavar olmaktır” şeklinde 
konuştu.

Memur-Sen Mehmet Akif İnan Hatıra Ormanı Kuracak
19 Kasım 2013

Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, Memur-Sen ve Eğitim Bir-Sen’in kurucu Genel 
Başkanı Mehmet Akif İnan adına hatıra ormanı kuracaklarını açıkladı.

Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu ve Ankara Orman Bölge Müdürü Mustafa Özkaya 
arasında imzalanan protokole göre, yeni Başbakanlık Binasının karşısındaki Söğütözü Mahallesinde 
bulunan Atatürk Orman Çiftliği arazisine ağaç dikilecek. 

Oluşturulan ormana Mehmet Akif İnan Hatıra Ormanı ismi verilecek. İlk etapta Ankara da başlatılan 
proje daha sonra Orman Genel Müdürlüğü ile imzalanacak protokol anlaşmasıyla ülke geneline 
yayılacak. Memur-Sen’e bağlı; Eğitim-Bir-Sen, Sağlık-Sen, Diyanet-Sen, Büro Memur-Sen, Toç-Bir-
Sen, Bem-Bir-Sen, Enerji-Bir-Sen, Birlik-Haber-Sen, Bayındır-Memur-Sen, Ulaştırma-Memur-Sen, 
Kültür-Memur-Sen’de otoban kenarlarına  kendi hatıra ormanlarını oluşturacaklar.

Kurucu Genel Başkanımız Mehmet Akif İnan’ı Vefatının  
14. Yılında Rahmetle Anıyoruz
4 Ocak 2014

Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, Mehmet Akif İnan'ın bir dava adamı olduğunu, İnan’ın 
kendisini milletine ve ülkesine hizmete adamış, şair, yazar, düşünür ve önemli bir aksiyon insanı ol-
duğu ifadelerine yer verdi. İnan’ın millet adına sendikacılık yaptığını kaydeden Gündoğdu, "Mehmet 
Akif İnan abimiz, milletin inancına bağlı ve değerlerine önem veren bir sendikacılığın temellerini 
attı” şeklinde konuştu.

Memur-Sen kurucu Genel Başkanı Mehmet Akif İnan'ın vefatının 14. yılı dolayısıyla anıldı. 'Mehmet 
Akif İnan, Memur-Sen ve Büyük Türkiye' konulu panel Başkent Öğretmenevi'nde Memur-Sen Genel 
Başkanı Ahmet Gündoğdu'nun katılımıyla gerçekleştirildi. Gündoğdu, burada yaptığı konuşmada, 
"Mehmet Akif İnan'ın deyimiyle vefa elbiselerini giyerek programımıza teşrif eden Akif İnan' dostları 
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hoş geldiniz. Örgütlü mücadeleye katkı sunan, ter akıtan sendika üyesi arkadaşlarımdan ve  sendi-
ka üyesi olma imkanı olmamasına rağmen gönülleri bizimle olan tüm kardeşlerimizden Allah razı 
olsun" dedi. Mehmet Akif İnan'ı anma programının bu yıl bir panele dönüştürüldüğünü belirten 
Gündoğdu, Akif İnan'ın çok yönlü bir dava adamı olduğunun altını çizdi. İnan'ın  iyi bir şair ve fikir 
insanı olduğunun dile getiren Gündoğdu,  "Akif İnan'ın misyonu insan yetiştirmekti. Batı değerle-
riyle yetişen insanlar değil, medeniyet davasına bağlı yeni nesiller yetiştirmenin önemini biliyordu. 
Akif İnan Türkiye'deki değerler sendikacılığını önemseyen ve öne çıkartan isimdir. Türkiye'deki ör-
gütlenmenin, sendikacılığın, özgürlüklerin gelişmesinde Akif İnan'ın katkısı çok büyüktür. Kendisini 
rahmet ve minnetle anıyoruz. Yetiştirdiği nesiller onun duacısıdır. Fikirleri de hem bugün  hem de 
gelecekte Büyük Türkiye'nin inşacısı olacak nesillerin yolunu aydınlatmaya devam edecektir.  En 
büyük eserlerinden biri olan Memur-Sen artık bir fidan değil ulu bir  çınardır. Daha kuruluş aşama-
sında Hak-İş'in tecrübesinden istifade etti. Böylece  Memur-Sen 20-30 yıllık bir tecrübeyle kurulmuş 
oldu” ifadelerini kullandı.

Program,  Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Kaplan, Prof. Dr. Şükrü Karatepe, TBMM 
İdare Amiri ve Çorum Milletvekili Salim Uslu ile Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erdinç 
Yazıcı'nın konuşmacı olarak katıldığı 'Mehmet Akif İnan, Memur-Sen ve Büyük Türkiye" Paneliyle 
devam edildi. Panelde Mehmet Akif İnan'ın sendikacılık yönü, Memur-Sen'in kuruluşundan bugüne 
kadarki mücadelesi anlatıldı.

1 Mayıs Medeniyet Buluşması Alanlara Sığmadı
1 Mayıs 2014

Memur-Sen, 1 Mayıs emek, dayanışma, kardeşlik ve medeniyet buluşması Diyabakır İstasyon 
Meydanı’nda  büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi.

On binlerce kişinin katıldığı 1 Mayıs kutlamalarında halaylar çekildi, grup yürüyüş konseri ile alan 
coştu, 4 dilde yayınlanan bildiriyle emek, dayanışma ve kardeşlik mesajları verildi. Memur-Sen 
Diyarbakır Temsilcisi Yunus Memiş’in selamlama konuşmasının ardından alana seslenen Memur-
Sen Genel Başkan Yardımcısı ve Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş, birlik ve beraberlik vurgusu 
yaptı.  Açılış konuşmalarının ardından Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu alana hitap etti. 
Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu’nun konuşması alkışlar ve sloganlarla sıklıkla kesildi. 
Gündoğdu, “Tarih şehri, medeniyet şehri, ilim şehri, maneviyat şehri, kardeşlik şehri Diyarbakır’a 
selam olsun.  Peygamberler, sahabeler ve veliler şehri Diyarbakır’a selam olsun. Kadim medeniye-
tin mirasçıları Diyarbakırlı kardeşlerime selam olsun. Ahmed-i Hanilerin, Fakiye Teyranların, Said-i 
Kürdilerin dostları, torunları sizlere selam olsun. Gönül erlerine, peygamber aşıklarına, Türkiye sev-
dalılarına, emeğin ve özgürlüğün sahiplerine selam olsun. İnancı bir, davası bir, tarihi bir, kıblesi bir, 
hatırası bir olanlara selam olsun. Anadolu’nun dört bir yanından kardeşlik için Diyarbakır’a koşan-
lara selam olsun.
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Gündoğdu: Memur-Sen Değerler Sendikacılığının Mimarıdır
4 Ocak 2014

Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, konfederasyon olarak değerler sendikacılığını önem-
sediklerini söyledi. Tüm kamu görevlilerinin özlük hakları için mücadele etmenin yanı  sıra özgürlük 
ve demokrasinin genişletilmesi için mücadele  ettiklerine vurgu  yapan  Gündoğdu; “Biz değerler 
sendikacılığının mimariyiz. Hem özlük hem de özgürlük mücadelesi veriyoruz” dedi.   

Memur-Sen Başkanlar Kurulu Başkent Öğretmenevi’nde  il  temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştiril-
di. Toplantının açılış konuşmasını yapan Genel Başkan Gündoğdu, değerler sendikacılığını önem-
sediklerini kaydetti. Gündoğdu,  sendikacılık bir araçtır. Asıl olan değer yargılarımıza sahip çıkmak, 
demokrasi ve özgürlüklerin daha da artırılması için mücadele etmektir. Bu temeller üzerine kurulan 
Memur-Sen  ülkemizin  demokrasisinin  gelişmesi, kamu  görevlilerinin sosyal ve ekonomik hakları-
nın korunması ve geliştirilmesi mücadelesini sürdürmektedir. Biz sendikal faaliyetlerin yanı sıra dün-
yanın neresinde  olursa  olsun,  mazlum ve mağdurların her zaman sesi  olmaya  çalıştık.  Bundan  
sonra da  çalışmaya  devam edeceğiz.  Mısır, Suriye, Myanmar, Bangledeş başta olmak üzere dün-
yanın dört bir yanında yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi için elimizden geleni yapmaya çalıştık. 
Çünkü Memur-Sen’in kuruluş felsefesi özgürlükleri ve demokrasiyi savunmak, mağdur ve mazluma 
el uzatmaktır.” dedi.

 

Gündoğdu: Mehmet Akif İnan’ın Emanetini Sonsuza Dek Koruyacağız
12 Ocak 2014

Kudüs şairi olarak anılan, Memur-Sen Konfederasyonu Kurucu Genel Başkanı Şair Mehmet Akif 
İnan, vefatının 14. yılında memleketi Şanlıurfa'da anıldı. Gündoğdu, Mehmet Akif İnan'ın davasına 
sahip çıktıklarını ve emanetini sonsuza dek koruyacaklarını söyledi.

Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, Mehmet Akif İnan için Şanlıurfa Belediye Konferans 
ve Nikah Salonu'nda düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada,  İnan'ın ülke ve insanlık için önemli 
bir değer olduğunu söyledi.Mehmet Akif İnan'ın davasına sahip çıktıklarını ve emanetini sonsuza 
dek koruyacaklarını  vurgulayan Gündoğdu, "Bir insanın fikirleri ölmemişse o insan ölmüş sayılmaz, 
ölümsüzdür. Akif abinin bize bırakmış olduğu fikirlerden yola çıkarak Genç Memur Sen'i kurduk. 
Türkiye'yi yeniden dönüştürme ve medeniyet tasavvuruyla buluşturma projesi olarak. Genç Memur 
Sen'e Akif İnan misyonu yüklüyoruz" dedi.

Darbecilerin, Hayırcıların Ekmeğine Yağ Sürmeye Kimsenin Hakkı Yok
14 Ocak 2014

Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, son günlerde ortaya çıkan tablonun, Türkiye’nin hak 
ettiği bir tablo olmadığını belirterek, “Bugün Arakanlı, Suriyeli, Mısırlı, Gazzeli yetimin ve mazlumun 
ümidi olan ülkemizde hiç kimsenin darbecilerin, hayırcıların ekmeğine yağ sürmeye hakkı yoktur” 
dedi.
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Memur-Sen Gaziantep İl Temsilciliği’nin düzenlediği il divan toplantısına katılan Gündoğdu, geçen 
yıl kamuda başörtüsü özgürlüğü için başlattıkları ‘10 Milyon İmza’ kampanyasına milletin rekor bir 
katılımla destek verdiğini hatırlatarak, “Kampanyaya, üyemiz olsun olmasın, halkımız 12 milyon 300 
bin gibi bir rekor ile katılarak, özgürlüğe ‘evet’ dedi. 12 milyon 300 bin imzayı hükümete teslim eder 
etmez  fiili olarak sorunu çözdüğümüz sivil itaatsizlik eylemimizi başlattık. Daha sonra, hükümetin, 
kadınların eğitim, siyaset ve çalışma hakkının önündeki engelleri hukuken kaldırması ile Türkiye bir 
ayıptan daha kurtulmuş oldu. Çözüm süreci, kamuda başörtü özgürlüğü gibi yüzde yüz bir Memur-
Sen projesi değil, devletin projesi, milletin kardeşlik projesiydi. Memur-Sen burada üzerine düşeni 
yaptı. 

Küresel Operasyonun Hedefi Başbakan Üzerinden Büyük Türkiye’dir
18 Ocak 2014

Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, 17 Aralık operasyonuyla başlayan süreçte yolsuz-
luk ve paralel devlet iddialarının hukuk çerçevesinde araştırılması gerektiğini söyledi. Gündoğdu, 
Küresel Operasyonunun hedefinin sadece Başbakan değil, Başbakan üzerinden Türkiye olduğunun 
altını çizdi.

Memur-Sen'e bağlı Ulaştırma Memur-Sen’in 5. Olağan Genel Kurulu’na katılan Genel Başkan Ahmet 
Gündoğdu, son günlerde Türkiye'nin gündemini meşgul eden 17 Aralık operasyonu ve sonrasında 
yaşananları değerlendirdi. Gündoğdu, yolsuzluk ve paralel devlet iddialarının sonuna kadar hukuk 
kuralları içinde kalarak ve masumiyet karinesine dikkat ederek araştırılması gerektiğinin altını çizdi. 
Gündoğdu yolsuzluk iddialarının sonuna kadar araştırılmasını istedi. Gündoğdu yolsuzluk iddiala-
rının yanı sıra devleti hedef alan küresel bir operasyonun olduğuna dikkat çekerek şöyle konuştu: " 
Küresel Operasyonunun hedefi Başbakan üzerinden  büyük Türkiye’dir. Bunu da daha iyi anlamak 
için size bir tespitte bulunayım. Rahmetli Menderes Niçin İttihat ve Terakkiciler tarafından hedef 
alındı? Niçin millet düşmanları onu idama götürdü? 18 yıl Rab'ca olan ezanı Arapça zanneden zaval-
lıları ezana Türkçeye döndürdüğü milletlin dinini dilini değiştirdiği o yapıda ezanı yeniden Arapça'ya 
döndürdüğü için Menderes hedef alındı. Rahmetli Özal Türk-Kürt kardeşliğini tesis etmek ve çö-
züm sürecine o gün adım attığı için hedef alındı.Merhum Erbakan maddi ve manevi kalkınmayı 
birlikte ele aldığı için, bu milletin değerlerinden taviz vermediği için ve Müslümanların uyanışının 
dünya mazlumlarının kurtuluş reçetesi olacağını haykırdığı için Siyonistlerin hedefine oturtulmuş-
tur. Merhum Yazıcıoğlu ‘Namlusu millete dönmüş tanklara selam durmam’ dediği için hedef alındı. 
Başbakanımız Davos’ta ‘One Minute’ dediği için, 27 Nisan e-Muhtırası’na karşı darbecilere işini-
ze bakın dediği için, Kamuda başörtü özgürlüğünü getirdiği için, referanduma öncülük ettiği için, 
imam-hatiplerin önünü yeniden açtığı için hedef alındı.”

Memur-Sen Dünya Mazlumlarının Yanında Olmaya Devam Edecek
20 Ocak 2014

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Esen, konfederasyon olarak dünyanın neresinde 
olursa olsun mazlum ve mağdurlara yardım elini uzatmaya devam edeceklerini söyledi.
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Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Esen, İlke İlim Kültür ve Dayanışma Derneği (İLKDER) 
‘Koruyucu Aile Tanıtım ve Bilgilendirme Programı'nda konuştu. Esen,  Memur-Sen'in kurulduğu 
günden beri dünyanın dört bir yanındaki mazlum ve mağdurlara karınca kararınca el uzatmaya ça-
lıştığının altını çizdi. Mehmet Emin Esen şunları söyledi: “Memur-Sen olarak mazlumların, mağdur-
ların ve yetimlerin korunup kollanmasını kendimize ilke edindik. Kuruluşumuzdan bu yana az çok 
demeden dünyanın neresinde olursa olsun ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya gayret ettik, olmaya 
da devam edeceğiz.  Dinimiz yetimin korunup gözetmesine ve yetime haksızlık yapılmamasına bü-
yük bir önem vermiştir. Bu hizmetleri yapmamıza vesile olan kuruluşlarımızdan birisi de İLKDER'dir. 
Yetimlerin başını okşadığı ve yetimlere sahip çıktığı için İLKDER’i tebrik ediyorum, Allah razı olsun. 
Memur-Sen olarak birlikte nice çalışmalarda daha buluşmayı umuyorum.”

Memur-Sen Basın Danışmanları Hizmet İçi Eğitim Programında Buluştu
27 Ocak 2014

Memur-Sen Konfederasyonu ve Bağlı Sendikaların Basın Danışmanları "Sendikal Habercilik" Konulu 
hizmet içi eğitim programında bir araya geldi. Anadolu  Ajansı haber ve fotoğraf editörleri ele çeşitli 
üniversitelerden akademisyenlerin katıldığı eğitim iki gün sürdü.

Memur-Sen Konfederasyonu bünyesinde görev yapan basın danışmanları ve sosyal medya uz-
manları hizmet içi eğitimde bir araya geldi. Hizmet içi eğitim programında habercilik, fotoğrafçılık, 
sendikal hukuk dili, sendikal habercilik, beden dili, liderlik ve basın danışmanlığının görev ve etik 
kuralları konuları anlatıldı. Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zakir Avşar, Selçuk 
Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Fidan, Erciyes Üniversitesi İletişim 
Fakültesi Öğretim Görevlisi Mustafa Bostancı, Anadolu Ajansı Yurt Haberler Editörü Ziver Büyüktaş, 
Anadolu Ajansı Fotoğraf Editörü Fırat Yurdakul, Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin 
Esen, Memur-Sen Genel Başkan Danışmanları Şahin Ali Şen, Avukat Hüseyin Rahmi Akyüz, Genel 
Başkan Danışmanı Alaettin Şahin eğitime katılan basın danışmanlarıyla bir araya geldi.

Taşeron İşçilik Sorunu Kadro ve Sendikal Örgütlenmeyle Çözülebilir
27 Ocak 2014

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı ve Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş, taşeron işçi soru-
nun kadro ve sendikal örgütlenmeyle çözülebileceğini söyledi.

Başkan Memiş,  Hizmet-İş Sendikasının “35. Kuruluş Yıldönümünü”  programına katıldı. Burada bir 
konuşma yapan Başkan Memiş, işçi sendikacılığının en önemli sorunlarından birinin taşeron işçi ko-
nusu olduğunu anımsattı. Büyük  çoğunluğunun kamuda olmak üzere yaklaşık 1 milyon taşeron işçi 
olduğunu anımsatan Genel Başkan Yardımcısı Memiş, "Genelde işçi sendikacılığının özelde Hizmet-
İş Sendikamızın en önemli sorunların başında  taşeron işçilik ve bu işçilerin örgütlenme sorunu 
geliyor. Bu sorun aynı zamanda Türkiye’nin önemli sorunlarından biri haline de gelmiştir. Taşeron 
işçilik, hem ulaştığı sayı hem de ortaya çıkardığı problemler bakımından taşınamaz haline gelmiş, 
sürdürülebilir olmaktan çıkmıştır. Elimizde resmi ve sağlıklı veriler  olmasa da, değişik kurumların 
tespitine göre, 600 bini kamu işyerleri olmak üzere 1 milyonun üzerinde taşeron işçisi var ve bu 
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işçiler onlarca sorunla boğuşmaktadır.  Aileleriyle birlikte düşünüldüğünde bu kesimin 4 milyonluk 
bir nüfusu teşkil etmesi, hem sorunun ne kadar büyük hem de sorundan etkilenen kitlenin büyük-
lüğünü göstermektedir." dedi.

Yolsuzluk ve Paralel Devlet İddialarının Üzerine Kararlılıkla Gidilmelidir
13 Şubat 2014

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, millet ve devlet olarak ortaya ko-
nulan ‘Büyük Türkiye’ idealinin kirli bir küresel operasyonla hedef alındığına şahit olduklarını ifade 
ederek, “Yolsuzluk ve paralel devlet iddialarının üzerine kararlılıkla gidilmelidir” dedi.

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

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

Millet Artık İradesine Sahip Çıkıyor
12 Mayıs 2014

Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, Türkiye’nin gündeminin en tartışmalı konusunun hala 
demokratikleşme yolundaki vesayet zincirlerini kırma meselesi olduğunu söyledi.

Gümüşhane’de sendika temsilcileri ve üyeleriyle buluşan Gündoğdu, burada gazetecilere toplu söz-
leşme ve memurların enflasyon farkları ile ilgili eleştiriler başta olmak üzere birçok konuda önemli 
açıklamalarda bulundu.

Türkiye’de yaşanan tüm bu tartışmaların ileri demokrasinin sancıları olduğunu ifade eden Gündoğdu, 
“Dün tartışamıyorduk, darbeciler konuşuyordu, vesayetçiler topyekün söz sahibiydi, millet göbeğini 
kaşıyan adamlar ilan edilmişti. Milletin seçtiklerinin de iradesi elinden alınıp 5 yılda bir, 10 yılda bir 
haddi bildiriliyordu. Şimdi millet iradesine sahip çıktı, sandığa el koydu” dedi.

Gündoğdu, Ülke TV’de Gündemi Değerlendirdi
12 Mart 2014

Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu Ülke TV’de Berkin Elvan'ın cenaze töreni sonrasında 
yaşananları, Ergenekon tahliyelerini, 13. Ağır Ceza Mahkemesinin tutumunu, illegal dinlemeleri ve 
Memur-Sen tarafından hazırlattırılan “Türkiye Gençlik Profili Araştırması” nı değerlendirdi.

Ülke TV’de Ersoy Dede’nin hazırlayıp sunduğu “Ülke’de Bugün” programına konuk olan Memur-Sen 
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Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu önemli açıklamalarda bulundu.

15 yaşında hayatını kaybeden Berkin Elvan'ın cenaze töreni sonrasında yaşananları canlı yayında 
değerlendiren Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, “Elbette bütün çocuklar masumdur. 
Öldürülen, ölen her can bizim canımız. Ben Berkin’e Allah’tan rahmet, ailesine sabır diliyorum. 
Kasım ayında Küçükçekmece’de bir otobüs durduruluyor. İçine molotof kokteyl atılıyor. Otobüsde 
‘Serap’ adlı bir kızımız yakılarak öldürülüyor. Berkin Elvan’ın cenazesine bugün gazetelerinde, tele-
vizyonlarında, sosyal medyada ilgi gösterenlerin yüzde 90’nı o an ilgisiz. Serap bizim genç kızımız 
değil miydi? Şiddete uğrayan bir anneyi korumak için öldürülen polis bizim gencimiz değil mi?” 
diye sordu.

Esen: Memur-Sen, Erdemliler Hareketidir

17 Mart 2014

Düzce Memur-Sen Divan Toplantısında konuşan Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Mehmet 
Emin Esen, "Biz, insan, insan onuru, medeniyet, adalet, hakkaniyet, özgürlük, demokrasi, kardeşçe 
yaşamak ve hakça bölüşmek kavramlarını merkeze almış değerler sendikacılığı hareketiyiz. Akif  
Ağabeyin deyimiyle Erdemliler hareketiyiz" dedi.

Düzce Memur-Sen Divan Toplantısı, siyaset, bürokrasi ve akademik çevreyi buluşturdu. Yoğun ka-
tılımın gerçekleştirildiği toplantıda konuşan Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin 
Esen, "Yedi güzel insandan biri olan Kurucu Genel Başkanımız Rahmetli Mehmet Akif İnan’ın bu 
davaya inanan bir grup arkadaşıyla çok zor şartlarda kurdukları sendikamız bugün Türkiye’nin en 
büyük konfederasyonu olmuştur" diyen Esen, "Bu günlere kolay gelmedik. Zirveye sabır taşlarını 
öre öre ulaştık. Sağlam temeller ve ilkeler üzerine oturmuş büyük Memur-Sen ailesinin tarih yazan 
siz değerli dava arkadaşlarıma emeğinizden, alın terinizden ve çalışmalarınızdan dolayı teşekkür 
ediyorum. Memur-Sen Türkiye’nin en büyük emek örgütüdür. Toplu Sözleşmede elde edilen başarı 
Memur-Sen’in rakipsizliğini tescillemiştir. Taban aylığa yapılan 175 lira bürüt artış herkese 123 lira 
net, emeklilere 146 lira net, emekli ikramiyesine 5250 lira artış sağlamıştır. Ayrıca 4/C lilere, öğ-
retmenlere ek ödeme alınarak geçen yılın telafisi sağlanmıştır. Özgürleşmeyi, demokratikleşmeyi, 
sivilleşmeyi, mazluma destek olmayı, zulmü ortadan kaldırmayı, insanı ve insan onurunu korumayı 
kendine görev edinen Memur-Sen, özelde; üyelerinin ekonomik, sosyal, kültürel, özlük hak ve men-
faatlerini korumayı amaçlarken genelde ise; ülkemizde ve dünyada cereyan eden her türlü haksızlık 
ve hukuksuzluğa karşı çıkmayı amaçlamıştır" dedi.

Sosyal Güvenlik Yüksek Danışma Kurulu Toplantısı Yapıldı
20 Mart 2014

Sosyal Güvenlik Yüksek Danışma Kurulu Toplantısında konuşan Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı 
Enerji Bir-Sen Genel Başkanı Hacı Bayram Tonbul, emeklilik ikramiyesi miktarının artırılması ve 
emekli ikramiyesinde uygulanan 30 yıllık sınırın kaldırılmasını talep etti.
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik'in çağrısıyla yılda bir kez yapılan "Sosyal Güvenlik 
Yüksek Danışma Kurulu" toplantısı, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı Yadigar Gökalp İlhan'ın 
başkanlığında gerçekleşti. Toplantıda, Sosyal Güvenlik Yüksek Danışma Kurulu üyeleri ile çeşitli sivil 
toplum örgütleri de görüşlerini iletti.

Toplantıda konuşan Genel Başkan Tonbul, Memur-Sen olarak kadın istihdamının önündeki engelle-
rin kaldırılmasını talep ettiklerini söyledi. "Memurların emekli olurken aldıkları emeklilik ikramiyesi 
miktarının artırılması ve emekli ikramiyesinde uygulanan 30 yıllık sınırın kaldırılmasını istiyoruz" 
diyen Tonbul, şunları belirtti: "Toplantıda, kamu görevlilerinin fiilen çalışma döneminde en son almış 
oldukları maaş ile emekli olduklarında aldıkları ilk maaş arasındaki farkın yüzde 10'dan daha fazla 
olmamasına dönük bir maaş hesaplama sisteminin geliştirilmesini talep ettik. 

Ayrıca biz, 'memurlar ve kamuda çalışan işçiler açısından kamu kreşleri çoğaltılsın' diyoruz. 50 ve 
daha fazla çalışanı olan iş yerlerdeki kamu kreşleri teşvik edilsin, bunlar sosyal tesis kapsamından 

çıkartılarak eğitim kurumu haline getirilsin ve Milli Eğitim Bakanlığına bağlansın."dedi.

Memur-Sen Haber Siteleri Yöneticileri ile Bir Araya Geldi
21 Mart 2014

Memur-Sen’in  ‘İBB Arnavutköy Sosyal Tesisleri ‘nde gerçekleştirdiği İnternet Medyası Buluşması 
büyük ilgi gördü. Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, Memur-Sen Genel Başkan 
Yardımcılarımızdan Mehmet Emin Esen ve Ekrem Yavuz ile çok sayıda haber sitesi yayın yönetme-
ni, haber müdürü ve editörünü bir araya getiren buluşmada,  gündemdeki önemli konular hakkında 
bilgi alışverişinde bulunuldu.

Programa Haber7’den Osmanlı Ateşli, Haber10’dan Hikmet Gök, Rotahaber’den Ünal Tanık ve 
Ahmet Memiş, Habername’den Aydın Çakırtaş, Hürhaber’den Murat Hazine ve M.Fatih Gediman, 
İnternethaber’den Esma Gül Özen, Haberx’den Cengiz Koyuncu, on5yirmi5'den Engin Dinç, Milli 
Gazete’den Adnan Öksüz, Son.tv’den Ömer Adıyaman ile Nusret Alçınkaya, Anadolu Ajansı’ndan 
Kenan Irtak, Analizgündem’den Ferhat Açıl ayrıca Kudüs TV sunucusu ve sosyal ağlar sorumlusu 
Hicran Kıvanç, Milat Gazetesi editörü Özlem Doğan ve habervaktim yazarı Arzu Erdoğral katıldı.

İstanbul’da Coşkulu Buluşma
21 Mart 2014

Haliç Kongre Merkezinde İstanbul Memur-Sen Buluşması gerçekleşti. Buluşmaya Memur-Sen Genel 
Başkanı Ahmet Gündoğdu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, konfederasyona 
bağlı sendika başkanları ile teşkilat yöneticileri katıldı.

Çok sayıda Belediye Başkanı ile Memur-Sen üyelerini bir araya getiren buluşma Memur-Sen İl 
Temsilcisi Durali Baki'nin selamlama konuşması ile başladı. Programda konuşan Genel Başkan 
Ahmet Gündoğdu, Gezi olayları, 17 Aralık Küresel Operasyonu ve illegal dinlemelere sert tepki gös-
terdi. Başkan Gündoğdu’nun sözleri sıklıkla alkış ve sloganlarla kesildi.
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Gündoğdu: Sorun Değil Çözüm Üretiyoruz
22 Mart 2014

Birlik Haber-Sen tarafından düzenlenen 'Büyük Türkiye Buluşması’nda konuşan Memur-Sen Genel 
Başkanı Ahmet Gündoğdu, rakip sendikalara göndermelerde bulunarak, "Onlar sorunlu sendikacılık 
yapar, biz sorumlu sendikacılık yapıyoruz. Onlar millete kazan kaldırmanın derdinde, biz millete 
kazanım üretmenin peşindeyiz" dedi. 

Birlik Haber-Sen’in, dördüncüsünü düzenlemiş olduğu, ‘Büyük Türkiye Buluşması’ Büyük Anadolu 
Otel’de gerçekleşti. Toplantıya Memur-Sen Konfederasyonu Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, 
Memur-Sen Genel Başkan Vekili ve Toç Bir-Sen Genel Başkanı Günay Kaya, Memur-Sen Genel Başkan 
Yardımcısı Mehmet Emin Esen, Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, Ulaştırma Memur-Sen 
Genel Başkanı Can Cankesen, Memur-Sen’e Bağlı Sendikaların Genel Başkan Yardımcıları, PTT A.Ş. 
Muhasebe Finans Daire Başkanı Ahmet Suluova ve çok sayıda Birlik Haber-Sen temsilcisi katıldı.

Gündoğdu: Soma’da İhmal de İstismar da Var
20 Mayıs 2014

Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, TV Net canlı yayında Soma’da yaşanan ve 301 maden 
işçimizin hayatını kaybettiği olaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Gündoğdu, "Soma'da ihmal de 
istismar da var" dedi.

Soma sonrası siyasi liderlerin duruşunu önemsediklerini ve sağduyulu davranmalarından dolayı 
memnun olduklarını vurgulayan Gündoğdu, "Bu acı siyaset üstüdür. Soma hepimizi yaraladı. Acı 
hepimizin ortak acısı" diye konuştu.

Acı üzerinden siyasi rant devşirmeye çalışanların olduğunu vurgulayan Gündoğdu, "Soma'da ihmal 
de istismarda var. İhmalleri nasıl kabul edemezsek, Soma acımız üzerinden art niyetli kesimlerin 
istismar arayışlarını kabul edemeyiz" dedi. "Sendika olarak, benzer acıların yaşanmaması için her 
seviyede konunun takipçisi olacağız" diyen Gündoğdu, yaşam odalarının Türkiye'deki iş güvenliği 
mevzuatında olması gerektiğini de vurguladı. Gündoğdu devam eden soruşturma hakkında da, 
"Soma soruşturması insan onurunu, yaşamını dikkate alarak sürdürülmelidir. Soruşturma her yö-
nüyle incelenmelidir" şeklinde konuştu.

Erdoğan: Memur-Sen Kurulduğu Günden Beri Emeğin,  
Ekmeğin ve Milli İradenin Yanında Oldu
20 Şubat 2014

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Memur-Sen’in kurulduğu günden itibaren emeğin, ekmeğin, 
hakkın ve milli iradenin, demokrasinin, barışın mücadelesini verdiğini söyledi. Başbakan Erdoğan, 
"İslam coğrafyasının sızısını ta yüreğinizde hissettiğiniz ve gereğini yaptığınız için sizlere teşekkür 
ediyorum" dedi.
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Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Memur-Sen'in düzenlediği "Medeniyet, insan, demokrasi ve şehir-
ler" konulu Büyük Türkiye Buluşması'nda konuştu. Erdoğan, konuşmasına etkinliğin tüm Türkiye için 
hayırlı olmasını diledi. Başbakan Erdoğan, Genel Başkan Gündoğdu’ya bugüne kadar sürdürdüğü 
emek mücadelesi, Türkiye’nin ekonomisi ve demokrasisine verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

Merhum Akif İnan'ın kurduğu Memur-Sen, emeğin, hakkın, milli iradenin, demokrasinin, mücade-
lesini verdiğinin altını çizen Erdoğan, "Memur-Sen’in Kurucu Genel Başkanı Akif İnan’ı “değerli şair 
ve mütefekkir bir ağabeyimizdir” diyerek yad eden Başbakan Erdoğan, İnan’ın “Mescid-i Aksa’yı 
gördüm düşümde / Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu / Varıp eşiğine alnımı koydum / Sanki bir yer 
altı nehri çağlıyordu / Mescid-i Aksa’yı gördüm düşümde / Götür Müslümana selam diyordu / 
Dayanamıyorum bu ayrılığa / Kucaklasın beni İslam diyordu” dizelerini okudu.

Tıpkı, merhum Akif İnan gibi, medeniyet havzamızı kucaklayan bir ufka sahip olduğunuz için 
Filistin’den Myanmar’a, Pakistan’dan Somali’ye, Mısır’dan Süriye’ye kadar insani değerlere, vicdana, 
hakka ve hukuka sahip çıktığınız için, İslam coğrafyasının sızısını yüreğinizde hissettiğiniz ve ge-
reğini yaptığınız için sizlere teşekkür ediyorum. Özellikle 17 Aralık darbe sürecinde eğilmediğiniz, 
bükülmediğiniz, dimdik durduğunuz için 5 Aralık’ta Türkiye’nin saygın sivil toplum örgütleriyle ahde 
vefanızı haykırdığınız için sizlere tek tek teşekkür ediyor, Allah hepinizden razı olsun diyorum. 28 
Şubat'ta dimdik duran Memur-Sen'e ve yönetimine teşekkür ediyorum. Vesayetçi sisteme, çetelere, 
mafyaya, cuntalara karşı verdiğiniz mücadelede hep yanımızda oldunuz. Bundan dolayı hakkı savu-
nan Memur-Sen'e teşekkür ediyorum" dedi.

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

Gündoğdu: Memur-Sen Adalet ve Merhamet Konfederasyonudur
20 Şubat 2014

Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, Memur-Sen’in adalet ve merhamet konfederasyonu 
olduğunu söyledi. Memur-Sen’in, barış ve hakkaniyet temelli yeni bir dünya mücadelesi veren bir 
hareket olduğunu vurgulayan Gündoğdu, “Memur-Sen Türkiye’nin en büyük emek örgütüdür. Toplu 
Sözleşmede elde edilen başarı Memur-Sen’in rakipsizliğini tescillemiştir” dedi. 17 Aralık operasyo-
nuna değinen  Gündoğdu, şöyle konuştu; “Son operasyonda, hedef AK Parti Genel Başkanı değil 
Türkiye Cumhuriyeti’nin Başbakanı ve Başbakan üzerinden Türkiye olduğu açıktır. Bu yüzden, kime 
oy verdiği, hangi ideolojiden olduğu, hangi cemiyetin ya da camianın mensubu olduğuna bakma-
dan herkes bu operasyona karşı ortak tavır almalıdır.”

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

Ülke Bütünlüğünün Savunucuları Vatan Haini mi İlan Edilsin
29 Mart 2014

Memur Sen Genel Başkan Yardımcısı ve Diyanet- Sen Genel Başkanı Mehmet Bayraktutar  son 
zamanlarda yapılan algı operasyonlarında, ülke karşıtı bir sistemin devrede olmasını eleştirirken, 
vatan bütünlüğü, kuvvetler ayrılığı, ve devlet sırları konusunda, ifşa edilenlere sert tepki gösterdi.

Bayraktutar, vatan kavramı ülke sevdalıları için vazgeçilmez olduğu gözler önündeyken, ülke bü-
tünlüğünün savunucularını,  vatan haini mi ilan etseydik şeklinde konuştu. Bireylerden, devlet ka-
demelerine, STK’lardan Diyanet İşleri Başkanlığı’na,  herkesin derdi, ülke menfaatleri iken, vatan 
bütünlüğüne yapılan saldırılar karşısında, kenetlenelim söylemi,  neden rahatsızlık veriyor, bunu 
anlamakta güçlük çekiyorum şeklinde konuştu.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın hazırladığı Cuma hutbesine,  tepkileri değerlendiren Diyanet Sen Genel 
Başkanı Mehmet Bayraktutar;  ‘’Hassas bir süreçten geçerken, yapıcı olan cümleler kullanmak, be-
raber yol aldığımız  bu gemide, batmamak adına herkesin üzerine düşen görevi yapması gerektiğini 
ifade ederek şöyle konuştu ; ‘‘Bir yerde ülke bütünlüğünü uluslararası arenalara güvensiz, kıyımların, 
diktatörce yönetim şeklinin baş gösterdiği bir yeni Türkiye imajı çizilmeye çalışılırken, bu amaca 
hizmet edenlerin kimler olduğu  ve neden böyle bir hareket içerisinde olduğu açık  şekilde ortaday-
ken, vatan bütünlüğü, mahremiyetler, ülke menfaatlerinin her şeyden üstün olması gerektiği fikrini 
savunan bireyleri de, kurumları da adeta siyasi alanların hizmetkarı  gibi göstermek, tarifi imkansız 
bir yanılgıdır’’ ifadelerini kullandı.

Memur-Sen Erzincan İl Divan Toplantısı Gerçekleştirildi
26 Mart 2014

Memur-Sen Erzincan İl Divan Toplantısında konuşan Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı ve Enerji 
Bir-Sen Genel Başkanı Hacı Bayram Tonbul, "Bizim en fazla üstünde durduğumuz konu, 2005'te 
göreve başlayan personellere bir derece verilmesi. Bunda ısrarımızı sürdürüyoruz. Bir diğer konu, 
4/C'li arkadaşlara kadro verilmesi. Bu konuda da ısrarlarımızı sürdüreceğiz" dedi. 

Kule Restaurant’ta gerçekleştirilen toplantıya Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı ve Enerji Bir-Sen 
Genel Başkanı Hacı Bayram Tonbul, Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Esat Tektaş, Memur-
Sen Erzincan İl Başkanı Temel Çiçek ve bağlı sendikaların temsilcileri katıldı.
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Toplantıda konuşan Tonbul, ''Memurların Toplu Sözleşme sürecinin 2 yılda bir Ağustos ayında ya-
pıldığını ancak sürecin devam ettiğini söyledi. Hem çalışan hem de emekli memurlar adına toplu 
sözleşme yaptıklarını belirten Tonbul, "Bizim en fazla üstünde durduğumuz konu, 2005'te göreve 
başlayan personellere bir derece verilmesi. Bunda ısrarımızı sürdürüyoruz. Bir diğer konu, 4/C'li 
arkadaşlara kadro verilmesi. Bu konuda da ısrarlarımızı sürdüreceğiz" dedi. 

Başkan Gündoğdu, ‘Sabah Gazetesi’nin Sorularını Cevaplandırdı

30 Mart 2014

Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, son üç ay içerisinde ülkemizde yaşanan olağanüstü 
gelişmeleri ‘Sabah Gazetesi’nden Nazif Karaman’a değerlendirdi. Nazif Karaman’ın sorularını ce-
vaplandıran Başkan Gündoğdu, “17 Aralık Küresel Operasyonu, Gezi Olaylarının devamıdır. Kuklaya 

değil kuklacıya bakmalıyız” dedi.

Tonbul: Memur, Büyümeden Payına Düşeni Almalıdır
4 Nisan 2014

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı ve Enerji Bir-Sen Genel Başkanı Hacı Bayram Tonbul, Kontv'de 
yayınlanan ‘’Ankara Konuşuyor‘’ programının konuğu oldu. Tonbul, “Yüzde 4 büyüyen ülke eko-
nomisinden, memurlarda payına düşeni almalıdır’’ dedi. Kontv canlı yayınında konuşan Başkan 
Tonbul, yayına ülke ekonomisinin yüzde 4 büyüdüğünü hatırlatarak başladı. Tonbul,’’Sayın Maliye 
Bakanı Mehmet Şimşek, ‘Memuru enflasyona ezdirmedik. Memura enflasyon kadar zam verdik’ di-
yor. Eğer ülke ekonomisi yüzde 4 büyüdüyse, bunda şüphesiz memurunda payı vardır. Memur da 
bu büyümeden payına düşeni almalıdır’’ dedi.

Bir Milyon Üye İçin Bir Milyon Fidan
07 Ocak 2015

Orman Su İşleri Bakanlığı ile Memur-Sen arasında düzenlenen iş birliği protokolü ile Türkiye'nin 81 
ilinde Memur-Sen Mehmet Akif İnan Hatıra Ormanı oluşturmak adına “Bir Milyon Üye için Bir Milyon 
Fidan” dikimi gerçekleştirilecek. İmza töreninde konuşan Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, 
Memur-Sen’in faydalı ve anlamlı çalışmalara imza attığını vurgulayarak, “Memur-Sen konfederas-
yonun çalışmalarını takdirle takip ediyoruz. Eskiden sendikalar sadece problemleri getirirdi. Şimdi 
ise sendikalar çözüme yönelik, verimli çalışma ortamının sunulması için çalışma içerisinde olması-
nı takdir ediyoruz. Günümüzde sendikaların güzel örnekler sergilemeye başladıklarını görüyoruz. 
Kamu kurumlarında göstermiş olduğu faydalı çalışmalardan ötürü Memur-Sen’e teşekkür ediyo-
rum. Orman sevgisi ağaç sevgisi lafla olmuyor icraatla oluyor. Siz bunu icraat ile gösteriyorsunuz. 
Memur-Sen Genel Başkanı ve yönetimi diğer sendikalara örnek olacak bir protokolle geldi. Memur-
Sen’in Bir milyona yakın üyesi bulunuyor. Bizde bu kapsamda her üye için bir fidanı sendikamızla 
birlikte dikeceğiz. Masrafları Memur-sen karşılayacak” dedi.
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Gündoğdu: Akif İnan Bize Mükemmel Bir Miras Bıraktı
07 Ocak 2015

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, Mehmet Akif İnan’ı anmanın, çığır 
açanları anmak olduğunu ifade ederek, “Akif İnan bir çınardır. Medeniyetin sivil toplumda, sendi-
kacılıkta kökleşen bu çınarının fidanını dikerek, bize mükemmel bir miras bıraktı. Kurduğu sendi-
ka, konfederasyon ve attığı temellerle bugüne yön vermeye devem ediyor” dedi. Eğitim-Bir-Sen, 
Kurucu Genel Başkanı Mehmet Akif İnan’ın vefatının 15. yılı münasebetiyle Şanlıurfa Büyükşehir 
Belediyesi Konferans Salonu’nda bir panel düzenledi.

Anma programı, mezarlık ziyaretiyle başladı. Ahmet Gündoğdu ve beraberindekiler, Harran Kapı 
Mezarlığı’na geçerek, Mehmet Akif İnan’ın mezarı başında dua okudular.  Mezarlık ziyaretinin ardın-
dan başlayan panelin açılışında konuşan Genel Başkan Ahmet Gündoğdu, “Kudüs Şairi” Akif İnan’ın 
ülke ve insanlık için önemli bir değer olduğunu söyledi. Akif İnan’ı anmanın, çığır açanları anmak 
olduğunu belirten Gündoğdu, şöyle devam etti: “Akif İnan bir çınardır. Çınar’ı bilirsiniz, 3-4 sene 
boy atmaz fakat yer altında kökleşir. İşte medeniyetin sivil toplumda, sendikacılıkta kökleşen bu 
çınarının fidanını dikerek, bize mükemmel bir miras bırakmış oldu. Kurduğu sendika, konfederasyon 
ve attığı temellerle bugüne yön vermeye devem ediyor.”

Gündoğdu: “Saldırılar İslam’a Yapılmıştır”
09 Ocak 2015

Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, Anadolu Ajansı ve Kanal A televizyonuna, Fransa'da 
yaşanan terör saldırısı hakkında çok özel demetçler verdi. Gündoğdu, Batı'da İslam'ı terör dini gibi 
gösterme gayretleri olduğunu belirterek, "Fransa'da yapılan saldırı aslında Fransa'ya değil İslam 

dinine yapılan bir saldırıdır. Adeta bir haçlı saldırısıdır" dedi.

Gündoğdu, Fransa'da mizah dergisi Charlie Hebdo'ya yapılan saldırının kabul edilebilir bir tarafının 
olmadığını, saldırıyı en ağır şekilde kınadıklarını söyledi. İslam medeniyetinin bir insanın ölümünü, 
kainatın ölümü görenlerin medeniyeti olduğunu ifade eden Gündoğdu, saldırıyla İslam dinini ilişki-
lendirmeye çalışanlara tepki gösterdi. Saldırının gerçekleşme şekli ve zamanının birçok soruyu akılla-
ra getirdiğini dile getiren Gündoğdu, saldırının Avrupa'da özellikle de Almanya'nın Dresden kentinde 
İslam karşıtı gösterilerin yoğunlaştığı bir dönemde yaşanmasının manidar olduğunu ifade etti.

Gündoğdu: Akif İnan Sendikacılıkta Çığır Açtı
09 Ocak 2015

Memur-Sen Genel Başkanı Gündoğdu, “Mehmet Akif inan, düş ve düşüncenin peşinde bir mütefekkir, 
öğrenme ve öğretmek sevdasında öğretmen, giyimi ve kuşamıyla bir çelebi, hak ve adaletin arandığı 
her yerde bir örgütçü. Bu boyutuyla baktığımızda Akif İnan’ın çığır açan yönünü görüyoruz” dedi.

“Doğumunun 75. Vefatının 15. Yılında Mehmet Akif İnan Sempozyumu”nun açılışında konuşan 
Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, Akif İnan’ın medeniyet davasının 
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öncüsü, önderi, geleceği geleneğe bağlayan bir şair olduğunu söyledi. Akif İnan’ın sendikayı ku-
rarken sancısının çok fazla olduğunu vurgulayan Gündoğdu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Sendikayı 
kurdu, bir telefon rehberi bıraktı, sendikayı kurarken bir de çam fidanı dikti.  Çam fidanı uzun süre 
toprağın yüzeyinde bekler, hemen büyümez ama yerin altına kök salar. Bu çığır açma özelliği ile bir 
bakış açısını da yıkmak istiyordu. Erbakan Hocamız partiyi yeni kurduğunda bu camianın sorduğu 
‘İslam’da parti var mı’ sorusuydu. Biz de sendikayı kurduğumuzda ilahiyatçı arkadaşlarımız dâhil, 
sorulan sorulardan biri ‘İslam’da sendika var mı’ sorusuydu. Bu, muhafazakâr camianın yanlışlığının 
yansımasıydı. Akif Ağabey, ‘devrimcilik somut olarak her şeyi yıkmayı hedef alınca, muhafazakârlık 
da eskiye ait her şeyi sahiplenmeyi görev saymaya başlıyor’ diyor. Muhafazakârlığın bu açmazına 
işaret ediyor.”

Paris Saldırısı İslam’a Karşı Bir Algı Operasyonudur
12 Ocak 2015

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı ve Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet Bayraktutar Paris’te 
yayın yapan Charlie Hebdo Dergisine yapılan menfur saldırıyı kınayarak “Bu saldırı başta barış ve 
kardeşlik dini İslam’a ve onun mensuplarına ve bu değerleri benimseyen tüm insanlığa karşı yapıl-
mış bir saldırıdır. Menfur saldırıyı şiddetle kınıyor, barış yanlısı tüm insanları sağduyu ve aklıselim’e 
davet ediyorum.” dedi. Böyle bir saldırının Avrupa’da İslamafobi’nin tırmandığı bir dönemde mey-
dana gelmesinin tesadüf olamayacağını belirten Bayraktutar “Son zamanlarda dünya çapında ve 
özellikle Avrupa genelinde İslam ve Müslümanlar hakkında olumsuz algı oluşturma girişimlerinden 
kaygı duyduğunu söyledi.

“Bu ve benzeri saldırıların Müslümanlar üzerinde yapılacak her türlü baskı ve Müslüman kimliği yok 
sayma girişimlerine bahane gösterilemeyeceğine dikkati çeken Bayraktutar şöyle devam etti:

“Gerek Ortadoğu’da gerekse dünyanın çeşitli yerlerinde yaşanan bu tür şiddet ve terör olayları in-
sanlığın barışı adına endişe vericidir. Dini, milli, kültürel farklılıklar dünyamız için bir çatışma nedeni 
değil, zenginlik kaynağı olarak kabul edilmelidir.

İslami simgelerin açık ve aleni bir şekilde bu eylemi gerçekleştirenler tarafından kullanılması, bir 
algı manipülasyonudur. Algı mühendislerinin, saldırganlara dinimizin simgesi Allah’u Ekber nidaları 
attırarak üretmek istedikleri algıya uygun bir görüntü oluşturulmaya çalıştıkları açıkça ortadadır.

Bu algı mühendislerinin tuzağına karşı tüm Müslümanları, barış ve kardeşlikten yana olan aklıselim 
tüm Avrupalıları duyarlı ve sağduyulu davranmaya davet ediyor, menfur saldırıyı tekrar kınıyorum. 

Gündoğdu, Toç-Bir-Sen ve Enerji-Bir-Sen Kongresi’nde Konuştu
19 Ocak 2015

Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, demokrasi şölenine sahne olan Toç-Bir-Sen ve Enerji-
Bir-Sen 5. Olağan Genel Kurulu’nda konuştu. Her iki kongrede de coşkulu kalabalığa hitap eden 
Gündoğdu’nun sözleri sık sık alkışlarla kesildi. Memur-Sen Genel Başkanı Gündoğdu, Memur-Sen 
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ve bağlı sendikaların vesayet arayışlarına karşı durmak, yasaklarla mücadele etmek, ırkçılığa fırsat 
vermemek, İslam alemine öncülük ve sözcülük yapmak için kurulduğunu söyledi.

“Ortak Akıl Mitingleri”ne Memur-Sen olarak öncülük yapmanın bir onur olduğunu dile getiren 
Gündoğdu, “Biz, ortak akıl mitinglerini yaparken, sağımızdaki rakipler Ergenekon’a ev sahipliği ya-
pıyor, solumuzdaki PKK’nın yanaşması olmak için çalışıyordu. İnancımız olarak şeytan taşlamak 
ibadettir, sizlerle en az onun kadar önemli bir iş yaparak darbecileri taşladınız. Bunun için hepinizi 
tebrik ediyorum" dedi.

 

Gündoğdu: Kültür ve Medeniyet Değerlerimize Sahip Çıkmalıyız
29 Ocak 2015

Gündoğdu, “Mesailerimizin tamamını medeniyetimizin inşasına ayırmak zorundayız. Memur-Sen ve 
bağlı sendikalarımız; devlet, millet, artık ahlak ve değer politikalarımıza insan merkezli olarak daha 
çok ağırlık vermeliyiz” dedi. Memur-Sen Konfederasyonu’na bağlı Kültür Memur-Sen tarafından 
düzenlenen “Kültür, Sanat ve Basın Ödülleri” programı Ankara İçkale Otel’de yapıldı. 

Programda Ajans Haberleri, Görsel Medya ve Yazılı Medya dalında ödüller sahiplerini buldu. 
Programda onursal ödüller ise Yedi Güzel adamın ağabeyi, Memur-Sen’in onursal eş başkanı, mü-
tefekkir Nuri Pakdil ve Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu'ya verildi. Türk Halk Müziği 
Sanatçısı Neşet Abalıoğlu da ödüle layık görüldü.

Programda konuşan Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, "Kültür Memur-Sen’i yürekten 
kutluyorum. Niye milli takımı oluşturamadık diye sitem ediyordum ama Kültür Memur-Sen, milli 
takımın 11. Üyeliğini alarak farkındalık oluşturdu” dedi. Gündoğdu, ödülü hak edenlerin aldığı bir 
programı düzenlediği için Kültür Memur-Sen’e teşekkür etti. 

Mehmet Akif İnan ve diğer öncülerin taşıdıkları bayrağı ileriye taşımak istediklerini belirten 
Gündoğdu, “Bizim devraldığımız miras emeğin, özgürlüğün, insanı birlikte ele almayı gerektiriyor. 

Mehmet Akif İnan ağabeyimiz ve diğer öncülerimizin ileriye taşıdığı bayrak emeğin insanlığın hak 
ettiği değeri alması ötekileştirmenin olmadığı bir ortamda yer almanın adıdır” diye konuştu.

 

Gündoğdu: Medeniyet İnşası Derdinde Olanlar  
Medeniyetlerinin Dilini Bilmelidir
31 Ocak 2015

Genel Başkan Ahmet Gündoğdu, Osmanlıca Eğitim ve Kültürü Dergisine konuştu. Osmanlıca 
Türkçesinin,  milletin hatırası, hafızası ve kimliği olduğunu belirten Gündoğdu, “Bu tarihî kimlik 
ve hafızadan yararlanarak geleceğimizi şekillendirmek, Yeniden Büyük Türkiye yolculuğunun daha 
sağlıklı ilerlemesi için önemli bir adım olacaktır. Medeniyet inşası derdinde olanlar medeniyetlerinin 
dilini bilmelidir” dedi.

Öncelikle Osmanlıcanın okullarda zorunlu ders olması konusunda son Milli Eğitim Şurası’nda 
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verdiğiniz teklif ve destekten dolayı bütün okuyucularımız adına teşekkür ederiz. Medeniyet ve 
kültür dilimize gösterdiğiniz yakın ilgi ve Osmanlı Türkçesi’nin öğrenilmesi noktasındaki somut gay-
retlerinizden dolayı Büyük Memur-Sen ailesi olarak biz de sizlere teşekkür ederiz.

Gündoğdu’dan Teşkilata Hüzünlü Veda
06 Şubat 2015

Gündoğdu, “Bu bir veda değildir, bu milletimizin özgürlüklerini genişletme, ülkemizin vizyonunu, 
ekonomisini, etki alanını büyütme yolunda yeni bir başlangıçtır” dedi.

21. Memur-Sen Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Toplantısı Başkent Öğretmenevi’nde gerçekleşti-
rildi. Memur-Sen ve bağlı sendikaların yönetimi,  Memur-Sen il temsilcileri ile istişareler yapıldı. 
İstişareler sonucunda Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu 7 Haziranda yapılacak olan ge-
nel seçimlerde AK Parti’de siyaset yapacağını açıkladı. Gündoğdu’nun teşkilatlara hitaben yaptığı 
veda konuşması, salondakilere duygulu anlar yaşattı. 

Gündoğdu’nun sözleri sık sık alkışlarla kesildi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Memur-Sen Genel Başkan Vekili ve Toç-Bir-Sen Genel Başkanı 
Günay Kaya, Memur-Sen’in kamu çalışanlarının sorunlarını her mecrada dile getirdiğini hatırlattı. 
Kaya, Memur-Sen’in büyük sivil toplum kuruluşu olmasında teşkilatın her ferdinin emeği olduğunu 
ifade ederek, “Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, çok daha büyük fedakarlık örneği 
göstermiş, Memur-Sen’in bugünlere gelmesini sağlamıştır. Fedakarlıklardan ötürü kendisine çok 
teşekkür ediyoruz” dedi.

Memur-Sen Üyelerine Büyük İndirim Avantajı
07 Şubat 2015

Memur-Sen Konfederasyonu ve bağlı sendikaların üyeleri ile birinci dereceden akrabalarına; akar-
yakıt, gıda, giyim, sağlık, seyahat, eğitim, interaktif iletişim gibi gündelik hayata dair birçok konuda 
indirim avantajı sağlayacak olan “Memur-Sen Avantaj İndirim Protokolü” imzalandı.

Protokole imzayı Memur-Sen adına Genel Başkan Ahmet Gündoğdu ve AGMLAB-Araştırma 
Geliştirme Merkez Laboratuarı Bilişim Teknoloji A.Ş. yetkilileri attı.

Memur-Sen üyeleri ile birinci dereceden akrabalarına, üyelik bilgilerine bağlı olarak Memur-Sen 
Avantaj Portalına kayıt olmaları koşuluyla indirim ve avantaj sunacak olan firmalar, Memur-Sen’in 
onayı sonucu AGMLAB-Araştırma Geliştirme Merkez Laboratuarı Bilişim Teknoloji A.Ş. tarafın-
dan “Memur-Sen Avantaj İndirim Portalı”na eklenecek. Bu sayede “Memur-Sen Avantaj İndirim 
Portalı”nı mobil uygulama olarak akıllı telefonlarına indiren veya www.memursenavantaj.com web 
adresini ziyaret eden üyelerimiz sektörel bazda diledikleri indirime kendilerine en yakın noktadan 
başlamak üzere ulaşabilecekler. Proje kapsamında lokal bazda illerde teşkilatlarımızın yaptığı yerel 
anlaşmalar da AGMLAB Ar-Ge Merkez Lab. Bil. Tek. A.Ş. tarafından sisteme entegre edilebilecek.
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Kaya: Muhalefetin Eylemleri Masum Göstermeye Çalışması Akıl Tutulmasıdır
10 Şubat 2015

Memur-Sen Genel Başkan Vekili ve Toç-Bir-Sen Genel Başkanı Günay Kaya, iç güvenlik paketi tar-
tışmalarına ilişkin, "Gezi ve 6-7 Ekim olaylarında yüzlerini gizleyerek insanların malına, canına kast 
edenleri gördük. Bunları muhalefetin savunması ve bu eylemleri masum göstermeye çalışması akıl 
tutulmasıdır" dedi. Kaya, AA'ya yaptığı açıklamada, iç güvenlik paketinin, özellikle "molotofkokteyli 
ve benzeri el yapımı olanlar dahil patlayıcı maddeler" ibaresi üzerinden tartışıldığına dikkati çekti. 
Oysa bu önlemin, isabetli olduğunu kaydeden Kaya, son dönemde, çözüm sürecini provoke etmek 
isteyen yapıların legal eylemlere bile sızarak eylemleri illegal hale getirdiklerini ifade etti. Bu ille-
gal eylemlerde maskeli grupların molotofkokteyli kullanarak sokakları yangın yerine çevirdiklerini, 
vatandaşın ortak kullanım araçlarını yaktıklarını belirten Kaya, "İstanbul'da belediye otobüsünün 
içindeyken yakılan Serap Eser'i unutmuş değiliz" dedi.

Günay Kaya Nefret Cinayetini Kınadı
12 Şubat 2015

Memur-Sen Genel Başkan Vekili Günay Kaya, ABD’nin doğusunda bulunan Kuzey Carolina eyaletin-
de üç Müslüman gencin katledilmesini kınayan bir yazılı açıklama yayınladı.

Kaya, "Üç Müslüman gencin ABD’nin Kuzey Carolina eyaletinde önceki gün evlerinde uğradıkları 
silahlı saldırı sonucunda hayatlarını kaybetmesinden derin bir üzüntü duydum. Hunharca katledilen 
üç Müslüman kardeşimize Allah'tan rahmet, acılı ailesine ve İslam alemine başsağlığı diliyor, hain 
saldırıyı ve bu saldırıyı görmezden gelen çevreleri şiddetle kınıyorum" dedi.

Açıklamasında medyanın tutumunu da eleştiren Kaya, "Irkçı, faşist ve acımasız saldırıyı sıradan 
bir adli vaka gibi göstermeye çalışan başta ABD ve Batı ana akım medyasının nefret cinayetine 
sessiz kalması, emperyalizmin akan kanı bile sınıflandırdığı gerçeğini bir kez daha ortaya çıkarmış-
tır. Cahrlie Hebdo saldırısından 'bütün Müslümanların sorumlu tutulması' gerektiği beyanıyla tepki 
çeken Rupert Murdoch'ın sahibi olduğu Fox News'in ve Türkiye'deki sömürgeci derin dostlarının 
ise katliamı perdelemek için başvurduğu çirkin algı yöntemi bugüne kadar izledikleri, vicdanları ve 
akılları yönetme stratejilerini bir kez daha belgelemiştir" diye konuştu.

Hocalı Katliamını Unutmadık Unutturmayacağız
25 Şubat 2015

Memur-Sen Genel Başkan Vekili Günay Kaya,  20. yüzyılın en büyük katliamlarından birinin, 
Ermenistan tarafından işgal altında tutulan Dağlık Karabağ’da işlendiğini kaydetti. Günay Kaya, 
Hocalı katliamının 23. yılı nedeniyle yayımladığı mesajda 23 yıl önce bin 500’e yakın Azerbaycan 
Türkü'nün Hocalı kasabasında katledildiğini hatırlattı. Kaya, Dağlık Karabağ’ın yanı sıra Azerbaycan 
topraklarının yüzde 20’sini işgal altında tutan Ermenistan'ın, yüzbinlerce Azerbaycanlıyı yerlerinden 
yurtlarından uzak yaşamak zorunda bıraktığına dikkati çekti.  
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Kaya, "Dünyanın tanıklık ettiği bu katliam, insanlık tarihine sürülen büyük bir lekedir. Bu katliamın 
sorumluları, Uluslararası Adalet Divanı önüne çıkartılıp, kendilerinden mutlaka hesap sorulmalıdır" 
dedi.  Kaya, "Hocalı’da işlenen katliamı bir kez daha kınıyor, katliama maruz kalan Azerbaycanlı 
kardeşlerime Allah’tan rahmet diliyorum” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan STK’larla Buluştu
27 Şubat 2015

Memur-Sen Genel Başkan Vekili Günay Kaya, yeni anayasa konusunda, “Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın da temas ettiği, milletin konsensüs ve milletin kabul edebileceği özgün bir sis-
temin kurgulanmasıdır. Türkiye'nin bu şekilde gelecek yüzyıla taşınması noktasında 77 milyonun 
konsensüsüne de Sayın Cumhurbaşkanımız vurgu yaptı” dedi.

Memur-Sen ve TOBB, TESK, Türk-İş, Hak-İş, Memur-Sen, TİSK, TZOB’tan oluşan AB-Karma İstişare 
Komitesi (KİK) üyesi STK temsilcileri Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan ile bir araya geldi.

Yapılan görüşmeden sonra, açıklamada bulunan Memur-Sen Genel Başkan Vekili Kaya, AB-Karma 
İstişare Komitesi (KİK) üyeleri olarak Türkiye’nin sorunları, Çözüm Süreci, yeni anayasa ve başkanlık 
sistemiyle ilgili sivil toplum kuruluşlarının görüşlerini ifade ettiklerini belirtti.

Kaya: Erbakan Efsanevi Bir Liderdi
28 Şubat 2015

Memur-Sen Genel Başkan Vekili Günay Kaya, ‘İlim, Fikir, Siyaset, Devlet ve Dava Adamı Prof. Dr. 
Necmettin Erbakan'ı Anma Programı’na katıldı. Burada bir konuşma yapan Günay Kaya, Erbakan’ın 
Memur-Sen’in öncüsü olduğunu söyledi. Kaya, “Erbakan Hocamız, sivil düşünceye mensuptu, si-
vil toplumcuydu. Memur-Sen’imizin de öncüsü Erbakan hocamızdır. Erbakan hocamızın sayesinde 
yüzlerce, binlerce dava ve gönül adamı yetişmiştir ve yetişmeye de devam ediyor” ifadelerini kullandı.

“Erbakan’ı farklı yapan, ilmidir” diyen Kaya,  “Erbakan Hoca, bir tarafta İslami ilimler bir tarafta 
pozitif ilimler. Kur’an ile Matematiği, Hadis ile de Fiziği buluşturmuş, bütün bu ilimleri tek bir zih-
ne sığdırmış büyük bir insandır. Erbakan hoca, Abdülhamit gibi bu toprakların yetiştirmiş olduğu 
en büyük en donanımlı siyaset adamlarından biriydi. Milli Görüş ile Siyonizmin bütün damarlarını 
keserek yeni bir filizi sulayan büyüten büyük bir siyaset adamıydı. Toplumumuzun çok çaresiz ol-
duğu bir anda “Nasıl devlet ve millet adamı olunur?” sorusuna, Erbakan Hocamızın yaşantısının 
her bir sahnesi en güzel örnektir. Erbakan Hoca aynı zamanda hepimizin büyük bir şevkle mücahit 
diye haykırdığımız, büyük bir fikir adamıdır. İşte bütün bunlar için Erbakan farklı ve üstün bir siyasi 
dehadır. İşte bunun için Erbakan hoca, değil 4 sene, 400 sene sonra bile zihinlerde tazeliğini koru-
yacaktır” diye konuştu.
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Esen: Şimdi Kardeşlik Zamanı
10 Mart 2015

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Esen, Anadolu Ajansı muhabiri Özcan Yıldırım'a 
çözüm sürecini değerlendirdi. Esen, ülkede son 30 yıldır yaşanan çatışmada kimsenin karlı çıkma-
dığını belirterek, silahların hak arama yöntemi olmadığını belirtti.

Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşu Memur-Sen olarak ülkenin her yerinde olduklarını ifade 
eden Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Esen, “Kadınınından erkeğine, yaşlısından 
gencine herkes çatışmanın bitmesini, artık barışın gelmesini istiyor. Özeleştiri yapılmasının ve hata-
lardan vazgeçilmesinin ilk adımı ve en samimi göstergesi silahların tamamen bırakılması olacaktır. 
Çözüm Süreci'nin samimiyet testi de burasıdır” dedi.

Silahların çözüm yöntemi olarak görülmemesi gerektiğini belirten Esen,  "Şimdi kardeşliğe sahip 
çıkma vakti. Çünkü bu coğrafyada kökleri farklı ama bin yıldır kader birliği yapmış insanlar yaşıyor. 
Sağduyulu ve sabırlı davranılırsa bu süreç başarıya ulaşır. Artık dağlarımızda barut kokusu değil 
çiçek kokusu almak istiyoruz. Türkiye'nin iç barışını sağlaması büyümesine katkı sağlar. Türkiye'nin 
bu büyüklüğü de Ortadoğu'ya barışı getirir" şeklinde konuştu.

Memur-Sen’den Sağlık Hizmetleri Anlaşması
10 Mart 2015

Memur-Sen Konfederasyonu ve Ankara Engin Tıp Merkezi arasında protokol imzalandı. Yapılan an-
laşmaya göre Memur-Sen üyeleri ve üyelerin 1.derece aile bireylerinin (anne, baba, eş, çocuk) Özel 
Engin Tıp Merkezi’nde sağlık hizmetlerinden faydalanacak. Yapılan anlaşma kapsamında; muaye-
nelerde yalnızca devlet tarafından alınan 12 liralık hasta katılım payı alınıp, bölüm muayene fark 
ücreti alınmayacak. Tetkik ve muayene ücretlerinde yüzde 40 oranında indirim sağlanacak. Not: 
emeklilerde 12 TL hasta katılım payı devlet tarafından maaştan kesilmektedir. Öte yandan SGK kap-
samı dışında kalan Ağız ve Diş Sağlığı Uygulamalarında, Memur Sen üyeleri ve üyelerin bakmakla 
yükümlü oldukları 1.derece aile bireylerine Türk Diş Hekimleri fiyat listesinden %30 oranında indirim 
uygulanacaktır.

Fidanlar Çanakkale Şehitleri Anısına Toprakla Buluştu
13 Mart 2015

Türkiye’nin dört bir yanında oluşturulan “Mehmet Akif İnan Hatıra Ormanı”na bir yenisi de 
Çanakkale’de eklendi. Çanakkale Zaferi’nin 100. yılı nedeniyle Memur-Sen Konfederasyonu’na bağlı 
Toç Bir-Sen, tarafından Çanakkale Radar Tepe mevkiinde oluşturulan alana 81 İl ve Şube Başkanı 81 fi-
danı, memleketlerinden gelerek Çanakkale Savaşı’nda şehit düşen askerler için toprakla buluşturdu.

Çanakkale Zaferi’nin 100. yılı nedeniyle Memur-Sen Konfederasyonu’na bağlı Toç Bir-Sen, tarafın-
dan Çanakkale Radar Tepe mevkiinde oluşturulan alana 81 İl ve Şube Başkanı 81 fidan dikti. Fidan 
dikim töreninde bir konuşma yapan Memur-Sen Genel Başkan Vekili ve Toç Bir-Sen Genel Başkanı 

Teşkilat Faaliyetleri, Anma Toplantıları, Tören ve Programlar



270



271

Teşkilat Faaliyetleri, Anma Toplantıları, Tören ve Programlar

Günay Kaya, “Zaferin 100. yılında Çanakkale ruhunu bir nebze de olsa yaşayabilmek, o manevi ha-
vayı soluyabilmek için buradayız” dedi.

Genç Memur-Sen Türkiye Buluşması Büyük Coşkuyla Yapıldı
13 Mart 2015

Genç Memur-Sen tarafından Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen "100. Yılında Çanakkale Ruhu 
ve Gençlik" Programı büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 
katılımıyla gerçekleştirilen program Kur'an-ı Kerim Tilaveti ile başladı. İstanbul Tarihi Türk Müziği 
Mehter Topluluğu tarafından yapılan gösterinin ardından şiir dinletisi gerçekleştirildi. Türkçe, Kürtçe, 
Lazca ve Arapça söylenen Çanakkale Türküsünün ardından konuşmalara geçildi. 

Programda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Memur-Sen'in bugüne kadar başarılı sendikacılığıy-
la, ülkenin ekonomisine, demokrasisine, hak ve özgürlük mücadelesine verdiği destekle çok önemli 
görevler ifa ettiğini söyledi. Memur-Sen'e tüm bu hizmetlerinden dolayı şükranlarını sunduğunu 
belirten Erdoğan, "Memur-Sen'in kurucusu şair ve mütefekkir değerli abimiz, güzel insan Akif İnan'ı 
da rahmetle yad ediyorum. Kendisi bu tabloları görememiş olsa da Türkiye'nin zor günlerinde, 1995 
yılında diktiği fidanın artık koca bir çınar olduğuna bizler bugün hep birlikte şahitlik ediyoruz" ifade-
lerini kullandı. Kurulduğundan beri 28 Şubat döneminden başlayarak, Türkiye'nin tüm zor dönem-
lerinde demokrasi ve özgürlüklerden yana tavrıyla Memur-Sen'in diğerlerinden farklı bir konumda 
yer aldığını vurgulayan Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti: "Kadınlara, engellilere, gençlere 
yönelik özel komisyonlarıyla her kesime hitap eden Memur-Sen, milli iradenin yanında ortaya koy-
duğu kararlı ve samimi duruşuyla da ayrıca takdiri, şükranı hak ediyor. 2007'de cumhurbaşkanlığı 
seçimi krizinde, AK Parti'nin kapatılma davasında, yine Memur-Sen hakkaniyet mücadelesinin ve 
hakikat mücadelesinin en ön saflarındaydı. Yeni anayasa çalışmalarında, Çözüm Süreci'nde, 17-25 
Aralık darbe teşebbüslerinde Memur-Sen yine mücadele safının en önündeydi. Eğitimde 4+4+4 
projesinin hayata geçmesinde, kamuda görev yapan kadınlarımızın başörtü sorunlarının çözümün-
de sergilediği öncü rolle Memur-Sen hakkın, hakikatin, adaletin yanında olduğunu gösterdi. İmam 
hatip okullarının katsayı mücadelesinde Memur-Sen onların yanında yer aldığını gösterdi. İmam 
hatip okullarının, meslek liselerinin orta kısımlarının kapatılması olayında yine hakkın ve hakikatin 
yanında yer aldı."

Erdoğan, artık katsayının kalktığını, istenilen üniversiteye girildiğini, gençlerin, istiklalin ve istikbalin 
nesli olarak yetişeceklerini vurgulayarak, şunları söyledi: "Genç Memur-Sen bu genç kadrosuyla, 
Türkiye'nin en büyük sivil gençlik teşkilatı olarak gururumuzsunuz, ümidimizsiniz. Sizlerin bir fark-
lılığı var. Sizleri, bu ülkede taşla, molotofla, maskeyle, ellerinde demir bilyelerle yakmakla, yıkmakla 
değil fikirle, ilimle, irfanla, kültürle, saygıyla, sevgiyle mücadele verilebileceğini gösteren gerçekten 
örnek bir gençlik olarak görüyorum. Sizleri, üstad Necip Fazıl'ın deyimiyle 'Kökü ezelde ve dalı 
ebedde bir sistemin, aşkına, vecdine, diyalektiğine, estetiğine, irfanına, idrakine sahip bir gençlik' 
olarak görüyorum. Buradaki her bir genç kardeşimin, 'kim var' diye seslenildiğinde sağına ve soluna 
bakmadan, 'ben varım' cevabını vereceğine, dava taşını gediğine koyacağına yürekten inanıyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu ülkenin gençliği Gezi'de gördüğünüz vandallar değildir. Bu ülkenin 
gençliği, etek giyerek sokakları ateşe veren o provokatörler değildir. Bu ülkenin gençliği, masum 
kızlarımızı alçakça katleden o ırz düşmanları asla değildir. Bu ülkenin gençliği işte buradadır. İşte bu-
rada karşımda duran gençler, sizler, bu ülkedeki gençliğinin ta kendisisiniz. Birileri ısrarla diğerlerini 
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gündeme getirebilir, diğerlerini ön plana çıkartabilir. Ama biz biliyoruz ki bu ülkenin, milletin genç-
lerini asıl temsil edenler, ahlakınızla, çalışkanlığınızla, bilginizle, enerjinizle sizlersiniz. Rabbim sizler-
den razı olsun" diye konuştu.

Gündoğdu: En Çılgın Projemiz Genç Memur-Sen 

Memur-Sen eski Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu konuşmasında Genç Memur-Sen’in kurulma ga-
yesini açıklayarak, “1970 yılında merhum Necmettin Erbakan hocamız Milli Nizam Partisi’ni kurar-
ken hangi sancıyı duduysa, 2001 yılında Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan, AK Parti'yi kurarken 
hangi sancıyı duyduysa, 1992'de Eğitim-Bir-Sen'i, 1995'te Memur-Sen'i kuran Mehmet Akif İnan 
ağabeyimiz hangi sancıları çektiyse biz de aynı sancıları, akıtılmış terleri esas alıp Genç Memur-
Sen'i kurduk” dedi. 

Günay Kaya: "Çanakkale Ruhunu Anlamalıyız"

"100. Yılında Çanakkale Ruhu ve Gençlik" Programında konuşan Memur-Sen Başkan Vekili Günay 
Kaya, "Bu gün milletimizin ve ümmetimizin en muazzam kahramanlık destanlarından biri olan 
Çanakkale Savaşının zaferle sonuçlanmasını sağlayan ruhu, 100. yıl dönümünde tekrar tekrar oku-
mak, anlamak, değerlendirmek ve anlatmak durumundayız" dedi. "Tarih, toplumların ve ülkelerin 
hafızasıdır" diyen Kaya, "Hafızasını kaybeden bir kişi nasıl kimliğini unutursa, tarihini ve geçmişini 
unutan devlet ve toplumlar da önce kimliğini kaybeder, sonra da tarihten silinir gider. Çanakkale 
Savaşı’nın maddi ve manevi şifrelerini bu gözle ve bu şuurla okumak lazım. Tarihimize medeni-
yetimizin gözüyle bakarsak Çanakkale’de askerlerimizin ve milletimizin, yardımlaşmada, ibadette, 
düşmanlarına yaklaşımda dahi sahabeleştiğini görürüz. Kadim medeniyetimizin yeniden canlanma-
sının işaretlerine tanıklık ederiz. Yeniden Büyük Türkiye’nin doğuşunun ve geleceğinin izlerini gö-
rürüz. İngiliz tarihçi Hamilton; “Bizi Türklerin maddi gücü değil, manevi gücü mağlup etti” diyerek 
Çanakkale ruhunun kaynağını işaret etmiştir" dedi.

Beyhan: "Mücadelemiz Yeni Bir Medeniyet İnşası

Genç Memur-Sen Genel Başkanı Eyüp Beyhan  ise, "Genç Memur-Sen, Türkiye’nin marka 
Konfederasyonu Memur-Sen’in Gençlik teşkilatıdır. 2012 Aralık ayında kurulan Genç Memur-Sen, 
kısa sürede ülke genelinde 81 il de kamu kurumlarında, bütün üniversite ve liselerde teşkilatlanma 
sürecini tamamlamıştır. Kuruluşumuza ve teşkilatlanmamıza destek veren Memur-Sen ailesinin bü-
yüklerine şükranlarımızı arz ediyoruz. Genç Memur-Sen, ülkesini seven millete ve iradesine değer 
veren medeniyet değerlerimizin inşasını mesele edinen, daha büyük, daha güçlü, daha huzurlu, 
daha demokratik bir Türkiye hayali kuran, hayalden öte bunu aksiyona dönüştüren gençlerin ortak 
adresidir. Bu çerçevede kurulmuş sivil gençlik teşkilatlarına çatı olma iddiasına sahiptir" dedi.
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Memur-Sen: İnsanlık Ölmedi, Çocuklar Yaşasın,  
Yardımlar Afrika’ya
05 Ağustos 2011

Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, Ramazan ayındaki iftar programlarını iptal ederek, 
parasını Afrika için başlatılan yardım kampanyasına bağışladıklarını söyledi. 

Memur-Sen olarak, insanlığın ölmediğini, vicdanların tükenmediğini, erdemliliğin sözlüklerde kal-
madığını göstermek için, ‘yardımlar Afrika’ya, Afrikalı masum çocuklara’ dediklerini ifade eden Ah-
met Gündoğdu, “Bu kapsamda, genel merkezimiz, bağlı sendikaların genel merkezleri, il ve ilçe 
teşkilatlarımızın  bu yıl Ramazan ayında düzenlemiş bulundukları iftar programlarını iptal ettik. Bu 
programlara ayrılan kaynağın Afrika’daki açlık çeken,  susuzluktan kıvranan kardeşlerimize gönde-
rilmesini uygun gördük. Bu mesajın aslında ülkemizin bütün sivil toplum kuruluşlarının hatta bütün 
insanlığın ortak mesajı olması gerektiğine inanıyoruz.” şeklinde konuştu.

Türkiye’nin Yardım Seferberliğinde Öncü Memur-Sen Oldu
06 Ağustos 2011

Kuraklık ve kıtlıkla mücadele eden Afrika için Türkiye yardımda seferber oldu. Memur-Sen, iftar 
programlarını iptal ederek parasını açlıkla mücadele eden Afrika’ya bağışladığını açıkladı. İnsanlık 
Ölmedi, İftar Paraları Afrika’ya sloganıyla başlatılan kampanya, diğer sivil toplum kuruluşlarına da 
örnek oldu ve yardım çığ gibi büyüdü.

Ramazan ayının girmesiyle, iftar programlarını iptal ederek, parasını Afrika’ya gönderme kararı 
alan Memur-Sen, ilk bağışını Kimse Yok Mu  ve İHH’ya yaptı. Daha sonra, Türkiye Kızılay Derne-
ği Genel Başkanı Tekin Küçükali’nin de katıldığı bir programla yardıma devam edildi. Daha sonra 
Memur-Sen’in yardımları, Afrika’daki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için Cansuyu, Deniz Feneri ve 
Yardım Eli Dernekleri’ne verildi.

İftarların iptal edilip, parasının Afrika’ya yardım olarak gönderilmesine yönelik Konfederasyon genel 
merkezinde yapılan ilk toplantı, kamuoyundan büyük takdir ve destek gördü.

Memur-Sen, Afrika’ya Yardımlarını Sürdürüyor
09 Ağustos 2011

Memur Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, iftar davetlerine son verilmesi çağrısına destek ve-
rerek, “Türkiye’de ortalama ücret ödeyerek yaptığımız bir iftar ile Afrika’da 17 kişi hiç değilse bir 
öğün bayram edebiliyor.” dedi. Kızılay Genel Başkanı Tekin Küçükali ise, Afrika’da 90 günde 29 bin 
çocuğun açlıktan öldüğünü hatırlatarak, “İnsanların bir yılda sadece güzelleştirmek için salonlarda 
harcadığı para 160 milyar dolar. 100 tane Somali’yi ayağa kaldırır.” diye konuştu. 

Memur Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, toplanan 40 bin TL’lik yardım çekini, Kızılay Genel 
Başkanı Tekin Küçükali’ye makbuz karşılığı teslim etti. Düzenlenen törende konuşan Gündoğdu, 
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Memur Sen’in genel merkez ile il ve ilçelerindeki iftarlarını iptal ederek, İnsanlık Ölmedi Yardımlar 
Arika’ya kampanyası başlattığını hatırlattı. Bugün de 40 bin TL’lik yardımı temsili olarak Sayın Genel 
Başkanımıza takdim edeceğiz. Genel Merkezler olarak 200 bin TL’lik bir iftar maliyeti ile başlattığı-
mız Afrika’ya yardım kampanyası il ve ilçelerimizden gelen haberlerle şu anda 450 bin TL’yi geçmiş 
durumda.” diye konuştu. Gündoğdu bu rakamın bayrama kadar 1 milyon TL’nin üzerine çıkmasını 
beklediklerini dile getirdi. Kızılay Genel Başkanı Tekin Küçükali ise, Afrika özellikle de Somali’de 
yaşanan açlık sıkıntısının boyutlarına dikkat çekti. Somali’nin inandığımız değerler açısından da 
önemli olduğunu dile getiren Küçükali, “Hicretten evvel Müslüman olan bir ülke. Ama bugün hem 
açlıkla karşı karşıya  hem de iç kargaşadan dolayı bir can korkusu yaşıyor.” dedi. Bölgede özellikle 
çocukların ölüm riski ile karşı karşıya olduğuna dikkat çeken Küçükali, “Biz 2008 yılında Dünya Gıda 
Örgütü’ne alarm vermiştik. Ama gördük ki, Somali’yi Afrika’nın dışında tutmuşlar. Şimdi Somali’yi 
yanlış planladık diye de ‘pardon’ diyorlar. Bu, 90 günde 29 bin çocuğun öldüğü gün söyleniyor. Bu, 
insanlığın kendi vicdanını tekrar sorgulaması demektir. İlgililerin bu konuda kendi kendilerinin ne 
kadar hasımane davrandıklarının net bir ölçüsüdür. Burada pardon yoktur, kasıt vardır.” şeklinde 
konuştu.

Memur-Sen Deprem Bölgesinde
25 Ekim 2011

Memur-Sen, 23 Ekim 2011 Pazar günü Van’ın Erciş İlçesi’nde meydana gelen deprem dolayısıyla, 
depremzede vatandaşlarımızın acılarını paylaşmak ve incelemelerde bulunmak üzere bölgeye gitti.

Depremden etkilenen bölgede yaşayan insanımızı, bu acı günlerinde yalnız bırakmamak ve ince-
lemelerde bulunmak üzere Memur-Sen Genel Sekreteri ve Toç Bir-Sen Genel Başkanı Günay Kaya 
başkanlığında Van’a giden Memur-Sen heyeti, depreme maruz kalan vatandaşlarla ve Memur-Sen 
üyeleri ile görüşerek acılarını paylaşacak. Heyet ayrıca, deprem bölgesinde yaşanan mağduriyeti ve 
temel ihtiyaçları yerinde tespit ederek, Memur-Sen camiasının destek ve katkılarını bölgeye yön-
lendirecek.

Memur-Sen Genel Teşkilatlanma Sekreteri ve Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş, Bayındır-Me-
mur-Sen Genel Başkanı Abdülhadi Karasapan, Eğitim Bir-Sen Genel Sekreteri Ahmet Özer ve 
Diyanet-Sen Genel Eğitim Basın ve Halkla İlişkiler Sekreteri Cebrail Yakışır’dan oluşan heyet adı-
na değerlendirme yapan Memur-Sen Genel Sekreteri ve Toç-Bir-Sen Genel Başkanı Günay Kaya,  
“Deprem dolayısıyla insanımızın yaşadığı derin acıyı bütün bir millet olarak yüreğimizde hissedi-
yoruz. Depremzedelerimizin yaralarını sarmak için Memur-Sen olarak milletimizle elele  her türlü 
desteği vermeye hazırız” dedi.

Van İçin Yardım Zamanı
28 Ekim 2011

Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, Van ve Erciş’te meydana gelen depremden zarar gören 
vatandaşlarımız için, ‘Van için yardım zamanı’ sloganıyla yardım kampanyası düzenlediklerini söyledi.



279

Konfederasyon genel merkezinde, bağlı sendikaların genel başkanlarıyla bir basın toplantısı dü-
zenleyen Gündoğdu, “Şimdiye kadar dünya mazlumlarının yanında olmayı ilke edinen ve bunun 
örneğini her zaman gösteren Memur-Sen, bugün de üzerine düşeni yapacaktır. Depremin oluştur-
duğu acıları dindirmek, yaraları sarmak için bir yardım kampanyası düzenliyoruz. Bu kampanyayı 
konfederasyonumuza bağlı sendikalarımızın genel merkezlerinden toplanan 415 bin TL ile başlatı-
yoruz. Memur-Sen ailesinin tüm mensuplarını bu kampanyaya destek olmaya çağırıyoruz” şeklinde 
konuştu.

Memur-Sen Bölgeye Heyet Gönderdi

Memur-Sen olarak deprem bölgesine bir heyet gönderdiklerini, kendisinin ise sivil toplum örgütle-
riyle birlikte bölgede incelemelerde bulunduğunu hatırlatan Gündoğdu, “Deprem, sadece binaları 
yıkmakla kalmadı, insanlarımızın ve kamu çalışanlarımızın da psikolojilerini olumsuz yönde etkiledi. 
Bunu aşmak için, uzman psikologlar tarafından psikolojik desteğin verilmesinin şart olduğunu be-
lirtmek istiyorum. Bu arada, depremden olumsuz etkilenen öğretmenler ve diğer kamu çalışanları-
mıza tayin hakkı verilmelidir”dedi.

Yıkılanlar kadar, oturulamayacak derecede hasarlı evlerin de bulunduğu bilgisini veren Gündoğdu, 
“Evi yıkılan, hasar görenlerin yanı sıra depremin korkusunu üzerinden atamamış vatandaşlarımız 
da korkudan evlerine girememekte. Bu da, ilk günden itibaren çadır sorununu gündeme getirdi. 
Kış mevsiminin geldiğini göz önüne alırsak, barınma sorununun çadırlarla çözülemeyeceği de or-
tadadır. Kalıcı konutlar yapılana kadar, acilen prefabrik ev ve konteynırlara ihtiyaç duyulmaktadır” 
şeklinde konuştu.

Yıkılan binanın yerine yenisinin yapılabileceğini ancak giden canları geri getiremeyeceğimizi ifade 
eden Ahmet Gündoğdu, “Bizim yapabileceğimiz, bir nebze de olsa, oradaki vatandaşlarımızın bun-
dan sonraki hayatlarını sürdürmeleri için gerekli imkanları sunabilmektir. Kampanyamızın amacı da 
budur ” ifadelerini kullandı.

Gündoğdu, Depremzedelerle İlgili Yapılması Gerekenleri  
Bakan Dinçer’le Görüştü
01 Kasım 2011

Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu Van’da meydana gelen deprem sonrası yapılması ge-
reken hususlar hakkında Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer’le bir görüşme yaparak, konuyla ilgili 
talepleri sundu.

Heyet olarak Salı ve Çarşamba boyunca deprem bölgesinde incelemelerde bulunduklarını belirten 
Gündoğdu, gözlemleri üzerine “Van İçin Yardım Zamanı” adıyla konfederasyon olarak bir kampanya 
başlattıklarını hatırlattı.

Genel Başkan Gündoğdu, evi yıkılanların tamamının konteynıra kavuşturulmasını, hayatını kaybe-
den ve ağır yaralananlara 10 bin TL yardımda bulunulmasını, adaylık ve süre şartı aranmaksızın 
herkesin eş ve çocuklarına emekli aylığı bağlanmasını istedi. 

Van’a yapılacak 800 öğretmen atamasının yerinde bir adım olduğunu, ancak yeterli olmadığını 
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vurgulayan Gündoğdu, öğretmen açığının yeni kadro ihdas edilmek ve atama işlemleri yapılmak 
suretiyle giderilmesi gerektiğinin altını çizdi.

İkamet ettiği evi kullanılamayacak ölçüde hasar görmüş ya da yıkılmış öğretmenler ve eğitim ça-
lışanları için TOKİ vasıtasıyla süratle kalıcı konut inşasına başlanmasını talep eden Gündoğdu, “Bu 
zaman zarfında ise öğretmenlerimizin ve eğitim çalışanlarımızın barınma ihtiyaçları bölgede bulu-
nan ve boş olan kamu lojmanlarının bedelsiz tahsisi, oturulabilir özel mülkiyete tabi konutlar için 
kira yardımı yapılması ve bölgenin iklim koşullarına göre tasarlanmış tam donanımlı prefabrik ko-
nutların tahsisi gibi yöntemlerle çözümlenmelidir” dedi.

“Van İçin Bir Umut da Sen Ol”
02 Kasım 2011

Memur-Sen Konfederasyonu’nun, Van ve Erciş’te meydana gelen depremden zarar gören vatan-
daşlarımız için,  ‘Van için yardım zamanı’ sloganıyla başlattığı yardım kampanyası artarak devam 
ediyor.

Memur-Sen, bağlı sendikaların genel merkezlerinden toplanan 415 bin TL ile başlatılan kampanya-
nın amacına ulaşması için İl, İlçe teşkilatlarını ve üyelerini kampanyaya destek olmaya çağırdı.

Memur-Sen, 28 Ekim 2011 Cuma günü bağlı sendikaların genel başkanlarının katılımıyla konfede-
rasyon genel merkezinde düzenlenen basın toplantısında  konuşan Memur-Sen Genel Başkanı Ah-
met Gündoğdu, Memur-Sen olarak deprem bölgesine bir heyet gönderdiklerini, kendisinin ise sivil 
toplum örgütleriyle birlikte bölgede incelemelerde bulunduğunu hatırlatarak,  “Şimdiye kadar dün-
ya mazlumlarının yanında olmayı ilke edinen ve bunun örneğini her zaman gösteren Memur-Sen, 
bugün de üzerine düşeni yapacaktır. Depremin oluşturduğu acıları dindirmek, yaraları sarmak için 
bir yardım kampanyası düzenliyoruz. Bu kampanyayı konfederasyonumuza bağlı sendikalarımızın 
genel merkezlerinden toplanan 415 bin TL ile başlatıyoruz. Memur-Sen ailesinin tüm mensuplarını 
bu kampanyaya destek olmaya çağırıyoruz” demişti.

Memur-Sen, Samsunlu Selzedeleri Ramazan’da Yalnız Bırakmadı 
21 Temmuz 2012

Memur-Sen, selin yaralarını sarmaya çalışan Samsunluları Ramazan ayında yalnız bırakmadı. Konfe-
derasyona bağlı sendikaların Samsun şube başkanlarıyla bir araya gelen Memur-Sen Genel Başkanı 
Ahmet Gündoğdu, konfederasyon olarak bu yılki iftar yardımlarını selden zarar gören Samsunlulara 
ulaştıracaklarını söyledi. 

Geçen yıl kuraklıkla mücadele eden Afrika’ya Ramazan ayı boyunca yardım ettiklerini hatırlatan 
Gündoğdu, “Türkiye genelinde Memur-Sen olarak iftarımızı Afrikalı yoksullarla paylaşmıştık. Bu yılki 
yardımlarımızı genel merkez ve Samsun şubelerimiz olarak sel felaketinden zarar gören vatandaş-
larımızla paylaşma kararı verdik” dedi. 

Canik Belediyesi ile işbirliği yaparak selden dolayı mağdur olan vatandaşlar ile ihtiyaç sahiple-
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rine gerekli yardımları ulaştıracaklarını anlatan Gündoğdu,  Canik Kültür Merkezi’nde açılan iftar 
çadırlarında gerekli hizmeti sunacaklarını kaydetti. Gündoğdu, hem genel merkez hem de taşra 
teşkilatlarında geleneksel olarak düzenlenen geniş çaplı iftar programlarını geçen yıldan itibaren 
kaldırdıklarını belirterek, bunun yerine daha geniş kitlelere ulaşabilecekleri etkinlikleri hedefledikle-
rini söyledi. Bu kapsamda geçen yıl yüzyılın açlık krizini yaşayan Somalililere ulaştırılan yardımların 
bir benzerinin bu yıl sel felaketini yaşayan Samsunlulara yapacaklarını ifade etti. 

Memur-Sen İl temsilcisi Nejdet Güneysu ise yardımların yerine ulaşması için iyi bir şekilde organize 
olduklarını belirterek, bunun için gerekli ortamı hazırladıklarını ifade etti. Güneysu, “Bizler sivil top-
lum örgütleri olarak iyi günde kötü günde halkımızın yanında olmayı ve yaraların sarılmasına destek 
vermeyi sosyal sendikacılık anlayışımızın bir gereği olarak görüyoruz.” ifadelerini kullandı. 

STK’lar Arakanlı Müslümanlar İçin Memur-Sen’de Bir Araya Geldi 
24 Temmuz 2012

Myanmar’ın Arakan Eyaleti’nde, Rohingya Müslümanlarına karşı düzenlenen katliama dikkat çek-
mek isteyen Memur-Sen, Hak-İş ve Mazlum-Der ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantıda aynı 
zamanda insanlık dramının yaşandığı bölge için İHH, Deniz Feneri, Yardımeli Derneği, Türk Kızılayı, 
Kimse Yok Mu Derneği, Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği gibi kuruluşlar aracılığıyla 
yardım çağırısı yapıldı. Söz konusu sivil toplum kuruluşları adına ortak basın bildirisini okuyan Me-
mur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, Myanmar’da Arakanlı Müslümanlara yönelik soy kırım 
yapıldığına dikkat çekti. Yaşananları ‘insanlık dramı’ olarak niteleyen Gündoğdu, dünyanın bu tra-
jediye biran önce gereken tepkiyi göstermesini beklediklerini ifade etti. Myanmar rejiminin Arakan 
bölgesine yardımların ulaştırılması konusunda zorluk çıkardığını da belirten Gündoğdu, bu sıkıntının 
giderilmesi için başbakanın devreye germesi gerektiğini söyledi. Arakan Müslümanları için başlatı-
lan yardım kampanyasına Memur-Sen olarak ilk etapta 100 bin TL bağışta bulunduklarını açıklayan 
Gündoğdu, yardım kuruluşları aracılığıyla başlatılan kampanyalara herkesin destek vermesini istedi. 

Güney Asya’da yer alan 75 Milyon nüfuslu Myanmar’ın, Arakan’daki Müslüman’ın katliamıyla ye-
niden gündeme geldiğini hatırlatan Gündoğdu, son yaşanan gelişmelerin Müslümanlar için artık 
dayanılmaz bir hal aldığını şu sözlerle özetledi: “Tarihsel anlamda Arakanlı Müslümanların anayurdu 
olan bu bölge, Budist yönetimlerce baskı altında tutulmuş ve Müslüman nüfusa yönelik başta yaşam 
hakkı olmak üzere, ifade ve inanç, mülkiyet, evlenme, seyahat ve birçok temel hak artan bir şiddetle 
sürekli ihlal edilmiştir. Zorla çalıştırma, mallara el koyma, tecavüz ve vatandaşlık haklarından mah-
rum bırakılma, artık Müslüman halk için her an karşılaşabilecekleri uygulamalar haline getirilmiştir.”  

Memur-Sen ve Hak-İş Suriyeliler İçin Yardım Kampanyası Başlattı 
05 Aralık 2012

Memur-Sen ve Hak-İş konfederasyonları, savaş mağduru Suriye halkı için yardım kampanyası baş-
lattı. Memur-Sen genel merkezinde düzenlenen basın toplantısıyla duyurulan yardım kampanya-
sına, Kimse Yok Mu, Yardımeli, İHH, Cansuyu ve Deniz Feneri gibi dernekler de destek verdi.  Sivil 
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toplum kuruluşları adına ortak basın bildirisini okuyan Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğ-
du, Suriye’de yaşanan insanlık dramının biran önce son bulması için Birleşmiş Milletler (BM) ve diğer 
devletlerin daha çok inisiyatif almaları gerektiğini vurguladı. Yardımların savaş mağdurlarına sağlıklı 
bir şekilde ulaştırılması için BM’nin gözetiminde bir güvenlik koridorunun açılmasını beklediklerini 
söyleyen Gündoğdu, ayrıca Memur-Sen olarak ilk etapta 130 bin TL’lik bir yardım yapacaklarını 
kaydetti. 

Gündoğdu, Kuzey Afrika ve Ortadoğu’yu etkisi altına alan ‘Arap Baharı’yla birlikte söz konusu coğ-
rafyalarda ciddi dönüşümlerin yaşandığını kaydetti. Gündoğdu, “Bölgedeki diktatörlere ve onların 
zulme varan uygulamalarına başkaldırı olarak Tunus’ta başlayan süreç daha sonra Mısır, Libya, Ye-
men, Cezayir, Ürdün ve Suriye gibi ülkelere sıçradı. Birçok ülkede diktatörlerin tasfiyesiyle sonuçla-
nan süreç Suriye’de tam bir insanlık trajedisine dönüşmüştür” ifadelerini kullandı. 

Suriye İçin Bir Ekmek, Bir Battaniye 
26 Aralık 2012

Suriyeli savaş mağdurları için yardım kampanyası başlatan Memur-Sen ve Hak-İş, bu sefer İstan-
bul’da çok sayıda sivil toplum kuruluşunun katılımıyla ‘Kış Geldi, Suriye İçin Bir Ekmek, Bir Battani-
ye’ kampanyasını kamuoyuna duyuracak. 

Bu kapsamda, STK temsilcileri yarın saat 11’de İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde bir araya gelerek, 
basın toplantısı düzenleyecek. Programa Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay katılarak, bir konuşma 
yapacak. 200’e yakın STK temsilcisinin bulunacağı basın toplantısında, Memur-Sen Genel Başkanı 
Ahmet Gündoğdu ve Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan bağış çeklerini; Türk Kızılay Başkanı Ah-
met Lütfi Akar, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Dr. Fuat Oktay ile Türkiye 
Gönüllü Teşekküller Vakfı (TGTV) Başkanı Hamza Akbulut’un yer alacağı gruba verecek. 

Genel Başkan Ahmet Gündoğdu, daha sonra kampanyaya ilişkin bir konuşma yapacak. 

Suriye’de yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek ve savaş mağdurlarına yardım eli uzatmak için 
Memur-Sen ile Hak-İş, 5 Aralık’ta Memur-Sen Genel Merkezi’nde basın toplantısı düzenlemiş, Me-
mur-Sen ilk etapta 130 bin, Hak-İş ise 100 bin TL ile yardım kampanyası başlatmıştı. 

 

Memur-Sen Ve Hak-İş’in Başlattığı Yardım Kampanyası,  
‘Bir Ekmek Bir Battaniye’ Olarak Devam Ediyor 
27 Aralık 2012

Memur-Sen ve Hak-iş’in, savaş mağduru Suriyeliler için başlattığı yardım kampanyası, ‘Bir ekmek 
bir battaniye’ adıyla uluslararası bir yardım kampanyasına dönüştürüldü. Sivil Topluk Kuruluşla-
rı (STK) ile Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Türk Kızılayı ve Türkiye Diyanet 
Vakfı’nın (TDV) destek ve katılımı ile sürecek olan “Kış geldi… Suriye için bir ekmek, bir battaniye” 
kampanyasının tanıtımı, Haliç Kongre Merkezi’nde yapıldı.

Yardım kampanyasının tanıtım toplantısında konuşan Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, Türkiye’de-
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ki kamplarda yaşayan sığınmacıların sayısının 150 bine yaklaştığını söyledi. Yardım kuruluşlarının 
düzenlediği kampanyaya devletin her türlü desteği vereceğini dile getiren Atalay, Türkiye’nin yaptı-
ğı söz konusu yardım organizasyonlarına herkesin övgü ile yaklaştığını ifade etti. Atalay, “Kış geldi… 
Suriye için bir ekmek, bir battaniye” kampanyasına ilişkin, “Bu, insani yardım. Burada siyasi boyut 
yok. Suriye içinde her kesimden ihtiyacı olan vatandaşlara bu yardım ulaştırılacak. İnsani yardım 
gündeme geldiğinde orada siyaset, din, ideoloji, mezhep falan kalmaz. Burada o hassasiyeti güt-
mek gerekiyor” dedi.

Sivil toplum örgütleri adına konuşan Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı (TGTV) Başkanı Hamza Ak-
bulut, kampanyanın ana hedefinin, Türkiye dışında sağlıksız ortamlarda yaşayan Suriyeli, mağdur, 
sivil halk olduğunu belirterek, toplanan yardımların, açlık ve soğukla mücadelede ederek yaşama 
tutunmaya çalışan halka dağıtılacağını söyledi. 

Memur-Sen’in Suriye Yardımları Teslim Edildi
02 Şubat 2013

Memur-Sen tarafından Suriye halkı için başlatılan yardım kampanyasında toplanan paralarla alınan 
malzemelerin bir kısmı, İHH’nın Suriye’deki deposuna ulaştırıldı. Yardımlar, Suriye içinde yardım 
dağıtma işini sürdüren İHH vasıtasıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak. 

Yardımların bir bölümünü oluşturan konvoyla birlikte Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Ahmet 
Kaytan da, Suriye’ye giderek yardım çalışmalarını yerinde gördü. Suriye halkının savaş mağduru 
olduğunu, her türlü yardıma ihtiyaç duyulduğunu söyleyen Kaytan, “Yardımlarımız ilk günkü duygu 
ve heyecanla sürmeli. Suriye halkının durumunu görünce toplanan yardımların ve düzenlenen kam-
panyaların ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anladık. 

Memur-Sen camiasına ve milletimize sesleniyorum; Burada bir savaş var. Bu bir halkın hem özgür-
lük mücadelesi, hem de var olma ve yaşama mücadelesi. Devlet başkanları tarafından bombalanan 
ve öldürülen bu insanlara yardımcı olmak, bir insanlık görevi” diye konuştu. Kaytan, en çok ihtiyaç 
duyulan malzemelerin ise, ilaç, çadır, battaniye, yatak, çocuk bezi ve hijyenik ped olduğunu belirtti.

Heyette Ahmet Kaytan’la birlikte Memur-Sen Gaziantep İl Temsilcisi Mithat Sevin, Hatay İl Temsil-
cisi Hasan Uphan, Sağlık-Sen Hatay Şube Başkanı Feleytun Gönç, Toç-Bir-Sen Hatay Şube Başkanı 
İsmet Gümüş, Eğitim Bir-Sen Hatay Şube Yönetim Kurulu üyeleri Yusuf Kılıç, Cemal Gülistan da yer 
aldı.

Memur-Sen ve Hak-İş tarafından Suriye’deki savaş mağdurları için başlatılan yardım kampanya-
sı, daha sonra Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı(AFAD), Türk Kızılayı, Türkiye 
Diyanet Vakfı(TDV) ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla “Kış geldi… Suriye için bir ekmek, bir 
battaniye” kampanyası olarak devam ediyor.
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Bir Mama, Bir Bez; Sadece Bir SMS
07 Mart 2013

Memur-Sen Kadınlar Komisyonu, Suriyeli kadın ve çocuklara yönelik ‘Bir Mama Bir Bez, Sadece Bir 
SMS’ adıyla yardım kampanyası başlattı. Konuyla ilgili olarak bir basın toplantısı düzenleyen Me-
mur-Sen Kadınlar Komisyonu Başkanı Berrin Sevil Kazancı, savaşın en önde gelen mağdurlarının 
her seferinde kadınlar ve çocuklar olduğunu belirterek, Kadınlar Günü arefesinde böyle bir kampan-
ya başlattıklarını söyledi.

Kızılay, Kimse Yok Mu, Cansuyu, İHH, Deniz Feneri, Yardımeli derneklerinin temsilcilerinin de katıl-
dığı basın toplantısında konuşan Berrin Sevil Kazancı, esefle kınananlardan değil, rahmet okunan-
lardan olmak istediklerini belirterek, “Memur-Sen Kadınlar Komisyonu olarak, bu rahmetin katre-
lerini paylaşalım, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününe işte o rahmetle adım atalım. Bunun için Suriye’de 
yaşanmakta olan iç savaşın en önemli mağdurlarının en elzem birkaç ihtiyacının karşılanmasına 
vesile olalım. Bu amaçla “BİR MAMA BİR BEZ- SADECE BİR SMS” sloganlı kampanyamızı, 8 Mart 
günü itibarıyle başlatıyoruz. Bu kampanyada bizden desteklerini esirgemeyen yardım kuruluşlarına 
sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum” şeklinde konuştu.

Kazakistanlı Çocuklara Memur-Sen’den Elif Ba Kitabı
22 Mart 2013

Memur-Sen, Kazakistan İhlas Vakfı aracılığıyla Kazakistanlı çocuklara Kur’an Elif Ba kitabı gönderdi. 
Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu’yu ziyaret eden İhlas Vakfı Başkanı Haliolla Majanov, 
yeni nesile Kur’an öğretirken en çok kitap sıkıntısı çektiklerini söylemişti. Memur-Sen Genel Başkanı 
Ahmet Gündoğdu ise, hem insani, hem imani buldukları bu talep karşısında ellerinden gelen yardı-
mı yapacaklarını ifade etmişti. Bunu yapmanın hem kardeşliğin gereği, hem de tarihsel borcun ifası 
olduğunu belirten Gündoğdu, dinimizin hepimizi bir arada tutan en büyük ortak değer olduğunu 
dile getirmişti.

Ziyaret sonrası, Memur-Sen tarafından temin edilen 10 bin adet Kur’an Elif Ba kitabı, Kazakistan 
İhlas Vakfı’na ulaştırıldı. İhtiyaç halinde, kitapların gönderilmesine devam edilecek. Kitapları alan 
öğrenciler ise, Memur-Sen’e teşekkür etti.

Memur-Sen, Bu Bayramda da Mazlumları Unutmadı
17 Ekim 2013

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

Sosyal Yardımlaşma Faaliyetleri



288



289

Türk halkı bu Kurban Bayramında da hem yurt içinde hem yurt dışında yardım seferberliği başlattı. 
Dünyanın dört bir yanına dağılan yardım severler, ihtiyaç sahiplerinin imdadına koştu. Türkiye’nin 
en önemli ve güçlü sivil toplum kuruluşlarından olan Memur-Sen, bu yıl da hem Türkiye’de hem de 
dünyanın değişik bölgelerinde yaptığı kurban organizasyonlarıyla insanlığın kardeşliği için önemli 
bir projeye daha imza attı. Memur-Sen, Bangledeş ile Arakan’a 200, Kazakistan’a  300 kurban gö-
türerek sevgi, barış ve kardeşlik köprüleri kurmaya devam ediyor.

Memur-Sen, Mehmet Akif İnan Külliyesi’nin Temelleri Atıldı
19 Ekim 2013

Memur-Sen’in Arakanlı yetimler için Bangladeş’te yaptırmayı planladığı 300 kişilik külliye ve ye-
timhanenin temeli düzenlenen törenle atıldı.   Yaklaşık bir yılda tamamlanması planlanan külliyeye 
Memur-Sen Kurucu Genel Başkanı merhum Mehmet Akif İnan’ın adı verilecek. Külliye ve yetimha-
nede, Arakanlı Müslüman yetimler kalacak. Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, külliyenin 
temelini atmış olmanın sevincini yaşadıklarını söyledi.

Memur-Sen, ülkedeki iç karışıklık ve zulüm nedeniyle Bangladeş’e göç etmek zorunda kalan Ara-
kanlı Müslüman çocukların eğitim ve barınma ihtiyaçları için yapmayı planladığı Külliyenin temeli 
atıldı. Bangladeş-Myanmar sınırındaki Cox’s Bazar kentinde yapılacak külliyenin temel atma töre-
ninde konuşan Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Kaytan, tarihi bir ana şahitlik ettiklerini 
söyledi. Genel Başkan yardımcısı Kaytan, “Memur-Sen olarak böyle bir projeyi hayata geçiriyor 
olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. 

Çok önemli bir zaman dilimine şahitlik ediyoruz. Kurucu Genel Başkanımız merhum Mehmet Akif 
İnan adına yapacağımız 6 bin 200 metrekarelik alandaki külliyede ihtiyaç sahibi, yetim ve öksüz 
çocukların barınma ve eğitim ihtiyacı karşılanacak. Bangladeş mimarisine uygun olarak bir yılda 

tamamlanacak 300 kişilik külliye ve yetimhane çok önemli bir ihtiyacı karşılamış olacak” dedi.

Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu ise yetimhane projesini hayata geçirmiş olmaktan 
duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Gündoğdu, yetimhanede, Myanmarlı öksüz ve yetim çocukların 
yanı sıra Cox’s Bazar’da yaşayan ve yardıma muhtaç olanların da kalacağı bilgisini verdi. Gündoğ-
du, külliye projesinin uzun vadeli olduğunun altını çizerek şöyle konuştu: “Külliye tamamlandığında 
300 ihtiyaç sahibi, öksüz ve yetimin barınma ve eğitim ihtiyacı karşılanacak. Burada barınacak 300 
yetim için ‘koruyucu anne-baba’ uygulaması başlatacağız. Üyelerimizden dileyenler, oradaki bir ye-
timin masraflarını karşılayabilecek. Yine onlara burs vereceğiz. Projenin başarıya ulaşması halinde 
dünyanın başka coğrafyalarında da benzer uygulamaları hayata geçireceğiz.”

Temel atma törenine Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Ahmet  Kaytan, SGK Yönetim Kurulu 
Üyesi Halit Ortaköy, bölge yöneticileri ve vatandaşlar katıldı.
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Genel Başkan Gündoğdu; Filipinler İçin İnsanlık Vakti
21 Kasım 2013

Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, Filipinlerde 10 binlerce insanın hayatını kaybettiği, 
yaralandığı ve yüz binlerce insanın evsiz kaldığı tayfun felaketinin milletimizi derinden üzdüğünü 
söyledi. Gündoğdu, Memur-Sen ailesi olarak "Filipinler İçin İnsanlık Vakti" adıyla bir yardım kam-
panyası başlattıklarını kaydetti.

Memur-Sen ve Hak-İş, Haiyan Tayfununun ardından Filipinlerin yaralarının sarılmasına katkı sağla-
mak için yardım eli uzattı. İki konfederasyon, çeşitli yardım dernekleri aracılığıyla Filipinler'e 100 bin 
lira bağışladı. Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, Memur-Sen Genel Merkezinde, Hak-İş 
Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Toruntay, Kimse Yok mu, İHH, Deniz Feneri, Cansuyu ve Yardımeli 
derneklerinin temsilcilerinin de katıldığı basın toplantısı düzenledi.

Günlük Sağlık Uygulamalarında Helal-Haram İlişkisi Konferansı
07 Aralık 2013

Tarım-Orman Çalışanları Birliği Sendikası (Toç Bir-Sen) ve Genç Memur-Sen tarafından “Günlük 
Sağlık Uygulamalarında Helal-Haram İlişkisi” konulu konferans düzenlendi.

Memur-Sen Genel Merkezi’nde düzenlenen konferansın açılış konuşmasını yapan Memur-Sen Genel 
Başkan Vekili ve Toç Bir-Sen Genel Başkanı Günay Kaya, böyle bir toplantının gerçekleşmesinden 
duyduğu memnuniyeti dile getirdi. İnsanların sağlık ve bilimsel açıdan helal ve harama daima dik-
kat etmesi gerektiğini belirten Genel Başkan Kaya, düzenledikleri konferansın insanların günlük 
yaşantılarında daima karşı karşıya kaldıkları bu hususun önemini idrak etmelerinde büyük katkı 
sağlayacağını belirtti. Kaya sözlerini şöyle sürdürdü: “Biz Toç Bir-Sen olarak helal gıda mevzusuna 
büyük önem veriyoruz. Bunun nedeni “insan ne yiyorsa odur.” Helal ve haram çizgisi nedeniyle 
Müslümanlar da her insanın yediğini yememelidir. Gıda biyolojik olarak yaşamın temelidir. Kur-an’ı 
Kerim’de açıkça “helalen tayyiben”  emrine binaen temiz ve helal gıdalarla beslenmek zorundayız. 
Günümüzdeki ne olduğu belli olmayan gıdalar pimi çekilmiş bomba gibidir. Hiç kimse evine böyle 
gıdalar götürerek sevdiklerinin üzerine bomba atmaz. Bu sebeple yediğimiz, içtiğimiz, giydiğimiz 
yani kısacası kullandığımız her ürüne dikkat etmeliyiz” dedi.

Suriyelilere Yardım Etmeye Hiçbir Şey Engel Değil
31 Aralık 2013

Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, Suriyeli vatandaşlara yönelik yardım kampanyası 
genelgesi kapsamında Başbakanlık AFAD Koordinasyonunda, Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay‘ın 
Başkanlığındaki İnsani Yardım Değerlendirme Toplantısı’na katıldı.

Toplantıda Suriye’nin içinde bulunduğu içler acısı kötü durumuna vurgu yapan Gündoğdu, Türkiye 
olarak dünyanın neresinde bir mazlum varsa yardım etmeye gayret ettiklerini belirtti ve Suriye'de 
çocukların öldüğüne dikkat çekti. Suriye'de çocukların açlıktan ve soğuktan öldüğünü dile getiren 
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Gündoğdu, Geçen yıl Memur-Sen'in de içinde bulunduğu 'Bir mama, bir bez' , 'Bir ekmek, bir batta-
niye' kampanyalarının yeniden başlatılması gerektiğini belirtti. Onlar için yardım, bizim için yeniden 
diriliş olacaktır diyen Gündoğdu, "Yardım kampanyasını bir an önce başlatmamız gerekir. Bu konu-
da geç kaldığımızı düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Yeni Yetimlerin Olmaması İçin Her Türlü Darbenin Karşısında Olunmalı
01 Ocak 2014

Memur-Sen Genel başkanı Ahmet Gündoğdu, Yeni yetimlerin oluşmaması için dünyanın neresinde 
olursa olsun her türlü darbenin karşısında durulması gerektiğini söyledi.

Dünyada 47 ülkede, Türkiye'de 55 şehirde 34 bin yetime destek olan İnsan Hakları ve Hizmet Der-
neği’nin (İHH) tarafından, "Yetim ve Suriye" temalı bir toplantı düzenlendi. Toplantıya, Memur-Sen 
Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, İHH Yönetim Kurulu üyesi Durmuş Aydın, İHH Ankara Şube Baş-
kanı Mustafa Sinan, İHH üyeleri ve Ankara'daki yetimlere destek olan aileler katıldı.

Toplantıda Gündoğdu, yetim olmanın insanın kendi iradesiyle olmadığını belirterek, dünyada ya-
şanan felaketlerin, batı medeniyetinin öldürmeyi geçim kaynağı olarak gören yapısının daha fazla 
çocukların yetim kalmasına yol açtığını söyledi. Yeni yetimlerin oluşmaması için dünyanın neresinde 
olursa olsun her türlü darbenin karşısında durulması gerektiğinin altını çizdi.

 

Suriye İçin Başlatılan ‘Sana İhtiyacım Var’ Yardım Kampanyasına  
Tam Destek Vereceğiz
22 Ocak 2014

Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu,  komşu Suriye halkı için başlatılan "Sana İhtiyacım 
Var" kampanyasına halkımızın tamamının sahip çıkması gerektiğini  söyledi. Gündoğdu, bu kam-
panyanın sadece bir yardım kampanyası olarak görülmemesine dikkat çekerek şöyle konuştu; "Bu-
gün başlatılan kampanya aynı  zamanda komşuluk hukukunun bir gereği olarak görülmeli. Ka-
dirşinas halkımız her akşam aç uyuyan ve soğuktan donarak ölen Suriyeli kardeşlerimizin umudu 
olduğunu unutmamalıdır."  

Suriye'de, başta çocuklar olmak üzere kadın, yaşlı ve hastaların hayata tutunabilmeleri için Me-
mur-Sen'in de aralarında yer aldığı Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD),-
Türk Kızılayı, Hak-İş, Diyanet Vakfı ve Anadolu Ajansı gibi kurum ve sivil toplum örgütleri,  İnsani 
Yardım Platformu çatısı altında  "Sana İhtiyacım Var" yardım kampanyası başlattı. Kampanya İstan-
bul Haliç Kongre Merkezi'nde bir basın toplantısıyla kamuoyuna duyuruldu.  Toplantıda konuşan 
Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, kampanyanın insan ve ümmet olma sorumluğunun 
bir yansıması olacağını dile getirdi. Memur-Sen'in kuruluşundan bugüne kadar dünyanın neresinde 
olursa olsun mazlum ve mağdurların yaralarının sarılmasında öncü olduğunu kaydetti. Gündoğdu, 
İslam medeniyetinin yaşatmayı esas aldığını belirterek, "Bugün sadece Suriye için değil, mazlum ve 
mağdur kim varsa ona yardım elinin uzanması için çok daha güçlü bir şekilde haykırmamız gereki-
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yor. Bizim medeniyetimiz yaşatmayı esas alan bir medeniyettir. Böyle bir medeniyetin temsilcileri 
olarak 'Sana İhtiyacım Var' kampanyasına daha çok sahip çıkmalıyız. Çünkü hemen yanı başımızda 
her gece aç uyuyan, soğuktan donarak hayatını kaybeden insanlar varken; yaşananlara seyirci kal-
mamız ve susmamız doğru değildir. 'Çocuklar uyurken susmalıyız ama öldürülürken asla susmama-
lıyız.' şeklinde konuştu.

Suriye’de Donarak Ölen Çocuklara Kayıtsız Kalınamaz
23 Ocak 2014

Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, Suriye'de yaşanan iç savaş nedeniyle mağdur olan 
binlerce insanın ve soğuktan donarak ölen çocuklara kayıtsız kalınamayacağını söyledi. Gündoğdu, 
Pakistan,  Suriye, Mısır, Myanmar, Filipinler ve Arakan olmak üzere dünyanın dört bir yanına yardım 
kuruluşları aracılığıyla yardım eli uzatmaya çalıştıklarının altını çizdi.

Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, TRT Haber'de yayınlanan 'Gündem Özel' programının 
canlı yayın konuğu oldu. Genel Başkan Gündoğdu, Memur-Sen'in yapmış olduğu faaliyetler hakkın-
da açıklamalarda bulundu. Gündoğdu, 17 Aralık operasyonunun yüzde 100 küresel bir operasyon 
olduğunu söyledi. Türkiye'nin yakaladığı siyasi istikrar ve ekonomik büyümeden rahatsız olanların 
bir operasyonu olduğunun altını çizen Gündoğdu,  şöyle konuştu" Türkiye’nin son 10 yılda içeride 
demokrasisini genişletmekte, dışarıda karizmasını artırmakta. One  Minute’le, 27 Nisan e-muhtıra-
sına karşı dik duruşla, 3. Köprü, 3. Havalimanı, Marmaray tüneller ve ekonomiyi iyi yolda yürüterek 
artık dünyayı rahatsız etmeye başladı. Kimi sorusunu sorduğumuzda Siyonistleri, emperyalistleri, 
Türkiye'nin küresel bir lider olmasını hazmedemeyenleri rahatsız ettiği çok açık. Bu operasyonun 
hedefinde Başbakan oturtulmuş ama, Başbakan üzerinden Türkiye var. Bunun küresel operasyonun 
Türkiye içerisinde iki ayağı var. Bir,  tarafta paralel devlet ya da bilerek ya da bilmeden bu küresel 
operasyona destek olan bir yapılanma iddiası var. Bir de yolsuzluk iddiası var.  Paralel bir yapılan-
ma varsa üzerine gidilmeli. Cemaatler parti kurabilir, partileri destekleyebilir, başka partiye destek 
olabilirler, yetiştirdikleri adamları önerebilirler ama gönülleri İslam’a hizmetle fethetmiş olan ce-
maatlerin devletin gücüne ortak olmak gibi bir pozisyonda görüntü vermeleri bile Türkiye’ye zarar 
veriyor."

Zaman Suriye’deki Kardeşlerimizin Acılarına Ortak Olma Zamanı
24 Ocak 2014

Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, Suriye'de yaşanan iç savaş nedeniyle milyonlarca 
insanın mağdur olduğunu, çocukların açlıktan ve soğuktan öldüğünü söyledi. Gündoğdu, ‘Zaman 
Suriye'deki kardeşlerimizin acılarına ortak olma zamanıdır’ diyerek başlatılan ‘Sana İhtiyacım Var’ 
kampanyasına destek istedi.

Genel Başkan Ahmet Gündoğdu, Kanal A’da yayınlanan 'Haber Merkezi' programının canlı yayın 
konuğu oldu. Gündoğdu, Memur-Sen'in de aralarında bulunduğu sivil toplum kuruluşları tarafından 
başlatılan 'Sana İhtiyacım Var' kampanyasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
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Gündoğdu, Suriye'de yaşanan insanlık dramına Batı seyirci kaldığını söyledi. Gündoğdu, " Komşu-
muz Suriye'de bir vahşet yaşanıyor. Zalim Esad, milyonlarca insanı evinden barkından etti. Yüz bin-
lerce insan da açlık ve soğukla mücadele ediyor. Suriyeli kardeşlerimizin dramının sona erdirilmesi 
için sivil toplum örgütleri olarak harekete geçtik. Memur-Sen olarak bu kampanyayı sonuna kadar 
destekliyoruz. Daha önce de birçok yardım kampanyası başlatmıştık. Bu kadirşinas millet dünyanın 
neresinde  olursa olsun yetimlerin, mazlumların ve mağdurların ümidi olmuştur. Bu kampanyayla bir 
kez daha bu kadirşinaslığı göstereceğinden eminim" dedi.

Memur-Sen’den Suriye’ye Yardım
05 Mart 2014

"Sana İhtiyacım Var" kampanyası kapsamında Memur-Sen, İHH'ya 600.000 TL yardımda bulundu. 

Suriye halkı için başlatılan “Sana İhtiyacım Var” kampanyası kapsamında Memur-Sen Genel Merke-
zinde Basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya Memur-Sen Konfederasyonu ile bağlı sendika Genel 
Başkanları ve İHH yöneticileri katıldı. Toplantı sonunda Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğ-
du, 600.000 TL'lik çeki İHH Ankara Temsilcisi Mustafa Sinan'a teslim etti. 

Toplantı esnasında konuşan Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, "Esed güçleri  tarafından 
atılan varil bombalarından canlarını kurtarmak için kaçan Suriyelilerin sayısı gün geçtikçe artıyor. 
Bölgede yaşayan, hayatlarını yardımlarla ancak devam ettirebilen Suriyelilerin büyük kısmı evlerini 
terk etmemek için direnirken evlerine varil bombaları isabet eden Suriyelilerin kamplara sığınmak-
tan başka çaresi kalmıyor. Her geçen gün insani dramın daha da arttığı, çoğu kadın ve çocuk olmak 
üzere yaklaşık 150 bin kişi hayatını kaybetti, 6 milyon 500 bin kişi ülkesini terk etti.  Ölenlerden 71 

bini masum sivil… 71 bin sivilden 7 bin 626'sı çocuk, 5 bin 70'i kadın… " dedi.

"Durum bu kadar kötü iken sessiz sedasız oturup bekleyemeyiz" diyen Başkan Gündoğdu, "Masum 
Suriyelilerin hayatta kalması için dün olduğu gibi bugün de sorumluluk alarak üzerimize düşen 
görevi yerine getiriyoruz. Suriye'de din adamları, yaşanan sıkıntıdan dolayı yiyecek bulamayan yok-
sullara eşek, köpek ve kedi eti yeme fetvası verdi. Esed rejim güçleri tarafından kuşatılan Şam-Beyt 
Sahım köyünde yaşayan bir kadının feryadı ise halen yankılanıyor. Batı'dan umudunu kesen Suriyeli 
bacımız bu sefer insani örgütlere seslenmek yerine hayvan hakları örgütlerine seslenerek 'bizi insan 
olarak görmüyorsanız, bari hayvan olarak görün' demişti. Bu ne büyük bir utanç, ne büyük bir acı? 
Biz bu sese kulağımızı tıkayamayız. Bu ses Batı'dan değil ama mazlumların sesi Memur-Sen ailesin-
den ve onurlu milletimizden karşılık buldu" şeklinde konuştu.

Memur-Sen’den Somalili Yetimlere Ziyaret
06  Nisan 2014

İHH yetkilileriyle Somali'ye giden Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Esen, yetim-
lerle buluştu, hayır kurumlarımız tarafından yapılan hizmetleri yerinde inceledi.

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Esen İHH yetkilileri ile birlikte Somali'ye gitti.
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Esen, İHH gönüldaşlarıyla güvenlik nedeniyle zırhlı araçlar eşliğinde gittiği Somali’nin başkenti Mo-
gadişu’da incelemelerde bulundu, yetimlerle bir araya geldi. İHH tarafından Somali’nin başkenti 
Mogadişu’da yaptırılan ülkenin en büyük yetim barınma merkezi olan Anadolu Eğitim Merkezi’ni 
ziyaret eden Esen, çocuklarla sohbet etti. Okul binası, idari bilimler binası, Kur’an kursu, yatakhane 
binası, spor salonu, cami, sağlık binası ve yemekhanenin bulunduğu Merkez hakkında yetkililerden 
bilgi alan Esen, "Eğitim olanaklarının son derece kısıtlı olduğu Somali'ye Anadolu Eğitim Merke-
zi'nin kazandırılmış olduğunu görmek beni çok mutlu etti. Toplam 10 bin metrekare alan üzerine 
inşa edilen eğitim merkezinde aynı anda 400 öğrenci yatılı olarak kalabildiğini öğrenmem ise yar-
dım kuruluşlarımızın ne kadar büyük hizmetlere imza atarak bizi en iyi şekilde temsil ettiklerini gör-
memi sağladı. Allah tüm yardımseverlerden ve bu büyük hizmetleri yapanlardan razı olsun" dedi.

 

Memur-Sen’den Soma, Bosna ve Orta Afrika İçin Yardım Kampanyası
19 Mayıs 2014

Türkiye'nin en büyük emek hareketi Memur-Sen, Soma'da yaşanan maden faciası, Bosna Hersek'te-
ki sel felaketi ve Müslümanlara yönelik saldırıların arttığı Orta Afrika Cumhuriyeti için yardım kam-
panyası başlatıyor.  

Acıların paylaşılıp yaraların sarılması için başlatılacak kampanya hakkında açıklamalarda bulunan 
Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, "Suriyeli kardeşlerimizin üzerinden elimizi çekmeden 
Bosnalı kardeşlerimize el uzatarak, Orta Afrikalı mazlumların yanında durarak evimiz Soma'ya sa-
hip çıkmalıyız. Biz Bosna’ya sırtımızı dönemeyiz. Orta Afrika Cumhuriyeti'nden bize ne diyemeyiz. 
Soma'daki mağdurlarımıza gözlerimizi kapatamayız" dedi.

Gündoğdu tarafından yapılan yazılı açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi: "Soma'da yaşanan 
facia yüreklerimizi dağlıyor, yükselen feryat acımızı bir kat daha artırıyor. Bosna Hersek'te aşırı ya-
ğışlar nedeniyle nehirlerin taşması sonucu meydana gelen selin bilançosu her geçen saatte artmaya 
devam ediyor. Orta Afrika'da insani krizler derinleşerek sürüyor. Soma'da yaşanan elim facianın 
yaralarını sarmak, Bosna Hersek'te meydana gelen seller sonrası, evi sular altında kalan binlerce 
kardeşimizin sorunlarına çare olmak, Orta Afrika Cumhuriyeti'nde yaşanan dramı hafifletmek için 
yardım kampanyası başlatıyoruz."

Soma, Bosna Hersek ve Orta Afrika Cumhuriyeti’ne Yardım Eli
17 Haziran 2014

Soma'da yaşanan maden faciası, Bosna Hersek'teki sel felaketi ve Müslümanlara yönelik saldırıların 
arttığı Orta Afrika Cumhuriyeti'ne Memur-Sen'den yardım yapıldı.

Memur-Sen yetkilileri Soma'ya 301 bin TL, Orta Afrika Cumhuriyeti'ne 110 bin TL, Bosna Hersek'e ise 
ulaştırılmak üzere yetkililere 110 bin TL'lik çeki teslim etti.

Soma ve Orta Afrika Cumhuriyeti'ne gönderilmek üzere toplanan yardım AFAD yetkililerine verildi. 
Bosna Hersek'teki kardeşlerimize ulaştırılmak üzere toplanan para ise İHH'lı yetkililere teslim edildi.

Sosyal Yardımlaşma Faaliyetleri
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Telafer İçin Büyük Yardım Kampanyası
20 Haziran 2014

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Esen, Türk Kızılay’ı tarafından “Telafer’e El 
Uzat” sloganı ile başlatılan yardım kampanyası programında konuştu. Kampanyayı Memur-Sen ai-
lesi olarak desteklediklerini belirten Esen, “Türk, Kürt ve Arap ayrımı yapmadan mazlum, mağdur 
ve muhtaç kim olursa olsun yanında yer almalıyız” dedi.

Türk Kızılayı, Memur-Sen ve Türk-İş’in destekleriyle, Irak’ta evlerinden ayrılmak zorunda kalanlara 
ulaştırılmak üzere “Telafer’e El Uzat” sloganıyla yardım kampanyası başlattı. Kampanya kapsamın-
da gıda kolisi, battaniye, mutfak seti, yatak ve diğer malzemelerin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması 
hedefleniyor.

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Esen, küresel emperyalizm tarafından Orta-
doğu’da açılan yaraların her geçen gün daha da derinleştiğini söyledi. Esen, “Bu yaraları sarmak 
için el birliği ile hareket etmeliyiz. Müslümanlar arasında kopan köprülerin yeniden inşa edilmesini 
sağlamalıyız” diye konuştu.  

Memur-Sen’den Telafer’e 100 Bin TL Yardım
02 Temmuz 2014

Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, Türk Kızılayı tarafından “Telafer'e El Uzat” sloganıyla 
başlatılan yardım kampanyası kapsamında 100 bin liralık nakdi yardımı, Türk Kızılayı Genel Başkanı 
Ahmet Lütfi Akar'a takdim etti.

Irak’ta yaşanan çatışmalar sonrası evlerini terk etmek zorunda kalan yüz binlerce insana yardım 
elini uzatan ve ‘Telafer’e El Uzat’ sloganıyla bir kampanya başlatan Türk Kızılayı’na Memur-Sen 100 
bin TL’lik yardım yaptı. 

Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, yaşanan zulümlerin son bulması için ayrımcılık yapıl-
madan insan haklarından yana olan kurum, kuruluş ve şahıslara birlik olma çağrısı yaptı. Gündoğdu, 
“Buradan milletimize ve teşkilatıma çağrıda bulunuyorum, bu kampanyaya destek olalım” dedi. 
Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, dünyanın birçok yerinde zulümlerin olduğuna dikkat 
çekerek, “Keşke dünyanın hiçbir yerinde felaket olmasa da bizde yardım etmek zorunda kalmasak. 
Bir taraftan bu yarları sararken, dini ırkı, cinsiyeti, rengi ne olursa olsun, insan haklarından yana olan 
kurum kuruluş ve şahısların birleşme zamanıdır. Telafer’den önce Bosna ve Orta Afrika Cumhuriye-
tinde felaketler vardı. 

Ülkemizde Soma’da maden faciası yaşadık. Öncesinde Suriye’de çocuklar açlıktan ölüyordu. Myan-
mar, Doğu Türkistan ve Somali’de acı olaylar halen devam ediyor. Yardımlara öncülük yapmak güzel 
ama felaketlerin en azından ideolojik, siyasi felaketlerin dışında önlenmesi bir daha yaşanmaması 
için devletlerin, insan hakları örgütlerinin artık üç maymunu oynamaktan vazgeçmesi lazım” dedi.

Sosyal Yardımlaşma Faaliyetleri
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Kardeşlik ve Dayanışma Seferberliği Başlattık
10 Eylül 2014

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, dayanışma ve kardeşlik seferber-
liği başlattıklarını ifade ederek, “Müslüman bir toplumda kimsesiz hiçbir bir çocuk kalmamalıdır. 
Bu anlayışla yetimlere sahip çıkmak için harekete geçtik. Türkiye’de ve dünyada annesini, babasını 
kaybetmiş çocukların eğitim, sağlık, gıda, kıyafet, barınma gibi temel ihtiyaçlarının karşılanması için 
‘Her Sınıfın Bir Yetim Kardeşi Var’ Projesine paydaş olduk. Hedefimiz, 50 bin yetim çocuğa sahip 
çıkmak” dedi.

Gündoğdu, İHH Başkanı Bülent Yıldırım ile birlikte Memur-Sen Genel Merkezi Mehmet Akif İnan 
Toplantı Salonu’nda, ‘Her Sınıfın Bir Yetim Kardeşi Var’  kampanyasına ilişkin bir basın toplantısı dü-
zenledi. Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen ailesi olarak, ülkemizdeki ve dünyadaki sosyal ve toplumsal 
gelişmelere karşı duyarlı bir sivil toplum örgütü olduklarını belirten Gündoğdu, “Faydalı işlere ya 
doğrudan katılıp paydaş oluyoruz ya da İHH gibi sivil toplum kuruluşlarına destek veriyoruz. Ama-
cımız bütün dünya insanlarına kucak açmak; insanımızın ve insanlığın mutluluğuna katkı yapmaktır” 
şeklinde konuştu.

Evladını Anneden Ayırmak En Büyük İşkencedir
15 Eylül 2014

PKK tarafından, çocukları alı konulan ailelerin Ankara Abdi İpekçi Parkı’nda yaptığı oturma eyle-
minde konuşan Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Esen, bir evladı annesinden 
ayırmanın, o anneye yapılabilecek en büyük işkence olduğunu söyledi. Esen, Selahattin Demirtaş’ın 
annelerin feryadına kulak vermesi gerektiğini de dile getirdi.

Çocukları, PKK terör örgütü tarafından alıkonulan aileler, iki ayı aşkın süredir Diyarbakır'da sür-
dürdükleri oturma eylemini Ankara’ya taşıdı. Acılı aileler Abdi İpekçi Parkı'nda bir araya gelerek, 
seslerini duyurmak istedi. Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Esen, Abdi İpekçi 
Parkı’nda eylem yapan ailelerle bir araya gelerek, acılarına ortak oldu. Esen, burada yaptığı konuş-
mada, acılı annelerin feryatlarının 119 gündür yürekleri yaktığını, bir evladı annesinden ayırmanın, o 
anneye yapılabilecek en büyük işkence olduğunu ifade etti.

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Esen, özgürlükten, insan haklarından, eşit yurttaşlıktan bah-
seden bazı siyasi partilerin, sivil toplum örgütlerinin ve sendikaların bu acı, feryadı görmek iste-
mediğini ya da gördüğü halde sessiz kaldığını vurguladı. Esen, annelerin herhangi bir siyasi parti 
mensubu olmadığının altını çizerek, “Bu anneler, herhangi bir örgütün, sendikanın, sivil toplum ör-
gütlerinin de mensubu değil. Annelerin siyasi, ideolojik talepleri de yoktur. Tek istekleri var, o da 
çocuklarına kavuşmak, çocuklarına dokunmak, çocuklarıyla uyumak. Bu annelerin feryadını duyalım 
ve elimizden geldiğince destek olalım" dedi.
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Memur-Sen’in Kurban Yardımları Sınırların Ötesine Uzandı
10 Ekim 2014

Memur-Sen Konfederasyonu, bu yıl İHH işbirliği ile kurban yardımlarını Balkanlar’a ulaştırdı. Koso-
va’nın Prizren ve Mamuşa bölgelerinde kesimi yapılan kurbanlıklar, ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.

Memur-Sen, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da dünya mazlumlarını unutmadı. Bu Kurban 
Bayramı’nda da yurt içinde ve yurt dışında yardım kampanyaları düzenleyen Memur-Sen sınırların 
ötesindeki ihtiyaç sahiplerine elini uzattı. Geçtiğimiz yıl Kazakistan, Arakan ve Bangladeşli Müs-
lümanlara kurban yardımında bulunan Memur-Sen bu yıl da Kosova’ya kurban yardımı götürdü. 
Memur-Sen ve İHH’nın işbirliğiyle Kosova’da gerçekleştirilen kurbanlıkların kesim ve dağıtımına, 
Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı ve Enerji-Bir-Sen Genel Başkanı Hacı Bayram Tonbul ve SGK 
Yönetim Kurulu Üyesi Halit Ortaköy katıldı. Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı ve Enerji-Bir-Sen 
Genel Başkanı Hacı Bayram Tonbul, bayramın sevgi, kaynaşma, paylaşma ve kardeşlik günleri ol-
duğunu söyledi. Memur-Sen’in her yıl dünyanın değişik yerlerindeki ihtiyaç sahiplerine kurban yar-
dımında bulunduğunu hatırlatan Tonbul, “Bu Kurban Bayramı’nda da Memur-Sen olarak Balkan-
lar’daki Müslüman kardeşlerimize kurban yardımında bulunduk. Geçen yıl Kazakistan, Arakan ve 
Bangladeş'te ihtiyaç sahiplerine kurbanlarımızı ulaştırmıştık. Bu yıl da Kosova'daki ihtiyaç sahibi 
kardeşlerimize yardım elini uzattık. Kosova’nın Prizren şehrinde bulunan Bayraklı Camii’nde bayram 
namazını kıldık. Daha sonra kurbanlarımızın kesimini yaparak dağıtımını gerçekleştirdik. Paylaşma-
nın ve kardeşliğin hazzını yaşadık ”dedi.

Kurban dağıtımının ardından Prizren’de bulunan Şehitlik ve Murat Hüdavendigar Türbesini ziyaret 
eden Tonbul, burada şehitlere dua etti. Kosova’nın da içinde yer aldığı Balkan Coğrafyasının, Os-
manlı’nın ön bahçesi olduğunu söyleyen Tonbul, “Balkanlar ecdadımız Osmanlı’nın ön bahçesiydi. 
Bizler de bugün Balkanlar’a aynı değeri vermeliyiz. Buradaki kardeşlerimize arkamızı dönemeyiz’’ 
diye konuştu.

Kobani’den Gelenlere 7 Bin Battaniye Yardımı Yola Çıktı
17 Ekim 2014

Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, Kobani'den (Ayn El-Arab) Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine 
gelenlere 7 bin 100 battaniye ve 3 bin yatakla taşıyan yardım Tır’larının, bugün yola çıktığını bildirdi.

Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, AA Muhabiri İlkay Güder’e yaptığı açıklamada, dün-
yanın neresinde olursa olsun tüm mazlumların her zaman yanında olduklarını belirtti.

"Kobani'den Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine gelenlere 7 bin 100 battaniye ve 3 bin yatakla taşıyan yar-
dım Tır’larımız bugün yola çıktı" diyen Gündoğdu, battaniye Tır’ının Urfa'ya hareket ettiğini ve Su-
ruç'ta dağıtımının yapılacağını açıkladı. 

Gündoğdu, birkaç günde de 3 bin yatağı taşıyan Tır’ların hareket edeceğini bildirdi. Memur-Sen 
Urfa İl temsilciliği, Gaziantep, Van, Bitlis, Hakkari ve Diyarbakır'daki genel merkezlerinin Kobani'den 
ilk gün gelenlere yardım ettiklerini kaydeden Gündoğdu, şunları söyledi: “Kardeşlik sınır tanımaz, 
ten rengine bakmaz, mazlumun kimliğini sormaz sloganlarıyla kardeşlerimize sahip çıkmaya devam 
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ediyoruz. Genel Başkanlarımızla toplantı yaparak, anında kararı aldık. Şu anda dağıtılanlar, gön-
derilenler ve verdiğimiz yatak siparişiyle birlikte 300 bin liralık kaynağı Memur-Sen ve 11 sendika 
genel başkanıyla kararlaştırdık. Türkiye geneli bir kampanya yapıp da bekleme durumu olmadığı 
için durumun aciliyetinden dolayı bu kararı aldık. Bir elimizi Gazzeli kardeşlerimize, ikinci elimizi de 
Suriye'den ülkemize göç eden tüm mazlumlara uzatmalıyız. Kış yaklaşıyor, yatak ve battaniyeye ön-
celik vermeliyiz. Duyarlı örgütlerin bu yardımları yapabilmesi için hassasiyetini koruması ve devam 
ettirmesi lazım.”

Gündoğdu, Kobani'den, Suriye'den ya da başka ülkeden Türkiye'ye sığınan insanların kimliğine, 
inancına ve ırkına bakmaksızın sadece insan oldukları için yaklaşılması gerektiğini dile getirdi.

Son günlerde yaşanan olaylarda özellikle bir partinin ve onun yandaşlarının Suriye'den Türkiye'ye 
sığınanların gelişine ilgi göstermediklerine dikkati çeken Gündoğdu, “Cumhurbaşkanlığı seçim sü-
recinde anamuhalefet partisinden daha demokrat bir görüntü çizen, Türkiye partisi olmak için baya 
mesafe kateden bir partinin; diğer tarafta Kürtçülük üzerinden Kürtleri de boğan, Kürtlerin malına, 
canına, namusuna da tecavüz edilmesine bir şekilde basiretsizliğiyle vesile olan bir tablo görüyo-
ruz” değerlendirmesinde bulundu.

“Burada 'çözüm süreci başarıya ulaşırsa biz, ekmeksiz kalırız' hastalığı var" ifadesini kullanan Gün-
doğdu, “Ben milletimize çağrıda bulunuyorum, 75 milyon Kürdüyle Türküyle kardeşiz. Yüzüne mas-
ke takıp vurup, kıranlar, terörden medet umanlar asla kardeşimiz değildir, kardeş olamazlar. Mas-
kelilerle birlikte aynı eylemde bulunarak sokakta çözüm arayışına girmesi bu milletin kabul edeceği 
bir şey değil” diye konuştu.

 

Gündoğdu, Yetim Buluşmasına Katıldı
18 Ekim 2014

İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından organize edilen, dünyanın farklı ülkelerinde "Sponsor Aile Sis-
temi" ile desteklenen yetimler, 6. Uluslararası Çocuk Buluşması’nda bir araya geldi. Programda ko-
nuşan Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, “Yetimler, ana babası ölünce değil, onlara bu 
ümmet sahip çıkmadığı zaman yetim kalırlar” dedi.

İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından organize edilen, dünyanın farklı ülkelerinde "Sponsor Aile Sis-
temi" ile destelenen yetimleri bir araya getiren 6. Uluslararası Çocuk Buluşması Memur-Sen Ge-
nel Başkanı Ahmet Gündoğdu’nun katılımı ile İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu’nda gerçekleşti. 
Programda konuşma yapan Gündoğdu, “Yetimler, ana babası ölünce değil, onlara bu ümmet sahip 
çıkmadığı zaman yetim kalırlar” diye konuştu. Dünya yetimlerini bir araya getirenleri kutlayan Gün-
doğdu, yetim çocuklarla birlikte olmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek, “Hizmetin en güzeli, 
en zor durumda olanın yanında olmaktır. En zor durumda olan, yardıma ihtiyacı olan hiç şüphesiz ki 
anne ve babasız çocuklarımızdır. Yetimlerimiz bize Allah resulünün emaneti. Emanet edenin yüceli-
ği, emaneti koruma sorumluluğumuzu berberinde getiriyor” şeklinde konuştu.

Sosyal Yardımlaşma Faaliyetleri
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Memur-Sen’in “Kardeşlik Tır’ı” Şanlıurfa’ya Ulaştı
18 Ekim 2014

Memur Sen tarafından Kobani’den (Ayn El Arab) Türkiye'ye gelenlere dağıtılması için gönderilen 
7 bin 100 battaniye ve 3 bin yatak Suriyeli Kürtlere dağıtılmak üzere Şanlıurfa İnsani Yardım Plat-
formu'na teslim edildi. Burada konuşan Memur Sen Genel Başkan Yardımcısı Tonbul, “Memur Sen 
olduğu müddetçe de her zaman mazlumun yanındayız” dedi.

Memur-Sen tarafından “Kardeşlik Tır’ı” sloganıyla Kobani'den (Ayn El-Arab) Türkiye'ye gelenlere 
dağıtılması için gönderilen 7 bin 100 battaniye ve 3 bin yatak, Suriyeli Kürtlere dağıtılmak üzere 
Şanlıurfa İnsani Yardım Platformu'na teslim edildi.

 

Memur-Sen Habeşistan’da Beş Su Kuyusu Açıyor
04 Ocak 2015

Habeşistanlı öğrenciler ve aileleri ile bir araya gelen Memur-Sen Genel Başkanı Gündoğdu, Me-
mur-Sen olarak Habeşistan’da 5 su kuyusu açma kararı aldıklarını belirtti.

Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, “Uluslararası Öğrenci Buluşmaları” kapsamında Ha-
beşistan Kalkınma ve İşbirliği Derneği Ankara Temsilcisi Nizamudin Hussıen, Türkiye'de Yüksek Li-
sans ve Doktora yapan Habeşistanlı öğrenciler ve aileleri ile bir araya geldi. Toplantıya Memur-Sen 
Genel Başkan Vekili Günay Kaya, Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Esen ve Genç-
Memur-Sen üyeleri de katıldı.  

Memur-Sen ailesi olarak her zaman mazlumların yayında olduklarını vurgulayan Gündoğdu, “Dünya 
Müslümanları birçok yerde sıkıntı çekiyor. Gazze, Suriye, Mısır, Doğu Türkistan, Myanmar, Irak, Te-
lafer  ve Afrika’da kardeşlerimiz acı çekiyor. Sıkıntılarımızdan İttihadı İslam’ı kurarak kurtulacağız. 
Kardeşliğimizi sözde değil, özde kardeşliğe çevirmeliyiz” dedi.

Daha önce Habeşistan’da 2 su kuyusu açma sözü verdiklerini hatırlatan Gündoğdu, “Bugün bu sayı-
yı 5’e çıkarıyoruz. Paydaş kardeşlerimiz TİKA ve İHH ile görüşüp, Habeşistan’da en çok ihtiyaç olan 
bölgeye 5 su kuyusu açacağız. Kardeşlerimize can suyu olmak için çalışmalarımız sürecek. Sizinle 
birlikte çok faydalı işlere imza atacağımıza inanıyorum” diye konuştu.
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Yeni Anayasa, Sivilleşme, Demokratikleşme ve  
Çözüm Sürecine Katkılarımız

Konfederasyonumuza Bağlı 
Komisyonların Çalışmaları
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Memur-Sen Kadınlar Komisyonu Yeni Yönetimini Belirledi
28 Eylül 2011

Memur-Sen Konfederasyonu Kadınlar Komisyonu yeni yönetimi, Ankara TEDAŞ Toplantı salo-
nunda gerçekleştirilen seçimle belirlendi.

Memur-Sen’e bağlı sendikaların önerdiği kadın temsilcilerin katılımıyla gerçekleştirilen seçim 
sonucunda  Büro Memur-Sen Temsilcisi Arife Topçuoğlu Kadınlar Komisyonu Başkanı seçildi.

Memur-Sen Genel Teşkilatlanma Sekreteri ve Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş ve Me-
mur-Sen Genel Basın ve İletişim Sekreteri Halit Ortaköy’ün de hazır bulunduğu Memur-Sen  
Kadınlar Komisyonu Başkanlığı seçiminin ardından bir konuşma yapan Topçuoğlu, kendisini bu 
göreve getirmelerinden dolayı sendikaların temsilcilerine teşekkür ederek, başarılı çalışmalara 
birlikte imza atacaklarını söyledi.  

 

Topçuoğlu: Öğretmenlik, Yeniden Saygın Meslek Yapılmalıdır
24 Kasım 2011

Memur-Sen Kadınlar Komisyonu Başkanı Arife Topçuoğlu, Kadınlar Komisyonu Yönetim Kurulu 
üyeleriyle birlikte Seyranbağları Huzurevi’ni ziyaret ederek burada kalan öğretmenlerin günün 
kutladı. Topçuoğlu, öğretmenlere ve huzurevinde kalan yaşlılara çiçek ve Eğitim Bir-Sen’in öğ-
retmenlerin anılarını anlatan kitaplarından hediye etti.

 

Kadına Yönelik Şiddetin Toplumsal Etkileri Panelde Tartışıldı 
10 Mart 2012

Memur-Sen Kadınlar Komisyonu tarafından düzenlenen panelde, ‘İnsan Hakkı İhlali Olarak Ka-
dına Şiddet ve Toplumsal Etkileri” ele alındı. Moderatörlüğünü Doç. Dr. Erdinç Yazıcı’nın yaptığı 
panele konuşmacı olarak Merve Kavakçı İslam, Abdullah Abdulkadiroğlu, İlkim Öz Tan, Yadigar 
Gökalp ve Emel Anar konuşmacı olarak katıldı.

Kadınlara Yönelik Pozitif Ayrımcılık Hayata Geçirilmeli 
12 Mayıs 2012

Memur-Sen Kadınlar Komisyonu Başkanı Arife Topçuoğlu, kadına yönelik pozitif ayrımcılık 
hakkının her alanda gözlemlenebilir olmasını beklediklerini söyledi. Anneler Günü sebebiyle 
Memur-Sen Genel Merkezi’nde bir basın toplantısı düzenleyen Topçuoğlu, çalışan kadınların 
yaşadıkları sorunlara dikkat çekerken, şiddet gören kadınlara yönelik getirilen hakların artırıl-
ması gerektiğini ifade etti.
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Kadınlar Komisyonu, Çalışmalarını İftarda Değerlendirdi 
7 Ağustos 2012

Memur-Sen Kadınlar Komisyonu iftar programı, Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, 
Memur-Sen Genel Sekreteri Günay Kaya, Genel Mevzuat ve Toplu Sözleşme Sekreteri Hacı 
Bayram Tonbul’un katılımıyla yapıldı. Konfederasyona bağlı sendikaların Kadınlar Komisyonu 
başkanlarının katıldığı programda,  komisyon faaliyetleri ele alındı. Programda ayrıca bugüne 
kadar yapılan çalışmalar değerlendirilirken, bundan sonra hayata geçecek projeler üzerinde 
görüş alış verişinde bulunuldu.  

Kadınlar, Daha Fazla Söz Sahibi Olmalı 
21 Kasım 2012

Memur-Sen Afyonkarahisar Kadınlar Komisyonu’nun düzenlediği toplantıya katılan Memur-Sen 
Kadınlar Komisyonu Başkanı Arife Topçuoğlu, sendikal örgütlenmede kadınların daha fazla söz 
sahibi olması gerektiğini söyledi.  Kadına gerekli önemi vermeyen örgütlenmelerin bir yönünün 
eksik kalacağını söyleyen Topçuoğlu, “Günümüz dünyasının koşulları, kadının hayatın her ala-
nında söz sahibi olmasını zorunlu kılıyor” ifadelerini kullandı. Konfederasyonun faaliyetlerine 
Kadınlar Komisyonu olarak destek verdiklerini ifade eden Topçuoğlu,  “Kadın elinin değmesi 
gereken yerlerde, görev almaya hazırız. Bu yönüyle bir boşluk dolduracağımıza inanıyorum. 
Kadınlar sadece sendikal faaliyetlerde değil, yaşamın her alanında daha etkin olmalıdır” diye 
konuştu. 

Bütün Engeller Kaldırılmalı 
03 Aralık 2012

Memur-Sen Genel Merkezi  3 Aralık Engelliler Günü ile alakalı bir mesaj yayınladı:

Belirli bir gün veya haftalara sıkıştırılan günlerden biri de 3 Aralık Engelliler Günü’dür.  Me-
mur-Sen olarak şimdiye kadar sorunları ve çözümlerini belirli gün ve haftalara sıkıştırmadan 
gündeme taşıma ve çözme yönünde çalışmalar yaptık.

Memur-Sen, toplu görüşme ve toplu sözleşme sürecinde kamudaki engelli çalışanlarımızın so-
runlarını gündeme getirmiş, bu alanda kazanımlar elde etmiştir. Bakmakla yükümlü olduğu 
birinci derece engelli yakını olan kamu çalışanımız günlük bir saatlik bakım izni, nöbet yazılma-
ması ve servis kolaylığı elde ettiğimiz kazanımlardan bazılarıdır. Ayrıca, olumsuz hava şartların-
da engelli kamu çalışanlarının ulaşımda zorluk yaşayacağı günlerde mülki amirlere, engellilere 
yönelik idari izin verme yetkisi de Memur-Sen’in kazanımlarından biridir. 
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Genç Memur-Sen İlk Toplantısını Genel Merkez Yönetimiyle Yaptı 
27 Aralık 2012

Genç Memur-Sen yönetimi ve üyeleri, ilk istişaresini genel merkez yöneticilerinin de katıldığı 
etkinlikte yaptı. Programa Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu’nun yanı sıra Genel 
Başkan Yardımcıları Hacı Bayram Tonbul, Ahmet Kaytan ile SGK Yönetim Kurulu Üyesi Halit Or-
taköy katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Ahmet Gündoğdu, Memur-Sen tüzüğünde 
yapılan değişiklikten sonra Genç Memur-Sen’in kurulmasına karar verdiklerini söyledi. Kamu-
nun genç beyinlerinin Genç Memur-Sen çatısı altında bir araya gelerek önemli çalışmalara imza 
atacaklarını söyleyen Gündoğdu, bu beklentilerinin en kısa sürede gerçekleşeceğine olan inan-
cını dile getirdi. Gündoğdu, “Bir milletin geleceğinin teminatı olan gençlerin yanında yer almak 
ve onlara özgüven aşılamak için herkesin üzerine düşeni yapması gerekiyor. Bizler de Genç 
Memur-Sen oluşumuyla bu sorumluluğu yerine getirme çabasındayız” ifadelerini kullandı.

Kadını Yok Sayan Örgütler Başarı Sağlayamaz
12 Ocak 2013

Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, kadınları yok sayan bir anlayışın başarıyı düşün-
mesinin beyhude bir bekleyiş olduğunu vurgulayarak, “Erkekler, kadınlara en büyük desteği 
onlarla omuz omuza, yan yana yürüyerek verebilirler” dedi.

Memur-Sen Kadınlar Komisyonu, yeni yılda seminer ve eğitim programlarına başladı. Bu kap-
samda, Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erdinç Yazıcı ile Yazar Nurten Ceceli Alkan’ın 
konuşmacı olarak katıldığı Kadın Örgütlenmesinde Yeni Stratejiler’ konulu seminer düzenlendi.

Programın açılış konuşmasını yapan Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, kadınların 
sosyal hayatın her alanında söz sahibi olması gerektiğini vurguladı. Memur-Sen’in bu yönde 
yoğun çabalarının olduğunun altını çizen Gündoğdu, “Başta çalışma hayatı olmak üzere sosyal 
alanın her kademesinde kadınların söz sahibi olmasını istiyoruz.   Kadınların yok sayıldığı bir 
süreçte başarıyı düşünmek, beyhude bir bekleyiş olacaktır” dedi.

Gençlere Önem Vermeyen Toplumlar Gelişme Kaydedemez
24 Ocak 2013

Genç Memur-Sen tarafından düzenlenen ‘Medeniyet Davamız ve Gençlik’ konulu konferansa 
konuşmacı olarak katılan Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, gençliğe gereken öne-
mi vermeyen bir toplumun gerçek anlamda gelişme kaydedemeyeceğini vurguladı. Gündoğdu, 
“Gençlere önem vermeyen, onlara özgüven aşılamayan ve üretim yapabilmeleri için gereken 
imkânı sağlamayan toplumlar, hayatın hiçbir alanında gelişme kaydedemez” tespitini yaptı.

Gençliğin önemine dikkat çeken Gündoğdu, çağın gelişmelerini yakından takip eden, her alan-
da üretebilen ve bunu yaparken de değerlerinden taviz vermeyen bir nesil arzuladıklarını be-
lirtti. Genç Memur-Sen’in bu anlayıştan olan gençlerden oluştuğunu ifade eden Gündoğdu; 
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geleceği görebilen, merhametli ve cesur bir gençlikle Türkiye’nin lider ülke sürecini, hızlı bir 
şekilde tamamlayacağını vurguladı.  Memur-Sen’in Türkiye’nin hem demokrasi hem de toplum-
sal diğer alanlarda gelişme kat etmesi için üzerine düşen sorumluluğu yerine getirdiğine dik-
kat çeken Gündoğdu, bu kapsamda Genç Memur-Sen’i kurduklarını anlattı. Genç Memur-Sen 
ile bütün gençlere ulaşmayı hedeflendiklerini ifade eden Gündoğdu, bu amaç doğrultusunda 
bütün imkânlarını seferber etmeye hazır olduklarını söyledi. Gündoğdu şunları kaydetti: “Milli, 
manevi ve insani vasıflar ekseninde bir araya gelen, kültür ve medeniyet değerlerine sahip 
çıkan, onları geleceğe taşıyan bir gençlik idealimiz var. Kuruluşundan bu yana milletin hissiyatı-
nın tercümanlığını yapan, milletin değerleri için gözünü hiçbir şeyden sakınmayan Memur-Sen, 
geleceğin kurgulayıcıları gençlere gereken önemi veriyor. Gençlik için bütün imkânlarımızı se-
ferber edip, hiçbir fedakarlıktan geri durmayacağızı herkesin bilmesini istiyorum.”  

Memur-Sen Kadınlar Komisyonu, Eğitim Çalışmalarına Devam Ediyor
24 Ocak 2013

Memur-Sen Kadınlar Komisyonu, seminer ve eğitim programlarına devam ediyor. Komisyo-
nun bu haftaki konukları Memur-Sen Genel Başkan Vekili Günay Kaya, Gazeteci Şahin Ali Şen 
ve Eğitim Uzmanı Servet Öztürk’tü. Programın açılış konuşmasını yapan Kadınlar Komisyonu 
Başkanı Berrin Kazancı, sendikal örgütlenmenin yanı sıra toplumsal hayatın her alanında başarı 
sağlayabilmek için kişilerin kendilerini yenilemeleri gerektiğini kaydetti. Kazancı “Bizler de bu 
bilinç doğrultusunda mutat hale getirdiğimiz eğitim ve seminer programlarına devam ediyo-
ruz. Her hafta alanında uzman isimleri ağırladığımız programların teveccüh görmesi, girişimi-
mizin ne kadar yerinde olduğunun göstergesi oldu” diye konuştu.  

Genç Memur-Sen, İDSB’nin 9. Gençlik Buluşmasına Katıldı
01 Şubat 2013

Genç Memur-Sen Başkanı Eyüp Beyhan, İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği (İDSB) 
tarafından bu yıl dokuzuncusu düzenlenen Gençlik Buluşması’na katıldı. KKTC Yakın Doğu Üni-
versitesi’nde yapılan programa, 40 ülkeden 200 sivil toplum kuruluşu temsilcisi davet edildi.  

İslam dünyası ve gençliğin sorunlarının ele alındığı toplantıda, Kıbrıs gençliğinin sorunları için 
özel bir oturum gerçekleştirildi. Burada konuşan Beyhan, gençliğin karşı karşıya kaldığı sorun-
ları dile getirerek, çözüm önerilerini paylaştı. Müzakereler sonucunda Kıbrıs gençliğiyle ilgili 
hazırlanan 11 maddelik sonuç bildirgesi yayınlandı.

Eyüp Beyhan, gençlik buluşması programından sonra KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, 
KKTC Başbakanı İrsen Küçük ve KKTC Meclis Başkanı Hasan Bozer’i ziyaret etti. Beyhan, Genç 
Memur-Sen’in vizyonunu, hedeflerini ve medeniyet tasavvurunu anlattı.
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Kadınlar Komisyonu'ndan Bir Mama, Bir Bez;  
Sadece Bir SMS Kampanyasına Destek
07 Mart 2012

Memur-Sen Kadınlar Komisyonu, Suriyeli kadın ve çocuklara yönelik ‘Bir Mama Bir Bez, Sadece 
Bir SMS’ adıyla yardım kampanyası başlattı. Konuyla ilgili olarak bir basın toplantısı düzenleyen 
Memur-Sen Kadınlar Komisyonu Başkanı Berrin Sevil Kazancı, savaşın en önde gelen mağdur-
larının her seferinde kadınlar ve çocuklar olduğunu belirterek, Kadınlar Günü arefesinde böyle 
bir kampanya başlattıklarını söyledi.

Genç Memur-Sen, İstiklal Marşı’nın  
Kabul Yıldönümü’nde 1. Meclis’i Ziyaret Etti
11 Mart 2013

Genç Memur-Sen Yönetim Kurulu, Üniversite ve Ortaöğretim Komisyonlarından oluşturduğu 
heyetle İstiklâl Marşı’nın kabulünün 92. Yıldönümünde 1. TBMM’yi ziyaret etti. İstiklâl Marşı’nın 
kabul edildiği manevi ortamın ve anın küçük bir canlandırmasının da yapıldığı ziyarette, İstiklâl 
Marşı’nın 10 kıtası Genç Memur-Sen Yönetim Kurulu üyelerinden Osman Doğan tarafından al-
kışlar eşliğinde ayakta okundu.

Şenver: Önceliğimiz Huzur Evi Değil, Huzurdur
21 Mart 2013

Emekli Memur-Sen Genel Başkanı Emin Şenver, dünya yaşlıları gününde ele alınması gereken 
konulardan birisinin ülkemiz yaşlılarının da gelişmiş ülke yaşlıları gibi emekliliklerinde kimseye 
muhtaç olmadan rahat ve huzurlu bir hayat sürdürecek gelire sahip olmalarının sağlanması 
olduğunu söyledi. 18-24 Mart Dünya Yaşlılar Haftası sebebiyle yazılı bir açıklama yapan Şenver, 
yaşlılarımızın, gençliklerinde ve çalışma hayatlarında bu ülkenin kalkınması için ter akıtan, fikir 
geliştiren, politika yapan, karar alan insanlar olduklarının unutulmaması gerektiğini kaydetti.  
Bu nedenle yaşlıların ülkemizin bu günlere gelmesindeki katkılarını hatırlama çağrısı yapan 
Şenver, “Emeklilerimizin maaşları, emekli olmalarıyla birlikte yarıya düşmektedir. Aile ve çocuk 
yardımı, banka promosyonu gibi ödeneklerden mahrum bırakılan emeklilerin genişleyen aile 
bağları giderlerini de artırmaktadır. Bir memur, emekli olunca işinden boşanırken eşinden bo-
şanmamaktadır.” dedi.

Genç Memur-Sen, Çanakkale Şehitlerini Unutmadı
22 Mart 2013

Memur-Sen Konfederasyonu bünyesinde kurulan Genç Memur-Sen üyeleri tarafından Çanak-
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kale Zaferi’nin 98. yılı nedeniyle Çanakkale şehitlerini anmak için zaferi anlatan tiyatro oyunu 
sahnelendi.

Milli Eğitim Bakanlığı Şura Salonu’nda Genç Memur-Sen üyeleri tarafından sahnelenen oyunu 
Memur-Sen Konfederasyonu Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, konfederasyona bağlı sendika-
ların başkanları ve yöneticileri, sendikaların üyeleri ve öğrenciler izledi. Türkiye’de ve dünya-
da hala medeniyet farkı ve medeniyet mücadelesinin devam ettiğini söyleyen Gündoğdu, “O 
bize kurtarıcı olarak yansıtılmaya çalışılan batı medeniyeti sömürmeyi, öldürmeyi, Filistin’de, 
Gazze’de, Suriye’de, Irak’ta, Çeçenistan’da, Doğu Türkistan’da hala devam ettiriyor, Arakan’da 
bunun yeni karelerinden birisi. Bizim medeniyetimiz bir insanın ölümünü kainatın ölümü, bir 
insanın kurtuluşunu kainatın kurtuluşu olarak görüyor. Şehitlerine ‘ölüler demeyin, onlar diridir’ 
diyen bir ilahi hüküm, onlara da sakın ha kul hakkıyla huzura gelmeyin çağrısını bir medeniyet 
davası olarak ortaya koyuyor, bizim de bunu önemsememizi istiyor” dedi.

Emekli Memur-Sen Yönetim Kurulu Toplandı
09 Nisan 2013

Emekli Memurlar Sendikası Yönetim Kurulu aylık olağan toplantısını yaptı.

Memur-Sen Genel merkezinde yapılan toplantıda, üye kaydının hızlandırılması, sendikanın tü-
zel kişilik kazanması için yapılacak çalışmalar, yönetim kurulu toplantılarının nasıl yapılacağı 
konuları ele alındı.

Üye kaydının hızlandırılması için yönetim kurulu üyelerinin ve mevcut üyelerin ülke genelinde 
tanıdıkları ve bulundukları illerde Emekli Memurlar Sendikası’nın temsilciliğini yapacak ve aktif 
olarak çalışıp üye kaydı yapabilecek kişilerin isim ve iletişim bilgilerini Mayıs ayı başında yapı-
lacak Yönetim Kurulu toplantısına getirmeleri kararlaştırıldı.

Bunun yanında Memur-Sen ilk yapılacak Memur-Sen toplantısında il başkanları ile Emekli Me-
mur-Sen’in il temsilciliğini yürütebilecek kişilerin isim ve iletişim bilgilerinin alınması da karar 
verildi.

Gündoğdu: Fikirsizlerle Kavga Etmenin Bir Anlamı Yok
22 Nisan 2013

Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, çözüm sürecine ilişkin, “Gittiğimiz her yerde fikri 
olan herkesle yüzde yüz anlaşıyoruz, yüzde seksen destek görüyoruz. Fikirsizlerle kavga etme-
nin bir anlamı yok” dedi. 

Gündoğdu, Genç-Memur-Sen tarafından Başkent Öğretmenevi’nde Kutlu Doğum Haftası çer-
çevesinde düzenlenen “Peygamber Efendimizin Evrensel Mesajı Işığında İnsan” konulu progra-
ma katılarak bir konuşma yaptı.
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Sonuna Kadar Çözüm Sürecine Öncülük Etmeye Devam Edeceğiz
10 Mayıs 2013

Memur-Sen Konfederasyonu Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, “Sonuna kadar çözüm sürecine 
öncülük etmeye devam edeceğiz” dedi.

Memur-Sen Kadın Komisyonu’nca İçkale Otel’de düzenlenen “Anneler Günü” ne özel “Anneler 
Ağlamasın” programında konuşan Gündoğdu, “Bir erkeği yetiştirenin bir kişiyi, bir kadını yetiş-
tirenin ise bir toplumu yetiştirmiş olacağını” söyledi.

Başörtüsü serbestliği konusuna değinen Gündoğdu, “Özgürlük İçin On Milyon İmza Kampan-
yası” yaptıklarını ve 12 milyon 300 bin imzayı hükümete teslim ettiklerini belirterek şunları 
söyledi:

“Yönetmeliklerin, iç tüzüklerin ayakkabı numarasını bile belirliyor. Bizim bu kampanyamız da 18 
Mart’tan beri sivil itaatsizliğe döndürdüğümüz bu çalışma, bu yönetmeliği tanımamaktır. Hü-
kümete çağrımız: Biz tanımadık rahat ettik, siz de tanımayın rahat edin. Aksi takdirde 12 milyon 
300 bin imza sizi rahatsız etmeye devam edecek” dedi.

Engellilerin Yönetici Olmasının Önü Açılmalı
11 Mayıs 2013

Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, “Engellilerin yönetici olmasının önü açılmalı, yö-
neticilikte onun birikimiyle ilgili liyakat aranmalı. Burada engellilerin idareciliğine bakışta bir 
engel var. Bu engelin, siyasetçiler ve bürokratlardan kalkması gerekiyor” dedi.

Gündoğdu, Memur-Sen Engelliler Komisyonunca Ankara Büyükşehir Belediyesi Konferans Sa-
lonu’nda düzenlenen Çalışan Engellilerin Sorunları Sempozyumu’na katıldı.

Engelliğe, doğum öncesi kalıtımsal sorunların, akraba evliliklerinin, kan uyuşmazlığının, hami-
lelikte yanlış ilaç kullanımının, doğum sırasındaki sıkıntıların, ateşli hastalıkların, ev, iş ve trafik 
kazalarının neden olabildiğini belirten Gündoğdu, “Bunların dışında ama bunlardan daha çok 
sıkıntı veren bir terör belası var. Terör, mal, can, akıl, nesil emniyetini tehdit ediyor. Suçlu suç-
suz, sivil asker, çocuk yaşlı, hiçbir ayrım gözetmiyor. Bütün bunlar da engelliğin çoğalmasına 
yol açan faktörler” diye konuştu.

Terörle mücadelenin devletin, güvenlik kuvvetlerinin işi olduğunu belirten Gündoğdu, şöyle 
devam etti:”Ancak terör eğilimi engelleme, bataklığı kurutmada her birimizin yapması gere-
kenler mutlaka var. Bunun için bütün vatandaşlarına eşit yaklaşan, hukuka, eğitimde, kalkınma-
da ‘öteki’ oluşturmadan adaleti eşit dağıtan bir hukuk devletine her zamankinden daha fazla 
ihtiyacımız var. Bu ülkede yaşayan her kesim bunu istemeli. İnsanlar, seçmediği ırkından dolayı 
birbirinden üstün olamaz.”
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19 Mayıs İstiklal Mücadelemizin Sembolüdür
19 Mayıs 2013

Genç Memur-Sen, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle yaptığı yazılı 
açıklamada: “19 Mayıs Cumhuriyet tarihimizin miladıdır. Milli mücadelenin başlama adımıdır. 19 
Mayıs istiklal mücadelemizin sembolüdür” ifadelerine yer verdi.

19 Mayıs Gençlik bayramında milli hafızamızda önemli bir yer tutan milli mücadele ruhunu ihya 
edecek bir içerikle kutlamasını önemsiyoruz.

Marjinal grupların 19 Mayıs’ta Ankara’nın çeşitli bölgelerinde yürüyüş yapmaları demokratik 
bir haktır. Genç Memur-Sen olarak her grubun bu ve benzeri haklarını şiddet kullanmadan, va-
tandaşların haklarına zarar vermeden kullanabilmelerinden yanayız. Ancak biz bu tür şeklî ve 
militer bir izlenim uyandıran kutlamaları faydasız ve gereksiz buluyoruz.

Bizlere bu cennet vatanı bırakan büyük Kurtuluş Savaşı’nın tüm kahramanlarını rahmet, saygı ve 
şükranla anıyor, gençlerin ve tüm milletimizin 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramını kutluyoruz.

Genç Memur-Sen, Üstad Necip Fazıl’ı Anıyor
25 Mayıs 2013

İmanlı, inançlı ve değerleri uğruna bedel ödemeyi göze alabilen bir gençliğin muştucusu üstad 
Necip Fazıl Kısakürek’in Hakk’a yürüyüşünün 30. sene-i devriyesinde rahmet, minnet ve özlem-
le yâd ediyoruz. Ruhu şad, kabri nur, mekânı cennet olsun.

Eserleriyle, fikir hayatımızı, ruh dünyamızı inşa eden üstat Necip Fazıl, yazmaktan öte bir vazi-
feyi ifa etmiş; milli-manevi değerlerle yoğrulmuş, ideal bir nesil inşasına vesile olmuştur.

Genç Memur-Sen, özlenen ve beklenen neslin dirilişinin muştucusu olarak yola çıktı. Hamdol-
sun ki Türkiye’nin en büyük örgütlü sivil toplum kuruluşunun bünyesinde çağın koşullarına uy-
gun çalışmalar yürütüyoruz. Kamu gençliği, üniversite ve orta öğretim gençliği üzerine titizlikle 
eğiliyor, Üstad Necip Fazıl’ın dediği gibi “Yepyeni bir nesil yoğurmak borcundayız.” Münevver 
bir gençlik oluşumu olan Genç Memur-Sen’nin “bin yıllık desende bir ve beraberiz” düsturuyla 
hiçbir ayrım yapmadan gençliği kucaklıyor.

Başbakan Erdoğan: Memur-Sen Türkiye'nin  
Etkili ve Güçlü Bir Sivil Toplum Örgütü
10 Haziran 2013

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Memur-Sen’e teşekkür etti. Başbakan Erdoğan; “Memur-Sen 
bir memur sendikaları konfederasyonu olmanın ötesinde Türkiye’nin etkili, güçlü bir sivil top-
lum örgütü olarak gerçekten çok başarılı çalışmalara imza atıyor. Gayretli çalışmalarından dola-
yı şükranlarımı sunuyorum.” dedi. Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu ise 1 Ağustosta 
başlayacak olan toplu sözleşme döneminde üç bayramı beraber yaşamak istediklerini söyledi.
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Memur-Sen’e bağlı Genç-Memur-Sen tarafından Altınpark’ta verilen iftara katılan Başbakan 
Erdoğan, Ramazan ayının insanlık için hayırlar getirmesini temenni ederken, gayretli çalışma-
larından dolayı Memur-Sen’e şükranlarını sundu. Başbakan Erdoğan, “Memur-Sen bir memur 
sendikaları konfederasyonu olmanın ötesinde Türkiye’nin etkili, güçlü bir sivil toplum örgütü 
olarak gerçekten çok başarılı çalışmalara imza atıyor. Burada Memur-Sen’e özellikle çözüm 
sürecine verdiği katkılardan, Türkiye’nin meseleleri kadar dünya üzerindeki mazlumlara, mağ-
durlara sahip çıkışından dolayı da ayrıca teşekkür ediyorum” diye konuştu.

İslam coğrafyasındaki sıkıntılara dikkat çeken Başbakan Erdoğan, Mısır’daki darbeye dikkat çe-
kerek, “Sabah namazında namaz kılanlara, sivillere, kadın ve çocuklara yapılan ateşli saldırılar 
ve katliamlar hüznümüzü daha da katladı. Ramazan sevincini biraz daha buruk hale getirdi. 
Yeryüzündeki bütün yolda kalmışlara, gariplere bu güzel iftar akşamında tekrar sabırlar niyaz 
ediyor, sabır temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

Memur-Sen’in kurucusu Akif İnan’ın Mescid-i Aksa için yazdığı bir şiirin bazı bölümlerini okuyan 
Erdoğan, “Kimin ne hesabı olursa olsun, kimin ne planı, ne projesi olursa olsun, ne senaryosu, 
ne tuzağı olursa olsun bütün hesapların üzerinde bir hesap vardır. Bütün tuzakların üzerinde 
bir tuzak vardır ve bu tuzak en büyük tuzaktır. Asla umutsuz olmayacak, asla başımızı öne 
eğmeyeceğiz. İnanıyorsanız, muhakkak üstünsünüz. Hakka inanacak, her şart altında hakkın 
ve haklının yanında, mazlumun yanında duracak haklı bir davanın inancıyla dimdik doğruları 
savunmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, Memur-Sen’in Ramazanın bereketini Ramazan-
dan üç gün önce 6 Temmuz tarihli Resmi Gazete’de 2013 yılı sendika üye sayıları yayınlanma-
sıyla yaşadıklarını söyledi. Gündoğdu, Memur-Sen’in, 707 bin 652 üyesiyle en çok üyeye sahip 
Konfederasyon sıfatını rakipleriyle arayı açarak devam ettirdiğini kaydetti. 

Ahmet Gündoğdu, “Artık her iki sendika üyesi kamu görevlisinden biri Memur-Sen’lidir. Sendi-
ka üyesi kamu görevlilerinin yüzde 50’si soylu mücadelemizin mensubudur. 11 hizmet kolundan 
10’unda Memur-Sen’e bağlı sendikalarımız yetkilidir. Bütün bunlar, Memur-Sen’i kendi kulvarın-
da rakipsiz hale getiriyor. Bu sonuçların elde edilmesinde emeğini, enerjisini, diğergamlığını, 
dava adamlığını ve davaya adanmışlığını ortaya koyan bütün Memur-Sen camiasına teşekkür 
ediyorum. Kamu görevlileri, milletimiz, dünya mazlumları ve insanlık için attığımız adımların, 
söylediğimiz sözlerin, durduğumuz yerin doğruluğunu tescilleyen bu tablo, inanmışlığın, adan-
mışlığın eseridir. Memur-Sen olarak ulaştığımız bu nokta; kırmadan, dökmeden, ötekileştirme-
den sendikacılık yapmanın, fikirler geliştirmenin, hedef büyütmenin ve alternatif çözümler üre-
terek yol almanın, daha iyiye giden yolu sabır ve sebatla açmanın zaferidir.”dedi.

“Bu eserlerin ve zaferlerin sahiplerine, banilerine selam olsun” diyen Gündoğdu, “ Bu kutlu 
yolculuğun, mayasını 1992’de atan ve Anadolu’ya yeni bir sendikacılık ateşi taşıyan kurucumuz 
Mehmet Akif İnan ağabeyi rahmet ve minnetle anıyor; sendikal mücadelede hayatını kaybeden 
büyüklerimize ve arkadaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum.” diye konuştu.         

Memur-Sen olarak, kamu görevlilerinin iş güvencesine sahip ve kadrolu statüde görev yap-
masını son derece önemsediklerini dile getiren Genel Başkan Gündoğdu, “Bu nedenle, başta 
yerel yönetimlerde görev yapanlar olmak üzere sözleşmeli personelin kadroya geçişini sürekli 
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gündemde tuttuk ve her fırsatta dile getirdik.  Meclis Genel Kurulu’nda kabul edilen torba ka-
nunla, 100 bin sözleşmeli personel kadroya geçiş hakkı aldı. Sayın Başbakanım, kadroya geçiş 
sürecindeki hassasiyetinizden ve taleplerimizi dikkate almanızdan dolayı 100 bin sözleşmeli 
personel ve ailesi adına teşekkür ediyoruz. Başta Sayın Faruk Çelik olmak üzere bu sürece des-
tek veren Bakanlarımıza ve bürokrat arkadaşlarımıza da teşekkür ediyoruz. Ayrıca, 28 Şubat 
ve benzeri demokrasi dışı süreçlerde ekmeğinden edilmiş devlet memurlarının yeniden göreve 
atanması konusundaki düzenlemeden dolayı da, o dönemin mağdurları adına şükranlarımızı 
ifade ediyoruz. “ şeklinde konuştu.

Kamuda başörtüsü özgürlüğünün hayata geçmesi noktasında öncülük yaptıklarına dikkat çe-
ken Ahmet Gündoğdu, bilimsel birçok çalışma, sayısız eylem ve basın açıklamasıyla konuyu 
sürekli gündemde tuttuklarını ve yasağa karşı çıktıklarının altını çizerek şunları söyledi; “ Son 
olarak yasağın kaldırılması için 12 Milyon 300 bin imza topladık. Yasağa tepki vermek yerine 
özgürlüğü bizzat yaşamanın doğru olacağı kanaatiyle de kamuda serbest kıyafet eylemi baş-
lattık. Sayın Başbakanım, kamu görevlilerinin fiilen kaldırdığı başörtüsü yasağına ve diğer kıya-
fet sınırlamalarına hukuken de son vermenizi bekliyoruz. Bu ülkenin gençleriyle birlikte, insan 
haklarını ihlal eden yasakların olmadığı bir Türkiye inşa etmek istiyoruz.” 

Memur-Sen’in her zaman millet iradesinden yana tavır aldığını ifade eden Gündoğdu, Mısır’da 
seçilmiş sivil iktidara yönelik kirli darbe karşısında da sessiz kalmadıklarına vurgu yaptı. “Or-
dunun yönetime el koyduğu açıklanır açıklanmaz, darbeyi ve darbecileri lanetleyen basın açık-
laması yaptıklarını dile getiren Genel Başkan; “Hemen ertesi gün Mısır Büyükelçiliği önünde 
yaptığımız kitlesel eylemle tepkimizi daha da arttırdık. Millet iradesinin üzerinden postal ge-
çirilmesine karşı olduğumuzu bir kez daha haykırdık. Memur-Sen; kamu görevlilerinin iradesi-
nin, millet iradesinin ve mazlumların iradesinin her zaman yanında olmuştur. Biz biliyoruz ki, 
Mısır’daki darbe Filistin’i ve Filistinlileri hedef almaktadır. Mısırdaki darbe, İsrail ve ABD’nin kirli 
oyun çarkına su taşımayı amaçlamaktadır.  Darbecilerin ilk icraatının, Mısır’ın Gazze’ye açılan 
Refah kapısını kapatması bunun delilidir. Bu darbe İslam dünyasının küresel güç yolculuğunu 
engellemeye ve bitirmeye yöneliktir. Tam da bu yüzden başarısız olacaktır.” dedi.

“Mazluma destek vermek, zalimi ve zulmü ifşa etmek sorumluluğuyla hareket ediyoruz” diyen 
Genel Başkan Ahmet Gündoğdu, “Bu çerçevede, kendi vatandaşlarını öldürecek kadar vahşile-
şen Esed ve Baas yönetimini, Doğu Türkistan’da Müslüman Türklere yapılan katliamı, Arakanlı 
Müslümanlara yönelik soykırımı ve bütün bunlara seyirci kalanları kim olduğuna bakmaksızın 
kınadık, kınıyoruz. Sadece zulmü kınamakla yetinmedik, yetinmiyoruz, mazluma da destek olu-
yoruz. Bu kapsamda, Somali, Filistin, Pakistan, Endonezya, Suriye ve Arakan başta olmak üzere 
doğal felaketlerin ya da zulümlerin yaşandığı ülkelere yardım ettik. Yardım kampanyalarının 
ya öncüsü ya da en büyük destekçisi olduk.  Şimdi de Arakan’da soykırımla karşı karşıya olan 
Müslüman kardeşlerimizin yetimleri için Bangladeş’de, 200’üyatılı, 300’ü gündüzlü olmak üze-
re 500 öğrenciye hizmet sunacak Memur-Sen Mehmet Akif İnan külliyesi yapıyoruz. Ülkemiz 
gençliğini, ülkemiz çocuklarını da unutmuyoruz. Memur-Sen olarak 1000 yetim çocuğumuzun 
öğrenim ihtiyaçlarını karşılayacağız. Bu uygulamada şehitlerimizin yetimleri ile gazilerimizin 
çocukları başta olmak üzere dar gelirli ailelerin çocuklarına destek vereceğiz.”dedi.
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Memur-Sen İle Keçiören Belediyesi Emeklilikte  
Sosyal Yaşam Protokolü İmzaladı
29 Haziran 2013

Memur-Sen ile  Keçiören Belediyesi arasında, emeklilerin sorunlarının çözümü ve sosyal hayata 
katılımlarının sağlanmasında işbirliğini amaçlayan “Emekliler Platformu” protokolü imzalandı.

Keçiören Belediyesi Yunus Emre Kültür Merkezi’nde düzenlenen imza töreninde konuşan Me-
mur-Sen Genel Başkan Vekili Günay Kaya,  yıllarca vatana millete hizmet eden emeklilere vefa-
nın önemine dikkat çekti. Emeklilerin saygın bir ücretle hayatlarını sürdürmesi gerektiğini kay-
deden Günay, “Devlete hizmet etmiş emeklilerimizin, nasıl çalışırken saygın bir ücret almasını 
istiyorsak emekliyken de hak ettiği ücreti almasından yanayız.” dedi.

Gündoğdu: Ramazan Ayı Bir Birimizi Daha İyi Anlamak İçin Büyük Bir Fırsat
17 Temmuz 2013

Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, Ramazanın sevgi ve hoşgörü ayı olduğunu söy-
ledi. Gündoğdu, bu ayda  komşuların, ihtiyaç sahiplerinin ve kimsesizlerin daha çok hatırlanma-
sı gerektiğini işaret ederek; “Bu  kutlu zaman dilimleri bir birimizi daha iyi anlamak için büyük 
bir fırsat” dedi.

Genel Başkan Gündoğdu, Memur-Sen’e bağlı  Kadınlar Komisyonu tarafından kimsesiz ve  ye-
tim çocuklar  ile komisyon üyeleri  için düzenlenen iftara katıldı. İftar sonrası bir konuşma ya-
pan Gündoğdu, Ramazanın  sevgi,  hoşgörü, merhamet ve manevi duyguların çok daha yoğun 
yaşandığı zaman dilimleri olduğunun kaydetti.  Başta öksüz ve yetimler olmak üzere yardıma 
muhtaç kişilere el uzatılmasının önemine işaret eden Genel Başkan Gündoğdu, “Bu kutlu ayı 
hep birlikte huzur içersinde idrak ediyoruz. Ramazan bize sabrı, açlığı ve daha birçok duyguyu 
öğretiyor.  Kadınlar Komisyonumuz tarafından düzenlenen bu iftarda olmaktan büyük mutluluk 
duyuyorum. Çünkü aramızda yetim ve öksüz yavrularımız var. Onlarla aynı sofrada olmak her 
şeyden daha değerli. Bu güzel akşamı tertip eden Kadınlar Komisyonumuza teşekkür ediyo-
rum” dedi.

Genç Memur Sen, 8. Uluslararası Müslüman Gençler  
Kültürel İşbirliği Toplantısına Katıldı
06 Eylül 2013

Genç Memur-Sen, Uluslararası Gençlik Formu (IYFO) tarafından düzenlenen 8. Uluslararası 
Müslüman Gençler Kültürel İşbirliği Toplantısı’nın ilk oturumuna katıldı.

60 ülke temsilcisinin hazır bulunduğu toplantıya Saadet Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Kamalak, ESAM Başkanı Recai Kutan, Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin Danışmanı 
Hüseyin Gazzaz, AGD Genel Başkanı Salih Turhan ve Genç Memur Sen Dışilişkiler Komisyon 
üyesi Muhammed İslam Beyha’ın da katıldı. Toplantıda kardeşlik mesajları verildi ve İslam dün-
yasının içinde bulunduğu durum masaya yatırılarak çözüm yolları ortaya kondu.
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Genç Memur Sen Olarak ODTÜ’de Yaşanan Zorbalığı Kınıyoruz
07 Eylül 2013

Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde (ODTÜ) başörtülü öğrencilerin temel hak ve hürriyetlerine 
yönelik müdahale akıllara durgunluk vermiştir. Temelde birey olarak aynı haklara sahip olduğu 
arkadaşlarına karşı bazı kendini bilmezlerin tahakküm etmeye kalkması, zorbalığa soyunup 
onları taciz etmesi hadisesi sıradan bir olay değildir. Ülkemizde gezi olayları ile başlatılan ve 
her fırsatta çıkarılmaya çalışılan kargaşa ve kaosa bilim yuvalarının alet edileceğine daha önce 
dikkat çekilmişti.

Yapılan çirkin saldırı, üniversiteye kayıt yaptırmaya gelen öğrencilerin bu işlemlerini engelle-
meye ve fiilen ortadan kaldırmaya dönük bir hareket olduğundan 5237 sayılı Türk Ceza Kanu-
nu’nun 112. maddesinin eğitim ve öğretimin engellenmesi kapsamına girmekte ve suç teşkil 
etmektedir. Yine bu saldırının, sırf başörtülü öğrencilere yapılması, bu öğrencilerin hedef gös-
terilmesi, kılık-kıyafetleri sebebiyle kayıt yapmalarının engellenmesi, Türk Ceza Kanunu’nun 
115. maddesinde tanımlı “inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin engellenmesi” suçunu oluştur-
maktadır.

Bu çirkin saldırıya maruz kalarak, kayıt yaptırmaları engellenen, inançlarından ve kılık-kıyafet-
lerinden dolayı tartaklanan, aşağılanan öğrencilere ve velilerine Genç Memur Sen, olarak, yasal 
haklarının kullanılması noktasında hukuki destek sağlamaya hazır olduğumuzu belirtiyoruz. 
ODTÜ’de yaşanan zorbalık karşısında tahriklere kapılmayıp sağduyulu davranan başörtülü kız-
ları tebrik ediyor, ODTÜ yönetimini, görevini yapmaya ya da YÖK dâhil yetkili makamları ODTÜ 
yönetimi hakkında gereğini yapmaya davet ediyoruz.

Genç Memur-Sen’den Ankara Radyosu Önünde 12 Eylül Protestosu
12 Eylül 2013

Genç Memur-Sen, 12 Eylül darbesinin yıldönümünde Ankara Radyosu önünde darbeyi protesto 
etti.

Genç Memur-Sen, 12 Eylül darbesinin yıldönümünde Ankara Radyosu önünde darbeyi protes-
to etti. Genç Memur-Sen Başkanı Eyüp Beyhan, “12 Eylül’le ilgili açılan davayı önemsiyoruz. 
Sonuçları ülkemiz ve genç kuşak için oldukça önemlidir. Biz, 12 Eylül’ün 33. yıldönümünde 
yaşananları yeniden hatırlatarak, tarihi hafızamızdaki kirli teşebbüslerin bir daha yaşanmaması 
için buradayız, açılan davanın takipçisi olacağız. Herkes unutabilir ama biz genç nesiller asla 
unutamayız, unutmamalıyız, unutturmamalıyız!” dedi.

Sendika adına açıklama yapan Başkan Eyüp Beyhan, bugün Ankara Radyosu’nun önünde basın 
açıklaması yapmalarının tarihi bir anlamı olduğuna dikkat çekti. Darbecilerin 27 Mayıs 1960’da, 
12 Mart 1971’de ve 12 Eylül 1980’de darbe bildirilerini Ankara Radyosu’ndan okuduklarını hatır-
latan Beyhan, “12 Mart muhtırası hariç darbe bildirilerini gece yarısı okudular, 27 Nisan e-muh-
tıra bildirisini internete saat 23.17’de koydular. Darbeciler karanlığı seviyor, çünkü aydınlıktan 
korkuyorlar. Darbeciler bildirilerini karanlıkta okuyor, çünkü milletten utanıyorlar, meşru bir iş 

Konfederasyonumuza Bağlı Komisyonların Çalışmaları



324



325

yapmadıklarını biliyorlar. Darbeciler yaptıklarının hesabın darbe naraları attıkları mekan olan 
Ankara Radyosu’nun tam karşısındaki Ankara Adliyesi’nde veriyorlar. İlahi adalet böyle bir şey-
dir.” diye konuştu.

Genç Memur-Sen’in Teşkilat Eğitim Programı Yapıldı
23 Eylül 2013

Memur-Sen’in gençlik kolları Genç Memur-Sen 1. Teşkilat Eğitim Programını gerçekleştirdi. 
Programda liderlik sanatı eğitimi, toplum ve gençlik örgütlenmesi ile etkili sunum teknikleri 
eğitimi verildi.

Genç Memur-Sen, teşkilat eğitimlerinin ilkini geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirdi. Memur-Sen 
Genel Merkezi Mehmet Akif İnan Çok Amaçlı Salonunda yapılan program Kuran-ı Kerim okun-
masıyla başladı. Açılış konuşmasını yapan Genç Memur-Sen Genel Başkanı Eyüp Beyhan, teşki-
lat olarak sürekli kendini yenileyen, disiplinli, donanımlı, ayrıştıran değil birleştiren olacaklarını 
söyledi. Genç Memur-Sen’in milli ve manevi duygulara bağlı bir nesil için çaba sarf ettiğinin 
altını çizen Beyhan şöyle konuştu; “Bilge Lider Aliya İzzet Begoviç derki; ‘Yeryüzünün öğretme-
ni olmak için gökyüzünün öğrencisi olmak lazım’. Geleceğin inşa ve ihyasını gerçekleştirecek, 
yeryüzünü imar etmek için gökyüzünün iyi bir öğrencisi olmak lazım. Gökyüzünün erdemli 
öğrencileri, geleceğimizin erdemli yöneticilerini burada karşımda görüyorum. Siz kardeşleri-
mi yürekten selamlıyorum. Genç Memur Sen Eğitim İşleri komisyonumuzun koordine ettiği 
Genişletilmiş 1.Eğitim toplantısına hoş geldiniz.” “Bizim için hayat düsturu olan “iki günü denk 
olan ziyandadır.” Anlayışı gereği, günlerimizi farklı kılma arzusundan dolayı buradayız.”  diyen 
Başkan Eyüp Beyhan, “Her gün güneş yeniden doğarken yeni yolculuklara , yeni seferlere ve 
yeni uğraşlara çıkma arzusundan dolayı buradayız. Bizler tecrübenin ve pratiğin paylaşımı için 
buradayız. Bunları yaptığımız zaman kendimizi yenilemiş olacağız. Ancak bu durumda yeni 
dünyalara doğru yol alabiliriz. Biz Genç Memur Sen olarak dün iyiydik, bugünde daha iyiyiz, 
yarın daha çok iyi olmalıyız. Onun için bugün eğitim için buradayız.” ifadelerini kullandı.

Gençler Darbeye Karşı Omuz Omuza Yürüdü
10 Ekim 2013

Genç Memur-Sen ve Rabia Platformu üyeleri Türkiye genelinde Mısır’daki askeri darbenin 100. 
gününde basın açıklaması yaparak protesto ettiler.

Gençler, yapılan eylemde dünyada yaşanan zulümlere karşı olduklarını, Suriye ve Mısır başta 
olmak üzere dünyanın pek çok yerinde dökülen kanın biran önce durması için yürüyüş yaptılar.

Türkiye’nin dört bir yanında yapılan protesto yürüyüşünün ardından Genç Memur-Sen Temsil-
cileri tarafından darbeyi kınayan bildiri okundu.
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Yaşam Hakkı Ayaklar Altında
10 Aralık 2013

Memur-Sen’e bağlı Genç Memur-Sen Komisyonu ve Uluslararası Rabia Platformu Mısır, Suriye, 
Myanmar, Irak ve Doğu Türkistan'da yaşamını yitirenler için "Sessiz Sandalye" eylemi düzenledi.

Akköprü Metro İstasyonun Otoparkında 4 bin 100 sandalyeye Mısır, Suriye, Myanmar, Irak ve 
Doğu Türkistan'da yaşamını yitirenleri temsilen 4 bin 100 kişinin isminin yazıldığı kağıtlar ya-
pıştırıldı. Memur-Sen Genel Başkan Vekili ve Toç Bir-Sen Genel Başkanı Günay Kaya da batılı 
tarihçilerin insan haklarının başlangıcı olarak 1215 yılındaki Magna Carta'yı gösterdiğini ama 
622 yılında Medine Sözleşmesi'yle farklı dinlere mensup olanların hak ve hukukunun güvence 
altına alındığını söyledi.

 

Kadına Yönelik Şiddet Son Bulsun
13 Ocak 2014

Memur-Sen Kadınlar Komisyonu Başkanı Safiye Özdemir son günlerde işlenen kadın cinayetleri 
üzerine yazılı bir açıklama yaptı.

Özdemir yaptığı açıklamada şunları kaydetti: “Kadına yönelik şiddet ve cinayetler ülkemizde 
toplumsal bir yara olmaktan çıkıp kangren halini almıştır. Bu hal, çözülmek yerine her geçen 
büyüyerek devam etmektedir. Toplum kadın cinayetlerine karşı duyarsız hale gelmektedir. Ka-
dına yönelik şiddet doğal ve kaçınılmaz bir durum değildir. Bu şiddet ve cinayet sadece kadın 
ve erkeği değil toplumun bütününü etkileyen sosyal bir problemdir. Şiddetin önlenmesi için 
toplumun her kademesine, bireysel, kurumsal tüm taraflara önemli sorumluluklar düşmektedir. 
Söz konusu sorun son derece acil ve hayatidir. Kelimenin tam anlamıyla bir hayat memat me-
selesidir. Tedbir alınmadan geçirilecek bir dakika, bir saat ya da bir gün, belki yine bir kadının 
hayatına mal olacaktır. Her duyduğumuzda yüreklerimizi sızlatan, içimizi ürperten bu üzücü 
durumlar son bulmalıdır.  Şiddet öğrenilebilen bir davranıştır, bu nedenle bu sorunun çözü-
münde medyanın da üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerekir. Şiddeti izleyenler, 
dinleyenler, okuyanlar bu durumdan bire bir etkilenmeseler de şiddet görüntüleri, davranış 
biçimleri olarak zamanla belleklere yerleşmekte ve gündelik yaşamdaki gerilim anlarında ko-
laylıkla eyleme dönüşebilmektedir. Medya kadına yönelik şiddet haberlerini verirken tamamen 
sansasyonel ve istismardan uzak bir biçimde magazinleştirmeden, merkezde insan hayatının 
yer aldığı bilinciyle insan hakkı ihlali görmeli ve öyle de yansıtmalıdır.

Genç-Memur-Sen Medeniyet Davamıza Hizmet Ediyor
14 Ocak 2014

Memur Sen Genel Başkan Vekili ve Toç Bir-Sen Genel Başkanı Günay Kaya, Genç-Memur-Sen'in 
medeniyet davasına hizmet ettiğini söyledi.
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Genç Memur Sen’in düzenlediği "Aşktır Mayası " adlı tiyatro oyunu Ankara Büyükşehir Beledi-
yesi Gençlik Kültür Merkezi Necip Fazıl Kısakürek Tiyatro Salonunda gerçekleştirildi.

Tiyatro gösterisi öncesinde bir konuşma yapan Genel Başkan Vekili Kaya, Genç-Memur-Sen'in 
medeniyet davasına önemli hizmetler yaptığını kaydetti. Kaya, “Genç Memur Sen’i çok önem-
siyoruz. Kurulalı bir yıl olmasına rağmen az zamanda çok büyük işlere imza atıyorlar. Bu arka-
daşlarımız medeniyetimizin değerlerini bütün insanlığa yayacak birer nefer olarak çalışacaklar.
Dünyanın her bir köşesine ilim ve irfan yoluyla medeniyetimizin ruhunu taşıdığımız zaman, 
Anadolu ruhundan dünyaya yeni bir ufuk çıkar. Biz buna inanıyoruz. Takip ettiğimiz yol bu yol-
dur. Bu topraklar bütün insanlığın tebessüm ettiği bir medeniyeti barındırmıştır" dedi.

Genç Memur-Sen ‘Balkanları Neden Kaybettik’ Adlı Konferans Düzenledi
20 Ocak 2014

Genç Memur-Sen üyelerinin katılımı ile Memur-Sen Mehmet Akif İnan Konferans Salonu’n-
da ‘Balkanları Neden Kaybettik’ başlıklı konferans düzenledi. Konferansta ilk olarak Genç 
Memur-Sen Üniversiteler Komisyonu Başkanı Mücahit Süleyman Daldallı konuştu. Genç Me-
mur-Sen’in faaliyetlerini anlatan Daldallı, kısa sürede 81 ilde örgütlenerek yaptıkları çalışmalar-
la Genç Memur-Sen’in Türkiye gündemini değiştirecek güce kavuştuğunu ifade ederek, “Biz, 
gençlik için buradayız, ümmet için buradayız” dedi. Konuşmalardan sunusuna başlayan Kara-
deniz Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necmettin Alkan, Balkan Savaşları’nın gelişim 
sürecini ve İttihat ve Terakki’nin savaşlardaki rolünü anlattı. Balkan Savaşları’nın kaybedilmesi-
nin ise, II. Abdülhamit’in kurduğu düzenin bozulmasına, dönemin iç ve dış siyasetine bağladı.

Balkan savaşlarından önce İttihat ve Terakkicilerin 120 bin askeri terhis ettirdiğini ve Selanik’ten 
mühimmat istendiğini sözlerine ekleyen Alkan, ordunun içinde İttihatciler ve İttihatçı olma-
yanların kavgasının başladığını,  subayların siyasete karıştığını ve bu yeni hareketin tecrübesiz 
olduğunu söyledi. Bütün bunların Balkan Savaşları’nın kaybedilmesinde büyük rol oynadığını 
belirten Alkan, Balkan Savaşları’nın Türk tarihi açısından hezimet olduğunu ifadelerine ekledi.

‘Rakamlarla 28 Şubat Raporu’ Basın Açıklaması Yapıldı
28 Şubat 2014

Memur-Sen ve Eğitim-Bir Sen Kadınlar Komisyonu Başkanı Safiye Özdemir, "Rakamlarla 28 
Şubat" raporunu bir basın toplantısıyla kamuoyuyla paylaştı. Özdemir, 28 Şubat ile milletin 
iradesinin yok sayıldığını, Meclis İç Tüzüğü'nün bahane edilerek, başörtülü milletvekili Merve 
Kavakçı'nın şahsından millete had bildirilmeye çalışıldığını ifade etti.

Kadınlar Komisyonu Başkanı Safiye Özdemir, Memur-Sen Genel Merkezi Mehmet Akif İnan Kon-
ferans Salonunda, "Rakamlarla 28 Şubat" raporunu bir basın toplantısıyla kamuoyuna açıkladı. 
Özdemir, eldeki mevcut verilere göre, 1997-2003 tarihleri arasında 33 bin 271 öğretmenin, kı-
lık-kıyafet/fişlemeler nedeniyle disiplin soruşturması geçirdiğini, 3 bin 527 öğretmenin görevine 
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son verildiğini, 11 bin 890 öğretmene kılık-kıyafet/fişlemeler nedeniyle disiplin cezası verildiğini, 
4 bin 625 Milli Eğitim Bakanlığı çalışanının istihbarat birimleri tarafından sözde irticayla ilişki-
lendirilerek fişlendiğini, yaklaşık 11 bin öğretmenin ise istifa etmek zorunda bırakıldığını söyledi.

 

Hüseyin Besli, Genç Memur Sen’e Konuk Oldu
06 Mart 2014

Genç Memur Sen Genel Merkezi Bakanlık ve Kurumlar Komisyonun tecrübe paylaşım projesinin 
konuşmacısı Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın Eski Basın Danışmanı Hüseyin Besli oldu.

Memur Sen Genel Merkezi Mehmet Akif İnan toplantı salonunda gerçekleştirilen konferansta 
konuşan Hüseyin Besli, evrensel bakış açısı ve teşkilatçılığı mukayese ederken, “yol arkadaşlığı” 
hakkında da tecrübelerini örneklerle anlattı.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ı anlattığı “Bir Liderin Doğuşu” isimli kitabı yazmasının yanı 
sıra 22. ve 23. dönem milletvekilliği ve Yeni Şafak gazetesinin genel yayın yönetmenliğini yapan 
psikolog-yazar Hüseyin Besli, 1971 yılında çıkardıkları Düşünce dergisinde kâinata ve dünyaya 
nizam vermeyi hedeflediklerini belirterek," Bu bakımdan, dünyadaki değişim ve dönüşümleri 
iyi okuyarak kendimizi ona göre yetiştirmemiz lazım" dedi.

‘Memur-Sen’li Kadınlar 8 Mart’da Meydanlara İndi
08 Mart 2014

Memur-Sen üyesi kadınlar 8 Mart Kadınlar Gününde Abdi İpekçi Parkında bir araya gelerek 
taleplerini haykırdılar. Yüzlerce Memur-Sen üyesi kadın yaptıkları açıklama da İslam Coğraf-
yasında devam eden saldırılarda hayatlarını kaybeden kadınları andılar, şiddet ve göz yaşının 
sona ermesi için yetkililere çağrıda bulundular. Türkiye'de yaşayan kadınların sorunlarını da dile 
getiren Memur-Senli kadınlar, kadın cinayetlerine ve ayrımcılığa sert tepki gösterdiler.

Kadınlar adına basın açıklamasını okuyan Memur-Sen ve Eğitim-Bir Sen Kadınlar Komisyonu 
Başkanı Safiye Özdemir, "Kadın hak ve mücadelesinin sembol günü olan 8 Mart’ta daha gü-
zel bir dünya ve daha iyi bir hayat umudu taşıyan kadınlar olarak bir araya geldik. Şiddetten, 
ayrımcılıktan, ikinci sınıf kabul edilmekten uzak, ümit dolu günler bekliyoruz. İnancımızdan, 
ırkımızdan, cinsiyetimizden ya da kılık kıyafetimizden dolayı dışlanmak istemiyoruz" dedi.

 

Genç Memur-Sen: Akif, Milleti İçin Yaşamıştır
10 Mart 2014

Ankara Genç Memur-Sen, İstiklal Marşı’nın kabulünün 93. yıl dönümü nedeniyle 1. Türkiye Bü-
yük Millet Meclisi (TBMM) binasında İstiklal Marşı’nın okunması etkinliği düzenledi.

Ankara Genç Memur-Sen, 12 Mart 1921 yılında kabul edilen İstiklal Marşı’nın 93. yılı nedeniy-
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le 1. TBMM binasında bir etkinlik düzenledi. Genç Memur-Sen Başkanı Eyüp Beyhan ve Genç 
Memur-Sen Ankara İl Başkanı Ali Yaz’ın da katıldığı etkinlikte Mustafa Murat Bayram, İstiklal 
Marşı'nın dizelerini okudu.

Genç Memur-Sen Başkanı Beyhan yaptığı konuşmada, “İstiklal Marşı, bundan 93 yıl önce 
TBMM’de kabul edildi. İstiklal Marşı, ebediyen var olmaktan ya da yok olmaktan birini seçmek 
zorunda kaldığımız zamanların destanıdır. Milletin aklında ve kalbinde yaşayan değerlerden 
oluşturulan İnanç Cephesi, İstiklal Marşı’nın coşkusuyla oluşturulmuş, milli mücadelede başarı-
ya ulaşılmıştır” diye konuştu.

‘Memur-Sen’li Kadınlardan Anlamlı Etkinlik
10 Mart 2014

Memur-Sen Kadınlar Komisyonu Başkanı Safiye Özdemir, “Biz kadınlar kapasitemizi ve potan-
siyelimizi yasaklarla mücadelede değil, kalkınmış ve müreffeh Türkiye’yi inşa edecek, değerle-
riyle barışık bir neslin yetiştirilmesinde kullanmak istiyoruz” dedi.

Memur-Sen Kadınlar Komisyonu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Gençlik Parkı Kültür 
Merkezi Necip Fazıl Sahnesi’nde tiyatro etkinliği düzenledi. “Sarıkamış'ta 90 bin Ayyıldız'' ve 

''Kutlu Yolun İlk Yolcuları'' adlı tiyatro gösterilerini izleyenler duygulu anlar yaşadı.

Etkinlikte konuşan Memur-Sen Kadınlar Komisyonu Başkanı Safiye Özdemir, "Yaklaşık 1 yıl önce 
kamuda başörtüsü özgürlüğü talebiyle başlattığımız Sivil İtaatsizlik Eylemimiz, örgütlü müca-
delemiz sonucunda başarıya ulaştı. Başı örtülü veya açık tüm kadınlarımızın büyük bir ilgi ve 
özveriyle destek verdiği bu eylemimiz, onurlu ve kararlı duruşumuz sayesinde 30 yılı aşkın bir 
süredir devam eden ayrımcı, ötekileştirici ve kadına yönelik şiddet içeren yasağın kaldırılmasıy-
la sonuçlandı. Memur-Sen olarak başlattığımız eylem ve mücadeleler sonucu bu yıl kadınların 
özgürleşmesi yolunda tarihî kazanımlar elde ettik” diye konuştu.

Memur-Sen Gençliğinden Gazzeli Çocuklara Ziyaret
09 Ağustos 2014

Genç Memur-Sen heyeti terör devleti İsrail'in saldırılarında yaralanıp, tedavi edilmek üzere Tür-
kiye’ye getirilen Gazze’li çocukları hastanede ziyaret etti.

İsrail’in saldırılarında ağır yaralanan Gazze’li çocuklar, Ankara Yeni Mahalle Devlet Hastane-
si’nde tedavi altına alındı. Genç Memur-Sen heyeti yaralı çocukları hastanede ziyaret ederek, 
geçmiş olsun dileklerinde bulundu ve hediyeler verdi. Heyet hastaların durumları hakkında 
hastane yönetiminden bilgi aldı.

Genç Memur-Sen Üniversite Komisyonu’nun organize ettiği ziyarete Memur-Sen Genel Başkan 
Yardımcısı Mehmet Emin Esen, Sağlık-Sen Genel Başkan Yardımcısı Aziz Aslan, Memur-Sen 
Kadınlar Komisyonu Başkanı Safiye Özdemir, Genç Memur-Sen Genel Başkanı Eyüp Beyhan 
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ve Genç Memur-Sen üyeleri katıldı. Kadın Komisyonu Başkanı Özdemir, yaralı kadınları, Me-
mur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Esen ve beraberindekiler diğer yaralıları ziyaret etti.

Gençlerin Gündemi; Eğitim ve İşsizlik
13 Mart 2014

Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, Memur-Sen’in ‘Türkiye’deki Gençliğin Profili’ adlı 
araştırmayla ilgili dikkat çeken noktaları Milli Gazete'ye anlattı. Memur-Sen’in, ‘Türkiye’deki 
Gençlik Profili’ adlı araştırmasında gençliğin kaygıları ve sorunlarıyla ilgili çarpıcı detaylar or-
taya çıktı. Araştırmada, gençlerin yüzde 26,8’i en önemli sorun olarak işsizliği gösterirken, onu 
yüzde 17,4’le eğitim ve 7,2 ile de maddiyat, para ve gelecek kaygısı takip ediyor. Araştırmada 
yine dikkat çeken bir diğer önemli nokta ise, gençlerin idareci olmaları durumunda ilk çözecek-
leri sorunların başında eğitim, işsizlik ve gelir dağılımı adaletsizliği başı çekiyor.

Genç Memur-Sen’den Yazıcıoğlu’nu Anma Programı
23 Mart 2014

Şüpheli bir helikopter kazası sonucu hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Baş-
kanı Muhsin Yazıcıoğlu’nun vefatının 5. seney-i devriyesinde Genç Memur-Sen Üniversite ko-
misyonunun düzenlediği panelle anıldı.  

"Muhsin Yazıcıoğlu – Zor Zamanda Yaşananlar" konulu panel Memur-Sen Genel Merkezi Meh-
met Akif İnan Salonu’nda Yusuf Harmankaya’nın okuduğu Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. 
Yoğun bir katılımla gerçekleşen programa panelist olarak Alperen Ocakları Genel Başkanı Ser-
kan Tüzün ve Araştırmacı-Yazar Hakkı Öznur katıldı. Panelin moderatörlüğünü ise Memur-Sen 
Basın Danışmanı Mustafa Subay yaptı.  Program Genç Memur-Sen Üniversite komisyon baş-
kanı Mücahit Süleyman Daldalı’nın selamlama konuşması ile başladı. Genç Memur-Sen Genel 
Başkanı Eyüp Beyhan ise konuşmasında  “Muhsin Yazıcıoğlu, zor zamanlarda topluma örnek 
olan dik duruşu ile biz gençlere her zaman örnek olmuştur. Yakın siyasi tarihimize bu duruşu ile 
adını örnek insan olarak yazdıran Muhsin Yazıcıoğlu bugünün gençlerine, yapılan haksızlıklara 
ve zulme karşı dik duruşun sembolü olarak karşımızdadır” dedi.

Rekabet Promosyonlara Yansımaya Başladı
05 Nisan 2014

Emekli Memur-Sen Genel Başkanı Emin Şenver, Emeklilerin maaş ödemelerini yapmak isteyen 
özel bankaların, 450 liraya kadar promosyon vermeye başladıklarını, bu sonucun Memur-Sen'in 
bir başarısı olduğunu açıkladı. Şenver, gelişmeyi olumlu bulduklarını ancak promosyonların ha-
len yetersiz olduğunu ifade etti.

Memur-Sen'in haklı mücadelesi sonucunda banka promosyonlarının çalışanlara verilmeye baş-
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landığını belirten Şenver, "Yıllardır çalışanlara verilen promosyonların emeklilere verilmemesi 
nedeni tartışılmaktadır. Sisteme bir göz attığımızda, çalışanların maaşları, çalıştıkları kurumlar 
tarafından en yüksek promosyonu veren bankalara yatırılmakta ve buna karşılık ta çalışanlara 
belli bir miktarda promosyon ödenmektedir. Daha öncesine bakacak olursak çalışanların maaş-
ları bankalara yatırılmaya başlandığı yıllardan itibaren, bu promosyonlar yine verilmekte ancak 
çalışanların ellerine geçmemekteydi. Memur-Sen’in toplu görüşme masasında ısrarla dile getir-
mesi sonucunda banka promosyonları çalışanlara verilmeye başlanmıştı" dedi.

Güçlü Toplum, Güçlü Bireylerden Oluşur
08 Nisan 2014

Memur-Sen Genel Başkan Vekili ve Toç Bir-Sen Genel Başkanı Günay Kaya, TRT Okul’da Pınar 
Ayhan’ın hazırlayıp sunduğu “Günlük Rehber” programına konuk oldu.

Memur-Sen’in Stratejik Düşünce Enstitüsü(SDE)’ne yaptırmış olduğu “Türkiye Gençlik Profili 
Araştırmasını” değerlendiren Günay Kaya, araştırmanın gençlerin sorunlarına ışık tutacağının 
altını çizdi.

Güçlü toplumların oluşturulmasının güçlü bireyleri oluşturmadan mümkün olmayacağının al-
tını çizen Kaya; “Gençlik birey olarak çok önemli, toplum olarak çok önemli, millet olarak çok 
önemli, bütün devletler için, bütün milletler için çok önemli. Çünkü gençlik hem bugündür, hem 
yarındır. Dolayısıyla, bugünü eğer biz güçlü bir şekilde yaşayacak, inşa edecek, yarını da güçlü 
bir biçimde kurgulayacak, yarını da stratejik olarak kurgulayıp planlayacaksak, bunların tama-
mında insan faktörü çok önemlidir. İstediğiniz kadar sistemi kurgulayın, ama sizin o sistemi 
çalıştıracak, onu işletecek insan unsurunuzun niceliği, niteliği eğer belli bir standartta değilse, 
o zaman sizin, bunları yapmanızın bir anlamı yok. Güçlü bireyi kurgulamadan güçlü topluma 
ulaşmamız mümkün müdür? Güçlü toplumları, güçlü bireyleri oluşturmadan oluşturamazsınız. 
Bireyler hem nicelik, hem de nitelik olarak yeterli değilse, o zaman sizin hiçbir planınızın ciddi 
anlamda bir kıymeti harbiyesi yoktur” dedi.

Özgürlük Alanları Genişletilmeli
25 Nisan 2014

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Kadınlar Komisyonu Başkanı Safiye Özdemir, Kanal 5 Televizyo-
nunda Elifcan Uçak’ın hazırlayıp sunduğu Elif’le Söyleşi programına konuk oldu. Kamu çalışan-
larına kılık kıyafet özgürlüğü getirilmesini değerlendiren Özdemir, kılık kıyafet özgürlüğünün 
kamuda çalışan tüm kadınları kapsamamasından yakındı.

Hazin tarihe bakıldığı zaman insan hak ve özgürlüklerin askıya alındığı, demokratik hakların 
kullanımında sıkıntıların yaşandığı dönemler olduğunu hatırlatan Özdemir, “28 Şubat post-mo-
dern darbesi de onlardan biriydi. 28 Şubat’la kadınların ve genç kızların hak ve özgürlükleri kı-
sıtlandı. Ben 28 Şubat’ı bizzat yaşamış biri olarak konuşuyorum. Bu süreçte çok sıkıntılar çektik, 
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olumsuzluklar yaşadık, iş hayatında ötekileştirildik, özgürlük ve çalışma haklarımız elimizden 
alındı. Şimdi bunlara tepki gösterme, haklarımızı aramak için mücadele etme vaktidir” şeklinde 

konuştu.

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen olarak 28 Şubat post-modern darbesiyle ilgili sayısal verilerin de 
yer aldığı bir rapor hazırladıklarını açıklayan Özdemir, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Yaklaşık 4 
bine yakın kadınımız çalışma hayatından el çektirildi. Yüzbinlerce genç kızımız eğitim hayatın-
dan mahrum bırakıldı. Bunlar bizim ulaşabildiğimiz rakamlar. Şunun altını özellikle çizmek isti-
yorum. Biz Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen olarak ulaşamadığımız eğitim ve çalışma haklarının 
elinden alındığı onbinlerce genç kızımız ve kadınımız var.”

Memur-Sen “Kadınlar Komisyonu” Toplantısı Manisa’da Yapıldı
28 Nisan 2014

Manisa Memur-Sen Kadınlar Komisyonu’nun düzenlediği Ege Bölgesi Kadınlar Komisyonu Top-
lantısı Manisa’da gerçekleştirildi. Aydın, Muğla, Denizli’den gelen yöneticiler ve çok sayıda mi-
safirin katıldığı toplantının 3’üncüsü yapıldı. Kadının siyasi yaşamdaki yeri, özgülük alanlarının 
genişletilmesi, kadının şiddete maruz kalması ve toplumsal hayatın düzeni gibi konular top-
lantıda ele alındı. Kadınlar Komisyonu, kadınları ilgilendiren konular başta olmak üzere sosyal 
politikaların belirlenmesinde etkin olmak amacıyla çalışmalar yürütüyor.

Memur-Sen “Ege Bölgesi 3’üncü Kadınlar Komisyonu Toplantısı’nda” Memur-Sen Kadınlar Ko-
misyonu Başkanı Safiye Özdemir de konuşma yaptı. Özdemir, “Hedefimiz, herkesin değerle-
riyle barışık yaşadığı, insan hakkı ihlallerinin olmadığı, daha özgür, daha müreffeh bir ülke inşa 

etmektir” diye konuştu.

Ülkelerin gelişmişliği kalkınmışlığı medeniyet seviyesinin kadınların o ülkelerdeki yeri ve konu-
muyla doğrudan ilgili olduğunu dile getiren Özdemir, “Ülkemizin, bizlerin, kadın-erkek hepimi-
zin bu süreçte yapacağı çok işler ve önümüzde beraberce yürümemiz gereken de uzunca bir 
yol var” şeklinde konuştu.

Önemli Olan Mekânlar Değil, Söylenecek Olan Sözlerdir
29 Nisan 2014 

Genç Memur-Sen Genel Başkanı Eyüp Beyhan, Kanal 5 televizyonunda yayınlanan Bayram Zi-
lan ve Tahsin Topçu’nun hazırlayıp sunduğu “Genç Fikir” programına konuk oldu.

Beyhan, programda Memur-Sen’in 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları için neden 
Diyarbakır’ı tercih ettiğini, bazı sendikaların 1 Mayıs’ı Taksim’de kutlamak istemedeki ısrarlarını, 

Genç Memur-Sen’in çalışma anlayışını ve temel faaliyetlerini canlı yayında değerlendirdi.

‘Memur-Sen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutlamak için neden Diyarbakır’ı seçti?’ soru-
sunu cevaplandıran Beyhan, “Memur-Sen batısında, doğusunda 81 ilimizin her yerinde üyeleri 

Konfederasyonumuza Bağlı Komisyonların Çalışmaları



336



337

olan Türkiye’nin en büyük memur konfederasyonudur. 1 Mayıs’ı 2012’de Ankara-Tandoğan’da, 
2013’te Çanakkale’de kutladık. 2014’te de Allah izin verirse Diyarbakır İstasyon Meydanı’nda 
kutlayacağız. İç Anadolu’dakiler, Ege’dekiler nasıl kardeşimiz ve üyemizse; Diyarbakır’daki, Şır-
nak’taki, Hakkâri’dekiler de kardeşimiz ve üyemiz olduğu için Diyarbakır’ı seçtik. Bunun yanı 
sıra, çözüm sürecine de olumlu yönde katkı vereceğini düşündüğümüz için Diyarbakır’ı önem-
siyoruz” dedi.

Memur-Sen Kadınlar Komisyonu’ndan Yıldırım ve Ulusoy’a Ziyaret
09 Mayıs 2014

Memur-Sen Kadınlar Komisyonu görevine başlayan kadın belediye başkanlarına hayırlı olsun 
ziyaretinde bulundu.

Memur-Sen Kadınlar Komisyonu Güdül Belediye Başkanı Havva Yıldırım ve Kalecik Belediye 
Başkanı Filiz Ulusoy’u makamlarında ziyaret ederek, tebrik ettiler. Memur-Sen Kadınlar Komis-
yonu Başkanı Safiye Özdemir, başörtülü adayların başkan seçilmesini, “Normalleşme ve özgür-
leşme” olarak nitelendirdi. 2014 yerel seçimlerinde kadın adayların gösterdiği başarı duyduğu 
mutluluğu vurgulayan Özdemir, “Siyasi partilerin az sayıda gösterdikleri kadın adaylar aldıkları 
yüksek oy oranı ile hem seçmenlerinin teveccühünü aldılar hem de yerel yönetimler ve siyasete 
daha fazla kadın katılımının önünü açtılar. Aday olan kadınların büyük bir kısmı rakiplerine fark 
atarak, siyasi hayata dâhil oldular Bu başarının genel seçimlere daha yüksek oranlarla öncü-
lük etmesini temenni ediyoruz” diye konuştu. Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren 
Başkan Yıldırım ve Ulusoy, Memur-Sen’in çalışmalarını yakından takip ettiklerini, Memur-Sen’in 
kadınları destekleyen bir sendika olduğunu dile getirdiler. 

“Hayatı Paylaşmak İçin Engel Yok” Programı Gerçekleştirildi
14 Mayıs 2014

Memur-Sen tarafından Gençlik Parkı Necip Fazıl Kültür Merkezi’nde “Hayatı Paylaşmak İçin En-
gel Yok” programı yapıldı. Programda konuşan Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, 
engelli vatandaşların kadro beklediğini hatırlatarak, “Engelli kardeşlerimizin işe girmesi sadece 
maddi bir ücrete kavuşma değil, manevi bir motivasyona ulaşmak anlamına geliyor” dedi.  

Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, Soma’da maden ocağında çıkan yangın sonucu 
hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet yakınlarına başsağlığı diledi. Gündoğdu, birçok engelli 
vatandaşın kadro beklediğini hatırlatarak, “Engelli kardeşlerimizin işe girmesi sadece maddi 
bir ücrete kavuşma değil, manevi bir motivasyona ulaşmak anlamına geliyor” dedi. Dünyada 
yaşanan zulme karşı sessiz kalan “basiret engelli” insanlar olduğunu da vurgulayan Gündoğdu, 
“Birleşmiş Milletler ile değil ama ‘birleşmiş yürekler’ ile insana bakış engellerini de hep beraber 
kaldıracağız” diye konuştu.
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Çalışan Kadınların Sorunları ve Çözüm Önerileri
30 Mayıs 2014

Katıldığı bir televizyon programında çalışan kadınların sorunları hakkında değerlendirmelerde 
bulunan Memur-Sen Kadınlar Komisyonu Başkanı Safiye Özdemir, “Çalışan kadınların psikolojik 
yükü ve sorumluluğu çok fazla. Bu konuda devletin, kadınlarımıza destek vermesi ve çalışan 
kadınların iş hayatındaki yükünün hafifletilmesi için tedbirler alması gerekiyor” dedi.

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Kadınlar Komisyonu Başkanı Safiye Özdemir, 1950 yıllardan son-
ra kadınların sosyal hayatı ve kimliğinde dünyayla beraber değişimler olduğunu vurgulayarak, 
“Bu tarihten sonra kadınlar çalışma hayatında ve siyasal hayatta daha çok yer almaya başladı. 
Ancak kadınlarımız anne ve eş kimliklerini korudu. Kadınlar çalışma hayatının hangi alanında 
olursa olsun bu kimliklerini muhafaza ettiler” şeklinde konuştu.

Özdemir: İnsanlık Onurunu Korumalıyız
31 Mayıs 2014

Memur-sen Kadınlar Komisyonu Başkanı Safiye Özdemir, “Yalnız ülkemizde değil dünyanın 
dört bir yanındaki mazlumların ve mağdurların sesi olmak istiyoruz. Onların yanında yer alı-
yoruz. Çünkü bizim sendikal anlayışımızın temelinde insan hakları, emek, medeniyet değerleri, 
kardeşlik hukuku, dayanışma, temel hak ve özgürlükler vardır” dedi.

Memur-Sen Kadınlar Komisyonu tarafından düzenlenen “İş’te Mutlu Kadınlar” konulu prog-
ram Başkent Öğretmen Evi’nde yapıldı. Konferansta “Kadınların iş hayatında yaşadıkları temel 
problemler” tartışılarak ve çözüm önerileri sunuldu.

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Memur-sen Kadınlar Komisyonu Başkanı Safiye 
Özdemir, “Amacımız başta çalışma hayatı olmak üzere siyasi, ekonomik ve sosyal hayatta ka-
dınlarımıza yönelik olumlu uygulamaları bir an önce hayata geçirmektir. Toplum olarak ka-
dınlarımızın eğitimine, istihdama katılımına ve başta parlamento olmak üzere yönetimin üst 
kademelerinde yer almalarına önem vermek zorundayız” diye konuştu.

  

Hak-İş Kadın Komitesi’nden Memur-Sen’e Ziyaret
12 Haziran 2014

Hak-İş Kadın Komitesi, Memur-Sen Kadınlar Komisyonu Başkanı Safiye Özdemir’e hayırlı olsun 
ziyareti gerçekleştirdi.

Hak-İş Kadın Komitesi, Memur-Sen Kadınlar Komisyonu Başkanı Safiye Özdemir’i ziyaret ede-
rek hayırlı olsun dileğinde bulundu. Özdemir’in başkan olmasından duyduğu memnuniyeti dile 
getiren Hak-İş Kadın Komitesi Başkanı Jülide Sarıeroğlu, Özdemir’e yapacağı çalışmalarda ba-
şarılar diledi.
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Memur-Sen Kadınlar Komisyonu Başkanı Safiye Özdemir ise, kadınların çalışma hayatında ya-
şadıkları sıkıntılara dikkat çekerek, “İşçi ve memur statüsünde yer alan kadınlar, kadın kimlik-
lerinden ötürü birçok ortak sorunla mücadele etmek zorunda kalıyor.  Bu sorunların çözüme 
kavuşturulması için ortak çalışmalar yürütmeliyiz” diye konuştu.

Ziyarette kadınların sendikal alana daha fazla dâhil edilmesi ve sendikal faaliyetlere katılması 
noktasında ortak çalışmalar yapılması için fikir birliğine varıldı.

Memur-Sen Kadınlar Komisyonu Darbecilere Verilen Kararı Değerlendirdi
18 Haziran 2014

Memur-Sen Kadınlar Komisyonu Başkanı Safiye Özdemir, 12 Eylül askeri darbesi aktörleri döne-
min Genelkurmay Başkanı Kenan Evren ile Hava Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Tahsin 
Şahinkaya hakkında verilen müebbet hapis cezasına ilişkin değerlendirme yaptı. Özdemir, yap-
tığı açıklamada yıllar sonra adaletin yerini bulduğu dile getirdi. 

Bugün 12 Eylül darbesinin aktörleri Kenan Evren ve Tahsin Şahinkaya yargılandıkları davada 
müebbet ceza almışlardır. Mirebau’nun deyimiyle “Adalet topaldır, ağır ağır yürür, fakat gide-
ceği yere er geç ulaşır.” Adalet yerini bulmuştur.

Türkiye’nin demokrasi yolculuğunu sekteye uğratan, ülkemizin tarihine kara bir leke olarak ge-
çen 12 Eylül 1980 darbesinin üzerinden 34 yıl geçmesine az bir süre kaldı. 12 Eylül İhtilali, gözal-
tına alınan, işkenceye maruz kalan, sürgün edilen, mesleğinden atılan, idam edilen yüz binlerce 
insanın, hukuk hiçe sayılarak kan ve gözyaşının akıtıldığı karanlık bir dönem olarak tarih sayfa-
larındaki yerini aldı. Millet iradesinin önü, her 10 yılda darbe ve muhtıralarla kesildi, daha özgür 
ve daha demokratik bir ülke olma yolundaki ilerleyişi hep sekteye uğratıldı. 

Bütün karanlık darbe dönemlerinde olduğu gibi 12 Eylül’de de yüz binlerce insan yasa dışı 
muamelelere, işkencelere, acı ve gözyaşlarına mahkûm edildi. Kamu düzenini sağlama adına 
hukukun ayaklar altına alındığı kanlı günlerde insan onuru ve temel bir hak olan yaşama hak-
kı hiçe sayıldı. Halk iradesine rağmen silah zoruyla yönetimi ele geçiren, kendi insanına silah 
doğrultan, hatta silah sıkan, demokrasiyi, insan haklarını ve özgürlükleri çok görenlerin ‘Cum-
huriyeti korumak ve kollamak’ adına yönetime el koyduğu kara günün yıl dönümünde, o gün 
yaşanılan acılar hala tazeliğini koruyor.

Emeklilerin Torba Yasadan Beklentileri
21 Haziran 2014

Emekli Memurlar Sendikası Genel Başkanı Emin Şenver, “Emekliler Haftası” dolayısıyla yaptığı 
yazılı açıklamada, taleplerini dile getirdi. Şenver, Torba Yasadan beklentilerini de açıkladı.

• Türkiye Büyük Millet Meclisinde bir “Torba Yasa” çalışması olduğunu herkes gibi emekliler 
de bilmekte ve bu yasayı yakından takip etmektedir.
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• Ülkemizde Sosyal Güvenlik Kurumundan maaş almakta olan10 milyon emekli bulunmaktadır.

• Son 12 yılda işveren kesimi için sayısını unuttuğumuz  paketler açılmış ve onlara devlet 
kesesinden bol bol teşvikler verilmiş olmasına rağmen, emekliler için açılan herhangi bir 
paket bulunmamaktadır.

• Dahası, çalışanlara verilen “Banka Promosyonu” dahi emekliler için bir yasal statüye kavuş-
turulmamıştır. Oysa milyonlarca emekli sabır ve dört gözle “Banka Promosyonunu” bekle-
mektedir.

• Emeklilerin beklediği bir başka müjde ise çalışmayan eş parasıdır.

• Yine emekliler tahsil hayatına devam eden yavruları için çocuk yardımının emekli maaşları-
na yansıtılmasını beklemektedirler.

• Ülkemizde emekli olan insanların maaşları %50’ye yakın bir oranda azalmaktadır. Oysa bu 
insanların nüfusu artmış, kendi çocuklarının yanı sıra torunları da dünyaya gelmiştir. Dola-
yısıyla ellerine bakan insan sayısı artmıştır.

• Herkes emeklilikte alacağı maaşın çalışırken aldığı maaş kadar olmasını beklemez ancak 
%50 oranında bir maaş azalması da makul ve mantıklı değildir. Bu insanlar belli bir ha-
yat standardına alışmışlar ve hayatlarını o standarda yakın bir düzeyde sürdürmek isterler. 
Hayatlarının en verimli en az 25 yılını çalışarak emekli sandığı, SSK veya Bağ-Kur primi 
ödeyerek geçirmiş olan emeklilerimizin maaş bakımından mağduriyetlerinin giderilmesi 
dünyanın 17. Büyük ekonomisi olan Türkiye için zor olamamalıdır.

Gençlerin Bakışıyla Yönetim Modelleri
10 Haziran 2014

Genç Memur-Sen ile Dünya Yerel Yönetimler ve Demokrasi Akademisi Vakfı (WALD) ortak ça-
lışmasıyla  “Gençlerin Bakışıyla Yönetim Modelleri” projesi hayata geçirildi.

Proje kapsamında 81 ilde ve sosyal medya üzerinde yapılan anket çalışmalarıyla, farklı düşün-
ceyi savunan gençler yönetim şekilleri hakkında fikirlerini beyan etti. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Anayasa Komisyonu Başkanı Burhan Kuzu da yönetim 
şekilleri konusunda açıklamalarda bulundu.

Çalışma kapsamında, başkanlık, yarı başkanlık ve parlamenter sistem gibi yönetim şekillerine 
karşı gençlerin fikirlerini almak amacıyla etkinlikler yapıldı. Yapılan etkinliğin Ankara ayağında 
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Anayasa Komisyonu Başkanı Burhan Kuzu, konuşmacı 
olarak yer aldı. Etkinliğe siyaset ve bürokrasiden katılımcıların yanı sıra, Genç Memur-Sen üye-
leri de büyük ilgi gösterdi.
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Genç Memur-Sen’den Yaz Kur’an Kurslarına Destek
25 Haziran 2014

Genç Memur-Sen, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın “Camiye Koşalım Kuran’la Buluşalım” sloganıyla 
Türkiye genelinde başlattığı 2014 yaz Kur’an kurslarına destek veriyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın “Camiye Koşalım Kuran’la Buluşalım” projesini Türkiye’nin tüm ille-
rinde örgütlenen Genç Memur-Sen teşkilatlarının desteklediğini vurgulayan Genç Memur-Sen 
Genel Başkanı Eyüp Beyhan, gençleri tarihi, medeniyet değerleri ve insanlıkla yeniden buluş-

turmak için, hikmet ve edep ekseninde yeni bir gençlik inşa etmeyi hedeflediklerini söyledi.

İçinden geçtiğimiz yüzyılda gençlerin büyük sorunlar, sıkıntılar ile karşı karşıya kaldığını ifade 
eden Beyhan, sıkıntıların aşılması için çocuklara İslam bilinci aşılaması gerektiğini dile getir-
di. “Gençlerimize benlik kazandırabilmek için öncelikle onlara hayatın manasını öğretmeliyiz” 
diyen, Beyhan. “Gençlerimize insanın değerini, yaratılış gayesini, nereden geldiğini ve nereye 
gideceğini öğretmeliyiz. Çocuklarımıza kişilik kazandırmalıyız. Kişilik ise her şeyden önce güzel 
ahlak ile şekillenir. İslam’ın değerleri ile donanmış erdemli kişiler olarak yetiştirmek, en önemli 
görevimizdir. Yüce kitabımız Kur’an’ın mesaj ve anlam dünyası ile çocuklarımızı ve gençlerimizi 
buluşturmak birinci vazifemizdir! Unutmayalım ki yeryüzünde bulunan her şey bize birer ema-
net olarak verilmiştir. 

Sahip olduğumuz bütün nimetler, bizlere Allah’ın emanetidir. Gerçek şu ki; bize verilen en bü-
yük ve en değerli emanet, ciğerparelerimiz olan çocuklarımız ve gençlerimizdir” dedi.

Öğrenciler Kütüphaneye Kavuştu
21 Haziran 2014

Genç Memur-Sen ve üniversiteli öğrencilerden oluşan “Kitap Topluluğu” yürüttüğü “Kütüpha-
ne Projesi”ni hayata geçirdi. Proje kapsamında Kars’ın Mezra Köyü İlköğretim Okulu’na 2 bin 
500 kitap kapasiteli kütüphane yapıldı. 

Üniversiteli öğrenciler ve Genç Memur’Sen’in katkılarıyla oluşturulan “Kitap Topluluğu” yürüt-
tüğü “Kütüphane Projesi”ni hayata geçirdi. Topluluk yürütülen çalışmaları kapsamında Kars’ın 
Mezra Köyü İlköğretim Okulu’na 2 bin 500 kitaplık kütüphane yaptı. Kütüphane, 15 kişilik ekibin 
15 gün boyunca öğrencilerle çalışmasıyla okula kazandırıldı.

Projenin önümüzdeki aylarda daha da genişletileceğini belirten Genç Memur-Sen Genel Baş-
kanı Eyüp Beyhan, “Biz bu projeye ‘İnsanlar bir adamın bütün hayatının tek bir kitapla de-
ğişebileceğinin farkında değiller’ diyen Malcon X’in sözünü ilham alarak başlattık. Derdimiz 
belli, derdimiz okumak, derdimiz ülkemize faydalı olmak. İşte bu derdin dermanı olarak da en 
iyi dostumuza yani kitaplarımıza sığınıyoruz. Erdemli bir toplumun inşası için kitap olmazsa 
olmazımızdır. Bu doğrultuda genç kardeşlerimizi kitaplarla buluşturmak için çalışıyoruz” dedi.
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Gençler İslam Dünyasının Sorunlarını Tartıştı
27 Haziran 2014

İslam Dünyası Sivil toplum Kuruluşları Birliği (İDSB) tarafından düzenlenen “11’inci Uluslararası 
Gençlik Buluşması” 50 ülkeden 250 gencin katılımı ile gerçekleştirildi. İslam dünyasının dört bir 
yanından gelen Müslüman gençler, Müslümanların ortak sorunlarını irdeledi. Gençler, sorunları 
tartışarak ve çözüm stratejileri üretilmesi için karşılıklı tecrübe paylaşımı yaptı.

Sakarya Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi’nde yapılan programa Genç Memur-Sen Yöne-
tim Kurulu adına Mazhar Aydoğan katıldı. Aydoğan, Genç Memur-Sen’in çalışmalarını anlatan 
bir konuşma yaptı. 

Aydoğan, Genç Memur-Sen’in kamu çalışanları, lise ve üniversite öğrencilerine yönelik çalışma-
ları yaptığını söyledi. Genç Memur-Sen örgütlenmesinde, demokratik yönetim ve katılımcılığı 
esas alındığını belirten Aydoğan, teşkilatlanmaların kucaklayıcı, birleştirici ve ötekileştirmeyen 
bir anlayış ile yapıldığını dile getirdi.

Gündoğdu: Büyük Türkiye’yi Gençlerle İnşa Edeceğiz
04 Temmuz 2014

Genç Memur-Sen İstanbul İftarı Florya Sosyal Tesislerinde gerçekleştirildi. İftara Memur-Sen 
Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, Memur-Sen İl Temsilcisi Durali Baki, Genç Memur-Sen Baş-
kanı Eyüp Beyhan ile şube başkanları katıldı. 

İftarda konuşan Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, “Amacımız büyük Türkiye, Ana-

dolu’yu Hikmet eğitiminin merkezi yapmaktır” dedi. 

“Akif Ağabey’den devraldığımız misyon ve vizyonla yol alıyor, ilerliyoruz” diyen Gündoğdu, 
“Medeniyetimizi elbirliğiyle yeniden zirveye taşımak için mücadele ediyoruz. Bu mücadelede 
mutlaka ama mutlaka Hakkı üstün kılacağız. Medeniyet fikrimizi, ilim, irfan ve kültür sütunları 
üzerine temellendireceğiz. Hem büyük Türkiye’yi hem de kadim medeniyeti birlikte inşa ede-
ceğiz” şeklinde konuştu.

Genç Birlik’ten Genç Memur-Sen’e Ziyaret
05 Temmuz 2014

Birlik Vakfı Gençlik Teşkilatı (Genç Birlik) Genel Başkanı Ömer Önder Haberdar ve yönetimi 
Genç Memur-Sen’i ziyaret etti.    

Genç Memur-Sen’in faaliyetlerini yakından takip ettiklerini dile getiren Genç Birlik Genel Baş-
kanı Ömer Önder Haberdar, “Birlikteliğimizi daha da güçlü kılmak için bu ziyareti gerçekleştir-
dik. Ortak paydamız olan gençlerimize yönelik çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor” diye 
konuştu.
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Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Genç Memur-Sen Genel Başkanı Eyüp Beyhan, 
teşkilatlanma çalışmaları ve yürütülen faaliyetler hakkında bilgi verdi. Beyhan, “Kadim mede-
niyetimizin derinliğinden ilham alarak, faaliyetler yapıp gençleri buluşturuyoruz. Bu doğrultu-
da kardeş kuruluşlarımızla sürekli diyalog ve istişare halindeyiz. Gençliğin bütün sorunlarına 
birlikte çözüm arayışı içerisindeyiz. Bu kapsamda kardeş kuruluşumuz, Genç Birlik ile aynı ruh 
iklimini paylaşıyoruz. Farklı çatı altındayız, ama büyük fotoğrafta bir ve beraberiz” dedi.

Ziyaretin sonunda Genç-Memur-Sen Genel Başkanı Eyüp Beyhan, Genç Birlik Genel Başkanı 
Ömer Önder Haberdar’ ebru tablosu ve Memur-Sen’in yayınlarını hediye etti.

 

Kazanımları Hep Birlikte Elde Ettik
08 Temmuz 2014

Memur-Sen Kadınlar Komisyonu Başkanı Safiye Özdemir, Kadınlar Komisyonu’nca düzenle-
nen iftarda konuştu. Özdemir, kadının toplumdaki yeri ve önemine dikkat çekerek, son yıllarda 
kadınların, siyasi, sosyal ve ekonomik durumlarının iyileştirilmesi yönünde önemli gelişmeler 
yaşandığını söyledi.

Memur-Sen Konfederasyonu Kadınlar Komisyonu tarafından organize edilen iftar programı 
Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı ve Enerji Bir-Sen Genel Başkanı Hacı Bayram Tonbul, 
Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Yavuz, Memur-Sen Kadınlar Komisyonu Başkanı 
Safiye Özdemir, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı Yadigâr Gökalp İlhan, SGK Yönetim 
Kurulu Üyesi Halit Ortaköy, SGK 1. Hukuk Müşaviri Avukat Nuray Okar, Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kalite Geliştirme Daire Başkanı Oya Işık, 
Danıştay Tetkik Hâkimi Tuba Işık’ın katılımı ile yapıldı.

Gündoğdu, Engelliler Komisyonu İftarına Katıldı
12 Temmuz 2014

Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, Memur-Sen Engelliler Komisyonu tarafından ve-
rilen iftara katıldı.

Memur-Sen Engelliler Komisyonu iftarına Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu’nun 
yanı sıra Eğitim-Bir-Sen Başkan Vekili Ahmet Özer, Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Meh-
met Emin Esen, SGK Yönetim Kurulu Üyesi Halit Ortaköy, Ulaştırma Memur-Sen Genel Başkanı 
Can Cankesen, Memur-Sen Engelliler Komisyonu Başkanı Elvan Uğurlu, Engelliler Komisyonu 
başkan yardımcıları, Memur-Sen genel merkez çalışanları ve çok sayıda davetli katıldı.

Engelliler Komisyonu tarafından yürütülen çalışmaların önemine dikkat çeken Gündoğdu, “Ko-
misyonumuz, topluma engelleri anlatmak için yüklendiği görevi tam olarak yerine getirdi. Başta 
başkanımız olmak üzere yapılan çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.  

Katil rejim İsrail’in, Gazze’ye yaptığı saldırıları lanetleyen Gündoğdu, “Ramazan ayında tüm 
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insani değerleri İsrail bir kez daha ayaklar altına almıştır. Katliamlar zincirine bir yenisini daha 
eklemiştir. Siyonist İsrail insanlığın ortak utancıdır” diye konuştu.

Engelliler Komisyonu Başkanı Elvan Uğurlu ise, “Bugün burada bir ve beraber olduğumuz için 
herkese teşekkür ediyorum. Mübarek Ramazan ayında da Müslümanlar zulüm yaşıyor. Dünya-
nın birçok yerinde Müslümanlar katlediyor. Bu katliamları karşı her zaman tepkimizi gösterdi-
ğimiz gibi yine göstermeye devam edeceğiz. Gazze, Mısır, Suriye, Arakan, Myanmar ve Orta 
Afrika zulmün son bulması için tepkimizi göstereceğiz” diye konuştu.

 

Genç Memur-Sen Uluslararası Arapça Konuşan  
Öğrenci Temsilcilerini Buluşturdu
02 Ocak 2015

Genç Memur-Sen öncülüğünde Uluslararası Arapça Konuşan Öğrenci Temsilcileri bir araya gel-
di. Programa ülkemizde lisans, yüksek lisans ve doktora birçok ülkeden öğrenci katıldı. Ayrıca 
programda Filistin Dışındaki Alimler Heyeti Derneği Genel Başkanı Şeyh Muhammed Mousa 
tarafından “Peygamberimizin Hayatının Gölgesinde Hz. Peygamberin Hayatını Anlamak ve Ya-
şamak” konulu sunum gerçekleştirdi.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Memur-Sen Genel Başkan Vekili Günay Kaya, İslam dünya-
sının yaşan sorunların çözümü için gençlere büyük görevler düştüğünü belirtti. Konuşmasına 
katılımcılara, katılımlarından dolayı memnuiyetini belirten Kaya, “İslam dünyasının bir olması ve 
beraber olması, diri olması çok önemlidir” dedi

 

Genç Memur-Sen’den Sosyal Sorumluluk Projesi
12 Ocak 2015

Memur-Sen Konfederasyonu gençlik teşkilatı Genç Memur-Sen ile Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanlığı, her geçen gün çocuklar arasında hızla yayılan “madde bağımlılığı, suça yönelme, 
suç mağduru olma ve sokakta risk altında yaşama” gibi problemlerin çözümü için ortak bir 
çalışmaya imza atıyor.

Genç Memur-Sen Genel Başkanı Eyüp Beyhan ve yönetimi, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 
Bakan Yardımcısı Çiğdem Erdoğan Atabek'i makamında ziyaret etti. Günümüzde geçlerin sık-
ça karşılaştığı sorunların ele alındığı ziyarette, madde bağımlılığı, suça yönelme, suç mağduru 
olma ve sokakta risk altında yaşanması gibi konuların çözümüne ilişkin ortak çalışma yürütül-
mesi kararlaştırıldı. Bu kapsamda sorunların çözüme kovuşması için “tespit ve projelendirme” 
yapılacak.
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Engelliler, Engelsiz Dünya İstiyor
14 Ocak 2015

Memur-Sen Engelliler Komisyonu, Ankara Gar Gümrük Müdürlüğü’nde toplanan engelliler he-
yetini ziyaret etti. Ziyarette engelli vatandaşların, çektiği sıkıntılar, talep ve istekleri dile geti-
rildi.

Memur-Sen Engelliler Komisyonu Başkanı Elvan Uğurlu ve yönetimi, “Engelliler Engelsiz Dünya 
İstiyor” projesi kapsamında, Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Anka-
ra Gar Gümrük Müdürlüğü’nde, her ayın ilk salısı toplanan engelliler heyetini ziyaret etti.

Memur-Sen heyeti, Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Hayrettin Coşkun ile engel-
lerin sorunlarını ve çözüm önerilerini değerlendirdi.

Engelli heyetinin Türkiye’nin diğer illerine de yaygınlaştırılmasının gerekliliğinden bahseden 
Uğurlu, heyete girmek için gelen engellilerin işlemlerinin daha hızlı yapılmasını, engellilerin 
mevzuatın içeriği hakkında ve art niyetli simsarların eline düşmemeleri için danışmanlık hizme-
tinden yararlandırılmasını önerdi.

 

Memur-Sen’de “Divan Edebiyatı ve Tarih” Konferansı Yapıldı
16 Ocak 2015

Memur-Sen Kadınlar Komisyonu tarafından organize edilen “Perşembe Söyleşileri”nin konuğu 
Avukat Hayati İnanç oldu. İnanç, “Divan Edebiyatı ve Tarih” konferansında katılımcılara divan 
edebiyatı hakkında tarihi bilgiler verdi.

Memur-Sen Genel Merkezi, Mehmet Akif İnan Konferans salonunda gerçekleştirilen “Perşembe 
Söyleşileri” programının açılış konuşması Memur-Sen Kadınlar Komisyonu Başkanı Safiye Öz-
demir yaptı. Daha sonra kürsüye çıkan Divan Edebiyatı aşıklarından Avukat Hayati İnanç “Divan 
Edebiyatı ve Tarih” konulu konferans verdi. 

İnanç, konuşmasında günümüz Türkçesi ile eski Türkçe arasındaki farklara da değinerek, Os-
manlıca’nın geniş kapsamlı bir dil olduğunu, sebepsiz yere yapılan harf devrimi sonrasında dar 
kalıplara sıkıştırıldığını vurguladı. Son dönemde Osmanlıca’nın ders olarak okullarda okutul-
masını “ümit verici” bir gelişme olarak değerlendiren İnanç, bu sayede dilin çizilen sınırlardan 
kurtularak, anlam genişlemesi yaşayacağını dile getirdi.

 

Genç Memur-Sen’in Konuğu Erol Kaya Oldu
23 Ocak 2015

Memur-Sen Konfederasyonu gençlik teşkilatı Genç Memur-Sen tarafından organize edilen 
“Perşembe Söyleşileri”nin bu haftaki konuğu, TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti 
İstanbul Milletvekili Erol Kaya oldu. 

Konfederasyonumuza Bağlı Komisyonların Çalışmaları
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Memur-Sen Genel Merkezi Mehmet Akif İnan Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen “Şehir, 
Şehirleşme ve Şehirlileşme” konferansının açılış konuşmasını Genç Memur-Sen Başkanı Eyüp 
Beyhan, yaptı. 

Daha sonra kürsüye çıkan TBMM Çevre Komisyonu Başkanı Erol Kaya  “Şehir, Şehirleşme ve 
Şehirlileşme” temasıyla düzenlenen konferans verdi. Şehir ve Şehirlileşmenin toplum için öne-
mine vurgu yapan Kaya, çarpık kentleşmenin toplum yapısı üzerinde olumsuz etki oluşturdu-
ğunu belirtti. Şehirlerin insanların geleceği olduğunu belirten Kaya, “Şehirsiz bir yaşam düşü-
nülemez, bizler şehirlere bir şeyler katmak için çalışmalıyız ondan bir şeyler kapmak için değil” 
diye konuştu.

Özdemir: Memur-Sen İnsanla İlgili Her Konuda Fikir Beyan Ediyor
31 Ocak 2015

Memur-Sen Kadınlar Komisyonu Başkanı Safiye Özdemir ve farklı illerden Ankara’ya gelen Sivil 
Toplum Kuruluşu temsilcileri, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık kadınların sorun-
larını masaya yatırdı.

Memur-Sen Kadınlar Komisyonu Başkanı Safiye Özdemir ve Ankara ve İstanbul başta olmak 
üzere farklı illerden gelen 15 Kadın Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri AK Parti Genel Başkan 
Yardımcısı Öznur Çalık ile bir araya gelerek istişarelerde bulundu. AK Parti Genel Merkezi’nde 
gerçekleştirilen toplantıda kadınların yaşadığı sorunlar, kadınların örgütlenmesi, 2023 vizyonu 

içerisinde kadınların yeri ve önemi konuları ele alındı. 

Toplantıda konuşan Memur-Sen Kadınlar Komisyonu Başkanı Özdemir, Memur-Sen Konfede-
rasyonun kadınları önceleyen çalışmalar yürüttüğünü hatırlatarak, “800 bine yaklaşan üye sa-
yısı içerinde kadınlarının oranı oldukça yüksektir. Örgütlü yapımızla 81 il ve ilçelerimizde doktor, 
hemşire, öğretmen, din görevlisi, memur olarak kamu çalışanı kadın kimliğimizle her yerde 
varız. Biz insanı ve özelde kadınları ilgilendiren her konuda ortak çalışmalar yapmayı ve birlikte 
politikalar geliştirmeyi önemsiyoruz. Memur-Sen olarak sadece kadınlarla ilgili konularda değil, 
insanla ilgili her konuda fikir beyan etmek, katkı sunmak ve muhatap olmak istiyoruz” diye 
konuştu.

Kitap Meclisi’nde “Anadolu Direnişi” Konuşuldu
31 Ocak 2015

Genç Memur-Sen’in düzenlediği “Kitap Meclisi”nin bu haftaki konuğu geçtiğimiz günlerde ya-
yımlanan “Anadolu Direnişi” kitabının yazarı Gazeteci Yazar Aslan Değirmenci oldu. Memur-Sen 
Konfederasyonu gençlik teşkilatı Genç Memur-Sen tarafından Memur-Sen Genel Merkezi’nde 
gerçekleştirilen Kitap Meclisi” programında Gazeteci Yazar Aslan Değirmenci son kitabı “Ana-
dolu Direnişi”nin kritiği yapıldı. Genç Memur-Sen üyelerine kitap içeriğine ilişkin bilgi veren 

Değirmenci, güncel konular hakkında da değerlendirmelerde bulundu.
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Değirmenci, Reyhanlı saldırısı, Oslo, 7 Şubat krizi, Gezi kalkışması, 17-25 Aralık ve Kobani olay-
larının aynı üst akıl tarafından, milli iradeyi alaşağı etmek için düzenlenen operasyon olduğunu 
vurguladı. Değirmenci, bu uluslararası operasyonlarının sivil siyaset ve sivil unsurlar tarafından 
doğru yürütülen süreç sayesinde bertaraf edildiğini belirterek, “Anadolu direndi yeni vesayet 
arayışları boşa çıktı. Eğer Türkiye'de Çözüm Süreci başlamamış olsaydı bugün Suriye'ydik. Eğer 
kardeşlik projemize sahip çıkmasaydık bugün Sisi’ler yönetimdeydi. Çok şükür. Millet birliğine, 
kardeşliğine ve iradesine sahip çıkarak eski Türkiye arayışlarını boşa çıkardı” dedi.

 

Memur-Sen’de “Diriliş Ertuğrul” Konferansı Yapıldı
06 Şubat 2015

Memur-Sen Konfederasyonu'nun gençlik teşkilatı Genç Memur-Sen tarafından organize edilen 
“Perşembe Söyleşileri”ne konuk olan Diriliş Ertuğrul dizisinin yapımcısı Kemal Tekden, “Zama-
nında Ertuğrul Gazi nasıl bir milletin uyanışına vesile olduysa, Diriliş Ertuğrul’da milletimizin 
yeniden uyanmasını sağlayacaktır” dedi.

Memur-Sen Genel Merkezi Mehmet Akif İnan Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen “Sinema, 
Diriliş Ertuğrul ve Gençlik” konferansında katılan Diriliş dizisinin yapımcısı ve Türkiye Üstün Ze-
kalı ve Dahi Çocuklar Eğitim Vakfı (TÜZDEV) Genel Başkanı Kemal Tekden, Diriliş Ertuğrul dizisi 
hakkında solunu dolduranlara bilgi verdi. Tekden, Diriliş Ertuğrul dizisinin 2 sene çekilmesinin 
planlandığını, dizinin Ertuğrul gazi’nin vefatına kadar devam edeceğini açıkladı. 

 

Perşembe Söyleşileri’nin Konuğu Prof. Dr. Arif Ersoy Oldu
13 Şubat 2015

Memur-Sen Kadınlar Komisyonu tarafından organize edilen “Perşembe Söyleşileri” Memur-Sen 
Genel Merkezi M. Akif İnan Konferans Salonu’nda yapıldı. Programa konuşmacı olarak katılan 
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Arif Ersoy, “Kadınların Misyonu” konulu 
konferans verdi.  Programa Memur-Sen Genel Başkan Vekili Günay Kaya da katıldı.

Programın açılış konuşması gerçekleştiren Kadınlar Komisyonu Başkan Vekili Habibe Öcal, Prof. 
Dr. Arif Ersoy’u salonu dolduran kişilere tanıttı. Daha sonra kürsüye çıkan Prof. Dr. Arif Ersoy, 
slaytlar eşliğinde “Kadınların Misyonu” konulu sunum gerçekleştirdi. 

Bütün insanların hukuk ve adalet önünde eşit sayıldığını belirten Ersoy, kadınların erkeklerden, 
erkeklerin kadınlardan üstün olduğu yerler olduğunu, bu iki cinsin uyumu sayesinde kâinatın 

müthiş bir nizamla yürüdüğünü söyledi.

Ersoy, sendikacılığı Hakkı güçlü kılmanın aracı olarak gördüğünü ifade ederek, “Hakkın güçlü ol-
duğu ve adaletin işlediği yerde de nizam ve refah vardır. Sendikalar bu misyonu baz alarak hare-
ket eder. Sendikacılık sivil toplumun hafızasıdır. Dünyaya barış bu hafıza ile gelecektir. Memur-Sen 
Türkiye’de ve dünyada bunun örneğini en iyi şekilde ortaya koymaktadır” şeklinde konuştu.
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Tarsus’taki Vahşet İman Yoksunluğunun Tezahürüdür
16 Şubat 2015

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen  Kadınlar Komisyonu Başkanı Habibe Öçal yaptığı açıklamada,

“Tarsus’ta üniversite öğrencisi Özgecan Aslan’ın vahşice bir cinayete kurban gitmesi milletimizi 
derinden sarstığı gibi ülkemiz ve milletimizin yarınlarıyla ilgili çaba ve kaygıları bulunan Eğitim-
Bir-Sen ve Memur-Sen camiasını da derinden sarsmış ve yaralamıştır” dedi.

Bu müessif hadise, dünyayı adalet güneşiyle aydınlatmış, barış ve güvenin timsali olmuş büyük 
bir medeniyetin mirasçılarının nasıl özünden koparıldığını, pozitivist eğitimle nasıl birer caniye 
dönüştürülebildiğini göstermesi bakımından da ayrıca büyük bir üzüntü kaynağı olduğunu be-
lirten Öçal, açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

Halkının kahir ekseriyetinin adı ‘barış’ anlamında olan, her türlü emniyeti teminat altına almış 
bulunan İslam dinine mensup olduğu bir ülkede mal, can, ırz-namus emniyetini vahşiyane bir 
biçimde ihlal edebilenlerin bulunduğunu gösteren bu müessif olay,  bu insanların hangi toplum-
sal vasatta, hangi eğitim sisteminde yetiştirildiğine dair soruları da beraberinde getirmektedir.

Kaya ve Gündoğdu Gençlerle Bir Araya Geldi
22 Şubat 2015

Memur-Sen Genel Başkan Vekili Günay Kaya ile Memur-Sen eski Genel Başkanı ve AK Parti 
Milletvekili adayı Ahmet Gündoğdu, Memur-Sen Konfederasyonu Gençlik Teşkilatı Genç Me-

mur-Sen üyeleriyle bir araya geldi.

Memur-Sen Genel Başkan Vekili Günay Kaya, gençlerin kendisini çok iyi yetiştirmesinin öne-
mine dikkat çekti. Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’un Fethini gerçekleştirirken dönemin en iyi 
teknolojini kullandığını hatırlatan Kaya, “Bugünün Genç Memur-Sen’lisi de teknolojiye hakim 
olmalı. Herkes en ilgi duyduğu alanda lider olmalı. Büyük medeniyet olmanın sırrı burada gizli-
dir. Fatih 6 dil biliyordu. Bugünün Genç Memur-Sen’lisi en az iki dil bilmeli” ifadelerini kullandı.

Genç Memur-Sen’i kurma hayalinin öğretmenlik yaptığı dönemde başladığını ifade eden Gün-
doğdu, “Merhum Necmettin Erbakan hocamızın Milli Nizam Partisi, Refah Partisi ve Fazilet 
Partisi’ni kurma amacı, millet iradesiyle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 
millete hizmet etme sancısı, merhum Mehmet Akif İnan’ın Eğitim-Bir-Sen’i ve Memur-Sen’i 
kurmaktaki gayesi ile benim Genç Memur-Sen’i kurma amacım ve sancım aynıydı. 

Genç Memur-Sen’in kurulma gayesi vesayetle mücadele, yurttaşlar arasında eşitsizliği gider-
me, inanç hürriyetinin önündeki engelleri kaldırma ve yetimlere sahip çıkma temellidir” dedi.
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Perşembe Söyleşilerinin Konuğu Arif Ay Oldu
27 Şubat 2015

Memur-Sen Kadınlar Komisyonu tarafından organize edilen “Perşembe Söyleşileri” Memur-Sen 
Genel Merkezi M. Akif İnan Konferans Salonu’nda yapıldı. Programa konuşmacı olarak katılan 
Akademisyen-Şair Arif Ay, “Yerli Düşünce Bağlamında Edebiyat Çevresi” konulu konferans ver-
di. Programa Memur-Sen Genel Başkan Vekili Günay Kaya da katıldı.

Programın açılış konuşması gerçekleştiren Kadınlar Komisyonu Başkanı Habibe Öçal, Arif Ay’ı 
salonu dolduran konuklara tanıttı. Daha sonra kürsüye çıkan Arif Ay, “Yerli Düşünce Bağlamın-
da Edebiyat Çevresi” konulu sunum gerçekleştirdi.

Kendi medeniyet değerlerimizi tekrar dirilterek topluma sunmalıyız diyen Ay, “Kendi fikir ve 
medeniyet değerlerimizden Tanzimat döneminde uzaklaşmış, Batı medeniyetine yaklaşmıştık. 
Lakin bu bize katkı değil zarar vermiştir. Tekrar yükselişe geçmek ve kendi değerlerimizi yaşat-
mak için kendi medeniyet değerlerimizi tekrar topluma sunmalı ve yeni bir sanat oluşturmalı-
yız” ifadelerini kullandı. 

 

Kaya: Gençlik Bizim En Kıymetli Hazinemizdir
26 Şubat 2015

Memur-Sen Genel Başkan Vekili Günay Kaya, Genç Memur-Sen tarafından düzenlenen “Kardeş 
Gençlik STK Ankara Buluşması”na katıldı.

Genç Memur-Sen Ankara şubesinin organize ettiği  “Kardeş Gençlik STK Ankara Buluşması” 
TCDD Kule Salonu’nda gerçekleştirildi. Programda katılımcılara teşriflerinden dolayı teşekkür 
eden Kaya, “Gençlik bizim en değerli hazinemizdir, bu hazineyi korumak için elimizden gelen 

her şeyi yapıyoruz.” dedi.

Birlikten kuvvet doğar sözünü hatırlatan Kaya, “Hedefe koşarken birbirimizden güç almalıyız, 
bir sinerji yakalamalıyız ve birbirimize her anlamda destek olmalıyız. Yaşınızın getirdiği enerjiyi 
bu yolda en iyi şekilde harcamalı ve faydalı görevlerde kullanmalısınız. Bu yüzden diyoruz ki, 
gençlik hem bugündür hem de yarındır. Gençlik bir milletin geleceğe uzanan elidir. Gençlik 
hem bu günü aydınlatan hem de yarını aydınlatacak itici güçtür. Bu anlamda hepimize büyük 
sorumluluklar düşüyor” diye konuştu.

Genç Memur-Sen Ankara Şubesi tarafından organize edilen programa, Memur-Sen Genel Baş-
kan Yardımcısı Mehmet Emin Esen ile çok sayıda STK temsilcisi de katıldı.

Darbe Girişimlerini ve Muhtıraları Kınıyoruz
28 Şubat 2015

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Kadınlar Komisyonu Başkanı Habibe Öçal, “Türkiye tarihinde 
kara leke olarak duran ve bu ülke insanına kötülükten başka bir şey getirmeyen tüm darbeleri, 
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darbe girişimlerini ve muhtıraları kınıyoruz. Darbelere zemin hazırlayanlardan, bunlara destek 
verenlerden en ağır şekilde hesap sorulmalı ve cezalandırılmalıdır” dedi.

28 Şubat Darbesi’nin yıl dönümü dolayısıyla Memur-Sen Genel Merkezi Mehmet Akif İnan Sa-
lonu’nda etkinlik düzenlendi. 28 Şubat Belgeseli Galası’nın ardından açıklamalarda bulunan 
Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Kadınlar Komisyonu Başkanı Habibe Öçal, Türkiye’nin siyasi ta-
rihinde 28 Şubat’ta, 1997 yılında Refahyol Hükümeti’nin, 28 Şubat 1997 tarihli Milli Güvenlik 
Kurulu toplantısı ve bu toplantıda alınan kararlar sonrası ortaya çıkan sürecin, sonunda yıkıl-
masını ve siyasetin seçilmiş siyasetçilerin dışındaki askeri bürokrasinin başını çektiği elit güçler 
tarafından yeniden biçimlendirilmesini ifade ettiğini söyledi.

Perşembe Sohbetleri'nin Konuğu Mehmet Akif Okur Oldu
06 Mart 2015

Genç Memur-Sen tarafından düzenlenen 'Perşembe Söyleşileri'nin bu haftaki konuğu Araştır-
macı-Yazar Doç. Dr. Mehmet Akif Okur oldu. ' Amerikan belgelerinde 12 Eylül Askeri Darbesi' 
konulu bir sunum gerçekleştiren Okur, "12 Eylül, yakın tarihimizde adeta bir dönüm noktası 
olmuştur. Bu darbe Türkiye'de köklü değişimlere sebep olmuştur" dedi.

Sunumunda darbe sürecinin öncesi ve sonrasını detaylı bir şekilde ele alan Okur, 12 Eylül sü-
recinin toplum üzerinde infiale yol açtığını ve yaşanan idamlarla toplum üzerinde bir korku 
havasının estirildiğini belirtti.

12 Eylül darbesi gerçekleşmeden önce Amerika'nın adım adım süreci izlediğini belirten Okur, 
Türkiye'deki gelişmelerin sürekli takip edildiği ve istihbarat birimlerine aktarıldığını belirtti. 
Okur, sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Darbe olduktan sonra da darbeyi meşrulaştırmak adına 
yoğun bir çaba sarf edildi. Yönetime el koyan askerlerin 'Demokrasiye Geçiş Sözü'nü ön plana 
sürerek darbe meşrulaştırılmaya çalışılmıştır" ifadelerini kullandı.

 

“Kadın Öğretmenlerin Mobbing Algısı Araştırması” Açıklandı
07 Mart 2015

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Kadınlar Komisyonu Başkanı Habibe Öçal, yapılan araştırma-
nın, çalışma hayatında mobbinge maruz kalan kadınların çoğunun yasal haklarını bilmediklerini 
gösterdiğini söyledi.

Eğitim-Bir-Sen Stratejik Araştırmalar Merkezi’nin (EBSAM), Gazi Üniversitesi öğretim üyeleri 
Prof. Dr. Gonca Bayraktar Durgun ve Dr. Ayşe Çetinkaya Aydın danışmanlığında yaptığı “Kadın 
Öğretmenlerin Mobbing Algısı ve Tecrübesi Araştırması” sonucunu Habibe Öçal kamuoyuna 
açıkladı. 

Araştırmanın evrenini, Türkiye’deki illerin kent bölgesinde Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi 
temel eğitim ve ortaöğretimde görev yapan kadın öğretmenlerin oluşturduğunu ifade eden 
Öçal, “Evreni temsilen Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması 
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(İBBS) Düzey 1 bölgesinden İstanbul, Ankara, İzmir, Çanakkale, Sakarya, Adana, Kayseri, Sam-
sun, Trabzon, Erzurum, Malatya, Şanlıurfa illeri seçilerek yüz yüze anket tekniği ile okullarda 
1024 kadın öğretmenle görüşmeler yapıldı. 3 bölümden oluşan anketin birinci bölümünde, ka-
dın öğretmenlerin genel ve sosyal durumunu belirleyen 9 soru, ikinci bölümde, yıldırmaya iliş-
kin algı düzeylerini belirleyen 51 soru, üçüncü bölümde ise, maruz kalınan yıldırmanın düzeyini, 
kaynağını ve sonuçlarını tespit etmeyi amaçlayan 15 soru öğretmenlere yöneltildi” dedi.

“Üniversitelerde Konuşulmayan 33 Şey” Konferansı
08 Mart 2015

Memur-Sen Konfederasyonu’nun gençlik teşkilatı Genç Memur-Sen tarafından organize edilen 
“Üniversitelerde Konuşulmayan 33 Şey” konulu konferans Genel Merkez'de yapıldı.

Konferansın konuşmacısı Mimar Raşit Dedeoğlu, Genç Memur-Sen üyelerine meslek deneyim-
lerini anlattı. Öğrencilerin üzerinde yaptığı gözlemleri esprili bir dille anlatan Dedeoğlu, salon-
da bulunanları kahkahaya boğdu. Konuşmasına “8 Mart Dünya Kadınlar Günü”nü kutlayarak 
başlayan Dedeoğlu, son zamanlarda artış gösteren kadına yönelik şiddeti ileştirdi. Dedeoğlu, 
“Kadınlar bizim için çok değerlidir. Onlara en iyi şekilde davranmalıyız” dedi.

İyi bir meslek sahibi olmak için iyi bir hitaba gerek duyulduğunu belirten Raşit Dedeoğlu, 
“Olaylara hakim olmak için hitap önemli, eğer hitabetiniz iyi olmazsa başkaları sizin üzerinizde 
hakimiyet kurabilir. Öğrenci kısıtlı şartlar altında en iyi işi yapmakla mükelleftir. Zor şartlarda 
büyük işler yapmak gibi bir sorumluluğu vardır. Başarının sırrı da tam burada gizlidir. Gele-
ceği aydınlatacak olan sizlersiniz, kendi değerinizi fark ettiğiniz zaman mimarlık inşa etmeye 
başlıyorsunuz zaten. Mimarlık barışı ve huzuru inşa edebilmelidir. Yaptığınız yapılarla insana 
mutluluk aşılayabilirsiniz. Mimarlık pahalı bir eğlencedir, mimarlığın mizah yönü işte budur” 
diye konuştu.

Genç Memur-Sen Türkiye Buluşması Büyük Coşkuyla Yapıldı
13 Mart 2015

Genç Memur-Sen tarafından Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen "100. Yılında Çanakkale 
Ruhu ve Gençlik" Programı büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen program Kur'an-ı Kerim 
Tilaveti ile başladı. İstanbul Tarihi Türk Müziği Mehter Topluluğu tarafından yapılan gösterinin 
ardından şiir dinletisi gerçekleştirildi. Türkçe, Kürtçe, Lazca ve Arapça söylenen Çanakkale Tür-
küsünün ardından konuşmalara geçildi.

Programda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Memur-Sen'in bugüne kadar başarılı sendika-
cılığıyla, ülkenin ekonomisine, demokrasisine, hak ve özgürlük mücadelesine verdiği destekle 
çok önemli görevler ifa ettiğini söyledi.

Memur-Sen'e tüm bu hizmetlerinden dolayı şükranlarını sunduğunu belirten Erdoğan, "Me-
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mur-Sen'in kurucusu şair ve mütefekkir değerli abimiz, güzel insan Akif İnan'ı da rahmetle yad 
ediyorum. Kendisi bu tabloları görememiş olsa da Türkiye'nin zor günlerinde, 1995 yılında dik-
tiği fidanın artık koca bir çınar olduğuna bizler bugün hep birlikte şahitlik ediyoruz" ifadelerini 
kullandı.

Kurulduğundan beri 28 Şubat döneminden başlayarak, Türkiye'nin tüm zor dönemlerinde de-
mokrasi ve özgürlüklerden yana tavrıyla Memur-Sen'in diğerlerinden farklı bir konumda yer 
aldığını vurgulayan Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti: "Kadınlara, engellilere, gençlere 
yönelik özel komisyonlarıyla her kesime hitap eden Memur-Sen, milli iradenin yanında ortaya 
koyduğu kararlı ve samimi duruşuyla da ayrıca takdiri, şükranı hak ediyor. 2007'de cumhur-
başkanlığı seçimi krizinde, AK Parti'nin kapatılma davasında, yine Memur-Sen hakkaniyet mü-
cadelesinin ve hakikat mücadelesinin en ön saflarındaydı. Yeni anayasa çalışmalarında, Çözüm 
Süreci'nde, 17-25 Aralık darbe teşebbüslerinde Memur-Sen yine mücadele safının en önündey-
di. Eğitimde 4+4+4 projesinin hayata geçmesinde, kamuda görev yapan kadınlarımızın başörtü 
sorunlarının çözümünde sergilediği öncü rolle Memur-Sen hakkın, hakikatin, adaletin yanında 
olduğunu gösterdi. İmam hatip okullarının katsayı mücadelesinde Memur-Sen onların yanında 
yer aldığını gösterdi. İmam hatip okullarının, meslek liselerinin orta kısımlarının kapatılması 
olayında yine hakkın ve hakikatin yanında yer aldı."

Erdoğan: Sizler En Büyük Sivil Gençlik Teşkilatı Olarak Gururumuzsunuz

Erdoğan, artık katsayının kalktığını, istenilen üniversiteye girildiğini, gençlerin, istiklalin ve is-
tikbalin nesli olarak yetişeceklerini vurgulayarak, şunları söyledi: "Genç Memur-Sen bu genç 
kadrosuyla, Türkiye'nin en büyük sivil gençlik teşkilatı olarak gururumuzsunuz, ümidimizsiniz. 
Sizlerin bir farklılığı var. Sizleri, bu ülkede taşla, molotofla, maskeyle, ellerinde demir bilyelerle 
yakmakla, yıkmakla değil fikirle, ilimle, irfanla, kültürle, saygıyla, sevgiyle mücadele verilebi-
leceğini gösteren gerçekten örnek bir gençlik olarak görüyorum. Sizleri, üstad Necip Fazıl'ın 
deyimiyle 'Kökü ezelde ve dalı ebedde bir sistemin, aşkına, vecdine, diyalektiğine, estetiğine, 
irfanına, idrakine sahip bir gençlik' olarak görüyorum. Buradaki her bir genç kardeşimin, 'kim 
var' diye seslenildiğinde sağına ve soluna bakmadan, 'ben varım' cevabını vereceğine, dava 
taşını gediğine koyacağına yürekten inanıyorum."

Bu Ülkenin Gençliği Gezi'de Gördüğünüz Vandallar Değildir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu ülkenin gençliği Gezi'de gördüğünüz vandallar değildir. Bu ül-
kenin gençliği, etek giyerek sokakları ateşe veren o provokatörler değildir. Bu ülkenin gençliği, 
masum kızlarımızı alçakça katleden o ırz düşmanları asla değildir. Bu ülkenin gençliği işte bura-
dadır. İşte burada karşımda duran gençler, sizler, bu ülkedeki gençliğinin ta kendisisiniz. Birileri 
ısrarla diğerlerini gündeme getirebilir, diğerlerini ön plana çıkartabilir. Ama biz biliyoruz ki bu 
ülkenin, milletin gençlerini asıl temsil edenler, ahlakınızla, çalışkanlığınızla, bilginizle, enerjinizle 
sizlersiniz. Rabbim sizlerden razı olsun" diye konuştu.

Gündoğdu: En Çılgın Projemiz Genç Memur-Sen

Memur-Sen eski Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu konuşmasında Genç Memur-Sen’in kurulma 
gayesini açıklayarak, “1970 yılında merhum Necmettin Erbakan hocamız Milli Nizam Partisi’ni 
kurarken hangi sancıyı duduysa, 2001 yılında Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan, AK Parti'yi 
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kurarken hangi sancıyı duyduysa, 1992'de Eğitim-Bir-Sen'i, 1995'te Memur-Sen'i kuran Mehmet 
Akif İnan ağabeyimiz hangi sancıları çektiyse biz de aynı sancıları, akıtılmış terleri esas alıp 
Genç Memur-Sen'i kurduk” dedi.

Günay Kaya: Çanakkale Ruhunu Anlamalıyız

"100. Yılında Çanakkale Ruhu ve Gençlik" Programında konuşan Memur-Sen Başkan Vekili Gü-
nay Kaya, "Bu gün milletimizin ve ümmetimizin en muazzam kahramanlık destanlarından biri 
olan Çanakkale Savaşının zaferle sonuçlanmasını sağlayan ruhu, 100. yıl dönümünde tekrar 
tekrar okumak, anlamak, değerlendirmek ve anlatmak durumundayız" dedi. "Tarih, toplumla-
rın ve ülkelerin hafızasıdır" diyen Kaya, "Hafızasını kaybeden bir kişi nasıl kimliğini unutursa, 
tarihini ve geçmişini unutan devlet ve toplumlar da önce kimliğini kaybeder, sonra da tarihten 
silinir gider. Çanakkale Savaşı’nın maddi ve manevi şifrelerini bu gözle ve bu şuurla okumak 
lazım. Tarihimize medeniyetimizin gözüyle bakarsak Çanakkale’de askerlerimizin ve milletimi-
zin, yardımlaşmada, ibadette, düşmanlarına yaklaşımda dahi sahabeleştiğini görürüz. Kadim 
medeniyetimizin yeniden canlanmasının işaretlerine tanıklık ederiz. Yeniden Büyük Türkiye’nin 
doğuşunun ve geleceğinin izlerini görürüz. İngiliz tarihçi Hamilton; “Bizi Türklerin maddi gücü 
değil, manevi gücü mağlup etti” diyerek Çanakkale ruhunun kaynağını işaret etmiştir" dedi.

Beyhan: Mücadelemiz Yeni Bir Medeniyet İnşası

Genç Memur-Sen Genel Başkanı Eyüp Beyhan  ise, "Genç Memur-Sen, Türkiye’nin marka Kon-
federasyonu Memur-Sen’in Gençlik teşkilatıdır. 2012 Aralık ayında kurulan Genç Memur-Sen, 
kısa sürede ülke genelinde 81 il de kamu kurumlarında, bütün üniversite ve liselerde teşkilat-
lanma sürecini tamamlamıştır. Kuruluşumuza ve teşkilatlanmamıza destek veren Memur-Sen 
ailesinin büyüklerine şükranlarımızı arz ediyoruz. Genç Memur-Sen, ülkesini seven millete ve 
iradesine değer veren medeniyet değerlerimizin inşasını mesele edinen, daha büyük, daha 
güçlü, daha huzurlu, daha demokratik bir Türkiye hayali kuran, hayalden öte bunu aksiyona 
dönüştüren gençlerin ortak adresidir. Bu çerçevede kurulmuş sivil gençlik teşkilatlarına çatı 
olma iddiasına sahiptir" dedi.

Genç Memur-Sen Temsilcileri Ankara’da Buluştu
16 Mart 2015

Memur-Sen Konfederasyonu gençlik teşkilatı Genç Memur-Sen istişare toplantısı 81 il temsilci-
lerinin katılımıyla Büyük Anadolu Otelde gerçekleştirildi.

Toplantıda Genç Memur-Sen üyelerine hitap eden Memur-Sen Genel Başkan Vekili Günay Kaya, 
Genç Memur-Sen’lilerin kendisini en iyi şekilde yetiştirmek zorunda olduğunu söyledi. Kaya, 
“Memur-Sen olarak bizler, kardeşlik ikliminin temsilcileriyiz, her zaman özgürlük ve adaletin 
öncüleriyiz. Genç Memur-Sen ise bu bayrağı her daim ileri taşıyacak olan yiğitlerin adıdır” diye 
konuştu.

Kaya, "Ama bu gurur da tarihi bir sorumluluktur. Bu bakımdan Türkiye'nin marka konfede-
rasyonu Memur-Sen'inimizin bünyesinde örgütlenen Genç Memur-Sen'imiz, gençlere ulaşmak 



362

açısında çok önemli bir fırsata ve çok önemli bir sorumluluğa sahiptir. Genç Memur-Sen'li kar-
deşlerimin olduğu yerde husumet değil kardeşlik olmalıdır, çatışma değil uzlaşı olmalıdır, kavga 
değil barış olmalıdır" dedi.

"Genç Memur-Sen, Türkiye’nin marka Konfederasyonu Memur-Sen’in Gençlik teşkilatıdır” di-
yen Genç Memur-Sen Genel Başkanı Eyüp Beyhan, Genç Memur-Sen'e verilen imkanlar ve 
destekler için Ahmet Gündoğdu'ya teşekkür etti. Beyhan, "Bu emekleri ve bu fırsatları asla 
boşa çıkartmayacağımıza, bu imkanı boşa çıkartmamak adına gece-gündüz çalışmalarımıza 
gayretle devam edeceğimize söz veriyorum” şeklinde konuştu.
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Gündoğdu: Yargı, Kuşkuları Gidermeli
22 Nisan 2011

Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, yargı kurumlarının kararlarını deklare edip, kenara 
çekilme lüksüne sahip olmadığını, karar gerekçelerini ve değişme ihtimallerini de kamuoyu ile pay-
laşarak kuşkuları giderme sorumlulukları olduğunu söyledi.

Sendikal çalışmalar ve bazı ziyaretlerde bulunmak üzere İzmir’e gelen Ahmet Gündoğdu, Me-
mur-Sen İzmir İl Temsilciliği’nde bir basın toplantısı düzenledi. Gündoğdu, basın toplantısında, 
YSK’nın aldığı veto kararının ardından yaşanan gelişmeler ve Memur-Sen’in sendikal kazanımlarına 
ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

12 Haziran seçimlerine az bir zaman kaldığına dikkat çeken Gündoğdu, siyasi partilerden gerginlik 
ortamından kaçınmalarını beklerken, bu gerginliğin Yüksek Seçim Kurulu tarafından çıkarıldığını 
belirtti. Gündoğdu, “Başörtülü müşahit olmaz diyen, referandumun Temmuz yerine Eylül ayında 
yapılmasına karar vererek demokratikleşme sürecine köstek olan, yurt dışındaki vatandaşlarımı-
zın 12 Haziran seçimlerinde yaşadıkları ülkede oy kullanmasına engel olmayı maharet sayan YSK, 
son krizin de mimarı oldu. Yargı kurumları, kararlarını deklare edip kenara çekilemezler. Kararların 
gerekçelerini ve değişme ihtimallerini de kamuoyuyla paylaşmak, kuşkuları gidermek ve tartışma 
çıkaracak zeminlere fırsat vermemek sorumlulukları da vardır” şeklinde konuştu. 

Memur-Sen’in kazanımlarından nemalanma telaşı içerisindeki sendikal oluşumları, gün boyu balık 
tutamayıp yol üstündeki balıkçıdan aldığı balıkları ‘ben tuttum’ diyerek evine götüren acemi ba-
lıkçılara benzeten Gündoğdu, “Anlaşılan o ki; önümüzdeki dönemde de Memur-Sen tezgahından 
aldıkları balıklarla, hane halkını kandırmaya devam edecekler” şeklinde konuştu.

Gündoğdu, konuşmasının sonunda, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı.

Memura Siyaset Ve Grev Hakkı Verilmeli
25 Nisan 2011

Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, yaklaşan genel seçimler öncesinde, memurlara grev 
ve siyaset yapabilme hakkı verilmesi için siyasi parti liderlerine çağrıda bulundu.

Memur-Sen İl Divan Toplantısı ile Eğitim-Bir Sen Manisa Şubesi istişare toplantısı Manisa Öğretme-
nevi’nde yapıldı. Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, İl Divan Toplantıları öncesinde bir 
basın toplantısı düzenledi.

Gündoğdu, yaptığı basın toplantısında, 15 Mayıs’a kadar üye sayılarını 500 bine çıkarmayı hedefle-
diklerini belirtti. Özelde üyelerinin özlük hakları genelde ise ülkenin demokratikleşmesi başta olmak 
üzere bütün sorunları dert edinerek sendikacılık yaptıklarını kaydeden Gündoğdu, “Sendika kimliği-
miz ile önümüzdeki bir 15 Mayıs var. Bir yıllık üye sayılarının belirlendiği her yılın yeni miladı. Haziran 
ayı içerisinde yeni seçimler yapılacak. Demokrasinin, millet idaresiyle yeniden buluşmasının günü. 
Bu her iki günün yeni bir kazanıma dönüşmesini istiyoruz” dedi.

“YÖK’ün anayasal bir kurum olmaktan çıkarılması ve üniversitelerin özgür olması için çalışmalıyız” 
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diyen Gündoğdu, “Mesele, YÖK’ün başına getirilen isimler meselesi değildir. Eğer bu ülke demok-
ratikleşecekse, sivilleşecekse; kanunları, mevzuatı normalleştirmek, kişiye göre olmaktan çıkarmak 
gerekmektedir. En kötü niyetlinin bile geldiğinde kötülük yapamayacağı bir kurumsal yapıya ka-
vuşturmak lazım. İşte yeni Anayasa’da 73 milyonu kucaklayan, ötekilik oluşturmayan, temel hak 
ve özgürlüklerinin alanını genişletecek, dünya görüşü ne olursa olsun, herkesin görüşünü istediği 
gibi ifade etmesine ve inancının gereğini yerine getirmesine olanak sağlayacak yeni bir Anayasa’ya 
ihtiyacımız var” değerlendirmesinde bulundu.

Gündoğdu, 12 Eylül referandumuyla bu ülkeye olan borçlarının önemli bir kısmını ödediklerini, bun-
dan sonra da sivil bir anayasanın hazırlanması için mücadele ederek, Türkiye’ye olan borçlarını 
ödemeye devam etmek istediklerini vurguladı.

 

Üye Sayımız 500 Bini Aştı, Yetkili Sendika Sayısı 7’ye Çıktı
01 Mayıs 2011

Yapılan yazılı açıklamada:

Sendikal mücadelede kamu görevlilerinin değişmez temsilcisi haline gelen Memur-Sen, Türkiye’nin 
en büyük memur konfederasyonu olma özelliğini üye sayısını 500 binin üzerine çıkararak devam 
ettirdi.

Bir sivil toplum örgütü için 500 bin üye sayısına ulaşmak, demokratikleşme ve sivilleşme konu-
sunda henüz rüştünü ispatlama aşamasındaki ülkemiz için sıra dışı anlamalar barındırmaktır. Me-
mur-Sen’in bu başarısı, demokratikleşme ve sivilleşme iradesinin, derinleşmesinin, kalıcı hale gel-
mesinin en önemli göstergelerinden biridir. 15 Mayıs’lar da  sendika üye sayılarına ilişkin resmi  ilan 
yapıldığı için  çalışanların yönelimleri, tercihlerinin tescili bakımından son derece önemlidir.  Bu yıl 
15 Mayıs, Memur-Sen  ve yeni Türkiye’nin   en yüksek perdeden duyurulduğu tarih olmuştur. Bu 
tarih her türlü karalama, iftira, yol kesme çabalarına karşın “demokratik ve sivil Türkiye” talebinin, 
sendikal samimiyetin ödüllendirildiği bir tarihtir.

Memur-Sen kurumlarda imzalanan mutabakat rakamlarına göre yetkili sendika sayısını 7’ye çıkardı. 
Diyanet-Sen, Toç-Bir-Sen, Bem-Bir-Sen, Sağlık-Sen, Enerji Bir-Sen’den sonra Eğitim Bir-Sen ve Ba-
yındır Memur-Sen de, rakip sendikaların üye sayılarını geride bırakarak genel yetkili sendika olma 
hakkını elde ettiler.

04-06 Mart 2011 tarihinde gerçekleştirilen Türkiye Buluşması’nda en az 500 bin üye hedefi belirle-
yen Memur-Sen, gelecek  3 yılın  sonunda, daha özgür,daha adil bir Türkiye ve  en az 750 bin üye, 
bütün hizmet kollarında yetkiye ulaşma hedefini koymuştur.
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Üstad’sız 28 Yıl…
25 Mayıs 2011

Memur-Sen tarafından yapılan yazılı açıklamada Üstad Necip Fazıl Kısakürek anıldı;

Sakarya Türküsü’nde zikrettiği kılavuzun izinden yürüyerek 28 yıl önce aramızdan ayrıldı. İçinde 
engin his deryalarını, uçsuz bucaksız fikir ovalarını barındıran edebiyat dünyamızın gök kubbesi 
Necip Fazıl, Müslüman kimliğine sahip bir insan olarak fikrin, sanatın, aksiyonun ve dehanın zirve-
sine çıkma hedefinde kaydettiği muvaffakiyet; yetişmekte olan nesillere yol göstererek kendisini 
“Üstad”kılmıştır.

Avrupa’nın 200 yıldır dünyaya yaydığı Aydınlanma düşüncesine yönelttiği eleştiriyle, materyalizme 
yol açan pozitivist ve rasyonalist düşüncenin yanlışlığını kökten tespitlerle ortaya koyar. Böylece, 
20. yüzyılda vahye dayalı hayat ve medeniyet telâkkisini bütün yönleriyle savunduğu için çağdaş 
İslâm düşünürlerinin hepsinden ayrılır. Önce modern dünyanın bunalımını dile getirir, sonra da buna 
çözüm yolları arar.

O, yenilmiş, sindirilmiş, dağıtılmış bir coğrafyanın çocuğu olarak, bütün değerleri hayattan kovul-
maya, batılı değerlerin, ya da bir kaç güçlü kimsenin uygun gördüğü kalıplara zorla sokulmaya 
çalışılan, geçmişi bir kalemde silinen, kökleri koparılmış bir toplumun arasında gözlerini dünyaya 
açtı. Kendi okumuşu ve cebinden maaşını verdiği memurları tarafından horlanan, aşağılanan, zorla 
değiştirilmeye çalışılan bir toplum var mıdır dünyanın herhangi bir yerinde? O buna şahit oldu. 
Kendi toplumunun tarihiyle, kültürel değerleriyle, inancıyla savaşan kişilerin yön verdiği bir ortamda 
yetişti.

27 Mayıslar, Millet İradesinin Aydınlık Işığında Boğulacaktır
27 Mayıs 2011

Türkiye, askeri darbelerle tanışalı bugün 51 yıl oldu. Demokrasiye, millet egemenliğine hazımsızlık, 
milli iradeye ilk başkaldırı tam yarım asır önce gerçekleşti.

Başbakan ve iki bakanın idam sehpasına giden yol, 51 yıl önce, bugün açılmaya başladı.

Niçin yapılmıştı 27 Mayıs darbesi? Halkın iradesine saygı duymayan ve kendinden başkasına ta-
hammül edememe duygusunu taşıyanların baş kaldırmasıydı. 27 Mayıs darbesi, ‘Yeter, söz milletin’ 
diyerek iktidar olan iradenin, asker zoruyla alaşağı edilmesi ve milli iradenin idam sehpasında sal-
landırılmasıydı.

Savunma hakkını bırakın, konuşmalarına bile izin verilmeyen Başbakan Adnan Menderes ile bakan-
ları Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan, önceden idamlarına karar verilmelerine karşın, Yassıada’da 
mahkemecilik oynamaya mecbur bırakılmıştı.

Gün yüzüne çıkan belgeler, kayıtlar bundan 51 yıl önce yaşanan utanç tablosunun mahiyetini bütün 
çıplaklığı ile gözler önüne sermekte.

Bundan 51 yıl önce, millet iradesinin temsilcisi olarak Hakk’ın rahmetine kavuşan ve Demokrasi Şe-
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hitlerimiz olarak tarihteki yerini alan, Menderes, Polatkan ve Zorlu’yu bir kez daha rahmet, minnet 
ve şükranla anıyor, bunu yapanları bir kez daha kınıyoruz.

Memur-Sen, 7 Sendikayla Toplu Sözleşme Masasına Oturacak
09 Haziran 2011

Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, 9 Haziran 1995’de kurulan Memur-Sen’in 16 yıllık 
geçmişinin başarılarla dolu olduğunu söyledi.

Ahmet Gündoğdu, Rixos Otel’de düzenlediği basın toplantısında, Memur-Sen’in 16 yılı, sözleşmeli 
personelin kadro durumu, yeni anayasa hazırlanmasına yönelik Memur-Sen’in yürüttüğü çalışma ve 
sendikaların üye sayılarıyla yetkili sendikalar ve toplu sözleşme sürecine yönelik değerlendirmeler-
de bulundu.

Sözleşmeli personelin kadroya alınmasının Memur-Sen’in bir başarısı olduğunu ifade eden Gün-
doğdu, Memur-Sen olarak, en önemli taleplerinden birinin sözleşmeli personel uygulamasından 
vazgeçilmesi ve bütün sözleşmeli kamu çalışanlarının kadrolu hale getirilmesi olduğunu ifade etti. 
Sözleşmeli personel sorununun ısrarlı takip ve mücadeleleri sonucu çözüldüğünü hatırlatan Gün-
doğdu, “4. Olağan Genel Kurulumuza katılan Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan söz ver-
mişti. Beklediğimiz müjdeli haber, 4 Haziran Cumartesi günü geldi. Kamudaki 4-B’liler, 4924 Sayılı 
Kanuna tabi olarak sözleşmeli çalışan personelle 5238 Sayılı Kanuna tabi sözleşmeli olarak çalışan 
aile hekimleri, Resmi Gazete’nin 4 Haziran 2011 tarihli mükerrer sayısında yayınlanan Kanun Hük-
mündeki Kararname ile kadrolu oldu.” şeklinde konuştu.

Seçim Bitti, Sıra Yeni Anayasada
13 Haziran 2011

12 Haziran seçimlerinden sonra Memur-Sen, bir şeçim değerlendirmesi yaptı. 

24. Dönem TBMM seçimleri tamamlanmış, halkımız iradesini ortaya koymuştur. 12 Haziran millet-
vekilli seçim sonuçlarının ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyoruz. Seçimde kazanan de-
mokrasimiz ve ülkemiz olmuştur. Demokrasinin çıtası yükselmiştir. Olaysız, huzur içinde bir seçim 
gerçekleşmiştir.

Milletimiz tercihini yapmış, seçtiği vekillerini TBMM’ye göndermiş, verdikleri sözü tutmalarını bek-
lemektedir. Siyasi partilerimiz de, seçim sürecinde vaadlerinin dışında söyledikleri sözleri unutarak, 
vaadlerini gerçekleştirmek için çalışmalıdır. Sandıktan temsil gücü yüksek, yeni anayasaya meşrui-
yet sağlayacak bir meclis çıkmıştır.

Sandığa giderek vekillerini seçen halkımız, şimdi kendisine verilen sözlerin tutulmasını beklemek-
tedir. Bu meclisin ilk görevi, meşruiyet debisi yüksek bir anayasa yapmak olmalıdır. Bütün partilerin 
ortak vaadi Yeni Anayasa olmuştur. Bütün partiler, meydanlarda yeni anayasa vaad etmiş ve öne-
mine dikkat çekmiştir. Yeni yasama döneminde, öncelik anayasaya verilmeli, toplumun beklentileri 
karşılanmalıdır. Milletimiz demokratikleşmeyi, hak ve özgürlüklerin genişlemesini acilen beklemek-
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tedir. Bu yöndeki talep, ilk olarak 12 Eylül’de yapılan referandumda, halkın yüzde 58’le ‘evet’ deme-
siyle ortaya çıkmıştır.

Bölgesinde lider ülke olma yolunda ilerleyen Türkiye, bu fırsatları iyi değerlendirmeli, istikrar ve 
büyümesinden taviz vermemelidir.

İktidar partisi, seçim sürecinde meydanlarda yaşananları unutarak, toplumun tamamını kucaklama-
lıdır. Yeni anayasa hazırlanmasında bütün görüşleri dikkate almalı, toplumun endişelerini giderme-
lidir. İktidar kuşatıcı olmalı, ötekileştirmemelidir.

Muhalefet partileri de seçim sürecinde yaşananları geride bırakmalı, Türkiye’nin geleceği için so-
rumlu davranmalıdır. Yeni anayasa çalışmalarına destek olmalı, demokrasi, hak ve özgürlüklerden 
yana taraf olmalıdır. Demokrasi dışı eylem ve söylemlere iktidar-muhalefet el ele güçbirliği içinde 
cevap vermelidir

Miraç Kandiliniz Kutlu Olsun
28 Haziran 2011

Bu gece, Miraç kandilini idrak edeceğiz. Toplumumuzun ve bireyler olarak her birimizin iç huzu-
ra kavuşması, her türlü kavganın, ayrımcılığın, ötekileştirmenin ortadan kalkması, iç dünyamızda 
huzura, insani ilişkilerimizde olgunluğa, toplum hayatında kardeşlik ve mutluluğa ulaşabilmek için 
evrensel mesajı doğru bir şekilde anlamalı, anlatmalı, kendimize rehber edinmeli ve hayatımıza da 
yansıtmalıyız. 

Onca iç ve dış etkiye maruz kalarak bunaldığımız günümüzde, inanç, ahlak ve maneviyat dünyamı-
zın, kardeşlik hukuku içinde birlikte yaşamamızın vazgeçilmez değerlerine işaret eden ilahi mesaj-
ları yaşamak, yaşatmak ve bizlere miracın manevi atmosferini teneffüs etme imkânı sağlayacaktır.

Bunalan ruhlara, manevi hayatın ihmaliyle daralan ve katılaşan kalplere bu gecenin huzur getirmesi 
dileğiyle aziz milletimizin ve bütün İslam âleminin Miraç Kandilini tebrik ediyor, doğruluk ve dü-
rüstlüğün, paylaşma ve dayanışmanın, barış ve kardeşlik içinde yaşamanın, mazlum ve mağdurlara 
yardımcı olmanın ulaşılabilecek en üstün değerler olduğu bilinciyle hareket ederek bütün dünyada 
hak ihlallerinin sona ermesini, zulümlerin, acı ve gözyaşının, şiddet ve umutsuzluğun yerini kalıcı bir 
huzur ve kardeşliğin almasını Allah’tan niyaz ediyoruz.

Gündoğdu: Yeni Kabinenin Önceliği Toplu Sözleşme  
Yasası ve Anayasa Olmalıdır
07 Temmuz 2011

Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, yeni Bakanlar 
Kurulu’nun önceliğinin toplu sözleşme yasasını çıkarmak ve yeni anayasa olması gerektiğini söyledi.

Ahmet Gündoğdu, 61. Hükümetle ilgili bir açıklama yaptı. Gündoğdu açıklamasında, “Öncelikle yeni 
Bakanlar Kurulumuzun hayırlı olmasını diliyorum.  Yeni Bakanlar Kurulu’nun ilk yapacağı iş 12 Eylül 
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referandumuyla kamu görevlilerine tanınan toplu sözleşme hakkının fiilen kullanımı için ikincil mev-
zuatı hazırlamak ve  Meclis’e sevk etmek olmalıdır. Bakanlar Kurulu’nun öncelikle yapması gereken 
diğer  faaliyet ise, içeride  milletle devleti  kucaklaştıracak, dışarıda  küresel ölçekte Türkiye’nin 
önünü açacak,  sivil, demokratik ve özgürlükçü yeni anayasanın çalışmalarını başlatmaktır.”dedi.

60. Hükümetin seçimler öncesinde  205 bin sözleşmeliye kadro imkanı vermesini olumlu karşıla-
dıklarını vurgulayan Gündoğdu, “61. Hükümetten   belediye ve il özel idareleri,  TRT ve  Gençlik ve 
Spor Genel Müdürlüğü’ndeki spor uzmanları başta olmak üzere  tüm sözleşmelilerin isteğe bağlı  
kadroya geçirilmesini istiyoruz.”  şeklinde konuştu.

Kamu görevlileri olarak, iktidar partisi  ve 61. Hükümetin  2023 vizyonu çerçevesindeki vaatlerinin 
takipçisi olacaklarını belirten Gündoğdu,  yeni hükümetin kurulması vesilesiyle, başta Başbakan 
Recep Tayip Erdoğan olmak üzere tüm Bakanlar Kurulu üyelerine  çalışmalarında başarılar diledi.

Memur-Sen Yine Yetkili, Yine En Büyük Konfederasyon
07 Temmuz 2011

Resmi Gazete’de yayınlanan 2011 yılına ait üye sayılarına göre, Memur-Sen 515 bin 378 üyeyle Tür-
kiye’nin en büyük memur sendikaları konfederasyonu oldu. En yakın rakibine 120 bin 881 fark atan 
Memur-Sen, yetkili sendika sayısını da 7’ye çıkardı.

Kamu Görevlileri Sendikaları’na ait 2011 yılına ait üye sayıları Resmi Gazete’nin bugünkü sayısın-
da yayınlandı. Yayınlanan rakamlara göre, Memur-Sen yetkili konfederasyon ünvanını sürdürürken, 
Diyanet-Sen, Bem-Bir-Sen, Toç-Bir-Sen, Sağlık-Sen, Enerji Bir-Sen’in ardından Eğitim Bir-Sen ve 
Bayındır Memur-Sen’in de yetkili olmasıyla yetkili sendika sayısını 5’den 7’ye çıkardı.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, kamu çalışanlarının 
sorunların çözümünde doğru adres olarak gördükleri konfederasyonun Memur-Sen olduğunu bir 
kez daha tescil edildiğini söyledi. Ülkemiz ve insanlığın sorunlarına duyarlı sendikacılık yaptıklarını 
belirten Gündoğdu, “Memur-Sen, üye sayısını bir önceki yıla göre 123 bin 207 artırarak 392 bin 
171’den 515 bin 378’e çıkardı. Yetkili sendikalarımız arasına Eğitim Bir-Sen ve Bayındır Memur-Sen 
de katılarak, sayımızı 7’ye çıkardılar. Yetkili olamayan sendikalarımız da özverili bir çalışma ile üye 
sayılarında önemli artışlar sağladı. Hedefimiz, 2012 yılında bütün hizmet kollarında yetkili konfede-
rasyon olarak toplu sözleşme masasına oturmaktır” şeklinde konuştu.

Barış ve Huzurumuza Kastedenleri Lanetliyoruz
14 Temmuz 2011

Diyarbakır’ın Silvan ilçesi kırsal kesiminde arazi arama tarama faaliyetlerini yürüten güvenlik güç-
lerine saldırarak 13 askerimizin şehit olmasına, 7 askerimizin de yaralanmasına neden olan eli kanlı 
terör örgütünün hain saldırısını Memur-Sen ailesi olarak nefret ve şiddetle lanetliyoruz.

Tarih boyunca, insani değerler çerçevesinde yaşamayı temel ilke edinen aziz milletimiz, karanlık 
odaklar tarafından üretilen kaos ve bunalım senaryolarına asla müsaade etmeyecektir.
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Saldırıyı gerçekleştirenler, elbette ki, kandan beslenen, nefretten medet uman, puslu hava oluşması 
için elinden geleni yapanlardır. Puslu hava özlemiyle yanıp tutuşanlar, hiçbir zaman amaçlarına 
ulaşamayacaklardır. Aziz milletimiz toplumsal gerginliğe ve kardeşlik ortamını dinamitleyen provo-
kasyonlara gelmeyecek, barıştan, kardeşlikten ve huzurdan yana tavrını koyacaktır.

Ülkemizin birlik ve beraberliğine giden yolda, devletle milletin yakınlaşmasını hazmedemeyerek 
kanlı bir eylem sahneye koyan terör örgütlerinin bu eylemleri, şüphesiz ki kenetlenmemizi daha 
da artıracaktır. Ülkemizi ve birlik-beraberliğimizi bölmek isteyenlere karşı, milletimiz sağduyusu ile 
cevap verecek, bu uğurda mücadele eden mihraklara asla fırsat vermeyecektir.

Memur-Sen ailesi olarak, amacı, sonucu ve geçekleştireni kim olursa olsun, her türlü terör eylemini 
şiddetle protesto ettiğimizi belirtirken, şehit askerlerimize Allah’tan rahmet, başta aileleri olmak 
üzere, silah arkadaşlarına ve milletimize baş sağlığı diliyor, yaralı askerlerimize acil şifalar temenni 
ediyoruz.

Çözüm… Kardeşlikte Israrlı Demokratikleşmede Kararlı Türkiye
16 Temmuz 2011

Memur-Sen son günlerde yaşanan gündem ile alakalı bir basın açıklaması yaptı;

“Cumhuriyetin ilanından bu yana var etmek ve kurumsallaştırmak için çaba gösterdiğimiz demok-
rasi; gerek bireylerin gerekse toplumların bir şekilde başarmak zorunda olduğu “birlikte yaşama” 
hedefinin gerçekleştirilmesini sağlayan bir seçenektir.

Demokrasi bu yönüyle, ötekileştirmeyi reddederek birlikte özgürleşmenin, bölünmeye sırt dönerek 
hakça bölüşmenin, kamplaşmaya karşı çıkarak ortaklıklarımızı pekiştirmenin, diğerine tahakküm-
den vazgeçip farklılıklara tahammül etmenin ve farklılıkları zenginlik olarak görmenin, kalleşliğe 
kapıları kapatıp kardeşliği hakim kılmanın en insani yöntemlerinden biridir.

Ülkemizin ve insanımızın bu gerçekler ışığında demokrasiyi bütün kural ve kurumlarıyla hayata 
geçirme çabalarının hızı ve sayısı arttıkça, bu çabaları engellemeye dönük gayri insani eylemlerin 
sayısı da aynı oranda arttırılmaktadır. Milletimizi yasa,  anaların gözlerini yaşa boğan 13 gencimizin 
şahadeti de, bu gayri insani çabaların tertip merkezlerinin ortaklığının eseridir. Bu ve benzeri men-
fur olayları tertipleyen kirli eller,  demokratikleşmede mesafe kat etmemize ve kardeşçe yaşamamı-
za engel olamayacaklardır.

Demokratikleşme çabalarının bütün Türkiye sathında ve bütün vatandaşlar için verilmesi, demokra-
sinin ülke topraklarının bütününde hakim kılınması ve bu ülkenin farklı kültürlerine mensup insan-
larının ortak malı haline getirilmesi gerekirken ülkemizin bir bölümüne ve bu ülkeyi birlikte kuran 
insanların bir kısmına özerklik elbisesi dikmeye çalışmak; sorunları birlikte çözmek yerine çözüme 
karşı direnç göstermek stratejisinin benimsenmesidir.
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İmralı’ya da, Silivri’ye de, PKK’ya da, Ergenekon’a da Karşıyız
21 Temmuz 2011

Memur-Sen Genel Merkezi geçtiğimiz günlerde yaşanan bazı kaygılar hakkında bir basın açıklaması 
yayınladı;

Bağlı sendikaları, İl Temsilcileri, İlçe Temsilcileri, bütün teşkilatı ve organlarıyla Memur-Sen konfe-
derasyonu, başta PKK ve Ergenekon olmak üzere tüm bölücü ve vesayetçi terör örgütlerinin as-
kerimize, emniyet güçlerimize ve sivil vatandaşlarımıza yönelik canice saldırı ve katliamları, farklı 
isimlerle hazırlanan kaos planlarını şiddetle lanetleyen ve kınayan eylem ve açıklamalar yapmaktan 
kaçınmamış ve kaçınmayacaktır.

Ülkemizin birliğinin ve beraberliğinin, tehdit altına alınmaya çalışıldığı kritik dönemlerin hepsinde 
konfederasyonumuz bölücü ve vesayetçi terörün deşifresine katkı sağlamak yanında terör eylemleri 
sonucunda şehit ya da gazi olanlar başta olmak üzere terörün bütün mağdurlarına sahip çıkmayı 
öncelikli sorumluluk olarak görmüştür ve görmeye de devam edecektir.

Kuruluşundan itibaren söylem ve eylemlerini milli egemenlik, demokrasi, hukukun üstünlüğü, mille-
tin bütünlüğü ve birliğini destekleyecek ve kuvvetlendirecek bir anlayışla şekillendiren Konfederas-
yonumuz, bu anlayış ve kararlılığının karşılığını, Türkiye’nin 520 bin üyeye sahip en büyük emek ör-
gütü olmakla almıştır. Konfederasyonumuz, bu çerçevede kamu görevlilerine, ülkesine ve milletine 
hizmet ederken, kaybetmeye mahkûm konfederasyon ise millete vesayet dayatması yapan bir terör 
örgütünün dümen suyunda hareket etmeyi ve onlara ev sahipliği yapmayı tercih etmiştir. Hatta, bu 
tavrı sendikal sorumluluklarından önce gelen bir görev olarak görmüştür.

Gündoğdu: Terör Bitirilerek, Ülke Gündeminden Çıkarılmalıdır
17 Ağustos 2011

Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, toplumsal mutabakatla terörün kökünün kazınması 
ve ülkenin gündeminden çıkarılması gerektiğini söyledi.

Gündoğdu, Hakkari’nin Çukurca İlçesi’nde 7 askerin şehit edilmesi ve 11 askerin yaralanmasıyla ilgili 
yazılı bir açıklama yaptı. Gündoğdu açıklamasında, Türkiye’nin, son günlerde yeniden terör örgü-
tünün eylemlerine sahne olmaya başladığına dikkat çekerek, “Terörle mücadelede toplumsal mu-
tabakat ve çözüme yönelik ortak adımların atılmaya başlandığı bir dönemde gerçekleşen saldırılar, 
örgütün ve destekçilerinin son çırpınışları olmaya mahkumdur. Eli kanlı terör örgütü ve destekçileri, 
halka zulmederek, masum insanları öldürerek, kalleşçe pusular kurarak, evrensel barış ve huzur ayı 
Ramazan’da kan dökerek bir yere varılamayacağını bilmelidir” ifadelerini kullandı.

Terör ve terörle mücadelenin, Türkiye’nin en acil ve öncelikli gündemi olması gerektiğini belirten 
Gündoğdu, toplumsal mutabakat içinde, terörle mücadeleye yönelik atılacak adımların desteklen-
mesini ve kararlı çalışmalarla terörün kökünün kazınması gerektiğini kaydetti. Bu şekilde, terörün 
ülke gündeminden çıkarılması gerektiğini kaydeden Gündoğdu, “Bunca yılın acı ve gözyaşlarının 
yerini barış, huzur ve ekonomik kalkınmalar ve demokratikleşme almalıdır.” dedi.

Basın Açıklamaları ve Yazılı Açıklamalar
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Milli birlik ve beraberliğe, ülkenin huzuruna yönelik olarak gerçekleşen bu tür saldırıların, iç siyasete 
alet edilmemesi gerektiğini de dile getiren Gündoğdu, daha sonra şunları kaydetti: “Milli birlik ve 
beraberliğimize, huzurumuza yönelik bu tür saldırılar üzerinden siyaset yapılmamalıdır. Hacı Bekta-
şi Veli’nin dediği gibi bir olalım, iri olalım diri olalım.”

Ahmet Gündoğdu, açıklamasının sonunda, Memur-Sen ailesi olarak, şehitlerimize Allah’tan rahmet, 
yaralı askerlerimize acil şifalar dilerken; silah arkadaşlarına, ailelerine ve milletimize de sabır ve baş 
sağlığı dileklerini paylaştı.

Ramazan Bayramınız Mübarek Olsun; Bayram Coşkumuz Hiç Bitmesin
29 Ağustos 2011

Bayram, kalbî duygu ve düşüncelerin dışarıya çıktığı, köpürüp her yanı sardığı bir dostluk ve kardeş-
lik günüdür. Bayramlar, her yıl gelip geçen sıradan günler olmaktan öte, dargınlık ve kırgınlıkların 
giderildiği, barış, sevgi ve esenliğin dalga dalga toplumun bütün kesimlerine yayıldığı, “Ben’i” “Biz” 
yapan, yanı başımızdakinin fark edildiği ve gözetildiği, toplumda açılan sosyal yaraların sarıldığı, 
birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularımızın yeniden güç kazandığı çok özel günlerdir.

Bayram, barışma; bayram paylaşma demektir. Paylaşmak da kardeşliğin gereğidir. Mutluluklar pay-
laşıldıkça artarken, hüzünler de paylaşıldıkça azalır. Oruç ayı Ramazan ve Ramazan Bayramı da bu 
günleri en iyi hissettiğimiz zaman dilimleridir. Doğu Afrika’da yaşanan kıtlık ve buna bağlı olarak 
oluşan yoksulluğun pençesinde, ölümle mücadele eden kardeşlerimize, Ramazan ayında millet ola-
rak yardım seferberliği başlattık. Afrika halkına karşı gösterdiğimiz yardımseverliğin, bayramdan 
sonra da unutulmayıp, aynı duygu ve heyecanla sürmesi, ‘komşusu açken tok yatan bizden değildir’ 
Hadis-i Şerif’inin gösterdiği yolda devam etmesi gerekmektedir. Ramazan’ın ardından bahşedilen 
bayramı, adına ve anlamına yakışır şekilde kutlama ve yaşama bütün inananların hakkıdır.

Eğitimcileri Hedef Alan PKK’yı Lanetliyoruz
28 Eylül 2011

Eğitim çalışanlarının terör örgütü PKK tarafından hedef alınmasını kınayan basın açıklamamız;

Bilginin aydınlığını ulaştırmanın sorumluluğunu yüklenmiş, en ücra noktalara kadar bin bir fedakâr-
lıkla eğitim götürmeye çalışan ışığın elçilerinin terör örgütü PKK tarafından hedef alınmış olmasını 
kınıyoruz.

Bölgedeki çocukların eğitim almasını engellemeye, halkı cehalete mahkûm etmeye yönelik PKK’nın 
öğretmenleri hedef alan kaçırma ve çatışmada kalkan olarak kullanma stratejisinin arka planında, 
öğretmenlerin bölgeyi terk etmesini sağlamak ve çocukların eğitim almasını engellemek yatmak-
tadır.

Pervari’nin Belenoluk Köyü’nde karakola saldırıda öğretmenleri ve öğrencileri kalkan olarak kulla-
nan, öğretmen eşini görev yerine götürmek için giden mühendisi katleden, 8 öğretmeni kaçıran, 
araçla seyreden kadınlara 200 mermi boşaltan; gözü dönmüşlüğe, ilkesizliğe ve teröre “özgürlük 
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mücadelesi” diyen PKK’nın ve sivil uzantılarının gerçek yüzünü herkes görmelidir.

İdeolojik ve faşizan çıkarları için insanımızın huzurunu, ekonomik kalkınmasını, eğitim hizmeti al-
masını, yaşam standardının yükselmesini engel olarak gören, siyonist ve emperyalist güçlerin taşe-
ronu PKK’nın her türlü caniliği mubah görmesi gerçekten düşündürücüdür. Bölge halkını, din adına 
hareket ettiğini iddiasıyla “Sivil Cuma” diye isyana teşvik edenlerle, gençleri isyana ve dağa teşvik 
edenlerin basına yansıyan görüntüleri her şeyi ortaya çıkarmıştır. Sözde özgürlük mücadelelerinde 
kullanmak için, dini değerler dâhil kural tanımayan, kanlı mücadelelerinde kadın, çocuk, genç, yaşlı, 
öğretmen ayrımı yapmayan terör örgütü, bölge insanını karanlığa mahkûm etmeye çalışmaktadır.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlu Olsun
28 Ekim 2011

Cumhuriyet; halkın kendi kendisini idare ettiği rejimin adıdır. 89 yıl önce demokratik rejimine kavu-
şan milletimizin kendi seçtikleriyle idare edilmesi, çeşitli zaman dilimlerinde sekteye uğradı. Millet 
egemenliğini hazmedemeyen, milletin demokratik hakkını kullanmasından rahatsız olanlar, bu mil-
letin seçtiği bir başbakanı, bakanları idam etmekten hiç de rahatsız olmadılar.

Millet iradesi, bazen askeri darbelerle, bazen bürokratik oligarşi eliyle gasp edildi. Bunu yapanlar 
ise her zaman, cumhuriyeti cumhurdan koruduklarını gerekçe gösterdi. TBMM’nin duvarında asılı 
duran, ‘Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir’ sözü, aksesuar olmaktan öteyi gitmedi. Anayasadan 
aldıkları güç ve yetkiyi kullandığını söyleyen demokrasi hazımsızlarına dur demek için, ilk adım ge-
çen yıl yapılan anayasa değişikliği paketiyle atıldı. Milletin temsilcilerinin de anayasa yapabileceği 
gerçeği ve iradesi sergilendi.

12 Haziran seçimleri sonrası oluşan TBMM, yeni anayasa için tarihi bir fırsat özelliği taşıyor. Tem-
sil oranının bu kadar yüksek olması, siyasi partilerin seçim öncesi yeni anayasa vaatleri, yeni bir 
anayasanın yeniden yapılmasını kaçınılmaz kıldı. Memur-Sen olarak yeni anayasa gereğini sürekli 
gündeme taşıdık. Rapor hazırladık, Uluslararası Demokrasi Kongresi düzenledik, anket yaptık, son 
olarak da Uluslararası Anayasa Kongresiyle bu yöndeki son adımımızı attık. Buradan çıkan sonuç, 
TBMM Başkanı Cemil Çiçek ve siyasi partilere gönderildi. Amacımız, demokrasi dışı müdahalelere 
kapıları tamamen kapatan, erkler arası uyumu sağlayacak, yargıdaki çift başlılıkları giderecek bir 
anayasa yapılması.

Bu duygu ve düşüncelerle 89. yılını yaşadığımız Cumhuriyet Bayramını kutluyor, demokrasinin hâ-
kim olduğu, kesintiye uğramayacağı yıllar diliyoruz.

Aynı İşi Yapanların Ücretlerinin Eşitlenmesi Yetmez
03 Kasım 2011

Memur-Sen olarak, Kanun Hükmünde Kararnamelere karşıyız. Bunun sebebi ise, konunun tarafları-
nın görüşü alınmadan, ya da önceden alınan görüşlerin işine geldiği gibi tek taraflı olarak hazırlan-
masıdır. Resmi Gazete’nin 02.11.2011 tarih ve 28103 sayılı mükerrer baskısında yer alan; Kamu Görev-

Basın Açıklamaları ve Yazılı Açıklamalar
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lilerinin Mali Haklarının Düzenlenmesi Amacıyla Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname’yi aynı kapsamda değerlendirmekteyiz.

Söz konusu KHK’de yer alan hususlarla ilgili olarak ise;

Toplu sözleşme masasının konusunu teşkil eden ek ödemenin KHK ile düzenlenmesi doğru bir yak-
laşım değildir. 2008 Toplu Görüşmeleri ile hayata geçirilen ek ödemeye ilişkin taleplerimizin bir 
kısmı KHK’de karşılanmaktadır. Aynı ünvana sahip kamu görevlilerinin ücretleri eşitlenirken kamu 
görevlilerinin bütününü kapsayan ücret dengesi göz ardı edilmiştir.

Gündoğdu: Gazeteciler Özlük Haklarına Yeniden Kavuşmalı  
ve Çalışma Şartları Günümüz Koşullarına Uygun Hale Getirilmeli
10 Ocak 2012

Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, yazılı bir açıklama yaparak, basın mensuplarının 10 
Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı.

Toplumun her kesiminin dertlerini ve sorunlarını dile getiren basın mensuplarının, kendi haklarını 
isteyemediğini ifade eden Gündoğdu, gazetecilerin sorunlarını her platformda dile getireceklerini 
söyledi.

1961 Anayasası ile Çalışan Gazeteciler Bayramı’nı kutlamaya başlayan basın mensuplarının, 1971 
Askeri müdahalesinden sonra bu haklarını kaybettiğini hatırlatan Gündoğdu,  “Günümüzde gaze-
tecilerin böyle bir günü yoktur. En büyük arzumuz, basın mensuplarının tekrar bayram yapmasını 
sağlayacak düzenlemeler yapılmasıdır. Millete rağmen, millet egemenliğini hiçe sayanların gayretle-
ri de, keyfi uygulamaların kamu hizmeti olarak yansıtılması da basınımızın gayretli çalışması sonucu 
önlenmiştir” dedi. Gündoğdu,  gazetecilerin ellerinden alınan özlük haklarının yeniden verilmesi, 
çalışma şartlarının günümüz koşullarına uygun hale getirilmesi gerektiğini vurguladı. 

Demokratik bir ülkenin vazgeçilmez unsurlarından birisinin hür ve bağımsız basın olduğunu belirten 
Gündoğdu, tarafsız, ilkeli ve basın ahlak kurallarını benimsemiş bir medyanın demokrasinin, top-
lumsal kalkınmanın ve gelişmenin sağlanmasındaki yerinin tartışılmaz olduğunu vurguladı.

Mustafa Başoğlu’na Allah’tan Rahmet Diliyoruz
31 Ocak 2012

Sendikacılığın ülkemizdeki duayenlerinden, Sağlık-İş Sendikası’nın yarım asra yakın genel başkanlı-
ğını yapan Mustafa Başoğlu’nun vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Mer-
hum Başoğlu’na Allah’tan rahmet, ailesi, yakınları, Sağlık-İş ve Türk-İş camiası başta olmak üzere, 
tüm sevenlerine sabır ve baş sağlığı diliyoruz.

Mustafa Başoğlu, sendikacılığın sadece ücret boyutlu olmadığını, haksızlığa karşı koymada sivil ini-
siyatifin önemini ortaya koyacak bir çok icraatı gerçekleştirerek örnek çalışmalara imza atarak gös-
terdi. 28 Şubat sürecinde, başörtülü öğrencilerin uğradığı haksızlıkların dile getirilmesinde, katsayı 
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adaletsizliğinin giderilmesi için yapılan eylemlerde hep önde olan Mustafa Başoğlu, bizlere birçok 
örnekler bırakarak aramızdan ayrıldı.  İlerleyen yaşı ve hastalığına rağmen, hizmetlerinden geri kal-
mayan Mustafa Başoğlu’nun hayatından ve sendikacılığından dersler çıkarılmalıdır.

Bu duygu ve düşüncelerle Merhum Mustafa Başoğlu’na tekrar Allah’tan rahmet ve mağfiret diliyo-
ruz. Mekanı cennet olsun.

Gündoğdu: 28 Şubat’ın Siyaseten Mağduru Necmettin Erbakan’dır
27 Şubat 2012

Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, Necmettin Erbakan’a haksızlık yapanların ancak ce-
nazesinde özür dileyebildiğini söyledi.

Saadet Partisi Ankara İl Başkanlığı tarafından Kızılay Metro Sanat Galerisi’nde açılan ‘Prof. Dr. Nec-
mettin Erbakan Fotoğraf Sergisi’nin açılışına katılan Gündoğdu burada yaptığı konuşmada, fotoğ-
raflara bakınca Türkiye’nin geçmiş tarihini yeniden görme imkânı bulduklarını belirterek, “Bugün 
net olarak görüyoruz ki Erbakan’ın ömrü emperyalizmle mücadeleyle geçmiştir. Gerek içerde gerek 
dışarıda her türlü kirli işlerle, kişilerle kavgayla geçmiştir” dedi.

Erbakan’ın ülke sevgisinin başbakanlık makamının üstünde olduğu için, bu görevi bıraktığını ifade 
eden Gündoğdu, ülkeyi kaosa sürüklemek isteyenlere karşı sabırla mücadele ettiğini belirterek, 28 
Şubat döneminin başörtülüler başta olmak üzere binlerce mağdur oluşturduğunu, siyaseten en 
büyük mağdurun ise Necmettin Erbakan olduğuna dikkat çekti.

Kadına Yönelik Şiddet Önlenmeli, Ayrımcılık Sona Ermelidir
07 Mart 2012

8 Mart, kadınların eşit işe eşit ücret, günde sekiz saat çalışma ve doğum izni talepleriyle 1857 yılında 
hakları uğruna başlattıkları eşitlik mücadelesini verdikleri gündür.

Günümüzde 8 Mart’lar, kadın sorunlarına çözüm önerilerinin, kadınlara karşı her türlü ayrımcılığın 
kaldırılması ve kadına yönelik şiddete son verilmesi istemlerinin; bir kez daha dile getirildiği gündür.

Kadın, gerçek manada hak ettiği değere, İslamiyet’in gelmesiyle ulaşmıştır. Memur-Sen ve bağlı 
sendikalarımız olarak değerler sendikacılığı yaptığımızı söylerken ifade etmeye çalıştıklarımızdan 
biri de budur. Sendikacılık anlayışımız, özelde kamu çalışanlarının haklarını korumak ve savunmak 
genelde ise her türlü haksızlığa karşı mücadele etmek, temel insan hak ve özgürlüklerinden yana 
taraf olmaktır. Bu gerçekten hareketle istatistiklere baktığımızda, kadınlar, Dünya nüfusunun yüzde 
50’sini, yeryüzündeki toplam işgücünün ise üçte ikisini oluşturuyor. Ancak kadınlar dünya gelirinin 
yüzde l0’unu almakta ve dünyanın tüm mal varlığının yüzde 1’ine sahip bulunmaktadır. Yaşamın 
bütün alanlarında, çalışma alanında, istihdamda, karar alma mekanizmalarında, politikada kadınlar 
nüfus oranında temsil edilmiyor. Bu yüzden en kısa zamanda temsil gücünün artırılması gerekmek-
tedir.

Basın Açıklamaları ve Yazılı Açıklamalar
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17. Altın Yıl
08 Haziran 2012

Ülkemizin ilkeli, kararlı, sorumlu konfederasyonu olan Memur-Sen, rahmetli Kurucu Genel Başka-
nımız Mehmet Akif İnan ve onunla aynı sendikal hareket çizgisini benimsemiş; aynı ruh iklimini 
taşıyanlar tarafından bundan 17 yıl önce, 9 Haziran 1995’te kuruldu.  Her yıl istikrarlı büyümesini 
sürdüren Memur-Sen, bugün şehirlerden ilçelere, beldelerden köylere kadar ülkemizin her yerleşim 
biriminde temsilcileri, üyeleri ve gönüllüleri bulunan en büyük Konfederasyon haline geldi. Sivil, de-
mokrat, özgürlükçü bir anlayışla çalışma hayatı ve sivil toplum hareketine yön veren, öncülük eden 
Memur-Sen, 17 yıldır  adaletsizlik ve eşitsizliklerle  mücadele etti.

Onurlu, çileli ve elbette başarılı bir mücadeleden sonra bugün ülkenin en güçlü örgütlerinden biri 
olan Memur-Sen, bütün kararlılığı ile aynı mücadeleyi sürdürme azmi ve heyecanını korumaktadır.

İçinden çıktığı ve içinde yaşadığı toplumun yerli ve milli değerlerine duyarlılığı varoluş amacının 
nirengi noktalarından biri kabul eden Memur-Sen, Türkiye’nin bu anlam ve doğrultuda değişimi için 
uğraş vermektedir.

Bu duygularla Memur-Sen Konfederasyon’umuzun kurucu genel başkanı Mehmet Akif İnan başta 
olmak üzere vefat eden tüm yönetici ve üyelerimize Allah’tan rahmet dilerken, Konfederasyonun 
büyümesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz.

Abdurrahim Karakoç’a Allah’tan Rahmet,  
Ailesi ve Sevenlerine Başsağlığı Diliyoruz
08 Haziran 2013

Memur-Sen Genel Merkezi  şair yazar Abdurrahim KARAKOÇ'un vefaati dolayısıyla bir yazılı açık-
lamada bulunmuştur;

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde ‘akciğer enfeksiyonu’ndan uzun süredir tedavi gören 
Şair ve yazar Abdurrahim Karakoç, hayatını kaybetti. Memur-Sen olarak, Merhum Karakoç’a Al-
lah’tan rahmet; ailesi, yakınları ve sevenlerine de başsağlığı diliyoruz.

1932 yılının Nisan ayında Kahramanmaraş ili, Ekinözü köyünde dünyaya geldi. Dedesi, babası ve 
kardeşleri de şair olduğu için küçük yaşlarda şiire merak sardı. İlk yazdığı şiirleri 2 kitap olacak ha-
cimde iken beğenmeyip yaktı ve 1958 yılından itibaren yazdıklarını ‘Hasan’a Mektuplar’ ismi altında 
1965 yılında bastırdı. 1958 yılında bulunduğu kasabada belediye mesul muhasibi olarak memuriyete 
girdi. 1981 yılı Mart ayında emekli oldu. 27 Mayıs darbesi, zinde güçler, demokrasi maskaralığı ve 
haksızlıklar, hiciv şiirlerini besledi. 30’a yakın mahkemeye verildi, hepsinden beraat etti. Avukat 
tutmadı, hep kendi kendini savundu.

Şiirlerinde esas unsur insandır. Şimdiye kadar 12 şiir kitabı, bir tane de makalelerinden derlenen 
nesir kitabı çıktı. Temiz Türkçe ve hece vezniyle aşk, gurbet ve sosyal temalı şiirler kaleme alan Ka-
rakoç, ironik yazılarıyla geniş kitlelere hitap etti.

Yazdığı şiirlerden bazıları bestelenerek birçok sanatçı tarafından seslendirilen Karakoç’un beste-
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lenen eserlerinden ”Mihriban”, unutulmaz türküler arasında yerini aldı. Şiirlerinin merkezine insanı 
alan, demokrasi dışı güçlerle şiirlerindeki üslubuyla dalga geçen Karakoç, milletimizin gönlünde de 
taht kurmuştu. Her zaman millet iradesi ve milletten yana olan Karakoç, bu yöndeki baskılara da 
boyun eğmemiştir.

Abdurrahim Karakoç’un açtığı yol, O’nun şiir ve makaleleriyle büyüyen gençlik sayesinde aydınlan-
maya devam edecektir. Bu duygu ve düşüncelerle Merhum Karakoç’a Allah’tan bir kez daha rahmet 
dilerken, başta ailesi olmak üzere bütün yakınları ve sevenlerine de baş sağlığı diliyoruz.

Karakoç, Ocak ayından bu yana önce Selçuk Üniversitesi, ardından Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Hastanelerinde akciğer enfeksiyonu tedavisi görüyordu. Karakoç, yarın Cuma namazı sonrasında 
Kocatepe Camii’nden ebedi aleme uğurlanacak.

Başımız Sağ Olsun
19 Haziran 2013

Terör örgütü tarafından, Hakkâri’nin Şemdinli ilçesi Dağlıca bölgesindeki askeri birliklere yapılan 
saldırı sonrası çıkan çatışmada 8 askerin şehit, 16 askerin de yaralandığı; Hatay’ın Belen ilçesinde 
dün akşam saatlerinde çıkan çatışmada da bir askerimizin şehit olduğu bilgisini büyük bir üzüntüyle 
öğrenmiş bulunmaktayız. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, aileleri, silah arkadaşları ve milletimize 
baş sağlığı dilerken, yaralı askerlerimize de acil şifalar diliyoruz.

Türkiye’nin gücü ve istikrarından rahatsız olan mihraklarca büyütülen ve korunan terör örgütünün 
bu eylemleri birlik ve beraberliğimizi bozamayacak, bölgesel güç olma yolundaki ülkemizi, bu ka-
rarlılığından döndüremeyecektir. Terör, bu ülkenin ortak sorunudur. İç siyasete alet edilmeden, terör 
belasından kurtulmak için gereken yapılmalıdır. Ülke enerjisi, iç siyasete harcanmadan birlik ve be-
raberlik içinde, terör belasından kurtulmaktan, ekonomik büyümeye, uluslararası arenada söz sahibi 
olmaya kadar gerekli mecralarda harcanmalıdır.

Bu duygu ve düşüncelerle şehit Mehmetçiklerimize bir kez daha rahmet ve mağfiret; aileleri, yakın-
ları ve milletimize başsağlığı, yaralı Mehmetçiklerimize de acil şifalar diliyoruz.

Miraç Kandiliniz Kutlu Olsun
16 Haziran 2012

Bu gece, Miraç kandilini idrak edeceğiz. Toplumumuzun ve bireyler olarak her birimizin iç huzu-
ra kavuşması, her türlü kavganın, ayrımcılığın, ötekileştirmenin ortadan kalkması, iç dünyamızda 
huzura, insani ilişkilerimizde olgunluğa, toplum hayatında kardeşlik ve mutluluğa ulaşabilmek için 
evrensel mesajı doğru bir şekilde anlamalı, anlatmalı, kendimize rehber edinmeli ve hayatımıza da 
yansıtmalıyız. 

Onca iç ve dış etkiye maruz kalarak bunaldığımız günümüzde, inanç, ahlak ve maneviyat dünyamı-
zın, kardeşlik hukuku içinde birlikte yaşamamızın vazgeçilmez değerlerine işaret eden ilahi mesaj-
ları yaşamak, yaşatmak ve bizlere miracın manevi atmosferini teneffüs etme imkânı sağlayacaktır.

Bunalan ruhlara, manevi hayatın ihmaliyle daralan ve katılaşan kalplere bu gecenin huzur getirmesi 

Basın Açıklamaları ve Yazılı Açıklamalar



378

dileğiyle aziz milletimizin ve bütün İslam âleminin Miraç Kandilini tebrik ediyor, doğruluk ve dü-
rüstlüğün, paylaşma ve dayanışmanın, barış ve kardeşlik içinde yaşamanın, mazlum ve mağdurlara 
yardımcı olmanın ulaşılabilecek en üstün değerler olduğu bilinciyle hareket ederek bütün dünyada 
hak ihlallerinin sona ermesini, zulümlerin, acı ve gözyaşının, şiddet ve umutsuzluğun yerini kalıcı bir 
huzur ve kardeşliğin almasını Allah’tan niyaz ediyoruz.

28 Şubat Mağdurlarının SGK Prim Sorunu Çözüldü
30 Haziran 2012

28 Şubat sürecinde görevlerine son verilen ve yapılan yasal düzenlemeyle tekrar kamu görevine 
dönme hakkına kavuşan kamu çalışanlarının SGK primlerinin devlet tarafından ödenmesi talebi-
miz yasal değişiklik yapılarak hayata geçirildi. Memur-Sen olarak, 28 Şubat döneminde kamudaki 
görevinden uzaklaştırılanların tekrar bu görevlerine dönmesi ve SGK primlerinin devlet tarafından 
karşılanması gerektiğini söyledik. Talebimizin ilk aşaması olarak, 22 Haziran 2006 tarihli “5754 sayılı 
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile mağdur kamu 
çalışanları, haklarındaki disiplin cezaları bütün sonuçları ile ortadan kaldırılarak mesleğe iade edil-
mişler; açıkta geçirdikleri süreler için SGK’ya müracaat eden mağdurlara 5-6 yıllık bir süre için 24 
bin ile 30 bin TL arasında borçlar çıkarılmış ve ödemeleri için 2 yıl süre tanınmıştı. Yeni bir mağdu-
riyete sebep olacak bu SGK primlerinin, devlet tarafından ödenmesini talep etmiş, her platformda 
da bunu dile getirmiştik.

Memur-Sen eski Genel Sekreteri ve Sağlık-Sen eski Genel Başkanı AK Parti Şanlıurfa Milletvekili 
Mahmut Kaçar’ın bu mağduriyetlerin giderilmesi için hazırladığı kanun teklifi önceki gece Meclis’te 
kabul edilerek yasalaştı. Düzenlemeye göre, 23 Nisan 1999 ile 22 Haziran 2006 tarihleri arasında 
kurumlarından ilişiği kesilen memurların ödenmeyen sigorta primleri, ilişiği kesen kurumlar tarafın-
dan ödenecek.

Memur-Sen, 11 Hizmet Kolunun 10’unda Yetkili
10 Temmuz 2012

Her yıl istikrarlı bir şekilde büyüyen Memur-Sen, bu yıl da gücüne güç kattı ve rakiplerini geride 
bırakarak 11 hizmet kolunun 10’nunda genel yetkili konfederasyon oldu. 15 Haziran’da kurumlarla 
imzalanan mutabakat metinlerinin sonuçlarına göre Memur-Sen 2012 yılında 134 bin 975 kamu 
çalışanını daha bünyesine katarak 650 bin 353 üyeye ulaştı. Konuyla ilgili konfederasyon genel mer-
kezinde basın toplantısı düzenleyen Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, “Bu rakamlardan 
sonra, Memur-Sen, kendisine en yakın ikinci konfederasyona 232 bin 8, üçüncü konfederasyona 
ise 411 bin 120 üye fark atmıştır. Bu rakamlar şunu göstermektedir; Kamu çalışanları söylenenlere 
kulak asmamış, kendi hak ve kazanımlarının elde edilmesinde Memur-Sen’i en doğru adres olarak 
görmüştür” diye konuştu.

Memur-Sen olarak sendikacılığı üyeleri, kamu görevlileri, milletimiz ve insanlık için yaptıklarını ifade 
eden Gündoğdu, bu çabalarının karşılıksız kalmadığını, kamu çalışanlarının teveccühünün de bunun 
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bir göstergesi olduğunu kaydetti. Gündoğdu, hizmet kollarında yetkili sendikaların üye sayılarını ise 
şu şekilde açıkladı: “Geçen yıl yetkili olan sendikalarımızdan; Eğitim Bir-Sen 195 bin 695 olan üye 
sayısını 35 bin 77 artırarak 231 bin 472’ya; Sağlık-Sen 135 bin olan üye sayısını 38 bin 120 artırarak 
173 bin 711’e; Bem-Bir-Sen 39 bin 856 olan üye sayısını 13 bin 315 artırarak 53 bin 171’e; Bayındır 
Memur-Sen 7 bin 714 olan üye sayısını 2 bin 833 artırarak 10 bin 547’ye; Toç-Bir-Sen 25 bin 587 
olan üye sayısını 8 bin 58 artırarak 33 bin 645’e; Enerji Bir-Sen 11 bin 362 olan üye sayısını 5 bin 13 
artırarak 16 bin 375’e, Diyanet-Sen ise 49 bin 870 olan üye sayısını 10 bin 476 artırarak 60 bin 346’ya 
çıkararak yetkilerini devam ettirmiştir.”

Bu yıl 7 olan yetkili sendikalarının arasına 3 sendikanın daha katıldığını belirten Gündoğdu, bu sen-
dikalardan Büro Memur-Sen’in 32 bin 979 olan üye sayısını 12 bin 938 artırarak 45 bin 917 üyeyle, 
Birlik Haber-Sen’in 8 bin 583 olan üye sayısını 3 bin 648 artırarak 12 bin 231 üyeyle, Ulaştırma Me-
mur-Sen ise geçen yılki 5 bin 531 olan üye sayısını 3 bin 646 artırarak 9 bin 177 üyeyle bu yıl yetkili 
olduklarını kaydetti. Gündoğdu, yetkili olamadıkları tek hizmet kolunun ise Kültür Hizmet Kolu ol-
duğun belirterek, Kültür Memur-Sen’in geçen yılki 2 bin 610 olan üye sayısını bin 151 artırarak 3 bin 
761 üyeyle yetkiye bir adım daha yaklaşıldığını söyledi.

Ramazan-ı Şerif’in Barış ve Mutluluk Getirmesini Diliyoruz 
19 Ağustos 2012

Rabbimizin lütuf ve bereketinin sağanak sağanak yağdığı, maddi ve manevi sayısız güzelliklerin 
yaşandığı 11 ayın sultanı Ramazan,  bu akşam kılınacak ilk teravih namazı ve sahurla başlıyor. 

Yıl içerisinde gönüllerin yumuşadığı, rahmet kapılarının açıldığı geceler, günler ve aylar vardır. İşte 
bunlardan biri de Peygamber Efendimizin  (SAV) “Evveli rahmet, ortası mağfiret ve sonu cehen-
nemden kurtuluştur” diye müjdelediği Ramazan ayıdır. Toplum hayatında huzur, yardımlaşma ve 
kaynaşmanın yoğun olarak yaşandığı Ramazan ayına kavuşmanın mutluluğu içerisindeyiz. Bolluk, 
bereket ve mağfiretin hâkim olduğu, âlemlere rahmet olan Efendimizin güzel ahlakına sahip olabil-
me çabasıyla manevi heyecanımızın doruk noktasına ulaşacağı bu kutlu günler; sevgi, saygı, kar-
deşlik duygularımızın da güçlendirecek önemli bir zaman dilimidir. İnsanı insan yapan değerlerin ve 
erdemlerin yoğun olarak yaşandığı bu anların getirdiği manevi arınma, yeni sayfaların açılmasına 
vesile olacaktır. 

Sendikaların Üye Sayıları Resmi Gazete’de Yayınlandı; Memur-Sen Yine Lider
10 Ağustos 2012

2012 yılına ait, memur sendikaları ve konfederasyonlarının üye sayıları, Resmi Gazete’nin bugünkü 
nüshasında yayınlandı. 10 Ağustos 2012 tarih ve 28380 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan sonuçlara 
göre, Memur-Sen, 650 bin 328 üye sayısıyla en çok üyeye sahip konfederasyon oldu. Yine Resmi 
Gazete sonuçlarına göre, Memur-Sen’e bağlı sendikalardan yetkili sendika sayısı 10’a çıktı.

Memur-Sen 650 bin 328 üye sayısıyla ikinci konfederasyona 231 bin 337, üçüncü konfederasyona ise 
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410 bin 24 üye fark attı. Memur-Sen’e bağlı sendikalarda yetkili sendika sayısının 7’den 10’a çıktığı 
da Resmi Gazete’de yayınlanan sonuçlarla tescil edilmiş oldu. Eğitim Bir-Sen, Sağlık-Sen, Diya-
net-Sen, Toç-Bir-Sen, Bem-Bir-Sen, Enerji Bir-Sen ve Bayındır Memur-Sen’den sonra bu yıl da Büro 
Memur-Sen, Ulaştırma Memur-Sen ve Birlik Haber-Sen yetkili sendikalar oldu. Kültür Memur-Sen 
ise yetkili olma olma yolunda önemli bir mesafe aldı ve üye sayısını 3 bin 761’e çıkararak yetkili sen-
dika ile arasındaki üye farkını 274’e indirdi.

Sonuçlarla ilgili bir değerlendirme yapan Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, bu sonuç-
ların Memur-Sen’in insanlığa, milletimize, ülkemize ve kamu görevlilerine en güzel hizmeti sundu-
ğunun belgesi olduğunu söyledi. Kamu çalışanlarına yönelik kazanımların tek adresinin Memur-Sen 
olduğunun bir kez daha tescil edildiğini ifade eden Gündoğdu, “Memur-Sen ailesine dahil olarak 
gücümüze güç katan, kamu görevlilerinin sesinin daha gür çıkmasını sağlayan üyelerimize, teşkila-
tımıza, genel merkez yöneticilerimize, faaliyetlerimizin kamuoyuna duyurulmasında her zaman ya-
nımızda olan medyamıza ve bütün etkinliklerimize sosyal ortaklık yapan sivil toplum kuruluşlarına 
teşekkür ediyorum. Yeni hedefimiz, yetkili sendika sayımızı 11’e tamamlamaktır” şeklinde konuştu.

Ramazan Bayramınız Kutlu Olsun
18 Ağustos 2012

Bayramlar, ortak paydaları olan insanların mutluluklarını birlikte paylaştığı özel günlerdir. Dinimizin 
hediyesi iki güzel bayramdan biri olan Ramazan Bayramı’nı idrak ediyoruz. Toplum olarak en büyük 
özelliklerimizden biri sevinçleri, hüzünleri hep birlikte yaşamamızdır. Acılarımızı paylaşarak azalttık, 
mutluluklarımızı da paylaşarak çoğalttık. ‘Komşusu açken tok yatan bizden değildir’ ilkesini hayat 
tarzı olarak belirlemiş bir millet olarak, yakın ve uzak komşularımızı gözettik. Bu yıl, Memur-Sen 
olarak Samsun’da sel felaketine maruz kalmış vatandaşlarımızı iftar soframıza konuk etmenin yanı 
sıra, Myanmar’daki Arakan Müslümanları’nın seslerini dünyaya duyurmalarını sağladık, onlar için de 
yardım kampanyası başlattık.

Ramazan ikliminin oluşturduğu hoşgörü ve sevgi ortamının sürmesi, birlik ve beraberliğimiz açı-
sından önemlidir. Yardımlaşma, iyilikte yarışma gibi güzel hasletler Ramazan’dan sonra da devam 
etmelidir. Bayramları da bayram tadında yaşamalı, bayramın gerekleri yerine getirilmelidir.

Bu duygu ve düşüncelerle Memur-Sen ailesi olarak, üyelerimizin, kamu çalışanlarının, milletimizin 
ve İslam Alemi’nin Ramazan Bayramı’nı kutluyor; birlik ve beraberliğimizin güçlenmesine, dünyanın 
birçok yerindeki savaşların, acıların sona ermesine vesile olmasını, bizlere de sağlık, sevgi, barış, 
hoşgörü ve mutluluklar getirmesini niyaz ediyoruz.

Başörtüsü Yasağını Sürdürmek İsteyenleri İbretle İzliyoruz! 
07 Eylül 2012

Yeni Anayasa için ön çalışma yapan Anayasa Yazım Alt Komisyonu’nun ‘kamuda başörtüsüyle ça-
lışma yasağını’ kaldırılması yönündeki düzenlemesi, ‘muhalefet engelline’ takıldı. Konuyla ilgili yazılı 
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basın açıklaması yapan Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, düzenlemenin bu şekilde rafa 
kaldırılmasını ibretle izlediklerini söyledi. Evrensel hukuk kurulları ve insan hakları paralelinde ha-
zırlanan teklif konusunda iktidar partisi üyelerinin geri adım atmasını da doğru bulmayan Gündoğ-
du, “Bu konudaki kararlılıkları, samimiyetlerinin de göstergesi olacaktır” dedi. Bu olayın, Türkiye’de 
kadın kavramının erkek üzerinden okunması alışkanlığının devam ettiğinin kanıtı olduğuna dikkat 
çeken Gündoğdu, “Geçmiş anayasaların ve kanunların bu okumayı bütünüyle değiştirecek nitelikte 
bir içeriğe sahip olmadığı gün gibi ortadadır” ifadelerini kullandı. Eğitim hakkından çalışma haya-
tına, siyaset hakkından kamu hizmetlerinden yararlanma hakkına kadar kadınların aleyhine olan 
bütün haksız uygulamalara biran önce son verilesi gerektiğini vurgulayan Gündoğdu, insan onuru 
ekseninde; kadın-erkek, kadın-kadın eşitliğini sağlayacak düzenlemlerin artık kaçınılmaz  olduğunu 
belirtti.

Memura Siyaset Yasağının Kaldırılmasını İstedik, TBMM’de İlk Adım Atıldı
21 Aralık 2012

Memur-Sen’in, memurlara uygulanan siyaset yasağının kaldırılması talebi için ilk adım TBMM Ana-
yasa Uzlaşma Komisyonu’nda atıldı. Komisyonda bütün partilerin ittifakıyla alınan karara göre me-
murlara uygulanan siyaset yasağı kaldırılacak.

Memur-Sen, memurlara uygulanan siyaset yasağının kaldırılması talebini toplu görüşme ve toplu 
sözleşme masalarına taşımış, düzenlediği Uluslararası Demokrasi Kongresi, Uluslararası Anayasa 
Kongresi ile hazırladığı Anayasa Raporları’nda da bu konuyu detaylı bir şekilde ele almıştı. Me-
mur-Sen, referandum sürecinde toplu sözleşme hakkına ‘evet’ derken, yeni anayasanın olmazsa 
olmazı olarak toplu sözleşmenin tamamlayıcı unsuru grev hakkının verilmesiyle memurlara uygula-
nan siyaset yasağının kaldırılması gerektiğini ifade etmişti.

Anayasa Uzlaşma Komisyonu’nda bütün partilerin ittifakı ile alınan bu kararın, bir yol kazasına uğ-
ramadan Yeni Anayasa’nın bir maddesi olarak yer almasını ve komisyondaki partilerin önerilerine 
sonuna kadar sahip çıkmalarını istiyoruz.

Asgari Ücret En Az Bin 89 TL Olmalı
22 Aralık 2012

Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, asgari ücretin en az bin 89 TL olması gerektiğini söy-
ledi. Gündoğdu ayrıca, asgari ücrete 2013 yılı enflasyon hedefi kadar da yüzdelik artış yapılmasını 
istedi.

Ahmet Gündoğdu, asgari ücretle ilgili olarak bir yazılı açıklama yaptı. Açıklamasında, Asgari Ücret 
Tespit Komisyonu’nun 26 Aralık günü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda toplanacağını ha-
tırlatan Gündoğdu, komisyonun milyonlarca asgari ücretlinin umutlarını yükseltecek, insan onuruna 
yakışır bir asgari ücret rakamı belirlemesi gerektiğini ifade etti.

Asgari ücrete yönelik önerdikleri bin 89 TL rakamının ise Memur-Sen’in TÜİK verilerini esas alarak 
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yaptırdığı, Kasım ayına yönelik açlık sınırı rakamı olduğuna dikkat çeken Ahmet Gündoğdu, “2012 
Kasım ayı açlık sınırı bin 89 TL’ye yükselmiştir. Bu veriler ışığında, asgari ücret en az net bin 89 TL’ye 
çıkartılmalı, daha sonra ise 2013 yılı enflasyon hedefi kadar yüzdelik artış yapılmalıdır.” ifadelerini 
kullandı.

Mehmet Akif’siz 76 Yıl… Ruhun Şad Olsun 
27 Aralık 2012

Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u, aramızdan ayrılışının 76. yılında rahmet ve minnetle anıyoruz. 
Mehmet Akif Ersoy, hayatı boyunca doğruluktan ve haktan ayrılmadığı gibi eserlerinde de bu tema-
ları işledi. Özlediği nesli Asım’ın Nesli olarak tasvir etti. Çanakkale’de destan yazan Mehmetçikleri 
Bedrin Aslanları’na benzetti. Milli Marşımızı, istiklal marşı olarak milletine armağan etti. Şiir için 
verilen ödülü, elinin tersiyle iterek, vatan ve millet sevgisini gösterdi. 

‘Özgürlük İçin 10 Milyon İmza’
09 Ocak 2013

Memur-Sen, ‘Özgürlük İçin 10 Milyon İmza’ adıyla, kamuda kılık-kıyafet özgürlüğü için imza kam-
panyası başlattı. Konuyla ilgili konfederasyon genel merkezinde basın toplantısı düzenleyen Me-
mur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, Memur-Sen olarak, kuruldukları günden beri temel hak 
ve özgürlükleri savunarak, haksızlığa uğrayanların yanında olduklarını ve bu anlayışla ‘Özgürlük İçin 
10 Milyon İmza’ adını verdikleri kampanyayı başlattıklarını söyledi.

Gündoğdu, temel hak ve özgürlüklerin tam anlamıyla sağlanması, din ve vicdan hürriyetinin en 
geniş şekilde yaşanabilmesi için birçok eylem ve etkinlik gerçekleştirdiklerini belirtti. Savundukları 
değer ve ilkelere yönelik dayatmaların her zaman karşısında durduklarını söyleyen Gündoğdu, “Bu 
kararlılığımızın yansıması olarak 30 Kasım 2012’de TBMM önünde kamu görevlilerinin kılık kıyafet 
özgürlüğünü elde etmeleri kapsamında başörtüsüne özgürlük eylemi gerçekleştirdik. Konfederas-
yonumuza bağlı Eğitim-Bir-Sen de bu sürecin içinde, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü’nde 81 ilde 
basın açıklamaları yapmış ve yeni yılın ilk mesai gününde ülke genelinde gerçekleştirdiği ‘serbest 
kıyafetle işe gitme’ sivil itaatsizlik eylemiyle bu yöndeki taleplere dikkat çekmiştir.” dedi.

Bugün bu çalışmalarına, vatandaşları da dahil ederek ‘Özgürlük için 10 Milyon İmza’ kampanyası 
başlattıkları bilgisini veren Gündoğdu, kampanya sonucunda toplanacak imzaları, Başbakanlığa su-
nacaklarını kaydetti.

Hocalı’daki Katliam Bir Soykırımdır
25 Şubat 2013

26 Şubat 1992 tarihinde, Hocalı’yı basan Ermeni askerleri, 106’sı kadın, 83’ü çocuk olmak üzere top-
lam 613 Azeri kardeşimizi katletmiştir. Ermenistan’ın yüzleşmekten kaçındığı, ancak tarihte kanlı bir 
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sayfa olarak yerini alan Hocalı Katliamı hiçbir zaman unutulmayacak, insanlığın vicdanındaki yerini 
ve tazeliğini her zaman koruyacaktır.

Milletimiz, Can Azerbaycan’ın her acısını yüreğinde hissetmiş, derdiyle dertlenmiş, sevinciyle sevin-
miştir. Hocalı Katliamı da, milletimizi derinden yaralamış, içimiz kan ağlamıştır. Dün gibi hafızaları-
mızda yer eden Hocalı Katliamı’nın sorumluları yaptıklarının hesabını vermelidir.

Filistinlilere uyguladığı şiddet ve katliamla Ortadoğu’nun şımarık çocuğu gibi davranan İsrail’i ör-
nek alan Ermenistan da, hem Türk vatandaşlarına, hem de Azeri kardeşlerimize yaptığı katliamları 
görmezden gelerek, Fransa’nın desteğiyle kendisine yer edinmeye çalışmaktadır. Cezayir’de yaptığı 
soykırımla geçmişinde kara bir leke taşıyan Fransa, unutmamalıdır ki, sahip çıktığı ve desteklediği 
soykırımcılar, menfaatlerine ters düştüğü zaman kendisine ihanet etmekten de çekinmeyecektir.

Hocalı’da insanlık öldürülmüştür, katledilmiştir. Srebrenitsa’da da insanlık öldürülmüştür. Hem de 
Avrupa’nın merkezinde. Çifte standart içindeki Batı ve AB gerçekleri görmeli, eli kanlı katil devlet-
lere hamilik etmekten en kısa zamanda vazgeçmelidir.

28 Şubat’ın Faillerini Yargılarken, Eserlerinden de Kurtulmalıyız
26 Şubat 2013

Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, 28 Şubat’ın faillerini yargılarken, eserlerinden de kur-
tulmak gerektiğini, aksi halde her 28 Şubat’ta, geçmişe ağıt yakma zorunda kalınacağını söyledi. 
Post modern darbe 28 Şubat’ın yıldönümünde yazılı bir açıklama yapan Gündoğdu, sürecin tama-
men bitmiş olması için kalıntılarından da kurtulmanın önemine dikkat çekti.

28 Şubat’ın yol açtığı acıların, mağdurlarının ve milletimizin yüreğinden halen geçmediğini ifade 
eden Gündoğdu, “Baskı, dayatma ve zulümlerin en yoğun uygulandığı, mahalle baskısının zirveye 
çıktığı 28 Şubat’ın organizatörlerinin yargılanıyor olması bu acıyı dindirmemektedir. Acıların dinme-
si, yeniden yaşanmaması için kalıcı hamleler yapılmalıdır” dedi.

1000 yıl sürecek denilen 28 Şubat sürecinin fiili etkisi sona ermesine karşın, bıraktığı bazı kalıntı-
ların halen hayatı etkilediğini dile getiren Gündoğdu,  darbe dönemi kalıntısı anayasa ve yasalara, 
28 Şubat döneminde yenilerinin eklendiğine dikkat çekti. Her 28 Şubat’ta geçmişe ağıt yakılmak 
istenmiyorsa, bunun yolunun da 28 Şubat sürecinin getirdiği hukuk dışı bütün uygulamaları ortadan 
kaldırmak olduğunu ifade eden Ahmet Gündoğdu, özgürlüklere giden yolların bir an önce açılma-
sını istedi.

Kadınların Sorunlarının Konuşulduğu Son 8 Mart Olsun
08 Mart 2013

8 Mart Dünya Kadınlar günü, kadınların haklarını aramak, çalıştıkları işin karşılığı ücreti alabilmek 
ve doğum izni talepleriyle başlattıkları mücadelenin yıldönümüdür. Bu mücadelenin 1857 yılında 
başladığını dikkate aldığımızda geçen sürede fazla bir ilerlemenin olmadığı açıktır. Günümüzde 
kadınların uğradıkları eşitsizlik ve ayrımcılık halen devam etmekte, kadınların talepleri sürekli gün-
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demdeki yerini korumaktadır. Her 8 Mart’ta, kadınların sorunları ve bu sorunların çözümüne yönelik 
talep ve önerileri kadın-erkek toplumun her kesiminden dile getirilmekte, ancak gerçekçi adımlar 

atılmamaktadır.

Geçen yıl yaptığımız açıklamada, ‘Bir sonraki 8 Mart’a, kadınların sorunlarının çözülmüş olduğunu 
görerek girmeyi umut ettiğimizi’ dile getirmiştik. Ancak geçen zaman içinde kadınların sorunlarının 
devam ettiğini üzüntüyle görmekteyiz. Özel gün ve haftalarda verilen sözlerin afaki olmaması, bu 
sözlerin hayata geçirilmesi için sorumluluk konumundaki herkesin üzerine düşeni yapması gerek-
mektedir.

Bu duygu ve düşüncelerle, bütün kadınlarımızın gününü kutluyor, şiddetten uzak, engellerden arın-
mış, kadınların hayatın her alanında hak ettiği şekilde temsil edilmesini diliyoruz.

 

İstiklal Marşı, Varoluş Mücadelesinin Manifestosudur
12 Mart 2013

İstiklal Marşı, bundan 92 yıl önce, TBMM’de kabul edildi. İstiklal Marşı, ebediyen var olmaktan ya da 
yok olmaktan birini seçmek zorunda kaldığımız zamanların destanıdır. Milletin aklında ve kalbin-
de yaşayan değerlerden oluşturulan İnanç Cephesi, İstiklal Marşı’nın coşkusuyla oluşturulmuş, milli 
mücadelede başarıya ulaşılmıştır.

İstiklal Marşı, imkânsız gibi görülenin başarıldığı zamanlarda yazılmış bir destandır. Bu destan, ya-
zıldığı dönemi aşan, milletimizi oluşturan her bireyin varoluş amacını belirleyen değerlerin manzum 
manifestosudur. Kimliğimizin kurucu unsurlarını içinde taşıyan bir manzumedir. İdeallerimizin ve 
mirasımızın temellerinin ve özünün dile gelmiş halidir. Geçmişten kopmadan, geleceğe uzanan ni-
zamın yol haritasıdır. “Uçsuz bucaksız”, “iç içe geçmiş dünyaların” simgesel anlatımıdır. Adanmışlı-
ğın ve kahramanlığın edebî ve ebedi anıtıdır.

İstiklal Marşı bizi anlatır. Çünkü Akif, milleti için yaşamıştır. Anlattıkları da, hayatı da milletin hayatı-
dır. Kendi ifadesiyle, “Onu millete hediye ettim; artık o, milletindir. Benimle alâkası kesilmiştir. Zaten 
o, milletin eseri, milletin malıdır.”

Memur-Sen olarak, İstiklal Marşımızı, Akif’imizi ve onun ideallerini yaşamak, nice 92 yıllar yaşatmak, 
elbette asli sorumluluklarımızdan biridir. Bu coğrafyanın her yöresinde Akifler ve Asımlar’ın yetiş-
mesinde, en önemli sorumluluğun bizim omuzlarımızda olduğunu bilerek, hareket edeceğimizden 
hiç kimsenin şüphesi olmasın.

Bundan 92 yıl önce kabul edilen, Akif’in milletine hediye ettiği ve kendi eserlerinde yer vermediği 
İstiklal Marşı’mızın ebediyete kadar sürmesini dilerken, Akif’in diliyle, ‘Allah bu millete bir daha İs-
tiklal Marşı yazdırmasın’ diyerek, milli şairimizi de rahmet ve minnetle anıyoruz.
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Ötekilik Oluşturan Keyfilikler Anayasadan Çıkarılmalıdır
16 Mart 2013 

Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, kamuda serbest kıyafet tartışmalarıyla ilgili olarak, 
“Kadınlara başını örtmemelerini, ayakkabı numarasını bile dayatan bu ucube yönetmeliği pazartesi 
gününden itibaren tanımıyoruz” dedi.

Gündoğdu, İzmir’de düzenlediği basın toplantısında, Memur-Sen’in özel olarak üyelerin özlük hak-
ları, genel olarak da 74 milyon insanın geleceğini dert edinerek sendikacılık yaptığını dile getirdi.

Tek tip eğitimin demokratikleşmeye giden yolda engel olduğunu, Nabi Avcı döneminde milli eğiti-
min daha demokratik hale geleceğine inandıklarını dile getiren Gündoğdu, onlarca yıllık darbe yö-
netiminin demokratikleşme süreci ile geride bırakıldığını, devlet-millet kaynaşmasının yaşandığını 
ifade etti.

Çanakkale Dışta Bağımsızlığın,  
İçte ise Birlik ve Beraberliğimizin Çimentosudur
17 Mart 2013

Çanakkale Destanı, milletimiz için bir varlık ve yokluk savaşıdır, imkânsız gibi görülenin başarıldığı 
bir destandır. Kurtuluş Savaşı'nın önsözü, sömürge halinde yaşamak zorunda kalan Müslümanları 
özgürlüğe götüren ayaklanmaların başlangıcı olmuştur. Çarlık Rusya'sını yıkıma götüren, Dönemin 
Fransa başbakanın deyişiyle; “Türkler boğazı kapamakla savaşın iki yıl uzamasına ve müttefiklerin 
milyonlara varan insan gücü ve yüzlerce milyarlık maddi kayba uğramasına sebep olmuşlardır.

Ancak Çanakkale Zaferi'nin bedeli milletimiz için de çok ağır olmuştur. Bu savaşın sebep olduğu 
ekonomik yıkımın yanında, en verimli çağınca 250 bin insanımızdan, yüz binden fazla öğretmen, 
mülkiyeli, tıbbiyeli- yetişmiş aydınımızdan da yoksun bırakmış,   bu yetişmiş insan gücünün eksikliği 
Cumhuriyetin kurulduğu dönemde can yakıcı bir şekilde hissedilmiştir. Yani Çanakkale Savaşla-
rı Türk milletinin gençliğini yemiş bitirmiştir.Bu duygularla 18 Mart Şehitler Günü'nde; vatanımızı 
koruma bilincini yeniden kuşanırken şehitlik mertebesine ulaşan bütün aziz şehitlerimize Cenab-ı 
Allah'tan rahmet diliyor, mekânları cennet, ruhları şad olsun diyoruz.

Aziz Milletimizin Başı Sağolsun
11 Mayıs 2013

Hatay Reyhanlı’da meydana gelen menfur saldırıyı lanetliyoruz. Ülkemizin uluslararası alanda iti-
barının yükseldiği, terörü bitirme noktasında kararlı adımlar attığı bir süreçte yapılan bu saldırının 
zamanlaması dikkat çekicidir. Sağduyulu vatandaşlarımız ın bu tür provakatif saldırıların tuzağına 
düşmeyeceğinden eminiz.  

Bu tür tuzaklar milletimizin birlik ve beraberliğini asla bozamayacağı gibi daha da kenetleyecektir.  
Ayrıca, bu saldırının faturası ülkemizdeki Suriyeli vatandaşlara kesilmemelidir. Bu noktada tüm ta-
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raflara sağduyu çağrısı yapıyor ve akli selime davet ediyoruz. Saldırıda hayatlarını kaybeden vatan-
daşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Aziz milletimizin başı sağ olsun. 

Memur-Sen ve 15 STK'dan Sağduyu Çağrısı
15 Haziran 2013

Ülkemizde son zamanlarda yaşanan olaylar sebebiyle Türkiye’nin önde gelen 16 Sivil Toplum Ör-
gütü gazetelere tam sayfa ilan verdiler. Memur-Sen ve 15 STK, “TÜRKİYE’NİN GÜCÜNÜ VE İMAJINI 
KORUMAK İÇİN SORUMLU DAVRANMA ZAMANI” başlıklı bir çağrı yaptılar. Sivil Toplum Örgütleri, 
demokratik hakların kullanılması gerektiği vurgulayarak hiçbir hakkın, hukukun dışına çıkan eylem-
lere gerekçe olamadığını belirttiler.

Emek Örgütleri Emperyalist Güçlerin ve Faiz Lobisinin Oyununa Gelmemelidir
17 Haziran 2013

Gezi  Parkı eylemleri amacını aşarak illegal örgütlerin gövde gösterisine ve demokratik yollarla iş-
başına gelen hükümeti antidemokratik yollarla devirme eylemine dönüşmüştür.

Ayrıca bu eylemler “farklılıklar zenginliğimizdir” şeklindeki demokratik birikimimize ve erdemliliği-
mize zarar vermeye başlamıştır. Söz konusu illegal örgütler, kamu binalarına, işyerlerine, duraklara, 
reklam panolarına, kamunun ve özel sektörün araçlarına zarar vermişlerdir. Daha da önemlisi bu 
süreçte çok sayıda vatandaşımız yaralanmış ve dört vatandaşımız hayatını kaybetmiştir.  İyi niyetli 
çevreci örgütlerle idare arasında bir mutabakata varılmasına, yargı kararına uyulacağının dekla-
re edilmesine rağmen eylemlerin ülkemize zarar verecek şekilde sürdürülmesini anlamakta zorluk 
çekiyoruz. Bu eylemlerle Türkiye’nin dünyadaki imajı zedelenmiştir.  Faiz lobisinin ve uluslararası 
şirketlerin  başı çektiği ve destek verdiği eylemlere, Türkiye’deki emek örgütlerinin destek vermesini 
anlamakta güçlük çekiyoruz. Ancak,  küresel sermayenin ve uluslararası güç odaklarının arkasında 
bulunduğu, ekonomi  ve turizm başta olmak üzere ülkemize  her alanda zarar vermeye başlayan bu 
eylemler meşruiyetini kaybetmiştir.  Memur-Sen olarak, rotasından çıkan, ülkemize ve milletimize 
ciddi maliyet oluşturan  eylemlerin daha fazla zarar oluşturmadan biran önce durdurulması çağrı-
sında bulunuyoruz.

Gündoğdu: Gezi Parkı Küresel Bir Senaryonun Ürünü
22 Haziran 2013

Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, Gezi Parkının büyük bir küresel senaryo olduğunu 
söyledi  Gündoğdu, Hatay Reyhanlı’da tutmayan oyunun Taksim’le yeniden hayata geçirilmek isten-
diğinin altını çizdi.  Genel Başkan Gündoğdu, ” Şunu çok daha net görüyoruz ki; bu Reyhanlı’da 52 
vatandaşın ölümüne neden olan provokasyonda  çıkaramadıkları karışıklığı Taksim Gezi Parkı’ndan 
çıkarmaya çalıştılar. Bu oyuna Türkiye’nin demokratikleşmesinden ve büyümesinden rahatsız olan 
iç ve dış güçler dahil edilmiş” dedi.
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Üye Sayıları İdeolojik Sendikacılığın Çöktüğünün Belgesidir
04 Temmuz 2013

Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu,  707.652 üyeyle en çok üyeye sahip ve yetkili Kon-
federasyon sıfatını rakipleriyle arayı daha da açarak sürdürdüğünü söyledi. Gündoğdu, üye sayı-
larının ideolojik sendikacılığın çöküşünü, akademik sendikacılığın yükselişini belgelediğinin altını 
çizdi. Gündoğdu, “Memur-Sen üye sayısı itibarıyla en çok üyeye sahip ikinci ve üçüncü sıradaki 
konfederasyonların üye sayısı toplamından daha fazladır. Memur-Sen büyümeye, Kamu-Sen yerin-
de saymaya, KESK ise küçülmeye devam ediyor

Gündoğdu: Mısır’da Halk İradesinin Yanındayız
05 Temmuz 2013

Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, Mısır’da ordunun seçilmiş cumhurbaşkanına görevden 
el çektirmesini ve sivil yönetime karşı askeri darbe yapmasının kabul edilemez olduğunu söyledi.

Memur-Sen, Hak-iş ve Mazlum-Der ile birlikte Mısır’ın Ankara Büyükelçiliği önünde binlerce kişinin 
katılımıyla bir basın açıklaması yapan Genel Başkan Ahmet Gündoğdu, askeri darbeyle Mısır halkı-
nın iradesinin yok sayıldığını söyledi. 

Başkan Gündoğdu, “Bugün buraya Mısır halkının yanında olduğumuzu ifade etmeye, darbeye karşı 
olduğumuzu ilan etmeye, darbecileri kınamaya ve lanetlemeye geldik. Mısır’da darbe yapılarak, 
Mısır halkının iradesi yok sayılmış, darbeciler eliyle iktidar hırsızlığı yapılmıştır. Cuntacılar ve dar-
beciler, milletin verdiği iktidarı silah zoruyla alıp milletin onay vermediği güçlere teslim etmişlerdir. 
İktidar, darbeyle çoğunluktan alınmış, azınlığa verilmiştir. Demokrasi ile birlikte anayasa ve özgür-
lüklerde askıya alınmıştır.” dedi.Gündoğdu’nun ardından Hak-İş ve Mazlum-Der Başkanları da bir 
açıklama yaparak Mısır’daki askeri darbeyi kınadı.

Memur-Sen İl Temsilcilikleri de Mısır’da seçilmiş hükümetin askeri darbe ile görevden uzaklaştırıl-
masına tepki gösterdi. İl Temsilciliklerinden yapılan açıklamalarda darbe kınandı, millet iradesinin 
yok sayıldığı vurgusu yapıldı.

30 Ağustos Birlik ve Beraberliğin Zaferidir
29 Ağustos 2013

Bağımsızlık mücadelemizin en önemli adımlarından biri olan 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 91. yıl-
dönümünü büyük bir gurur ve coşkuyla kutluyoruz.

Ağustos ayı; milletimiz için bir zafer ayıdır. Aziz milletimiz; Malazgirt, Kosova ve Mohaç zaferlerini 
de hep bu ayda kazanmıştır. Bu ayda kazanılan ve bugün kutladığımız 30 Ağustos zaferi ise; milleti-
mizin yeniden dirilişidir. Şehit kanlarıyla sulanmış bin yıllık vatanımıza göz dikenlere verilmiş onurlu 
bir cevaptır. Milletimizi esir etmek isteyen emperyalist güçlere karşı; kadınıyla, çocuğuyla, top yekûn 
verdiği bir savaş sonucunda kazanılan zaferin destanının yazıldığı gündür. Bu zafer, millet-ordu 
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bütünleşmesiyle verilen varoluş mücadelesini nihai başarıya ulaştırırken, İstiklal Savaşı’nın temel 
hedefi olan, millet egemenliğine dayalı yeni bir devlete kavuşmamızın yolunu da açmıştır.

Bu duygularla milletimizin Zafer Bayramı’nı kutluyoruz. 

Gündoğdu: Darbelerin Tamamı Kirlidir
04 Eylül 2013

Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, “Darbelerin tamamı kirlidir.  28 Şubat post modern 
darbesi de bu kirliğiyle tarihe geçmiştir. Böyle bir darbenin ‘bin yıl sürecek’ diyen aktörleri tankları 
yürüttükleri caddeden cezaevi araçlarıyla hukuk önüne çıkarılıyor. Bunu ülkemiz adına, milletimiz 
adına, hukuk adına bir fırsat olarak, değer olarak görüyoruz” dedi.

Ankara Adliyesi önünde 28 Şubat davasıyla ilgili basın açıklaması yapan Gündoğdu, o dönemde 
sendika ve ülke adına zarar gördükleri için 28 Şubat davasına müdahil olduklarını söyledi.

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

Demokrasi Tarihinin Kara Lekesi 12 Eylül Darbesi
11 Eylül 2013

Türkiye’nin demokrasi yolculuğunu sekteye uğratan, ülkemizin tarihine kara bir leke olarak geçen 
12 Eylül 1980 darbesinin üzerinden 33 yıl geçti. 12 Eylül İhtilali, gözaltına alınan, işkenceye maruz 
kalan, sürgün edilen, mesleğinden atılan, idam edilen yüz binlerce insanın, hukuk hiçe sayılarak kan 
ve gözyaşının akıtıldığı karanlık bir dönem olarak tarih sayfalarındaki yerini aldı.

Millet iradesinin önü, her 10 yılda darbe ve muhtıralarla kesildi, daha özgür ve daha demokratik bir 
ülke olma yolundaki ilerleyişi hep sekteye uğratıldı. Bütün karanlık darbe dönemlerinde olduğu gibi 
12 Eylül’de de yüz binlerce insan yasa dışı muamelelere, işkencelere, acı ve gözyaşlarına mahkum 
edildi. Kamu düzenini sağlama adına hukukun ayaklar altına alındığı kanlı günlerde insan onuru ve 
temel bir hak olan yaşama hakkı hiçe sayıldı.

Demokrasisine ve geleceğine sahip çıkan, her türlü karanlık darbe girişimine ‘Dur’ diyen bu millet, 
yıllardır özlemini duyduğumuz demokratik bir anayasayla darbeler döneminin tamamen kapatıl-
masını bekliyor. Ayrıca 12 Eylül kalıntısı tüm kanun, karar, tüzük ve yönetmelikler kaldırılmalı, sistem 
demokratikleştirilmeli. Darbeler sonrası ortaya çıkan MGK, YAŞ ve YÖK gibi kurumlar ya tamamen 
kaldırılmalı ya da  büyük Türkiye ideali ve demokrasiye göre yeniden yapılandırılmalıdır. Memur-Sen 
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olarak her türlü darbenin karşısında yer almaya, milletle yürümeye devam edeceğimizi bir kez daha 
belirtirken; tüm darbeleri lanetliyoruz. Bu vesileyle 28 Şubat  post modern darbesini gerçekleştiren-
lerin de mutlaka yargıya hesap vermeleri gerektiğini bir kez daha yineliyoruz. 

Millet İradesini Yok Sayanlar Ebediyen Vicdanlarda  
Mahkum Olmaya Devam Edecek
17 Eylül 2013

Bugün, Türkiye’nin  demokrasisinin kesintiye uğratılmakla kalmayıp başbakanını ve bakanlarını 
idam ettiği hazin bir tarihin yıl dönümü. Türkiye’nin demokrasi yolculuğuna sekte vurulan darbele-
rin ilk adımının atıldığı gün bugün.

1950’li yıllar Türkiye’nin demokratikleşme yolundaki adımları attığı çok partili hayata geçiş aşama-
larının ilk evreleriydi. Demokrat Parti, 1950 seçimlerinden büyük bir zaferle çıkmış ve tek başına 
iktidara gelmiş; 1954 ve 1957 seçimlerinde de milletten büyük bir teveccüh görmüştü.  Her şey 
demokrasiyi hazmedemeyen zihniyetin  kirli planlarını hayata geçirmek için düğmeye basmasıyla 
başladı.  Başbakan Adnan Menderes ve arkadaşları Yassıada’ya gönderildi. Demokrasiden ve hal-
kın tercihlerinden rahatsız olanların hazırladığı kirli plan dahilinde başbakan ve bakanlar hakkında 
açılan davanın sonucu  başından belliydi. Sanık sandalyesinde oturan başbakan ve arkadaşlarına 
Mahkeme Başkanı, “Sizi buraya tıkan kuvvet böyle istiyor” diyerek kararı belli olduğunu açıkça 
söylemişti. Hukuk kuralları çiğnenerek peşin hüküm, uydurma belge ve bilgilerle faaliyet gösteren 
bu mahkeme, 14 Ağustos 1961 tarihine kadar süren sözde yargılamaları sonucunda Celal Bayar ve 
Adnan Menderes’in de dâhil olduğu 15 kişiyi ölüm, 32 kişiyi de ömür boyu hapis cezasına çarptırdı. 
Başbakan Adnan Menderes, 17 Eylül 1961’de, çalışma arkadaşları Hasan Polatkan ve Fatin Rüştü 
Zorlu ise bir gün önce İmralı Adası’nda asılarak idam edildi.  Bugün demokrasinin ve halk iradesinin 
idam edildiği tarihin yıl dönümü. Bu tür cinayetlerin ve demokrasi ayıplarının tekrar yaşanmaması 
için sivil ve özgürlükçü  bir anayasa kaçınılmaz hale gelmiştir.

Bu vesileyle  ülkesine ve milletine büyük hizmetler eden değerli devlet adamı merhum Adnan Men-
deres ile dava arkadaşları Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan’ı saygı ve rahmetle anıyor, darbe-
cileri bir kez daha lanetliyoruz. Darbecileri bu millet asla unutmayacak ve vicdanlarda ebediyen 
mahkum kalacaksınız.

Demokratikleşme Paketi Büyük Türkiye İdealine İnancımızı Artırdı
01 Ekim 2013

Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıkla-
nan demokratikleşme paketinin, “Büyük ve Güçlü Türkiye” idealine yönelik heyecan, inanç ve umut-
ları artırdığını söyledi. Genel Başkan Gündoğdu,  “Türkiye’nin demokratikleşme sürecine, milletimi-
zin özgürleşme hamlelerine, darbe ve vesayet kalıntısı yasakların bir bir temizlenmesine tanıklık 
etmenin hazzını ve onurunu yaşıyoruz.” dedi.

Basın Açıklamaları ve Yazılı Açıklamalar
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Genel Başkan Ahmet Gündoğdu,  Genel Merkez Toplantı Salonu’nda  başbakanın açıkladığı de-
mokratikleşme paketini değerlendirdi.  Açıklanan paketin bazı eksiklikleri olmakla birlikte memnu-
niyet verici olduğunun altını çizen Gündoğdu, kamuda başörtüsünün serbest olmasının sevindirici 
olduğunu, kadına yönelik ayrımcılığı ortadan kaldırması açısından çok önemli bir adım olduğunu 
kaydetti.  Yargı, asker ve emniyet mensuplarının başörtüsü özgürlüğünün dışında tutulmasını doğ-
ru bulmadıklarını kaydeden Gündoğdu,  kamu çalışanları için Cuma namazı düzenlemesi ve kamu 
kurumlarında mescit yapılması gibi bazı taleplerin yerine getirilmesini istedi.

Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, ilkokullarda öğrenci andının kalkmasını eleştiren bazı 
konfederasyon ve sendikalara tepki göstererek, “Serbestsiniz, her sabah genel başkanlarınızla bir 
araya gelin ‘Türküm, doğruyum, çalışkanım’ diye söyleyin. Çalışkan ve doğru olmaya gerçekten ih-
tiyacınız var” dedi. Kamuda başörtüsünün serbest olması için 12 milyon 300 bin imza topladıklarını 
ve sivil itaatsizlik eylemleriyle süz konusu yasağı fiilen ortadan kaldırdıklarını anımsatan Gündoğdu, 
paket sayesinde kamuda başörtüsü sorununun hukuki olarak da çözülecek olmasının da memnuni-
yet duyduklarını söyledi.

Büyük Türkiye’yi İnşa Edecek Nesil Yola Çıkmıştır
03 Ekim 2013

Ortaya çıkardığı muazzam netice itibariyle dünya tarihinin de seyrini değiştiren İstanbul’un fethinin 
560. Sene-i devriyesini büyük bir gurur ve kıvançla idrak ediyoruz.

İstanbul’un fethi, yalnızca bir kentin el değiştirmesi gibi sıradan bir olay değil, neticeleri itibariyle 
küresel dengeleri bozan, insanlığa yeni bir çığır açan stratejik ve muhteşem bir hamledir.

İstanbul’un fethiyle birlikte değişik dinlere ve milletlere mensup unsurlar, hiçbir dönemde karşılaş-
madıkları kadar şefkatli ve adil bir yönetimle tanışmışlar, medeniyetimizin, değerlerimizin özünü ve 
özelliğini tanıma imkânı bulmuşlardır.

Tam bir hakkaniyet içinde, bir arada yaşama ideali, fetih ile birlikte bugünlere de örnek olacak bir bi-
çimde hayat bulmuştur. Osmanlı barışı olarak anılan bu üstün yönetim, paylaşım, adalet ve kardeşlik 
ortamını sağlayan etken şüphesiz ki atalarımızın asalet ve kudreti olmuştur.

Kadınlar İçin Özgürlük Bayramı Erkekler İçin Özgürlük Eylemi Yapıyoruz
08 Ekim 2013

Memur-Sen olarak, geçmişten günümüze yaptığımız eylem ve etkinliklerle, kamu görevlileri için 
daha çok hak, daha fazla özgürlük içeren bir çalışma hayatı oluşturmanın mücadelesini verdik.

Bu kapsamda, “Özgürlük İçin On Milyon İmza” sloganıyla startını verdiğimiz ve 12 Milyon 300 bin 
imzayla da çalışanların haklı talebi ve milletin güçlü iradesi olduğu yönünde kamuoyunun desteğini 
elde ettiğimiz “kamuda kılık-kıyafet özgürlüğü” hedefli “sivil itaatsizliğimiz”,  başta başörtüsü ol-
mak üzere kadın kamu görevlilerine büyük oranda serbest kıyafetin yolunu açmıştır.
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Resmi Gazete’nin 8 Ekim 2013 tarihli ve 28789 sayılı nüshasında yayımlanan Yönetmelik değişiklik-
leriyle, devletle milleti ayrıştıran başörtüsü yasağı sona erdirilirken, tek tipçiliğin ve vesayet iklimi-
nin ritüellerinden biri olan andımız da kaldırılmıştır.

Başta teşkilatımız, üyelerimiz, sosyal ortaklarımız olmak üzere emeği geçen herkese, bu kararlı 
mücadelemize destek veren milletimize, Memur-Sen’in ve milletin talebini hayata geçiren siyasi 
iradeye teşekkür ediyoruz. Ancak, başta başörtüsü olmak üzere kadınların kılık-kıyafet yasakların-
dan kurtulmasını sağlayan düzenlemeyi çok önemli fakat eksik buluyoruz. Bu nedenle, kılık-kıyafet 
serbestliği talebimizin tüm kadınları ve erkekleri kapsaması ve kamuda serbest kılık-kıyafetin ger-
çekten hayata geçmesi için kararlılığımızı devam ettiriyoruz.

Kurban Yakınlıktır, Yaklaşmaktır
13 Ekim 2013

Birlik, beraberlik ve dayanışma duygularının zirveye ulaştığı dini bayramlarımızdan Kurban Bayra-
mına millet olarak kavuşmanın sevincini yaşıyoruz.

Gelenek ve göreneklerimizin gelecek kuşaklara  aktarılmasına vesile olan bu kutsal günlerin sevin-
cini, yardımlaşma ve dayanışma ruhunu hayatımızın her alanına taşıyabilme çabası içersinde olma-
lıyız. Kadim bir medeniyetin temsilcileri olarak, miras aldığımız milli ve manevi duygularımızı, her 
daim canlı tutarak gelecek kuşaklara aktarma sorumluluğumuzun olduğunu unutmamalıyız.

Toplumun tüm katmanlarında sevgi, kardeşlik, saygı ve dostluk bağlarının güçlendiği bayramlarımı-
zı en iyi biçimde değerlendirmeliyiz. Dargınlık ve kırgınlıkları terk etmeli, bayram günlerinin manevi 
havasıyla birlikte, kimsesiz, yoksulları gözetmeli, huzurevlerindeki büyüklerimizi unutmamalıyız.

Memur-Sen’in, Arakan, Bangladeş ve Kazakistan başta olmak üzere dünyanın dört bir  yanında 
yürüttüğü yardım ve kurban bağış kampanyalarına katılan, destek veren, bayramı ailesi ve sevdikle-
rinden ayrı geçirme pahasına hayır kurumlarının çalışmalarına destek olmak için dünyanın birçok ül-
kesine giden Memur-Sen mensuplarını, Türkiye’nin yardımseverliğini dil, din, ırk farkı gözetmeksizin 
dünyanın en ücra köşelerine kadar yardım ulaştıran hayır kuruluşlarının temsilcilerinin ve kadirşinas 
milletimizin bu davranışları da her türlü takdirin üzerindedir.

Bu duygu ve düşüncelerle Memur-Sen ailesi olarak bir kez daha kamu çalışanlarımızın, milletimizin 
ve İslâm âleminin Kurban Bayramı’nı kutluyor; barış, sevgi, huzur ve hoş görü getirmesini diliyoruz.

Toplu Sözleşmeyi Başarısız Göstermek  
Hesap Bilmezliğin ve Memur-Sen’e Hasetlerin Tezahürüdür
22 Ağustos 2013

Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, toplu sözleşmeyle ilgili kendilerine yöneltilen eleştiri-
lerin haksız olduğunu söyledi. Gündoğdu, “Toplu sözleşmeyi başarısız göstermeye çalışmak, ancak 
ve ancak yetkili oldukları dönemde kazanım üretmek bir tarafa görüşme sürecinin son gününe ka-
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dar Kamu İşveren Kurulu’ndan teklif dahi alamayan diğer iki konfederasyonun hesap bilmezliğinin 
ve Memur-Sen’e yönelik hasetlerinin tezahürünün eseridir” dedi.

Gündoğdu, Memur-Sen Genel Merkezinde Konfederasyona üye sendikaların genel başkanlarıyla 
toplu sözleşmeyle ilgili eleştiri ve iddiaları değerlendirdi. Toplu sözleşmeyle ilgili kendilerine yönel-
tilen eleştirilere değinen Gündoğdu, konfederasyonların ve sendikaların temel işlevinin üyelerinin, 
kamu görevlilerinin haklarını korumak, geliştirmek ve artırmak olduğunu söyledi.

Toplu sözleşme sürecinin sendikaların bu işlevi yerine getirmesinin yolu ve yöntemlerinden biri 
olduğunu vurgulayan Gündoğdu, kendilerinin 21 günlük yasal sürenin 7’inci gününde Kamu İşveren 
Heyeti’ne toplu sözleşmeyi imzalatmayı başardıklarını dile getirdi. Geçmiş yıllardaki toplu görüş-
melerde Kamu İşveren Heyeti’nin toplu sözleşme tekliflerini son günlerde ve son oturumunda ver-
diğini anımsatan Gündoğdu, şöyle konuştu: “Diğer iki konfederasyon Memur-Sen’i işi erken bitirdiği 
için suçladıklarının, karaladıklarının farkında olamayacak kadar aymazlık ve kıskançlık içerisindedir. 
Kamu İşveren Kurulu’na, kamu görevlilerinin yıllardır artış istediği taban aylığa son on yıllık dönem-
de ve aynı dönemdeki en yüksek taban aylık zammı oranını ihtiva eden bir toplu sözleşme metnini 
imzalatmak, Memur-Sen daha iyisini imzalatıncaya kadar bugüne kadar varılan en karlı, en kapsamlı 
ve en adil uzlaşmadır. Bu toplu sözleşmeyle ile taban aylığı bin 27 liradan, bin 202 liraya yükselmiş 
ve bugüne kadar taban aylığında ilk defa 175 lira artış sağlanmıştır.”

Hicri Yeni Yılınız Kutlu Olsun
04 Kasım 2013

Peygamber Efendimiz Muhammed (S.A.V)’in Mekke’den Medine’ye hicret edişinin 1436. yıl dönü-
münü idrak ediyoruz. Memur-Sen ailesi olarak tüm İslam aleminin hicri yılbaşını tebrik eder, hicretin 
tıpkı 14 asır önce hüzünleri ortadan kaldırıp ümmetin dirilmesine vesile olduğu gibi bugün de tüm 
insanlığa yeniden hayat vermesini, hicrî 1436 senesinin ülkemiz, milletimiz, gönül coğrafyamız, İs-
lâm âlemi ve tüm insanlık için barış, huzur, mutluluk ve bereket dolu bir yıl olmasını diliyoruz.

Dershane Konusunda; Şeffaf Bir Süreç ve Herkesi Memnun Edecek Bir Sonuç 
Mümkün
18 Kasım 2013

Memur-Sen Konfederasyonunun dershaneler ve dershane tartışmalarıyla ilgili görüşleri aşağıdaki 
gibidir.

Türkiye, yirmi birinci yüzyılın küresel rekabet çemberine dahil olma mücadelesi veriyor. Bu noktada, 
önemli başarı sağladığımız alanlar olduğu gibi hala sayfasını açmadığımız konular da var. Ancak, bu 
hedefte bütün konular için kapsayıcı alan hiç şüphesiz eğitim sistemimizdir. Eğitim sistemine dair 
yapılması ve yapılmaması gerekenler, kaldırılacak yapılar, dönüştürülecek yapılar, yeni kanallar, yeni 
kuram ve kurallar olduğu gün gibi ortadadır.

Son günlerin önemli gündem maddesi haline gelen “dershane” konusuna da, sadece eğitim pence-
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resinden, eğitim sistemini merkeze alarak bakmak gerekiyor.  Biz Memur-Sen Konfederasyonu ola-
rak, dershane konusuna, tam da bu yüzden onu var eden eğitim sistemi ile bu sistemin bileşenleri 
olan okullar, öğrenciler, veliler, devlet, sivil girişim, seçme sınavları gibi kavram ve olgular üzerinden 
bakıyoruz. Dershane tartışması sağlıklı bir şekilde ve zeminde yapılmamakta, bunun sonucunda 
Türkiye devleti ve milletiyle enerji kaybetmektedir. Enerji kaybına son vermek, bütün tarafların ka-
bul edebileceği bir çözüme ulaşmak için, tartışmaya taraf olması gereken tüm kesimler olaya süku-
netle, sağduyuyla ve pedagojik bir perspektifle yaklaşmak durumundadır.

Tonbul: 4/B’liler Kadroya Alınma Sürecinde Haksızlığa Uğradı
19 Aralık 2013

Memur Sendikaları Konfederasyonu(Memur-Sen) Genel Başkan Yardımcısı ve Enerji Bir-Sen Genel 
Başkanı Hacı Bayram Tonbul, Dışişleri Bakanlığı 4/B statüsünde görev yapan yurtdışı sözleşmeli 
personelin sorunlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Dışişleri Bakanlığında görev yapan 4/B 
statüsündeki personelin kadroya alınma sürecinde haksızlığa uğradığını ifade eden Başkan Tonbul, 
4/B’li yurtdışı personelin kadroya alınmasında dışarıda tutulduğunu, aile yardımı ödeneğinden de 
yararlanamadığını söyledi.

Bütün sözleşmeli personelin kadrolu olması için yoğun bir çaba sarf ettiklerini ifade eden Hacı Bay-
ram Tonbul şunları kaydetti: “Memur-Sen olarak 4/B statüsündeki sözleşmeli personelin kadroya 
geçişlerini sağladık. Buna rağmen Dışişleri Bakanlığının yurtdışı teşkilatında görevli olarak 4/B sta-
tüsünde çalışan sözleşmeli personellerin kadroya alınmaması ve Hükümetin ve TBMM’nin çıkardığı 
Kanuna aldırış etmeyen Dışişleri Bürokrasisinin, konuyu mahkemeye taşıyan ve kadroya geçmek 
üzere dava kazanan bir kaç personeli de merkeze çekerek adeta cezalandırması Memur-Sen olarak 
bizleri derinden üzmüştür" dedi.

Küresel Operasyon ve Yolsuzlukla Mücadele  
76 Milyonun Ortak Sorumluluğudur
20 Aralık 2013

Memur-Sen Konfederasyonu olarak 17 Aralık günü yapılan yolsuzluk operasyonu üzerinden Türki-
ye'de bir kaos ortamı oluşturulmak istendiğini açıkça görmekteyiz. Memur-Sen  Başkanlar Kuru-
lu tarafından yapılan toplantıda, küresel operasyon ve yolsuzlukla mücadeleye kararlılıkla devam 
edilmesi, ülkemizin yakalamış olduğu huzur ortamının ve ekonomik istikrarın bozulmasına yönelik 
küresel bir oyunun oynandığı kararına varılmıştır. Birlik ve beraberliğimize yönelik her türlü iç ve dış 
girişimin bertaraf edilmesi için milletçe kenetlenmenin şart olduğu, 750 bin üyesiyle Memur-Sen 
Konfederasyonu olarak aşağıdaki açıklamanın kamuoyu ile paylaşılması benimsenmiştir.

Bir asra yaklaşan vesayet rejiminden arınmanın son düzlüğündeki Türkiye’nin,  bildik küresel güç 
merkezlerini rahatsız ettiği bilinmektedir. Son on yıllık süreçte başarılanların hepsi bir tarafa, kendi 
medeniyet havzasının fikri ve fiili liderliği konumu, birileri açısından Türkiye’ye yönelik operasyon 
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yapmak noktasında yeterli olmuştur. Onlara göre, sınırları içerisindeki vesayeti nefessiz bırakan Tür-
kiye; üstüne bir de küresel aktör olma hedefini kuşanmakla kendisine çizilen sınırı ihlal etmiş ve 
haddi aşmıştır. Son günlerde yaşadıklarımız; büyüklenmeden büyümeye, emperyalizmin sınırları 
genişletme arzusuna kapılmadan gelişmeye odaklanmış ve bunu başarmış Türkiye’den, sömürü dü-
zenini tesis eden küresel aktörlerin duyduğu rahatsızlığın tezahürüdür.

Türkiye milleti ve devletiyle; ekonomik büyüme hedefinin daha büyük operasyonları, gelişme karar-
lılığının sinsi diplomatik oyunları tetikleyeceğini öngörecek tarihi ve siyasi birikime fazlasıyla sahip-
tir. Bu bağlamda en büyük hata, yaşadıklarımız ve yaşatılmak istenenler karşısında el birliğiyle inşa 
etmeye çalıştığımız yeni devlet aklının ve kadim millet idrakinin şaşkınlığa düşmesi olur.

Ne yapılanlara, ne de yapılanların içerideki ve dışarıdaki uzantılarının kimliklerine şaşırmamak, dün; 
Alevi-Sünni, Türk-Kürt, Laik-Dindar üzerinden başaramadıklarını yeni ayrışmalar, yeni kamplaşma-
lar üzerinden deneyebileceklerini de unutmamak gerekiyor.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Kutlu Olsun
10 Ocak 2014

Basın, demokrasinin vazgeçilmez kurumlarından biridir. Toplumu aydınlatma ve doğru bilgilendir-
me görevini yerine getiren basın, bireysel hak ve özgürlükleri esas alarak görev yapar.

Günün her saatinde haber peşinde koşan, zor şartlar altında çalışıp, sorumluluk duygusu içinde top-
lumu bilgilendiren, halkın talep ve beklentilerini yansıtarak önemli bir kamu görevini yerine getiren 
basının demokrasinin gelişmesine çok önemli katkıları vardır. Bu nedenle basın mensubu görevini 
yerine getirirken, hukukun evrensel standartları, kişi haklarına ve özel hayata saygı, doğru ve ta-
rafsız haber verme ilkelerinden asla taviz vermemelidir. Daha gelişmiş bir demokrasi için basının 
objektif olması kadar basın çalışanlarının, çalışma şartlarını iyileştirmek ve kamuoyu adına yaptıkları 
görevlerinde onlara destek vermek sadece sorumluların değil toplumun da görevidir.  Çünkü  basın 
mensupları, mesleklerinin gereğini yerine getirmek için yeri gelince canını ortaya koyarak görev 
yaparken; sorunlarının çözülmesi, hak ettikleri hayat standartlarına kavuşmaları görevlerini daha iyi 
yapmalarını sağlayacak önemli adımlardır.

Bu vesileyle basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutlarken; başta görevi uğ-
runa hayatını kaybeden tüm basın mensuplarını rahmetle anıyoruz.  Basın Meslek İlkelerine doğ-
rultusunda kamuoyunun bilgilendirilmesinde büyük özveri gösteren, matbaacısından genel yayın 
yönetmenine kadar tüm basın çalışanlarının gününü  kutluyoruz.

4/C’li Personelin Aile (Eş ve Çocuk)  
Yardımından Sosyal Güvenlik Primi Kesilmeyecek
14 Şubat 2014

Bilindiği üzere 7 Ağustos 2013 tarihinde imzalanan ikinci dönem toplu sözleşmesi kamu görevlileri 
için son derece önemli kazanım elde edildi. Kamu görevlilerinin taban aylığına en yüksek zammın 
yapıldığı bir toplu sözleşme oldu. Kapsamı ve kazanımlarıyla sendikal tarihe büyük bir zafer olarak 
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geçen ikinci dönem toplu sözleşmenin önemli kazanımlarından biride 4/C’li personele yüksek oran-
da zam yapılması, aile yardımından yararlanma hakkının elde edilmesidir.

Aile yardımı kazanımıyla, evli eşi çalışmayan ve iki çocuklu 4/C’li personelin maaş zammına ilave 
olarak 164 TL eş yardımı; 0-6 yaş grubu çocuklar için 38 TL, 6 yaş üstü çocuklar için ise 19 TL çocuk 
yardımı almaya hak kazanmıştır.

Hocalı’daki Katliamın Sorumluları Yaptıklarının Hesabını Vermeli
26 Şubat 2014

Azerbaycan Hocalı’da, Ermenilerce 613 Azeri kardeşimizin katledilişinin yıl dönümü. Yaşanılanların 
acıları daha dün gibi hafızalarımızda  ve yüreğimizde tazeliğini koruyor.

Hocalı'da Ermeni askerlerinin, 106'sı kadın, 83'ü çocuk olmak üzere 613 Azeri kardeşimizi hunharca 
katledilişinin yıl dönümünde yüreklerimizdeki yangın bir kez daha tazelendi. Tarihin sayfalarına kara 
bir leke olarak geçen Hocalı Katliamı’nın yıl dönümünde Memur-Sen olarak bir kez daha kınıyoruz.

Millet olarak, can Azerbaycan’ın her acısını yüreğinde hissetmiş, derdiyle dertlenmiş, sevinciyle se-
vinmiş kader birliği yapmış, iki ayrı devlet tek milletiz. Hocalıda yaşanılan ve insan onurunu ayaklar 
altına alan mezalimin sorumluları yargı önünde hesap vermelidir. Her seferinde demokrasiden ve 
insan haklarından dem vuran Avrupa bu yaşanılanların sorumlularının hesap vermesi için yıllardır 
sessizliğini korumuştur. Bütün dünya sussa da Türk milleti asla susmayacak, bu katliamın sorum-
lularının er  ya da geç hesap vermesi için haykırmaya devam edecektir.  Bu katliamı yapanlar da 
seyirci kalanlar da bugüne kadar yargı  huzurunda hesap vermemiş olsalar bile  vicdanlarda çoktan 
mahkum edilmiştir.

Büyük Memur-Sen ailesi olarak Hocalı’da hayatlarını kaybeden Azeri kardeşlerimizi rahmetle anıyor, 
katliamın sorumlularını lanetliyoruz.

Kırım Halkı İçin Kaygılanıyoruz
04 Mart 2014

Rusya'nın, Ukrayna'ya bağlı Kırım Özerk Cumhuriyeti'ni ordu birlikleriyle kontrol altına alması hepi-
mizi kaygılandırmıştır. Kırım bölgesindeki faaliyetler kabul edilemez bir hal almıştır. Kardeşlerimizin 
can ve mal güvenliğinden endişeleniyoruz.

Oradaki akrabalarımız için endişeleniyor,  geçmişte yaşadığımız acıların tazelenmemesi için, Ukray-
na'daki krizin çözümünde uluslararası toplumun tutarlı bir tutum sergilemesini istiyoruz.

Kırım'da ve Ukrayna'da stratejik çıkarlar için krizin derinleşmesi engellenmeli, Ukrayna'nın toprak 
bütünlüğü ve siyasal birliği için sorumluluk alınmalıdır.  Entrika ve siyasi oyunlarla komşumuz Uk-
rayna, kardeşimiz Kırım'ın göz yaşı ve istikrarsızlığa terk edilmemesini bekliyoruz.

Kırım halkı kendi geleceğini kendi tayin etmeli, Rusya ile Batı dünyası arasında bir 'bilek güreşine' 
dönen son olaylar, millete zulüm olarak yansımamalıdır.  Mazlum halkların akan kanları ve dökülen 
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gözyaşlarından nemalanılmamalı, özellikle Suriye gerçeğinden ders alınılmalıdır. Baas rejiminin Su-
riye'de işlediği insanlık suçlarının bir benzerinin Kırım'da yaşanmaması için ciddi tedbirler alınma-
lıdır.

Memur-Sen’den Sağduyu Çağrısı
14 Mart 2014

Berkin de Burak da bizim canlarımız. Acılarımız yeni acıların gerekçesi yapılmamalıdır. Şimdi Rah-
met dileme ve sağduyu vaktidir.

Vatandaşların, kurallar içerisinde, yakmadan, yıkmadan ve suistimal etmeden demokratik talepleri-
ni meşru yollardan dile getirmeleri en tabii haklarıdır.

Ancak huzura ve istikrara her zamankinden daha fazla ihtiyacımız olduğu şu günlerde gösterilerin, 
marjinal gruplar tarafından farklı mecralara çekilmek istendiği aşikardır. Bir takım yapıların, Çözüm 
Süreci ile sağlanan barış ortamından rahatsız olduğu bir dönemde, yakaladığımız huzur ikliminin 
dağılmaması için samimi ve ortak bir gayretin içinde olmalıyız.

İllegal gruplar tarafından atılan molotof ile otobüste diri diri yanarak hayatını kaybeden 17 yaşında-
ki Serap Eser'in cenazesinde aynı duyarlılığı sergilemeyen hatta acılar üzerinden gerilim üretmek 
isteyenlerin sahneye koyduğu oyunların farkında olduğumuzun da herkes tarafından bilinmesini 
istiyoruz.

Berkin Elvan ve Burak Can Karamanoğlu’na Allah’tan rahmet, ailesine sabır diliyoruz. Olaylarda  
yaralanan vatandaşlarımıza da ‘geçmiş olsun’ diyoruz.

Öte yandan Berkin Elvan'ın ölümünün ardından polis ile göstericiler arasında çıkan olaylar esnasın-
da hayatını kaybeden polis memuru Ahmet Küçüktağ’a da Allah'tan rahmet diliyor, ailesine  baş-
sağlığı diliyoruz.

İdam Kararları Mısır’daki Vahşetin Tescilidir
24 Mart 2014

Halkın yüzde elli ikisinin oyunu alarak cumhurbaşkanı seçilen ve Mısır’ın seçim kazanmış tek meşru 
Cumhurbaşkanı olan Muhammed Mursi 3 Temmuz’da askeri darbe ile görevinden indirilmiş,  cunta  
yönetimi ele geçirdiğini açıklamıştı. Hemen ardından Mısır halkı tarafından seçilen, Mısır’ın meşru 
Cumhurbaşkanı Mursi, askeri güçler tarafından gayri meşru bir şekilde tutuklandı. Aradan geçen 
zaman içerisinde katliamlar yapıldı.  Meydanlarda iradesine sahip çıkan binlerce Mısırlı şehit edildi… 
Yetmedi, İhvan-ı Müslimin’in faaliyetleri yasaklandı ve yasa dışı ilan edildi. Darbe suçundan yargı-
lanması gerekenler Mursi'yi ve cunta karşıtlarını yargılamaya başladı. Ve bugün Mısır'da, 529 darbe 
karşıtına idam cezası verildiği bildirildi.

Mısır'daki meşru hükümetin darbe yoluyla iktidardan uzaklaştırılmasına sessiz kalan dünyanın bu-
gün yeni katliamlara kapı araladığını,  ilkesel temelde kararlı bir duruş sergilemediklerinden dar-
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becilerin zulmü bir adım daha öteye götürmeye çalıştıklarını büyük bir kaygı ile takip ediyoruz. Bu 
kapsamda Mısır'da "Darbeyi Ret ve Meşruiyete Destek" için cunta karşıtı gösteri yapan 529 kişiye 
idam cezası verilmesini kınıyor, uluslararası arenayı yargısız infaza karşı ortak bir eylem planı belir-
lemeye davet ediyoruz.

Kaybeden Küresel Güçler, Kazanan Yeni Türkiye
31 Mart 2014

2014 Yerel Seçimleri ülkemiz ve milletimize hayırlı olsun. Son sözü millet söyledi. Küresel güçlerin 
sandığa müdahalesi boşa çıktı.

Bu seçimlerin kazananı ülkemiz ve milletimiz olmuştur. Millet siyasi ve ekonomik istikrardan yana 
olan tercihini sandıkta göstermiştir. Herkesin milletin bu iradesine yürekten sahip çıkması gerek-
mektedir. Sandığa yansıyan sonuç aynı zamanda başta başörtüsü yasağının son bulmasıyla özgür-
lüklerin, çözüm süreci ile kardeşliğin ve Büyük Türkiye idealinin kazandığı bir seçim olmuştur.

Öte yandan seçim sonuçları, bölgesel ve uluslararası sorumluluğumuzu daha da artırmıştır. Dünya 
mazlumlarının sesi olma misyonumuz bir kez daha teyit edilmiştir.

Memur-Sen olarak yeni dönemde, yeni Türkiye'nin yeni sivil anayasa ile yoluna devam etmesi ge-
rektiğini düşünüyor ve bu noktada sorumluluk almaya hazır olduğumuzu bildiriyoruz. Sivil, demok-
ratik, özgürlükçü, milletin değerleriyle barışık ve sivil irade ürünü yeni bir anayasa için tüm siyasileri 
ortak hareket etmeye davet ediyoruz.

Kamu Görevlilerine Fazla Çalışma Yaptırılmayacak
16 Nisan 2014

Kamu’da fazla çalışma genelgesi bu gün resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Başbakan 
Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan genelgeye göre kamu görevlilerine, belli bir sürede 
bitirilmesi gereken, zorunlu ve istisnai haller bulunmadığı sürece, günlük çalışma saatleri dışında 
fazla çalışma yaptırılmayacak.

Memur-Sen’in  Toplu Sözleşme teklifleri arasında yer alan ve Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hiz-
met Kollarna Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2014 ve 2015 Yıllarını Kapsayan 2. Dönem Toplu 
Sözleşme'de varılan mutabakat çerçevesinde, fazla çalışma uygulamalarıyla ilgili kamu kurum ve 
kuruluşlarının genelde yer alan hususlara riayet etmeleri gerekiyor.

Genelgeye göre  Kamu görevlilerine, belli bir sürede bitirilmesi gereken, zorunlu ve istisnai haller 
bulunmadığı sürece, günlük çalışma saatleri dışında fazla çalışma yaptırılmayacak. Fazla çalışma 
yaptırılmasının gerektiği zorunlu ve istisnai hallerde, fazladan çalışılan süreye ilişkin ücret, ilgili mev-
zuatı çerçevesinde ödenecek.

İlgili mevzuatı gereği fazla çalışma karşılığı ücret ödenememesi durumunda ise söz konusu kamu 
görevlilerine, başta 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun ilgili maddesi ile 2009/12 sayılı Baş-
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bakanlık Genelgesi'nin ilgili maddesi olmak üzere tabi oldukları mevzuat hükümleri çerçevesinde, 
yaptırılacak fazla çalışmanın her sekiz saati için bir gün hesabı ile izin verilecek. Ancak bu suretle 
verilecek iznin en çok on günlük kısmı yıllık izinle birleştirilerek yılı içinde kullandırılabilecek.

Memur-Sen’den Madencilere Başsağlığı
14 Mayıs 2014

Soma'da hayatını kaybeden işçilerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır, yaralılara 
acil şifalar diliyoruz. Mahsur kalan işçi kardeşlerimiz de inşallah sağsalim ailelerine kavuşurlar…

Memur-Sen olarak, benzer acıların yaşanmaması için her seviyede konunun takipçisi olacağımızı 
kamuoyuna duyuruyoruz. Böyle acı hadiselerin bir daha yaşanmamasını temenni ediyoruz.  

Öte yandan Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, acıları paylaşmak üzere Soma'ya gitti. 
Ayrıca Memur-Sen Genel Başkan Vekili ve Toç-Bir-Sen Genel Başkanı Günay Kaya, Memur-Sen Ge-
nel Başkan Yardımcısı ve Enerji Bir-Sen Genel Başkanı Hacı Bayram Tonbul, Kadınlar Komisyonu 
Başkanı Safiye Özdemir ve Kadınlar Komisyonu Başkan Yardımcısı Emine Aygün incelemelerde 
bulunmak üzere bölgeye intikal etti. 

Gençler Medeniyet Yürüyüşümüzü Daha İleriye Taşıyacaktır
19 Mayıs 2014

Soma'da yaşanan maden faciasından dolayı ecdadımızın büyük yokluklar ve sıkıntılar içinde verdiği 
bağımsızlık mücadelesinin sembolü olan 19 Mayıs’ı buruk kutluyoruz.

Gençlik bir milletin yarınıdır, geleceğidir. Onlarsız bir milletin yarını yokluktan ibarettir.  Ahlaki ve 
manevi değerlerle donatılmış, nitelikli, bilgili ideal sahibi gençlerimiz olduğu sürece geleceğe umut-
la bakabiliriz. Yeni Türkiye ve Büyük Türkiye idealimizi değerlerine bağlı, bilinçli ve özgür düşünceli 
gençlerle gerçekleştirebiliriz. Adaletin savunucusu olacak gençler, milli hafızamızda önemli bir yer 
tutan milli mücadele ruhunu ihya edecek, tarihimizden aldıkları ilhamla medeniyet yürüyüşümüzü 
çok daha ileri mesafelere taşıyacaklardır.

Bu düşüncelerle Soma'da yaşanan facia'nın acısını yüreğimizde hissederek andığımız '19 Mayıs Ata-
türk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutuluyor,  bu topraklar için canını vermiş tüm şehitlerimizi 
şükran, minnet ve rahmetle anıyoruz.

Beşerilikten İnsaniliğe Yükselişin Hikayesi Miraç Kandiliniz Mübarek Olsun
25 Mayıs 2014

Miraç, Allah’ın sonsuzluğuna, büyüklüğüne ve birliğine yapılan en görkemli şahitliktir. Ve Miraç, 
insanın erdem yolculuğu, beşerilikten insaniliğe yükseliş hikayesidir.

Bu gece, Peygamberler zincirinin son halkası, Nebiler Nebisi ve Resullar Resulu son peygamber Hz. 
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Muhammed (S.A.V.)’in Yaradanın katına çıkıp, ümmetine müjdelerle döndüğü kutlu ve aydınlık bir 
kandildir.

Ülkemizde ve dünyada yaşayan bütün Müslümanların Miraç kandilini tebrik ediyor, bu mübarek 
gecede Yüce Mevla’ya açılan ellerin ve yapılan duaların, bütün İslam aleminin birlik, dirlik ve bera-
berliğine, insanlığın hidayetine vesile olmasını, başta yakın çevremiz ile İsrâ ve Miraç mucizesinin 
cereyan ettiği kutsal topraklar olmak üzere bütün dünyada hak ihlallerinin sona ermesini, acı ve göz 
yaşının, umutsuzluğun yerini kalıcı bir huzur ve barışın almasını Cenab-ı Hak’tan niyaz ediyoruz.

27 Mayıs’ta Tarihimizi Kirletenleri Bir Kez Daha Kınıyoruz
26 Mayıs 2014

Vesayetin ördüğü taşlarla hazırlanan 27 Mayıs 1960 darbesini 54'üncü yıl dönümünde bir kez daha 
kınıyor, millet iradesinin temsilcisi olarak Hakk’ın rahmetine kavuşan Menderes, Polatkan ve Zor-
lu’yu rahmetle anıyoruz. 

Cuntanın demokrasiye akıl almaz hıncı zulüm, işkence, hüzün ve yargısız infazları beraberinde ge-
tirmişti. Türkiye'ye büyük acı yaşatmaya kodlanan askeri vesayetin sahipleri, yalanlar ve iftiralar-
la milli iradeyi kafese aldı, en büyük insanlık suçunu işleyerek 27 Mayıs darbesi hayata geçirildi. 
27 Mayıs’tan sonra kurulan düzmece mahkeme, Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin 
Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan’ı darağacına gönderdi, Cumhuriyeti vesayet rejimine 
dönüştürdü. 

Hukuk katledildi, jakoben zihniyet tarafından demokrasi ayaklar altına alındı, millet iradesinin üze-
rine ipotek koyuldu. Demokrasi tarihimiz bir kez daha kirletildi. Milli iradeye karşı yapılmış tüm 
suikastların anası ve kaynağı olan 27 Mayıs darbesini kınıyor,  milletin bir daha böylesi kara günler 
yaşamamasını temenni ediyoruz.

Bayraktutar: Manevi ve Kültürel Değerlerimiz Hedef Alınıyor
10 Haziran 2014

Küreselleşmeyle birlikte birçok toplumsal, sosyal ve kültürel algıların hedef alındığını vurgulayan 
Bayraktutar, reklam panolarında müstehcen resimlerin asılmasına tepki gösterdi. 

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Bayraktutar: "Ülke Genelinde manevi havanın atmosferini kir-
letecek bütün görüntüleri kaldırın."

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı ve Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet Bayraktutar Anka-
ra’nın merkez yerlerinde ve ülkenin bir çok yerinde yer alan reklam panolarında müstehcen resim-
lerin asılmasına tepki gösterdi.

Bayraktutar, "Özellikle üç aylar içerisinde olduğumuzu unutarak hareket eden ve hayattaki tek bek-
lentisi maddi kaygıları olan firmaların, kendi maddi çıkarları uğruna gençliği, yetiştirilmeye çalışılan 
neslin manevi duruşunu kirleten bu panoları acilen kaldırılmalıdır" dedi. Manevi birikimimizi hedef 
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alan bu görsellerin, görüntü itibariyle batıya benzeme kaygısı olduğuna da dikkat çeken Bayraktu-
tar, "Mayamızda ar varken, haya varken, namus varken çıplaklığın bu denli sergilendiği bir ülkenin 
gençlik akıbeti karşısında kaygılanıyorum" şeklinde konuştu.

Küreselleşmeyle birlikte birçok toplumsal, sosyal ve kültürel algıların hedef alındığını vurgulayan 
Bayraktutar, "İman ve değer eksenli bakıldığında artık çocuklarımızı sokağa çıkaramayacak derece-
de kirletilen ülkemizin, ev içerisinde ahlak çizgilerini fazlasıyla aşan televizyonla mücadele ederken, 
dışarıdaki görüntülerin daha da tehlike saçması anlamı imkansız bir saldırıdır. Milli, ahlaki, kültürel 
değerlerin erozyona uğratılması ve toplumsal çöküşe zemin hazırlanmasını kınıyor, yetkilileri göre-
ve davet ediyorum" dedi.

Çözümden Rahatsız Olanlar, Bayrak Direğine Çıktı
10 Haziran 2014

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı ve Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş, çözüm sürecinden 
rahatsız olanların bayrak direğine çıktığını belirterek, kime ve neye hizmet ettiği belli olmayan bu ki-
şilerin hukuk içinde hak ettikleri cezayı olması gerektiğini söyledi. Memiş, bu tür provokatif olaylarla 
çözüm sürecinin sabote edilmeye çalışıldığına dikkat çekerken, tek devlet, tek vatan ve tek bayrağın 
kırmızı çizgileri olduğunu hatırlattı.

Metin Memiş, Diyarbakır’da askeri bir alana girilmesi ve bayrak direğine tırmanılarak bayrağın indi-
rilmesiyle ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Yapılan eylemin kabul edilemez bir durum olduğunu söy-
leyen Memiş, “Kendini bilmez ve kime hizmet ettiği bilinmeyen bir kişi tarafından bayrağımızın 
indirilmesi halkımızda büyük bir infial uyandırmıştır. Bayrağı indiren ve ona yardımcı olanlar en kısa 
sürede yakalanıp, adalete teslim edilmeli ve hak ettikleri cezayı almalıdır. Aynı şekilde, bayrağın in-
dirilmesinde ihmal ve kusuru bulunanlar da, bunun bedelini yine hukuk içinde ödemelidir.” şeklinde 
konuştu. Toplumda büyük tepkiye yol açan bu tür eylemlerin bir bütün olarak değerlendirilmesi ge-
rektiğini ifade eden Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı ve Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş, 
çözüm sürecinin sabote edilmeye çalışıldığını ifade etti.

Artık Yeter! Analar Ağlamasın
26 Haziran 2014

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Esen, PKK tarafından çocukları kaçırılan ailele-
rin Ulus Hacıbayram Konferans Salonu’nda düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Diyarbakır’dan Ankara’ya gelerek seslerini duyurmak isteyen ailelerin yanında olduklarını ifade 
eden Esen, “Hiç kimsenin bir çocuğu annesinden babasından ayırmaya hakkı yoktur. Bu gençleri-
mizin, bu çocuklarımızın yeri evleridir, dağ başındaki mağara değil. Artık yeter analar ağlamasın, 
acılar son bulsun” dedi.

Evlatları için eylem yapan annelerimizin dramını medyadan yakinen takip ettiklerini belirten Esen, 
şu şekilde devam etti: “Üç gündür bire bir şahit oluyoruz. Bu dramla yüzleştik, çocukları dağa kaçı-
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rılmış annelerimizi, ablalarımızı ve babalarımızı yakından gördükten sonra insanın söyleyecek sözü 
kalmıyor, gözyaşlarımızı tutamıyoruz. Sebebi ne olursa olsun, gerekçesi ne olursa olsun, hiç kimse-
nin bir çocuğu annesinden, babasından, kardeşinden, ailesinden ayırmaya hakkı yoktur. Bu hak ne 

batı medeniyetinde, ne İslam medeniyetinde vardır.”

Tonbul: İş Güvencemize Dokundurtmayız
27 Haziran 2014

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul, "İş Güvencesini kaldıracak maddenin ka-
nun tasarısından çıkarılması talebimiz tüm yetkililere iletilmiştir. Yetkililer, tasarı metninden iş gü-
vencesini ortadan kaldıracak maddenin geri çekilmesi veya yeniden düzenlenmesi sözünü vermiştir. 
Hükümet, Memur-Sen'e vermiş olduğu bu sözü yerine getirmediği takdirde B planımız devreye gire-
cektir. B planının içerisinde ise alanlara çıkmak başta olmak üzere bir çok eylem planı olacaktır" dedi.

"Memur-Sen, İş Güvencesi konusunda en çok mücadele etmiş, kararlı ve net bir tavır sergilemiştir" 
diyen Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı ve Enerji Bir- Sen Genel Başkanı Hacı Bayram Tonbul, 
"Memur-Sen, İş Güvencesinin kırmızı çizgisi olduğunu kamuoyuna deklare eden ve bu deklarasyo-
nun arkasında duran tek konfederasyondur. Torba Kanun Tasarısına, Plan ve Bütçe Komisyonu’nda-
ki görüşme sürecinde kamu görevlilerinin iş güvencesini bütünüyle ortadan kaldıracak bir madde 
eklendiğinde de aynı duyarlılığı ve hassasiyetini devam ettirmiştir" şeklinde konuştu.

Dualarımız Mısır Halkıyla
01 Temmuz 2014

Darbenin birinci yılında Mursi’ye ve Mısır halkına karşı gerçekleştirilen haksız, hukuksuz ve alçakça 
saldırıları, despotizmi şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz.

Bir gün sonra Mısır'da askeri darbe birinci yılını dolduruyor. Halkın yüzde elli ikisinin oyunu alarak 
cumhurbaşkanı seçilen ve Mısır’ın seçim kazanmış tek meşru Cumhurbaşkanı olan Muhammed Mur-
si 3 Temmuz’da askeri darbe ile görevinden indirilmiş,  cunta,  yönetimi ele geçirdiğini açıklamıştı.

Hemen ardından Mısır halkı tarafından seçilen, Mısır’ın meşru Cumhurbaşkanı Mursi, askeri güçler 
tarafından gayri meşru bir şekilde tutuklandı. Aradan geçen zaman içerisinde katliamlar yapıldı.  
Meydanlarda iradesine sahip çıkan binlerce Mısırlı şehit edildi… Yetmedi, İhvan-ı Müslimin’in faali-
yetleri yasaklandı ve yasa dışı ilan edildi. Darbe suçundan yargılanması gerekenler Mursi'yi ve cunta 
karşıtlarını yargılamaya başladı.

Mursi’nin ilkeli ve tavizsiz tutumu karşısında acziyet içine düşenler, bugün Muhammed Mursi’yi, 
darbe karşıtlarını nasıl ve niçin yargıladıklarını hiç kimseye anlatamamaktadırlar.

Mısır'daki meşru hükümetin darbe yoluyla iktidardan uzaklaştırılmasına sessiz kalan dünyanın bu-
gün yeni katliamlara kapı araladığını,  ilkesel temelde kararlı bir duruş sergilemediklerinden darbeci-
lerin zulmü bir adım daha öteye götürmeye çalıştıklarını büyük bir kaygı ile takip ediyoruz. Mısır'da 
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"Darbeyi Ret ve Meşruiyete Destek" için cunta karşıtı gösteri yapanların idam cezası verilmesini de 
kınıyor, uluslararası arenayı yargısız infaza karşı ortak bir eylem planı belirlemeye davet ediyoruz. 
Daha adil ve özgür bir Mısır’ın inşası için bölge toplumu, uluslararası toplum ve uluslararası kuruluş-
ları sorumluluk almaya çağırıyoruz.

İş Güvencesinin Garantörü Olduğumuzu Gösterdik
05 Temmuz 2014

Memur-Sen olarak, kamu personel sisteminde “kadrolu memur” statüsü olması gerektiği konusun-
daki genel bakışımızla iş güvencesinin kırmızı çizgimiz olduğu konusundaki tavrımıza ilişkin kararlı 
mücadelemizi, halen görüşmeleri devam emekte olan 1/931 numaralı Torba Kanun Tasarısına, Plan 
ve Bütçe Komisyonu’ndaki görüşme sürecinde kamu görevlilerinin iş güvencesini bütünüyle orta-
dan kaldırmak üzere eklenen maddenin değiştirilmesini sağlayarak sürdürdük.

İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinde değişiklik öngören, Hukuk devleti ilkesinin 
olmazsa olmazlarından “idarenin yargısal denetimi” uygulamasının kamu görevlileriyle ilgili yargı 
işlemlerinin yerine getirilmemesi sonucunu doğuracak bu düzenleme, konfederasyonumuzun yö-
netim kurulu ve teknik personelinin ilgili mercilerdeki girişimleri, gece gündüz Plan ve Bütçe Komis-
yonu’ndaki çabaları ile revize edildi.

Kamu görevlilerinin mali, sosyal ve özlük haklarını korumak ve geliştirmek noktasındaki temel kır-
mızı çizgimiz hiç şüphesiz kamu görevlilerinin iş güvencesini korumak ve bu güvencenin doğru-
dan veya dolaylı olarak yok sayılmasına yönelik düzenleme ve uygulamalara karşı mücadele etmek 
olmuştur.  Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki görüşmeleri mevzuat ve toplu sözleşmeden sorumlu 
Genel Başkan Yardımcımız Hacı Bayram Tonbul takip etmiş, Memur-Sen’in konu ile ilgili görüşlerini 
komisyon çalışmalarında anlatmış ve fikrilerini hem komisyonda hem de kulislerde dile getirmiştir.

Gazze Yanıyor, İnsanlık Susuyor
10 Temmuz 2014

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı ve Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş, katil devlet İsrail’in 
Gazze’ye yönelik saldırılarını şiddetle kınayıp, lanetlediklerini söyledi.

Gazzelilerin yapılan saldırı sebebiyle sahurlarını İsrail bombalarıyla, iftarlarını ise şahadetle yaptı-
ğını belirten Memiş, dünyanın ise buna seyirci olduğunu kaydetti. İsrail’in saldırılarıyla ilgili yazılı 
bir açıklama yapan Metin Memiş, başta ülkemiz olmak üzere, dünya devletlerini Gazze’de yaşanan 
katliama seyirci kalmamaya ve katil devlet İsrail’in saldırılarını durdurmak için gerekli girişimleri 
başlatmaya çağırdı. 3 günde 500 tondan fazla bomba atan İsrail’in, Gazze’ye adeta ölüm yağdırdı-
ğını belirten Memiş, şehitlere Allah’tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diledi.

Açıklamasında, yaşanan katliamlara sessiz kalan Batı dünyası ile ABD’yi de eleştiren Memiş, “Müs-
lümanların kutsal ayı Ramazan’da bile saldırmaktan ve kan akıtmaktan çekinmeyen İsrail’in devlet 
terörüne sessiz kalan Batı dünyası ile İsrail’in en büyük hamisi Amerika’nın suskunluğu ise tam bir 
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çifte standarttır. Ölen, öldürülen Müslüman olduğunda üç maymunu oynayan bu ülkeler, kendilerini 
insanlığın vicdanında mahkûm eden bu suskunluklarının bedelini hem bu dünyada, hem öteki dün-
yada elbet ödeyecektir” İfadelerini kullandı.

Memur-Sen’den Doğu Türkistan’a Destek Eylemi
17 Temmuz 2014

Ramazan ayında Çin’de Müslümanlara dayatılan yasakları protesto eden Memur-Sen üyeleri, elçilik 
önünde simit ve su ile iftar açtı.

İftar öncesinde basın açıklaması yapan Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul, 
Çin’in zulmünü kınadı. Tonbul, Çin Halk Cumhuriyeti'nin, Doğu Türkistan halkını asimile ve yok etme 
politikası uyguladığını dile getirdi.

Çin Büyükelçiliği önünde toplanan Memur-Sen üyeleri, “Doğu Türkistan’a Çin işkencesine hayır” 
eylemi yaptı. Memur-Sen üyeleri "Türkiye uyuma Türkistan’a sahip çık”, "Hak, hukuk adalet, Türkis-
tan'a hürriyet”, “İslam, insan özgür Türkistan”, “Mazlum, Müslüman, Doğu Türkistan”, “Oruca uza-
nan eller kırılsın” şeklinde sloganlar attı. Eylemde ayrıca Kur’anı Kerim okundu.

Eylemde konuşan Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı ve Enerji Bir-Sen Genel Başkanı Hacı Bay-
ram Tonbul, Doğu Türkistan’daki Çin zulmünü kınayarak, “Doğu Türkistan'da devlet memuru ve 
öğrencilerin Ramazan ayında oruç tutması geçen yıl olduğu gibi bu yıl da yasaklandı. Çin’in yıllardır 
baskı ve işkence ile birlikte yaşamaya zorladığı Doğu Türkistan, zor günler geçiriyor. Binlerce Uygur 
Türkü, Çin zulmünden kurtulmak için Türkiye, Vietnam, Tayland, Kamboçya, Malezya başta olmak 
üzere farklı ülkelerde kaçak olarak yaşıyor” dedi.

Kadir Gecesi, Rahmet Gecesidir
22 Temmuz 2014

Kadir Gecesi âlemin özü mesabesindeki insanlar olarak kadrimizi/değerimizi bilmemiz gereken ge-
cedir.  Kadir Gecesi, değer gecesidir. Kadir Gecesi'ne atfedilen bu değer, tüm değerini Kur'an-ı Ke-
rim’den almaktadır. Çünkü Kur'an, bu gecede inmeye başlamıştır. Kadir Gecesi’ni gereği gibi anlayıp 
hakkıyla değerlendirmenin yolu, Kur’an-ı Kerim’in eşsiz mesajlarını anlamaktan geçer. Bu itibarla, 
Kadir Gecesi Kur’an’ı öğrenme ve Rasulüllah’ı tanıma, onların öngördüğü fazilet ilkeleri doğrultu-
sunda yaşama ve her türlü kötülüğü terketme vesilesi kabul edilmelidir.

İslâm coğrafyasında özellikle Gazze yanı başımızda Suriye’de kadın, çocuk, yaşlı demeden her 
gün katledilen masum insanlar, Irak'ta meydana gelen terör olayları, uzak doğuda Myanmar’da, 
Arakan’da din kardeşlerimizin maruz kaldığı insanlık dramı, Doğu Türkistan'da, dünyanın muhtelif 
yerlerinde Müslümanlara reva görülen zulüm, şiddet, cinayet ve insanlık dışı eylemler, Ramazan se-
vincimizi buruk bir şekilde yaşamamıza sebep oldu. Emperyalizm ve işbirlikçileri olan diktatörlerin 
hak ve hukuk tanımayan saldırılarına, baskı ve zulümlerine karşı tavır almak hepimizin görevidir. Bu 
görevi bu gece dualarımızla da yerine getirmeliyiz.

Basın Açıklamaları ve Yazılı Açıklamalar
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Kadir Gecesi, tefekkürü, tedebbürü, duayı, muhasebeyi, Allah için gözyaşı dökmeyi bol eylemenin 
gecesidir. Kadir Gecesi, Yüce Allah’ın rahmet ve bağışlamasının sağanak halinde yeryüzüne indiği, 
dileyen her mümini ilahî armağanlara garkettiği bir gecedir. Bu itibarla Kadir Gecesi dilek ve istek-
lerimizi Yüce Allah’a arz etmek için değerli bir fırsattır. Bu duygu ve düşüncelerle topyekûn İslâm 
dünyasının içinden geçmekte olduğu zorlu süreçten bir an evvel kurtulmasını, Ramazan Bayramına 
sağlık, afiyet içerisinde huzur ve mutlulukla erişebilmeyi Cenâb-ı Mevlâ’dan niyaz ediyoruz.

4/C’li Personele İş Garantisi Geldi
24 Temmuz 2014

Memur-Sen'in Plan Bütçe Komisyonu'ndaki Torba Yasa çalışmalarında gündeme getirdiği 4/C 'lilere 
iş garantisi getiren önerge Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Kamuoyuna müjdeli haber Me-
mur-Sen Genel Başkan Yardımcısı ve Enerji Bir-Sen Genel Başkanı Hacı Bayram Tonbul'dan geldi.

Kabul edilen önergeye göre, özelleştirme nedeniyle iş akitleri feshedilen ve diğer kamu kurum ve 
kuruluşlarına nakil hakkı bulunmayan personel, emekli oluncaya kadar 4-C kapsamında istihdam 
edilebilecek.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı ve Enerji Bir-Sen Genel 
Başkanı Hacı Bayram Tonbul, "Konu defalarca tarafımızca gündeme getirilmiştir. Plan Bütçe Komis-
yonu'ndaki Torba Yasa çalışmalarında da gündeme getirdiğimiz önerge Genel Kurul görüşmelerine 
taşınacağına dair söz almıştık. Sözü bizzat Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik vermişti. 
Ve bugün Bakan Çelik önergenin verildiğini duyurdu. Az önce ise önerge kabul edildi. Hayırlı olsun" 
dedi. "Özelleştirme uygulamaları nedeniyle iş akitleri, kamu ya da özel sektör işverenlerince fes-
hedilen ve diğer kamu ve kuruluşlarına nakil hakkı bulunmayan personel de yaşlılık ya da malullük 
aylığı almaya hak kazanıncaya kadar istihdam edilebilecek" diyen Tonbul," 4/C'liye kazanımların iş 
garantisinden sonra da devam edeceğinin bilinmesini isteriz. Adalet sağlanana kadar direneceğiz" 
şeklinde konuştu.

Acıların Yaşandığı Son Bayram Olsun
27 Temmuz 2014

Ramazan ayı kulluk idrakini artırmak ve Allah’a kul, resulüne ümmet olmak açısından son derece 
öğretici ve geliştirici bir ay olmuştur. Kutladığımız bayram, gerçekte sabırla, zikir ve niyazla sürdü-
rülen bir aydan kazanılan ecir ve sevabın sevincidir.

Bayramlar, aynı dinin, aynı inancın neşesinde bizleri birleştiren, yürekleri bütünleştiren, kardeşliği 
pekiştiren, kırgınlıkları onaran ilahi armağanlardır.

Bayram yapamayanlara bayram yaptıralım! Yüreklerin en ağır yükü olan küskünlüklere son verelim. 
Başta Filistin, Suriye, Irak, Doğu Türkistan ve Myanmar olmak üzere dünyanın muhtelif yerlerinde 
zorda, darda ve sıkıntıda olan bütün kardeşlerimize dua edelim. Emperyalizm ve işbirlikçileri olan 
diktatörlerin hak ve hukuk tanımayan saldırılarına, baskı ve zulümlerine karşı tavır almak hepimizin 
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görevidir. Topyekûn İslâm dünyasının içinden geçmekte olduğu zorlu süreçten bir an evvel kurtul-
masını dileyelim.

Bu düşünce ve duygularla bayramın, başta ülkemiz ve gönül coğrafyamız olmak üzere âlem-i İslâm 
ve insanlık için hakikî anlamda bir bayram ve sevince dönüşmesini Yüce Rabbimizden niyaz ediyo-
ruz.

“Yeniden Büyük Türkiye” İçin Reformlar Devam Etmelidir
11 Ağustos 2014

Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan halkın özgür iradesiyle Türkiye Cumhuriyeti’nin 12. Cumhur-
başkanı seçilmiştir.  Ekonomi, hukuk, siyaset ve sosyal alanlar başta olmak üzere son 12 yılda hemen 
her alanda gerçekleşen sessiz devrimlerin liderliğini üstlenen Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdo-
ğan’ı Cumhurun başkanı seçilmesinden dolayı tebrik ediyor, Yeni Türkiye’nin inşası yolculuğunda 
başarılar diliyoruz.

Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın, milletin oyuyla seçilmiş ilk C.Başkanı sıfatıyla yaptığı ilk Balkon 
konuşmasındaki kucaklayıcı dili önemsiyor ve önümüzdeki süreçte Türkiye’nin en büyük ihtiyacı 
olarak görüyoruz. 77 milyonu kucaklayan bu dil ve üslubun, hayatın her noktasına, devletin bütün iş 
ve işlemlerine ve siyaset kurumunun bütün aktörlerinde hakim olmasını diliyoruz. 

Türkiye Cumhuriyeti’nin 12’nci, milletin doğrudan kendi iradesiyle seçtiği ilk Cumhurbaşkanı olan 
Recep Tayyip ERDOĞAN, Tüm milletimizin ve bütün dünya mazlumlarının Cumhurbaşkanı olarak 
sadece Yeni Türkiye değil Yeni Dünya mücadelesinin de öncülüğünü üstlenmeli ve bu mücadeleyi 
bir an önce başlatmalıdır.

Recep Tayyip ERDOĞAN liderliğindeki sessiz devrim sürecinde hayata geçirilen çok önemli proje ve 
reformlar Yeni Türkiye sürecinde mutlaka tamamlanmalıdır.

Memur-Sen olarak;

Yeni Anayasa’yı, Yeni Türkiye hedefinin ön şartı, Büyük Türkiye iddiasının ruhsatı olarak kabul ediyo-
ruz. Türkiye’nin en çılgın projesi olarak gördüğümüz, demokratik, özgürlükçü ve sivil Yeni Anayasa 
hazırlanmalı ve en kısa sürede milletin onayına sunulmalıdır.

Demokratikleşme ve Çözüm Süreçleri; Anadolu’yu kan ve gözyaşına mahkum etmeye çalışan, 40 
yıldır Türkiye’nin elini kolunu bağlayan terör sorununu bitirmek üzeredir. Bu kapsamda, Demok-
ratikleşme ve Çözüm Süreçlerinin, terörün milletimize ve ülkemize bir daha musallat olamayacak 
şekilde devam ettirilmesini,  terörün bataklığının tamamen kurutulmasını istiyoruz.

Gündoğdu’dan AA Muhabiri Şaşmaz’ın Gözaltına Alınmasına Tepki
20 Ağustos 2014

Memur-Sen Genel Başkanı Gündoğdu yaptığı açıklamada "AA muhabiri Bilgin Şaşmaz'ın gazeteci-
lik görevini yerine getirirken gözaltına alınmasını ve darbedilmesini kınıyoruz" dedi.

Basın Açıklamaları ve Yazılı Açıklamalar
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Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, ABD'de Ferguson'daki olayları takip eden Anadolu 
Ajansı (AA) muhabiri Bilgin Şaşmaz'ın gözaltına alınmasını kınadı.

Göndoğdu, yaptığı yazılı açıklamada, halkın haber alma ve gerçekleri öğrenme hakkı için görev 
yapan AA muhabiri Şaşmaz'a ABD polisi tarafından yapılan uygulamanın kabul edilemez olduğunu 
belirterek, şunları kaydetti:

"Ferguson'daki olayları takip eden Anadolu Ajansı muhabiri Bilgin Şaşmaz'ın gazetecilik görevini 
yerine getirirken, gözaltına alınmasını ve darbedilmesini kınıyoruz. Amacı kaos çıkartmak olduğu 
ortaya çıkan Gezi olayları sırasında 17 kez açıklama yaparak, Türkiye'yi eleştiren ABD'nin olayların 
başladığı kasabada sokağa çıkma yasağı ilan etmesi, aktivistler ile gazetecileri gözaltına alması, 
darp etmesi, güvenlik güçlerinin halka ırkçı duygularla saldırması iki yüzlülüğün belgesidir.

Sürekli olarak demokrasi ve basın özgürlüğünden söz eden ABD'nin kendi halkına zulmederek bir 
kez daha çifte standart uygulamalarına devam ettiğini görmekteyiz. Günlerdir kendi halkının haklı 
taleplerine orantısız güç kullanarak cevap veren ABD'nin şimdi de basını susturma gayreti olarak 
gördüğümüz saldırılarını devreye sokmasını anti-demokratik ve düşmanca buluyor, kınıyoruz. Bu 
duygu ve düşüncelerle gözaltına alınan, darbedilen Bilgin Şaşmaz'a ve Anadolu Ajansı çalışanlarına 
geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

Zafer Ruhuna Sahip Çıkıyoruz
29 Ağustos 2014

30 Ağustos 1922'de kazanılan Büyük Taarruz zaferiyle  Anadolu'ya göz dikenler, eşsiz bir mağlubi-
yete uğratılmış ve vatanımız yabancı işgalcilerden kurtarılmıştır. Bu zafer  sayesinde, işgal altındaki 
vatan toprakları düşmandan arındırılmış ve istiklal mücadelemiz hak ettiği büyük zaferle taçlanmıştır.

Tarihten silinmek istenen milletimizin, bilakis tarihe yön vermeye devam edeceğinin en açık mesaj-
larından biri olan bu zafer, milli belleğimizden asla silinmeyecektir. Büyük Taarruz, esasen şanlı tari-
himizin bir özeti olarak sadece askeri bir başarıdan ibaret değil, aynı zamanda milletimizin yeniden 
doğuşudur.  Bu büyük zafer, aziz milletimizin hiçbir zaman esarete ve dayatmaya boyun eğmeye-
ceğinin en anlamlı örneklerinden biridir.

Milletimizin 30 Ağustos'ta ortaya koyduğu yüksek ruh, şuur, azim, irade, inanç ve kararlılık her 
zaman canlı kalacak, yolumuzu aydınlatmaya devam edecektir. Bu millet hiçbir zaman esareti ve 
dayatmaları kabul etmeyecektir.

Hiç şüphe yok ki; bütün tarihi zaferlerde en büyük silahımız, topumuz-tüfeğimiz değil, birliğimiz, 
beraberliğimiz ve imanımız olmuştur. Şimdi bize düşen görev bu kardeşliği daha ileriye götürmektir. 
Herkes bilmelidir ki, milletimiz bu topraklarda barış, huzur ve esenlik içinde, kirli oyunlara boyun 
eğmeden, kıyamete kadar özgür ve kardeşçe yaşayacaktır. Yeniden Büyük Türkiye yolculuğundaki 
bundan sonraki en büyük hedefimiz istikbal mücadelesi olacaktır.

Bu düşüncelerle 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyor, büyük zaferi bizlere hediye eden tüm şe-
hitlere Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile tüm kahraman gazilerimizi 
minnet ve şükranla anıyoruz.
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12 Eylül Darbe Anayasası Tarihin Çöp Sepetine Atılmalıdır
12 Eylül 2014

Türkiye’nin demokrasi yolculuğunu sekteye uğratan, ülkemizin tarihine kara bir leke olarak geçen 
12 Eylül 1980 darbesinin üzerinden 34 yıl geçti. 12 Eylül İhtilali, gözaltına alınan, işkenceye maruz 
kalan, sürgün edilen, mesleğinden atılan, idam edilen yüz binlerce insanın, hukuk hiçe sayılarak kan 
ve gözyaşının akıtıldığı karanlık bir dönem olarak tarihe kazındı.

Millet iradesinin önü, her 10 yılda darbe ve muhtıralarla kesildi. Türkiye’nin daha özgür ve daha de-
mokratik bir ülke olma yolundaki ilerleyişi hep sekteye uğratıldı. Bütün karanlık darbe dönemlerin-
de olduğu gibi 12 Eylül’de de yüz binlerce insan yasa dışı muamelelere, işkencelere, acı ve gözyaşla-
rına mahkûm edildi. Kamu düzenini sağlama adına hukukun ayaklar altına alındığı anti-demokratik 
süreçte insan onuru ve temel bir hak olan yaşama hakkı hiçe sayıldı.

Aradan geçen 34 yıla rağmen darbenin izleri tamamen silinememiş olsa da milletin vicdanında 
mahkûm edilmiş o günün darbecileri, şimdi adalet önünde hesap veriyor. Başta 12 Eylül Referan-
dumu olmak üzere son yıllarda atılan demokratik adımlarla Türkiye, dünyanın lider ülkesi olma 
yolundaki yolculuğuna, ekonomik gelişimine, muasır medeniyetler seviyesini aşma hedefine doğru 
hızla ilerliyor. Milletimiz, darbelerle giydirilmek istenen deli gömleğini, 12 Eylül referandumuyla bir 
daha asla giymeyeceği gösterdi. Demokrasiye karşı her türlü karanlık darbe girişimine ‘Dur’ diyen 
milletimiz, yıllardır özlemini duyduğumuz demokratik, özgürlükçü, sivil bir anayasayla darbeler dö-
neminin tamamen kapatılmasını bekliyor.

Son olarak millet iradesine karşı yapılan Gezi kalkışması,17 ve 25 Aralık darbe girişimleri vesayetin 
son hamlesi oldu. Milletimiz vesayetçilere karşı iradesine sahip çıkarak, darbecilerin oyununu boz-
du. Milletimiz bundan sonra da ülkesine sahip çıkacak, ülkenin karanlık yapılar tarafından dizayn 
edilmesine fırsat vermeyecektir.

Memur-Sen olarak her türlü darbenin ve vesayetin karşısında yer almaya, milletle yürümeye devam 
edeceğimizi belirtiyor, tüm darbeleri bir kez daha lanetliyoruz.

Mağduriyetlerin Giderilmesi Yetmez, Darbecilerden Hesap Sorulmalı
27 Şubat 2015

28 Şubat-post-modern darbenin yıldönümü dolayısıyla yazılı bir açıklama yapan Memur-Sen Genel 
Başkan Vekili Günay Kaya,  “18 yıldır darbecilerden hesap sorulmaması büyük bir eksiklik, bu daha 
fazla geciktirilmemeli, darbeciler hukuk önünde hesap vermelidir” dedi.

Cumhuriyet tarihinin sosyo-ekonomik bakımdan en acımasız sonuçlar doğuran darbelerinden biri 
olan  ‘28 Şubat Post Modern Darbe’sini 18. Yıldönümünde bir kez daha kınıyor ve lanetliyoruz.

28 Şubat darbesi, Yeniden Büyük Türkiye ve Yeni Bir Dünya vizyonuyla işbaşına gelen iktidarın icra-
atlarından rahatsız olan küresel güçlerin ve yerli kuklalarının ortaklaşa yaptığı bir darbedir.

Memur-Sen olarak,  28 Şubat darbesinin artçıları olan Balyoz, Ayışığı, Sarıkız, Ergenekon darbe 
girişimlerinin yanında Gezi kalkışması, 17-25 Aralık küresel darbe girişimi ve 6-7-8 Ekim Kobani 
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provokasyonları başta olmak üzere her türlü darbe girişimleriyle mücadele ettik, etmeye devam 
edeceğiz.

Bu anlayışla,  milletimizin önündeki engellerden birisi olan terörün tamamıyla sona ermesi, kardeş-
lik hukukunun ve ülkede huzurun sağlanması için çözüm sürecini desteklemeyi,  eşit yurttaş teme-
linde yeni bir anayasanın yapılması için katkı vermeyi sürdüreceğiz. Bu noktada temel hedefimiz, 
Yeniden Büyük Türkiye ve kadim medeniyetimizi inşa ve ihya etmektir. Bu yolda kamu görevlileri ve 
milletimizle el ele çalışmaya, üretmeye gayret edeceğiz.

Bu düşüncelerle milletimizin ve ülkemizin gelişmesini ve kalkınmasını geciktiren, her alanda mağ-
duriyetler ve travmalar oluşturan 28 Şubat darbesini 18. Yıl dönümünde bir kez daha esefle kınıyor 
ve lanetliyoruz.

Birlik ve Beraberliğimizin Simgesi Çanakkale Zaferidir
18 Mart 2015

18 Mart 1915, birlik ve beraberlik içinde omuz omuza mücadele eden milletimizin canları pahasına 
mücadele ederek, eşsiz bir kahramanlık destanını yazdıkları tarihtir.

Çanakkale, ebedi kardeşliğimizi anlatan muhteşem bir destandır. Birlik ve beraberlik içinde kar-
deşçe kenetlenmenin açık bir sembolü olan zafer, ecdadımızın iman ve azminin bir ifadesidir.  Bu 
zaferde ecdadımız ayrıca, cephede bile düşmanından esirgemediği merhametini ve şefkatini tüm 
dünyaya örnek olacak şekilde ortaya koymuştur. 

Tarihte eşi ve benzerine az rastlanan bu müthiş zaferde, ecdadımız 250 bin şehit vermiştir. Bu du-
rumu Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy şöyle dile getiriyor:

Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker,
Gökten ecdat inerek öpse o pak alnı değer.
Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi,
Bedrin aslanları ancak bu kadar şanlı idi.

Gidip de gelmeyeceğini bildiği halde, düşmana karşı göğsünü siper edenler, yeni nesillere rehber 
ve ilham kaynağı olmalıdır. Çanakkale’de ‘Bedrin Aslanları’ misali omuz omuza vuruşanlar Türkler, 
Kürtler, Araplar, Çerkezler, Arnavutlar, Lazlardan başkası değildir. İşte bugün de Çanakkale'yi ölüm-
süzleştiren bu ruha ihtiyaç vardır. Bizi “Büyük Türkiye” idealine taşıyacak olan bu ruhtur.

Çanakkale Zaferinin 100. Yıldönümünde milletimizin değerlerinin ne kadar sağlam ve güçlü olduğu-
nu dünyaya gösteren şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz.
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Memur-Sen ILO’nun 100. Genel Kuruluna Katıldı
21 Haziran 2011

Memur-Sen, ILO’nun 100. Olağan Genel Kurulu’na katılarak çalışmaları izledi. Aplikasyon Komitesi, 
hükümetten, örgütlenme özgürlüğü konusunda atılacak adımların izlenebilmesi için zaman çizelge-
si ile birlikte eylem planı sunmasını istedi. 

 

Moritanya Ulusal Çalışma Konfederasyonu’ndan Memur-Sen’e Ziyaret
26 Ekim 2011

Moritanya Ulusal Çalışma Konfederasyonu Genel Sekreteri Muhammed Ahmet Salek, Memur-Sen 
Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret etti. Moritanya’daki sendikal 
çalışmalarla ilgili bilgi veren Salek, 2009 yılının Kasım ayında yapmış olduğu ziyaretten sonra bunun 
Konfederasyonumuza yaptığı ikinci ziyaret olduğunu ve ziyaretin amacının ilişkileri güçlendirmek 
olduğunu ifade etti.

3.250.000 nüfusa sahip Moritanya’da yaklaşık 87 bin memur olduğunu belirten Salek, “Ancak iş-
çilerin sayısını henüz tam olarak bilemiyoruz. Buna karşın Ulusal Çalışma Konfederasyonu’na bağlı 
37 bin üye sayısıyla, Türkiye’de Memur-Sen’in olduğu gibi, bizde ülkemizin en büyük konfederasyo-
nuyuz” dedi.  Sendikal örgütlenmenin, sendika, federasyon ve konfederasyon şeklinde olduğunu, 
sendikaların bir araya gelmesinden federasyonların, federasyonların bir araya gelmesinden de kon-
federasyonların oluştuğunu kaydeden Salek, ilişkileri daha da geliştirmek istediklerini ve bölgede 
sendikalar ve konfederasyonlar tarafından kurulacak bir birliğe hem üye olacaklarını hem de destek 
vereceklerinin altını çizdi.

Memur-Sen, Brüksel’de Düzenlenen “Sosyal Hakların Desteklenmesi  
Sürecinde Sivil Toplumun Rolü” Konulu Çalıştaya Katıldı
31 Ocak 2012

Memur-Sen Konfederasyonu, Avrupa Komisyonu’nun Genişlemeden Sorumlu Genel Müdürlüğü’nün 
AB Türkiye Delegasyonu işbirliğiyle Brüksel’de düzenlediği “Sosyal Hakların Desteklenmesi Süre-
cinde Sivil Toplumun Rolü” konulu çalıştaya katıldı.

Sendika temsilcileri, ayrımcılıkla mücadele ve engelliler derneklerinden oluşan sivil toplum temsil-
cilerinin katılımıyla Brüksel’de organize edilen program dört gün sürdü. Sabah ve öğleden sonra 
oturumlarıyla ve yoğun bir gündemle gerçekleştirilen programda Memur-Sen’in çalışmaları ilgiyle 
takip edildi.

Programa, Memur-Sen’i temsilen Yönetim Kurulu Üyeleri Halit Ortaköy ve Ahmet Kaytan ile Genel 
Başkan Danışmanı ve Uluslar arası İlişkiler Koordinatör’ü Osman Timurtaş katıldı. AB’nin sosyal hak-
lar politikaları ve programlarının işlendiği çalıştaylarda Türk sivil toplumunun diğer temsilcileriyle 
de fikir alışverişinde bulunuldu. 

Uluslararası İlişkiler
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Memur-Sen, ILO Konferansı’nda 
11 Haziran 2012

Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, Memur-Sen Genel Teşkilatlanma Sekreteri ve Sağ-
lık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş, Memur-Sen Genel Mevzuat ve Toplu Sözleşme Sekreteri ve 
Enerji Bir-Sen Genel Başkanı Hacı Bayram Tonbul ve Bem-Bir-Sen Genel Başkanı Mürsel Turbay, 
ILO’nun davetlisi olarak 101. Uluslararası Çalışma Konferansı’na katıldı.

Gündoğdu, ILO Avrupa ve Orta Asya Direktörü Hoffmann ile Biraraya Geldi 
21 Kasım 2012

ILO Avrupa ve Orta Asya Bölge Direktörü Susanne Hoffmann, memur sendikaları konfederasyonları 
genel başkanlarıyla bir araya geldi. Görüşmeye katılan Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğ-
du; kamu görevlileri sendikaları ve toplu sözleşme kanunu, memurların özlük hakları ve gündemde-
ki konulara dair değerlendirmeler yaptı. 

Avrupa Türkiye Ortak İstişare Komitesi Üyelerinden Memur-Sen’e Ziyaret 
19 Aralık 2012

Avrupa Türkiye Ortak İstişare Komitesi üyelerinden Annie Van Wezel, Rüçhan Işık ile Avrupa Ekono-
mik Sosyal Komitesi Dış İlişkiler Bölümü Yöneticilerinden Batı Balkanlar/Türkiye sorumlusu Aurélien 
Juliarad, Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğu’yu ziyaret etti. Görüşmede, 4688 Sayılı Kamu 
Görevlileri Sendikaları Kanunu’nda yapılan değişiklik, grev ve memurlara siyaset yapma hakkı ile bu 
yıl ilk kez yapılan toplu sözleşme süreci gibi konular ele alındı. 

Arap Dünyasının Kadın STK Temsilcilerinden Memur-Sen’e Ziyaret
30 Ocak 2013

Uluslararası İslami Kadın ve Aile Formu Başkanı Aicha Belhadjar ve Türk Arap Kadın Platformu 
Temsilcisi Sihem Dabbour Jamel Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu’yu ziyaret etti. Gün-
demdeki konuların yanı sıra İslam ülkelerindeki sivil toplum kuruluşları yapılanmaları ile kadının rolü 
gibi konular ele alındı. Söz konusu sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin ziyaretinden duyduğu 
memnuniyeti dile getiren Gündoğdu, bu tür etkinliklerin farklı kültürler arasındaki bilgi akışı için 
son derece önemli olduğunu vurguladı. Kamu sendikaları yasasında yapılan son değişiklikle birlik-
te artık uluslararası örgütler kurabileceklerini hatırlatan Gündoğdu, bu kapsamda İslam ülkelerinin 
STK’larını bir çatı altında toplamak istediklerini söyledi. Gündoğdu, şunları kaydetti: “Aynı değerler-
den beslenen ve aynı inanç ekseriyetinde hayatı yorumlayan İslam ülkelerindeki sivil toplum kuru-
luşları ile sendikaların bir çatı altında toplanması gerekiyor. Türkiye’nin en büyük memur sendikaları 
konfederasyonu Memur-Sen, bu oluşuma öncülük edebilir. Zira bunu yerine getirecek bilgi birikim 
ve alt yapıya sahiptir. Son yıllarda dış politikada bölgede önemli bir güç olan Türkiye, bu rolünü si-
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yasi mecranın yanı sıra sivil toplum alanında da göstermelidir.” Demokrasilerin temelinde örgütlen-
menin yer aldığını belirten Gündoğdu, bu sürecin tamamlanmadığı bir ülkede bireysel özgürlüklerin 
yeteri kadar yaşanamayacağını vurguladı. Örgütlenme sürecinin önemli aktörlerinden birinin de 
kadınlar olduğunun altını çizen Gündoğdu, kadının yer almadığı bir oluşumun eksik kalacağını ifade 
etti. Memur-Sen bu bilinç doğrultusunda Kadınlar Komisyonu kurarak, etkin hale getirdiğini belirten 
Gündoğdu, “Kuruluş felsefemize göre kadınların örgütlenmenin merkezinde yer alması gerekiyor. 
Bunun için üzerimize düşen sorumluğu yerine getiriyoruz” diye konuştu.  

 

Gündoğdu, Azerbaycan Sendikalar  
Konfederasyonu’nun Genel Kurulu’na Katıldı
05 Şubat 2013

Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu Bakü’de Azerbaycan Sendikalar Konfederasyonu 
(Azerbaycan Hemkarlar İttifakları – AHIK)  4. Olağan Genel Kurulu’na katılıyor.

4-7 Şubat tarihleri arasında devam edecek olan kongreye katılmak üzere Dış İlişkiler Danışmanı Os-
man Timurtaş ile birlikte Bakü’de bulunan Gündoğdu, dün yabancı heyetler onuruna AHIK tarafın-
dan verilen akşam yemeğine katıldı. Gündoğdu, bugün yapılan genel kurulda ise bin 300’ü delege 
yaklaşık 2 bin kişiye hitap etti.

Türk Arap İlişkileri Merkezi’nden Memur-Sen’e Ziyaret
28 Şubat 2013

Türk Arap İlişkileri Merkezi(TAİM) Yönetim Kurulu Başkanı Münir Said (Filistin), Türk Arap İlişkileri 
Merkezi Türkiye Genel Koordinatörü Mustafa Güvenç ve yönetim kurulu üyeleri Memur-Sen Genel 
Başkanı Ahmet Gündoğdu’yu ziyaret etti.

Memur-Sen’den Filistin'e Destek
13 Nisan 2013

Memur-Sen Genel Başkan Vekili, Toç-Bir Sen Genel Başkanı Günay Kaya ile Memur-Sen Dış İlişkiler 
Koordinatörü Osman Timurtaş Mısır’ın Başkenti Kahire’de düzenlenen Filistin ve Kudüs’e Destek 
Platformu’nun toplantısına katıldı.

Memur-Sen ILO 9. Avrupa Bölge Toplantısı’na Katıldı
15 Nisan 2013

Memur-Sen, Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) 9. Avrupa Bölge Toplantısına katıldı.

Norveç’in Başkenti Oslo’da 8-11 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen toplantıya 51 ülkenin çalışan, 
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işveren ve hükümet temsilcileri, ülkemiz adına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, Me-
mur-Sen adına da Memur-Sen Hukuk Müşaviri Hüseyin Rahmi Akyüz ile Dış İlişkiler Koordinatörü 
Osman Timurtaş katıldı.

  

Avrupa Birliği Sosyal Politika ve İstihdam Toplantısına Katıldık
09 Mayıs 2013

Memur-Sen, 19. Sosyal Politika ve İstihdam faslının açılmasına ilişkin toplantıya katıldı. Memur-Sen’i 
Genel Başkan Yardımcısı ve Enerji Bir-Sen Genel Başkanı Hacı Bayram Tombul, Memur-Sen Danış-
manı Osman Timurtaş temsil etti.

Memur-Sen ILO Konferansı’na Katıldı
19 Haziran 2013

Memur-Sen Heyeti İsviçre’nin Cenevre kentinde yapılan 102’inci ILO Konferansı’na katıldı. Me-
mur-Sen heyeti, ILO toplantısı öncesinde incelemelerde bulunmak üzere Polonya’ya gitti. Heyeti, 
Polonya Büyükelçisi ve Eski YÖK Başkanı Yusuf Ziya Özcan karşıladı.

 

Memur-Sen ile Bangladeş Sendikaları Stratejik İş Birliği Yapacak
22 Ekim 2013

Memur-Sen ile Bangladeş Sendikaları daha yakın iş birliği yapacak.  Memur-Sen Genel Başkan Yar-
dımcısı Ahmet Kaytan, Bangladeş’te sendika temsilcileriyle bir araya geldi.

Türkiye’nin en büyük memur konfederasyonu olan Memur-Sen, uluslararası sendikalarla yakın iş 
birliği çerçevesinde Bangladeş’teki sendika başkanlarıyla bir araya geldi.  Bir dizi ziyaret ve ince-
leme için Bangladeş’te bulunan Memur-Sen yöneticileri, ülkenin üç önemli sendika yetkilileriyle 
görüşmeler gerçekleştirdi. Daha sık iş birliği mutabakatına varılan görüşme samimi bir atmosferde 
gerçekleşti.

Sendikal Haklar Brüksel’de Masaya Yatırıldı
22 Ocak 2014

Sendikal haklar mevzuatına yönelik üst düzey çalışma grubu Brüksel’de toplandı.  Toplantıda Türki-
ye’de sendikal hakların ILO sözleşmesi doğrultusunda düzenlenmesiyle ilgili gelişmeler konuşuldu.

Türkiye-Avrupa Birliği müzakere sürecin de önemli bir nüans noktası olarak yer alan Sosyal Politika 
ve İstihdam hakkındaki 19.faslının da açılabilmesi için ön şartlardan biri olan, Türkiye'deki Sendikal 
Hakların konuşulduğu toplantıya Memur-Sen Konfederasyonu adına Memur-Sen Genel Başkan Yar-
dımcısı ve Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş ve Genel Başkan Danışmanı Osman Timurtaş katıldı.
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Avrupa Komisyonu Genişlemeden Sorumlu Başkan Yardımcısının başkanlığında toplanan komis-
yona ayrıca, Ülkemizdeki Memur Sendikaları, İşçi, İşveren sendikası, Çalışma Bakanlığı Müsteşar 
yardımcıları, Çalışma Genel Müdürü, ILO, Avrupa Sendikalar Konfederasyonu, Epsu, Busines Europe 
ve diğer bazı sivil toplum kuruluşlarından üst düzey yöneticiler katıldı.

ILO Türkiye Direktöründen Memur-Sen’e Ziyaret
26 Mart 2014

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye Direktörü Ümit Deniz Efendioğlu, Memur-Sen Genel Baş-
kanı Ahmet Gündoğdu'yu ziyaret etti. Ziyarette Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı ve Enerji Bir-
Sen Genel Başkanı Hacı Bayram Tonbul ile Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Esen 
hazır bulundu.

Efendioğlu, Nisan ayı içerisinde Cenevre'de  yapılması planlanan ILO yetkilileri ile Türkiye'nin iş 
veren, hükümet, işçi ve memur sendikaları konfederasyonlarının katılımıyla gerçekleştirilmesi plan-
lanan toplantıyla ilgili Başkan Gündoğdu'yla görüş alışverişinde bulundu.

Sendikal hayatın ILO normlarına uygun hale getirilmesine yönelik gerçekleştirilmesi planlanan top-
lantıya Gündoğdu, konfederasyon olarak destek verileceğini ifade etti. Gündoğdu, toplantının özel-
likle sendikal hayata dair kanunlarda bulunan eksiklerin giderilmesine yönelik bir fırsat olabileceğini 
söyledi. Bu toplantıların teknik toplantılar olması gerektiğini vurgulayan Gündoğdu, "Toplantılar 
gündelik tartışmalardan uzak, sonuca yönelik olmalıdır" dedi. AB yetkililerinin de Türkiye'ye daha 
objektif bir gözle bakması gerektiğini vurgulayan  Gündoğdu, Türkiye hakkındaki verilerin tek kay-
naktan alınmaması gerektiğinin altını çizdi. Gündoğdu, konu hakkında tüm tarafların bilgisine baş-
vurulmasını talep etti.

Memur-Sen'in yapıcı duruşundan dolayı teşekkür eden ILO Türkiye Direktörü Ümit Deniz Efendioğ-
lu, toplantıların gündelik tartışmalardan uzak durulması önerisini destekleyeceğini açıkladı. Ziyaret-
te ayrıca Ümit Deniz Efendioğlu, Türkiye’de Sivil Toplum Örgütlerinin yeri ve önemine vurgu yaptı.

 

Memur-Sen ILO Toplantısına Katıldı
02 Mayıs 2014

Cenevre'de gerçekleştirilen ILO toplantısına Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı ve Enerji Bir-Sen 
Genel Başkanı Hacı Bayram Tonbul ile Memur-Sen hukuk danışmanı Hüseyin Rahmi Akyüz katıldı.

"Örgütlenme Özgürlüğü Standart ve Prensiplerinin Uygulanması" konulu toplantıda Memur-Sen'in 
taleplerini dile getiren Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı ve Enerji Bir-Sen Genel Başkanı Hacı 
Bayram Tonbul, konfederasyonun olmazsa olmazlarını sıraladı.

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’nun uyuşmazlıkların çözümünde beş işgünü süresiyle sınırlandırıl-
ması,  kendisine toplamda on iki toplu sözleşmeye ilişkin itiraz yapılabileceği dikkate alındığında 
yetersizdir. Bu sürenin, her hizmet kolu ve genel toplu sözleşmeyle ilgili münhasır değerlendirme 
yapılmasına imkan verecek şekilde artırılması gerekmektedir.
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7’inci Uluslararası Öğrenci Buluşması Coşkuyla Başladı
17 Mayıs 2014

Memur-Sen’in desteklediği 7’inci Uluslararası Öğrenci Buluşması’nda konuşan Memur-Sen Genel 
Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Esen, “Kadim medeniyetimiz inşası noktasında organize edilen bu 
tür faaliyetleri Memur-Sen ailesi olarak desteklemeye devam edeceğiz” dedi. 

Memur-Sen’in de büyük destek verdiği Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu’nun (UDEF) 
düzenlediği 7’inci Uluslararası Öğrenci Buluşması, Ankara Gençlik Parkı’nda düzenlenen açılış töreni 
ile start aldı. Büyük coşkuya sahne olan programda dünyanın dört tarafından gelen öğrenciler ayrı 
bir renk kattı. 

 

Nijerya’dan Memur-Sen’e Ziyaret
05 Haziran 2014

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Türkiye’ye gelen Nijerya Ulusal Politika ve Stratejik Çalışmalar 
Enstitüsü heyeti Memur-Sen’i ziyaret etti.

Nijerya Ulusal Politika ve Stratejik Çalışmalar Enstitüsü uzmanlarından oluşan kalabalık bir heyet 
Memur-Sen’i ziyaret ederek, Türkiye’deki sendikal faaliyetler hakkında bilgi aldı. Memur-Sen Genel 
Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Esen ve Memur-Sen Danışmanları tarafından Memur-Sen’in yaptı-
ğı çalışmalar Nijerya heyetine anlatıldı.

 

Sudan’dan Memur-Sen’e Ziyaret
17 Haziran 2014

Sudan İşçi Sendikaları Konfederasyonu Başkanı Yusuf Abdülkerim, Memur-Sen Genel Başkanı Ah-
met Gündoğdu’yu ziyaret ederek Memur-Sen’in çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Temaslarda bulunmak üzere Türkiye’ye gelen Sudan İşçi Sendikaları Konfederasyonu Başkanı Yusuf 
Abdülkerim ve yönetim kurulu üyeleri, Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu’yu makamında 
ziyaret etti.

Adım Atma Sırası AB’de
17 Haziran 2014

“Türkiye-AB İlişkileri” konulu toplantıda konuşan Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Ya-
vuz, “Memur-Sen olarak 19. Faslı yakından takip ediyoruz. 19. Sosyal Politika ve İstihdam Faslı’nın, 
Avrupa Birliği’ndeki müktesebatının çalışma hayatına olumlu katkıda bulunacağını düşünüyoruz” 
dedi.

Memur-Sen ve Sağlık-Sen Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Yavuz, Avrupa Birliği Bakanı ve Başmü-
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zakereci Mevlüt Çavuşoğlu ve Avrupa Komisyonu’nun Genişleme ve Komşuluk Politikası’ndan So-
rumlu Üyesi Stefan Füle’nin katılımlarıyla Ankara JW Marriott Otel’de gerçekleştirilen “Türkiye-AB 
İlişkileri” konulu toplantısında konuştu.

 

ILO Heyeti’nden Memur-Sen’e Ziyaret
23 Haziran 2014

Uluslararası Çalışma Örgütü İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Catherine Brakenhielm ve Direktör Vekili 
Özge Berber Agtaş, Memur-Sen Genel Merkezi’ni ziyaret etti.

ILO yetkilileri, Türkiye’deki İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili faaliyetler hakkında Memur-Sen heyetiyle 
fikir alışverişinde bulundu.

Almanya Büyükelçiliği’nden Memur-Sen’e Ziyaret
17 Temmuz 2014

Almanya Büyükelçiliği Çalışma ve Sosyal İşler Başkâtibi Moira Kettner, İnsan Hakları Başkâtibi Tho-
mas Triller, Çalışma ve Sosyal İşler Bölümünden Sevinç Çelik, Memur-Sen Genel Merkezini ziyaret 
etti.

Alman yetkililer, Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı ve Enerji Bir-Sen Genel Başkanı Hacı Bayram 
Tonbul’dan Memur-Sen’in çalışmaları ve Meclis Genel Kurulu’nda görüşülen Torba Yasa hakkında 
bilgi aldı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Hacı Bayram Tonbul, Memur-Sen’in Türkiye'nin en 
büyük emek örgütü olduğunu, sendikacılığı üyelerinin haklarını korumanın yanında, ülke ve insan-
lığın meselelerine de duyarlı olarak yaptıklarını dile getirdi. Tonbul, “Emeğin değerli olması ve ek-
meğin artması için ön şartın, özgür, sivil ve demokratik bir siyasal sistem olduğu bilinci ile hareket 
ediyoruz” dedi.

 

Fas UGTM Heyeti Memur-Sen’de
19 Kasım 2014

Fas Ulusal İşçi Sendikaları Konfederasyon’u heyeti Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu’yu 
ziyaret ederek Memur-Sen’in yaptığı faaliyetler hakkında bilgi aldı.

Temaslarda bulunmak üzere Türkiye’ye gelen Fas Ulusal İşçi Sendikaları Konfederasyon’u (UGTM) 
Yönetim Kurulu üyeleri, Memur-sen Genel Merkezi’nde Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu ile bir ara-
ya geldi.
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Filistin Meclis Başkanı Bahar: İyi ki Memur-Sen Var
26 Kasım 2014

Filistin Meclis Başkanı Ahmed M. A. Bahar'ı makamında kabul eden Memur-Sen Genel Başkanı Ah-
met Gündoğdu, "Şehitleriniz bizim şehitlerimiz, gazileriniz bizim gazilerimiz, evsizleriniz bizim ev-
sizimiz ve yetimleriniz bizim yetimlerimiz. O yetimlere sahip çıkmakta bizim boynumuzun borcu" 
diye konuştu.

 

Gündoğdu, Azeri Akademisyenlerle Bir Araya Geldi
26 Kasım 2014

Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, Azerbaycan'ın Çeşitli Üniversitelerinden Türkiye'ye 
gelen Rektör ve Rektör Yardımcıları ile bir araya geldi. Toplantıda karşılıklı ilişkilerin geliştirilmesi 
noktasında istişareler yapıldı.

ILO’dan Gündoğdu’ya Ziyaret
26 Kasım 2014

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Ankara Direktörü Leyla Tegmo Reddy, Memur-Sen Genel Başkanı 
Ahmet Gündoğdu’yu ziyaret etti. Reddy, Türkiye’deki iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili faaliyetler hak-
kında Memur-Sen heyetiyle fikir alışverişinde bulundu.

“İş sağlığı ve güvenliği bizim için en önemli konular arasındadır” diyen Gündoğdu, medeniyetimizin 
can, mal, akıl, din ve nesil emniyetine verdiği önemi hatırlattı. İş kazaları ve meslek hastalıklarının 
büyük bir yaşam hakkı ihlali olduğunu vurgulayan Gündoğdu, İslam’ın “Kendinizi tehlikeye atma-
yın” ilkesini hatırlatarak, “bizler ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ ilkesinin hakim olduğu bir medeniye-
tin torunlarıyız. Bu konuda asla taviz veremeyiz. Önce can emniyeti diyoruz. işçilerimizin sağlığı her 
şeyin önündedir” dedi. Gündoğdu, mesleki risklerin önlenmesi için koruyucu tedbirlerin alınması 
gerektiğini de kaydetti.

SWTUF Heyeti Memur-Sen’de
26 Kasım 2014

Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, Sudan İşçi Sendikaları Konfederasyonu (SWTUF) Ge-
nel Başkanı Ahmed El Kamil Aydarous başkanlığındaki Sudan heyetini kabul etti. Memur-Sen Genel 
Merkezi’nde gerçekleşen görüşmede, ikili işbirliği yapılması için mütabakata varıldı.
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TAİM Heyeti Memur-Sen’i Ziyaret Etti
11 Eylül 2014

Türkiye’de temaslarda bulunan Türk Arap İlişkileri Merkezi (TAİM) Yönetim Kurulu Üyelerinden olu-
şan heyet Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu’yu ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Gündoğdu, Siyonist devlet İsrail’in yaptığı saldırılara tepki göstererek, “Mescid-i 
Aksa’nın altının oyulmasını engellemek, yıkılan binaları ve kırılan gönülleri onarmak için Memur-Sen 
olarak kafa yoruyoruz. Bu kapsamda Gazze’ye yardım kampanyası başlattık” dedi.

NCEW'den Memur-Sen’e Ziyaret
07 Ocak 2015

Eritre Ulusal Sendikalar Birliği (NCEW), Memur-Sen’e ziyarette bulundu. Eritre Ulusal Sendikalar 
Birliği Genel Sekreteri Tekeste Baire başkanlığındaki heyeti,  Memur-Sen Genel Başkan Vekili Günay 
Kaya kabul etti.

Memur-Sen Genel Başkan Vekili Kaya’nın kabul ettiği heyetle, sendika ve çalışma hayatı üzerine 
bilgi paylaşımında bulunuldu.

ILO’dan Memur-Sen’e Ziyaret
15 Ocak 2015

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye Ofisi Direktörü görevine gelen Numan Özcan, Me-
mur-Sen’i ziyaret ederek, Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu ve Memur-Sen yönetimi ile 
bir süre sohbet etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, “Me-
deniyetimizin can, mal, akıl, din ve nesil emniyetine çok büyük önem vermektedir. Bu anlayışla Me-
mur-Sen ailesinin, silmesine izin vermeyeceği kırmızıçizgilerinin başında iş güvencesi gelmektedir. 
Memur-Sen olarak bu düşüncelerle hareket ediyoruz” dedi.
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Akademik ve Bilimsel Faaliyetler 
(Çalıştay, Araştırma, Rapor ve Yayınlar)

Gündoğdu, ‘Eğitimin Ufuk Verme Boyutu’ Sempozyumuna Katıldı
23 Mayıs 2011

Anadolu Eğitim ve Davet Gönüllüleri Platformu’nun hazırladığı, ‘Eğitimin Ufuk Verme Boyutu’ konu-
lu 5. Öğretmen Sempozyumu, Gazikent Üniversitesi, Bülbülzade Eğitim Sağlık ve Dayanışma Vakfı, 
Eğitim Bir-Sen Gaziantep Şubesi işbirliği ile Gazikent Üniversitesi Hasan Kalyoncu Kampüsü Hukuk 
Fakültesi Amfisi’nde yapıldı. Memur-Sen ve Eğitim Bir-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu da, 
sempozyuma katılarak bir sunum yaptı.

Memur-Sen, Yeni Anayasa Çalışmasının Sonuçlarını Açıklayacak
09 Eylül 2011

Memur-Sen, yeni anayasaya yönelik çalışmasını tamamladı. Araştırma sonuçları, referandumun yıl-
dönümü olan 12 Eylül Pazartesi günü, düzenlenecek bir panelle açıklanacak.

Memur-Sen: Halkımız Katılımcı, Özgürlükçü Ve Demokratik Bir Anayasa İstiyor

11 Eylül 2011

Memur-Sen tarafından yapılan ‘Sahadan Yeni Anayasaya Araştırması’ndan, hazırlanması sürecinde 
katkı sunacakları, ötekileştirmeyen, inançlara saygılı ve inançları güvence altına alan bir anayasa 
talebi çıktı.

 

Memur-Sen: Yeni Anayasa Yapımında TBMM Merkez Olmalı
13 Ekim 2011

Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, yaptıkları anayasa araştırmasında Anayasa yapım sü-
recinde TBMM’nin merkez olması ve öncü rol üstlenmesi konusunda toplumda oluşan mutabakatın 
ortaya çıktığını söyledi.

Memur-Sen’den Uluslararası Anayasa Kongresi
22 Ekim 2011

Memur-Sen tarafından düzenlenen Uluslararası Anayasa Kongresi, TBMM Başkanı Cemil Çiçek’in de 
katılımıyla, TOBB Genel Merkezi’nde başladı. Açılışta, TBMM Genel Başkanı Cemil Çiçek, Memur-Sen 
Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu ve Memur-Sen’in Yeni Anayasa Araştırması’nın Koordinatörü Doç. 
Dr. Osman Can, birer konuşma yaptı.
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Yurtdışında Çalışan Kamu Görevlileri de Kadro Bekliyor
20 Ocak 2013

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı ve Enerji Bir-Sen Genel Başkanı Hacı Bayram TONBUL, Büro 
Memur-Sen’in organize ettiği ve Yurt Dışındaki Kamu Görevlilerinin sorunlarının tartışıldığı Çalışta-
ya katıldı.  Yurtdışında çalışan Kamu görevlilerinin sorunları Memur-Sen Konfederasyonu’na bağlı 
Büro Memur-Sen’in Almanya’da düzenlemiş olduğu Çalıştay’da masaya yatırıldı. Yapılan Çalıştaya 
Memur-Sen Genel Başkan Yardımcıları Hacı Bayram Tonbul ve Yusuf Yazgan ile Büro Memur-Sen 
Genel Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin yanısıra yurtdışında değişik kademelerde çalışan kamu 
görevlileri katıldı.

Abant Çalıştayı Yeni Kazanımlara Kapı Açmalıdır
26 Ocak 2013

Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, memurları mağdur etmeye yönelen her girişimin, en 
ufak çabanın karşısında olacaklarını ve bedeli ne olursa olsun bu tür girişmelere ve çabalara mü-
saade etmeyeceklerini söyledi. Abant’ta Devlet Personel Başkanlığı tarafından düzenlenen Kamu 
Personeli Sisteminin Sorunları, Çözüm Önerileri ve 2023 Vizyonu Çalıştayı’nın açılışında konuşan 
Gündoğdu, kamu personel sisteminin farklı yönlerden masaya yatırılacağı çalıştayın, memurlara 
yeni haklar vermenin, onların refahlarını artırmanın zemini olacak anlayışları, politikaları, kazanım-
ları hayata geçirmenin startını verecek bir iradeye ulaşmayı sağlaması gerektiğini belirtti.

Gündoğdu, Sözleşmelilere Kadro İsteğini Abant’ta Tekrarladı
26 Ocak 2013

Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, kamudaki bütün sözleşmeli memurların kadroya ge-
çirilmesi gerektiğini söyledi. Abant’ta Devlet Personel Başkanlığı tarafından düzenlenen Kamu Per-
soneli Sisteminin Sorunları, Çözüm Önerileri ve 2023 Vizyonu Çalıştayı’nın ‘Kamu Personel Siste-
minin Sorunlarına Sendikal Bakış ve Öneriler’ panelinde konuşan Gündoğdu, ‘çalışmayan memurlar 
var’ yönünde oluşturulmaya çalışılan havadan duydukları rahatsızlığı da dile getirdi.

       

Memur-Sen’den Çözüm Sürecine Rapor
05 Nisan 2013

Memur-Sen, çözüm sürecine yönelik bir rapor hazırladı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın önceki 
gün İstanbul’da akil insanlarla yaptığı ilk toplantıda Genel Başkan Ahmet Gündoğdu tarafından dile 
getirilen ve Başbakan’a sunulan raporda, çözüme yönelik 36 maddelik öneri yer aldı. Çözüm süre-
cinin etnik tema yerine insan hakları, insan onuru ve ifade özgürlüğü esas alınarak yürütülmesinin 
önemine dikkat çekilen raporda, bölge kalkınmasından eğitime, sürecin doğru yönetilmesinden 
demokratikleşmeye kadar bir çok konu başlığına yer veriliyor.

Akademik ve Bilimsel Faaliyetler 
(Çalıştay, Araştırma, Rapor ve Yayınlar)
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Memur-Sen’in Türkiye Gençlik Profili Araştırması Yayınlandı
27 Şubat 2014

Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, Memur-Sen’in Stratejik Düşünce Enstitüsü(SDE)’ne 
yaptırmış olduğu “Türkiye Gençlik Profili Araştırmasının” gençlerin sorunlarına ışık tutacağının altını 
çizdi. Gündoğdu, “Bugün birçok araştırmanın verilerine baktığımızda ‘gençliğin kendini değersiz 
gördüğünü’ okuyabiliyoruz. O zaman bu araştırmamız ile gençliğin özgüvenini yükseltecek prog-
ramlar ve yollar bulmalıyız” dedi.

Tonbul: Sosyal Kazanımlarda KİT Çalışanlarına Kolaylıklar Sağlanmalı
27 Şubat 2014

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı ve Enerji Bir-Sen Genel Başkanı Hacı Bayram Tonbul, sosyal 
kazanımlarda Kamu İktisadî Teşebbüsü (KİT) çalışanlarına kolaylıkların sağlanması gerektiğini dile 
getirdi. Tonbul, KİT’lerde 1 sayılı cetvelde çalışan Şube Müdürü, Başuzman ve Sivil Savunma Uzman-
larının 2 sayılı cetvelde  yer alan Müdür Yardımcısından düşük kaldığını, Grup, Müessese, İşletme ve 
Fabrika Müdürü, statüsünde çalışan kamu görevlilerinin de Bölge Müdürü statüsünde değerlendiri-
lerek bu statülere ücret ve sosyal hakların verilmesi gerektiğini dile getirdi.

 

Kamuda Engelli İstihdamının Analizi Projesi 1. Çalıştay’ı Yapıldı
23 Nisan 2014

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 31.03.2014-
01.04.2014 tarihleri arasında düzenlemiş olduğu Kamuda Engelli İstihdamının Analizi Projesi 1. Ça-
lıştay’ı, Ankara Hilton Otel’de yapıldı.

Çalıştay’a Memur-Sen Engelliler Komisyonu Başkanı Elvan Uğurlu’nun yanı sıra, üniversitelerin, 
Devlet Personel Başkanlığı’nın, İş-Kur’un ve Sivil Toplum Örgütlerinin temsilcileri katıldı.

Gündoğdu, ESAM Sempozyumunda Konuştu
04 Mayıs 2014

Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (ESAM), 
tarafından düzenlenen ‘Milli Eğitim Sistemi: Dünü, Bugünü ve Geleceği’ ana temasının ele alındığı 
sempozyuma katıldı. Gündoğdu konuşmasında, eğitim sisteminin artılarını ve eksilerini anlattı.

Akademik ve Bilimsel Faaliyetler 
(Çalıştay, Araştırma, Rapor ve Yayınlar)
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“Liseli Gençler Davam’ı Okuyor” Ödül Töreni Gerçekleştirildi
08 Mayıs 2014

Memur-Sen ve Milli Gazete Ankara Temsilciliği işbirliği ile “Liseli Gençler Davam’ı Okuyor” isimli 
kompozisyon yarışmasında dereceye girenlerin ödülleri, Memur-Sen Genel Merkezi’nde gerçekleş-
tirilen törenle verildi. 

Yarışmada ‘Şahidim’ isimli kompozisyonu ile 1’inci olan, Bursa BTSO Ali Osman Sönmez Sosyal 
Bilimler Lisesi’nden Mehmet Yağız’a ödülünü Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu verdi.

 

Yeniden Büyük Türkiye’nin Formülü Çözüm Süreci
02 Ocak 2015

Erdemli Yöneticiler Akademisi (EYAD) tarafından düzenlenen "Maarif Politikaları, Maarif Şuraları ve 
Yeniden Büyük Türkiye" konulu sohbet programında konuşan Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet 
Gündoğdu, "Yeni Türkiye'nin, Büyük Türkiye'ye dönüşmesi çözüm sürecinin başarıya ulaşmasıyla 
mümkün olacak" dedi. Konuşmasında Gündoğdu, milleti hakim kılan yeni Anayasa ve Çözüm süre-
cinin başarıyla tamamlanması için konfederasyon olarak sorumluluk aldıklarını, mücadele ettiklerini 
de sözlerine ekledi.  

Memur-Sen “Türkiye ve Dünya Okumaları” Sürüyor
08 Ocak 2015

Memur-Sen tarafından başlatılan “Türkiye ve Dünya Okumaları” buluşmaları sürüyor.

Türkiye ve Dünya'da yaşanan gelişmelerin değerlendirildiği toplantıların beşincisinde “Milli Birlik 
Projesi ve Çözüm Süreci”, “Yeniden Büyük Türkiye”, “Yaklaşan Seçimde Türkiye’nin geleceği”, “Yeni 
Anayasa”, “Fransa’da yaşanan saldırı”, “Avrupa’da tırmanan İslamafobia”, “İslamafobia sebebiyle 
Avrupa’da Müslümanların yaşadığı sorunlar” masaya yatırıldı.
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Yeni Anayasa, Sivilleşme, Demokratikleşme ve  
Çözüm Sürecine Katkılarımız

Yayınlarımız
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Yayınlarımız

MEMUR SENDİKALARI KONFEDERASYONU YAYIN ORGANIDIR YIL: 8 / SAYI: 25 / ŞUBAT 2015

“Akif İnan Büyük Bir Davanın Sancaktarıydı”
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:
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Ziyaretler ve Kabuller
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Ziyaretler ve Kabuller

Gündoğdu: Yeni Anayasa’da Darbecilerin Değil, Milletin Ruhu Olmalı
01 Mayıs 2011

Milli Gazete Ankara Temsilcisi Ferhat Koç, Milli Gazete köşe yazarı Abdulkadir Özkan, Ankara Haber 
Müdürü Ahmet Kayır ve Çalışma Hayatı Muhabiri Sadettin İnan, 16-17 Nisan tarihlerinde yapılan ve 
Memur-Sen 4. Olağan Genel Kurulu’nda yeniden Genel Başkanlığa seçilen Ahmet Gündoğdu ve 
yönetim kurulu üyelerine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Gündoğdu, Bursa’da Katıldığı Programların Yanı Sıra  
Resmi Kurum Ziyaretlerinde de Bulundu
26 Mayıs 2011

Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, Bursa programı kapsamında Bursa Teknik Üniversite 
Rektörü Prof. Dr. Ali Sürmen, Uludağ Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Rektör Vekili Prof. Dr. İrfan 
Karagöz, Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe ve il Sağlık Müdürü Dr. Özcan Akan’ı ziyaret 
etti. Gündoğdu daha sonra, “500 Altın Çocuğa 500 Altın” ödül töreni ile Eğitim Bir-Sen Konutları 
Tapu Takdim Töreni’ne katıldı.

Memur-Sen Bursa İl Temsilcisi ve Eğitim Bir-Sen Bursa Şube Başkanı Numan Şeker, Sağlık-Sen 
Bursa Şube Başkanı Yusuf Bedir ve sendika üyeleri ile birlikte BTÜ Rektörü Ali Sürmen’i Merinos 
Kongre ve Kültür Merkezi’ndeki makamında ziyaret eden Gündoğdu, Teknik Üniversitesi’nin Bur-
sa’ya kazandırılmasının önemli bir gelişme olduğunu söyledi. Bursa’da öteden beri beklenen Bursa 
Teknik Üniversitesi’nin kurulmasının gençler adına atılmış büyük bir adım olduğunu kaydeden Gün-
doğdu, “Bursa her yönüyle büyüyen ve gelişen bir şehirdir. Net bir şekilde görülmektedir ki, Uludağ 
Üniversitesi çok büyüdü. Bu büyümeye paralel olarak yeni üniversitelerin kurulması da ihtiyaçları 
karşılayacak şekilde olmuştur” dedi.

Memur-Sen’den Efkan Ala’ya Sözleşmeli Ziyareti
10 Haziran 2011

Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, Başbakanlık Müsteşarı Efkan Ala’yı ziyaret ederek, 
kadrolu olacak sözleşmeli kamu çalışanlarıyla ilgili talep ve beklentilerini iletti ve sorunun bir an 
önce çözüme kavuşturulmasını beklediklerini söyledi.

Letonya İşçi Sendikası’ndan Memur-Sen’e Ziyaret
23 Temmuz 2011

Letonya Belediye ve Kamu Hizmetleri Sendikası Genel Başkanı Andrejs Jirgensons, Memur-Sen 
Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu’yu ziyaret etti. Ziyarette iki ülkedeki sendikal örgütlenme ve öz-
gürlükler ele alındı.

Ziyarete Letonya Belediye İşçi Sendikası Başkan Yardımcısı Raimonds Jirgensons’un yanı sıra Ynesa 
Polska da katıldı.
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Memur-Sen Genel Başkanı Gündoğdu, Van Valisi Karaloğlu’nu Ziyaret Etti
26 Temmuz 2011

Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, son zamanlarda Türkiye’deki valilerin merhum Recep 
Yazıcıoğlu’nu aratmayacak şekilde halkla içi içe çalışmalar yaptığını hatırlatarak, “Van’da da ceberut 
devletten milletin devletine gidişi yolunda ortaya koyulan çalışmaları takdirle izliyor ve devamını 
bekliyoruz.” dedi.

Memur-Sen’den Bakanlara Hayırlı Olsun Ziyareti
29 Temmuz 2011

Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, Çevre ve Şehircilik 
Bakanı Erdoğan Bayraktar ile Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nu ziyaret etti.

61. hükümette bakan olarak görev alan Yılmaz, Bayraktar ve Eroğlu’na hayırlı olsun dileklerini su-
nan Gündoğdu, bakanlıklarla ilgili hizmet kollarının sorunlarını da ilgili sendikaların yönetimlerinin 
katılımıyla bakanlara iletti.

Memur-Sen’den Kamu-Sen’e Ziyaret
29 Temmuz 2011

Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk’u 
ziyaret ederek, konfederasyon başkanı seçilmesinden dolayı kutladı ve hayırlı olsun dileklerini iletti.

Memur-Sen’den Sağlık Bakanı Akdağ’a Ziyaret
29 Temmuz 2011

Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, Sağlık-Sen Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte Sağlık 
Bakanı Recep Akdağ’ı ziyaret etti.

Hayırlı olsun dileklerini ileten Gündoğdu, sağlık hizmetlerindeki kalite artışının iyi bir ekip çalış-
masıyla sağlandığını söyledi. Çalışan memnuniyetinin hizmetlerin kalitesini artırdığını ifade eden 
Gündoğdu, sağlık çalışanlarının sorunlarının çözümünde Bakan Akdağ’da destek olmalarını istedi.

Ziyarette Memur-Sen Genel Teşkilat Sekreteri ve Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş de hizmet 
koluna ait sorunları Bakan Akdağ’a iletti.

Ziyaretler ve Kabuller
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Memur-Sen’den Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanı Şahin’e Ziyaret
30 Temmuz 2011

Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin’i zi-
yaret etti. Bakan Şahin, ileri demokrasinin, hukuk devletinin vurgulandığı bir ortamda önemli bir 
çalışma alanını sivil toplum örgütleriyle birlikte götüreceklerini söyledi. Memur-Sen Genel Başkanı 
Ahmet Gündoğdu, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin’i ziyaret etti. Ziyarette konuşan 
Ahmet Gündoğdu Şahin’e yeni görevinin hayırlı olmasını diledi. Bakanlığın sivil toplum örgütleriyle 
daha fazla iç içe olmayı gerektiren bir faaliyet alanına sahip olduğuna dikkati çeken Gündoğdu, 
bakanlığın çalışmalarının 74 milyonun tamamını ilgilendirdiğini söyledi. Anayasa’daki pozitif ayrım-
cılığa rağmen hala negatif ayrımcılığa tabi tutulan binlerce, on binlerce kişi olduğunu dile getiren 
Gündoğdu, ”Memur-Sen olarak, sizlerle birlikte el ele vererek, ortak değerlerimize hizmet etmeyi 
umuyoruz, bekliyoruz” dedi.

Memur-Sen’den KESK’e Ziyaret
30 Temmuz 2011

Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, Memur-Sen Genel Sekreteri ve Toç-Bir-Sen Genel 
Başkanı Günay Kaya ve Memur-Sen Genel Teşkilat Sekreteri ve Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin 
Memiş’le birlikte KESK Genel Başkanı Lami Özgen’i ziyaret etti.

Memur-Sen’den Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı’ya Ziyaret
2 Ağustos 2011

Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı’yı ziyaret 
etti. Gündoğdu, Bakan Yazıcı ile birlikte iki yıl diyaloga açık, uzlaşıya açık olarak birlikte çalıştıklarını 
söyledi.

Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı’yı ziyaret etti. 
Ziyarette bir açıklama yapan Bakan Yazıcı, demokrasinin örgütlü toplum demek olduğunu belirte-
rek, “Bunda sendika ve memur sendikalarının ayrı bir yeri var. Bunlar sorunların çözümünde müşte-
rek katkı sağlıyorlar. Meclis açıldığında ilk çıkacak yasalardan biri de anayasanın toplu görüşmenin 
toplu sözleşmeye geçişini sağlayacak değişiklik olacak” dedi.

Memur-Sen’den Bozdağ’a Hayırlı Olsun Ziyareti
3 Ağustos 2011

Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’a hayırlı olsun zi-
yaretinde bulundu. Çalışmaları hakkında bilgi veren Gündoğdu, toplu sözleşmenin ikincil mevzuatın 
çıkması içinse Bozdağ’dan destek olmasını istedi.

Ziyaretler ve Kabuller
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Ziyarette konuşan Memur-Sen Genel Başkanı Gündoğdu, konfederasyon toplu sözleşmeye hazırlan-
dıklarını ifade ederek, “Sizlerin de katkısını beklediğimiz bir konu, toplu sözleşmenin ikincil mevzuatı-
nın çıkarılmasıdır. Geçen yıl referandumla yapılan anayasa değişikliği henüz yasal değişikliğine kavu-
şamadı. Meclis açılır açılmaz ikincil mevzuatımızın çıkarılması konusunda desteğinizi istiyoruz” dedi.

Memur-Sen’den Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e Ziyaret
4 Ağustos 2011

Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’i ziyaret ederek, kabi-
nede yeniden bakan olarak görev almasından dolayı tebrik etti.

Maliye Bakanlığı’nda gerçekleşen ziyarette Memur-Sen Genel Başkanı Gündoğdu, toplu görüşme-
mutabakat metinlerinde imzalanan, ancak yasal değişikliği yapılmadığı için hayata geçirilemeyen 
hususlarla ilgili olarak da Bakan Şimşek’ten destek istedi.

Kadro kapsamına girmeyen TRT, il özel idareleri, belediyeler, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünde 
görev yapanlar ve KİT’lerde çalışanlar olmak üzere sözleşmeli personelin tamamının kadroya ge-
çirilmesi talebini dile getiren Gündoğdu, 4-C’li personele yönelik aile yardımı ve çalışma şartlarını 
düzeltilmesi ve kadro isteğini ifade etti.

Gündoğdu, toplu sözleşmenin ikincil mevzuatının hazırlanması sürecinde Bakan Şimşek’ten sürecin 
hızlandırılmasında yardımcı olmasını isterken, konfederasyon ve sendikaların talepleri doğrultusun-
da 4688 sayılı kanunda değişikliklerin yapılmasının önemine dikkat çekti.

Kamu-Sen Genel Başkanı Koncuk, Ahmet Gündoğdu'yu Ziyaret Etti
11 Ağustos 2011

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu’yu 
ziyaret etti. Memur-Sen Genel Merkezi’nde gerçekleşen ziyarette toplu sözleşme süreci ele alındı. 
Ziyarette konuşan Ahmet Gündoğdu, toplu görüşmenin tarih olmasının ardından toplu sözleşmeye 
geçiş sürecinde olduklarını, ikincil mevzuatının çıkmaması yüzünden de toplu sözleşmenin Ekim 
ayına ertelendiğini hatırlattı.

Memur-Sen’den Adalet Bakanı Ergin’e Ziyaret
16 Ağustos 2011

Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, beraberindeki heyetle birlikte Adalet Bakanı Sadul-
lah Ergin’i ziyaret etti. Sadullah Ergin’i kabinede yeniden bakan olarak görev aldığı için tebrik eden 
Ahmet Gündoğdu, yeni anayasa beklentilerini ifade etti.

Memur-Sen’in, toplumun yeni anayasaya dönük beklentilerini ortaya koyacak bir çalışma yaptığını 
ifade eden Gündoğdu, “Biz, diğer kurumlar gibi, sipariş bir çalışma yapmıyoruz. Toplumun her kesi-
minden 54 bin kişi ile yüz yüze görüşerek, Türkiye’nin nasıl bir anayasa istediğini ortaya çıkarmaya 
çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

Ziyaretler ve Kabuller
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Memur-Sen’den Milli Savunma Bakanı Yılmaz’a Ziyaret
16 Ağustos 2011

Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz’a ‘hayırlı olsun’ 
ziyaretinde bulundu.

Ziyarette, Memur-Sen’in sendikal çalışmaları hakkında bilgi veren Gündoğdu, “Toplu görüşme 12 
Eylül’de yaplan referandumla tarih olmuştur. Bundan sonraki süreç toplu sözleşmedir. Ancak, ana-
yasal değişikliği gerçekleşen toplu sözleşmeyi, yasal değişikliği yapılmadığı için gerçekleştiremedik. 
15 Ağustos’ta başlaması gereken toplu sözleşmeler Ekim ayına ertelendi” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Gül’den Sivil Toplum Temsilcilerine İftar
20 Ağustos 2011

İş ve meslek kuruluşu temsilcileri ile işçi-işveren ve memur konfederasyonu temsilcileri, Cumhur-
başkanı Abdullah Gül’ün Çankaya Köşkü’ndeki iftar yemeğinde bir araya geldi.

Yemekte yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Gül, konuklarını bir kez daha Çankaya Köşkü’nde ağır-
lamaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti. Daha önceki yıllarda sendikalarla çalışma hayatının di-
ğer temsilcilerini ayrı ayrı davet ettiğini hatırlatan Cumhurbaşkanı Gül, bu sefer çalışma hayatının 
tüm temsilcileriyle birlikte iftar yapmanın daha doğru olduğunu düşündüğünü söyledi.

Memur-Sen’den Bülent Arınç’a Ziyaret
20 Ağustos 2011

Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ı ziyaret etti. Zi-
yarette, Arınç’ı yeniden kabinede yer alması sebebiyle tebrik eden Gündoğdu, bağlı kurumlardaki 
kamu çalışanlarının sorunların çözümüne yönelik de destek istedi.

Arınç’ın makamında gerçekleşen ziyarette konuşan Ahmet Gündoğdu, Memur-Sen’in Türkiye’nin 
en büyük memur sendikaları konfederasyonu ve sivil toplum örgütü olduğunu belirterek, “Bu bü-
yüklüğün haklı gururu ve bize yüklediği sorumluluk içinde çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bize bu 
sorumluluğu veren kamu çalışanlarımızın, çalışmalarımızı destekleyen milletimizin beklentileri doğ-
rultusunda faaliyetlerimizi sürdürüyoruz” şeklinde konuştu.

Memur-Sen’den Ulaştırma Bakanı Yıldırım’a Ziyaret
25 Ağustos 2011 

Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım’ı ziyaret ederek, yeni 
dönemde tekrar bakan olarak görev alması sebebiyle tebrik etti.

Ziyaretler ve Kabuller
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Memur-Sen’den Mehdi Eker’e Ziyaret
20 Ağustos 2011 

Memur-Sen heyeti Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi Eker’i ziyaret etti. Ziyarette 
yeni dönem için hayırlı olsun temennilerini ileten heyet, çalışanlarla ilgili sorunları Bakan’a iletti.

Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi 
Eker’i ziyaret etti. Ziyarette, Eker’i kabinede yeniden bakan olarak görev aldığı için tebrik eden 
Gündoğdu, yeni dönemin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Memur-Sen’den Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay’a Ziyaret
26 Ağustos 2011

Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay’ı ziyaretinde “Yama 
tutmaz hale gelen darbe anayasasının zamanı geçti. Ülkemizin özgür ve demokratik yeni bir anaya-
sa ihtiyacı var. Yeni anayasa için Memur-Sen olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, beraberindeki heyetle birlikte Başbakan yardımcısı 
Beşir Atalay’ı makamında ziyaret etti. Ahmet Gündoğdu, Beşir Atatalay’a yeni kabinedeki görevinin 
hayırlı olmasını diledi.

Ziyarette konuşan Ahmet Gündoğdu, 12 Eylül referandumu ile başlayan millet anayasasının daha 
demokratik ve özgür bir anayasa ile devam etmesi gerektiğini söyledi. 12 Eylül darbesiyle millete 
dayatılan anayasanın artık yama tutmadığını kaydeden genel başkan Gündoğdu, “Ucube 12 Eylül 
anayasası artık milletimize cevap verememektedir. Askeri dayatmanın ürünü olan bu anayasanın 
zamanı doldu geçiyor bile. 12 Eylül referandumu ile belli bir bölümü değiştirilen anayasaya milleti-
miz için hep birlikte evet ama yeterli değil dedik. En kısa zamanda milletimizin kendini içinde bula-
cağı, daha demokratik ve daha özgürlükçü bir anayasanın yapılması gerekmektedir” dedi.

Memur-Sen’den Etyemez’e ‘Hayırlı Olsun’ Ziyareti
2 Ekim 2011

Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, Memur-Sen ve Eğitim Bir-Sen Yönetim Kurulu Üyeleri 
ile birlikte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bakan Yardımcılığı’na atanan Eğitim Bir-Sen eski 
Genel Sekreteri Halil Etyemez’e ‘hayırlı olsun’ ziyaretinde bulundu.

Memur-Sen ve Eğitim Bir-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, ziyarette 9 yıl boyunca Eğitim-Bir-
Sen çatısı altında verdiği emekten dolayı Etyemez’e teşekkür ederek, bundan sonraki hizmetlerinde 
başarılar diledi.
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Ziyaretler ve Kabuller

Çelik, Memur-Sen’e İade-i Ziyarette Bulundu
3 Kasım 2011

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, Memur-Sen’e iade-i ziyarette bulundu. Ziyarette, 
4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Yasası ve eşit işe eşit ücret düzenlemesine yönelik çalış-
malar da gündeme geldi.

Ziyarette konuşan Bakan Faruk Çelik, göreve geldikten sonra yoğun bir çalışma dönemine girdik-
lerini, kamu görevlileri sendikaları yasasında yapılan değişikliğin bunların başında geldiğini söyledi. 
Toplu sözleşme yasasının geçen yıl anayasal hak olmasına karşılık yasasının çıkmadığını hatırlatan 
Çelik,“Üzerinde yüzde 100 mutabakat sağladığımız bir çalışma olduğunu söyleyemeyiz. Özellikle 
Memur-Sen’in itiraz ettiği konular var. Konfederasyonların talepleri, TBMM’de komisyon ve genel 
kurul sürecinde dile getirilerek istenilen düzenlemelerin yapılması mümkündür” şeklinde konuştu.

 

Memur-Sen’den Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Şahin’e Ziyaret
23 Kasım 2011

Memur-Sen Konfederasyonu Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, Memur-Sen Genel Teşkilatlanma 
Sekreteri ve Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş’le birlikte Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fat-
ma Şahin’i ziyaret etti.

Ziyarette, bakanlığın yeniden yapılanma süreci ve çalışanların sorunları ele alındı.

Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, Bakan Şahin’in geçmişte sivil toplum örgütlerinin 
temsilciliğini yapmış bir isim olmasının, Bakanlıkla sivil toplum örgütleri arasındaki paydaşlık ilişki-
sini güçlendirici bir etki sağlayacağına inandığını söyledi.

Memur-Sen’den Hak-İş’e Ziyaret
23 Kasım 2011

Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu ve beraberindeki heyet, Hak-İş Genel Başkanı Mahmut 
Arslan’a yeniden genel başkanlığa seçilmesi dolayısıyla bir tebrik ziyaretinde bulundu. Gündoğdu, 
Hak-İş’in kurulduğu günden beri ülke ve üyeleri adına yaptığı çalışmaları yakından bildiklerini be-
lirterek, “Genel çalışma hayatıyla birlikte 1 Mayıs, referandum, demokrasi, yeni anayasa gibi güzel 
hizmetleri inşallah birlikte yaparız diyoruz. Hayırlı olsun” dedi.

Sivil Memurlar Sendikası’ndan Memur-Sen’e Ziyaret
30 Kasım 2011

Sivil Memurlar Sendikası Genel Başkanı Akif Tutkaç, yönetim kurulu üyeleriyle, Memur-Sen Genel 
Başkanı Ahmet Gündoğdu’yu ziyaret etti.
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Ziyarette konuşan Akif Tutkaç, TSK bünyesinde görev yapan sivil personel, emniyet hizmetlerin-
de görev yapan sivil personel, Cumhurbaşkanlığı, TBMM, MGK Genel Sekreterliğinde görev yapan 
kamu görevlilerinin sendika üyesi olmasına yönelik yasağın bir an önce sona erdirilmesi gerektiğini 
söyledi. Tutkaç, 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikası Kanunu’nda yapılacak değişiklik taslağı sü-
recinde öneri ve taleplerinin ilgili kurumlar ve Bakanlıklarla görüşüleceği ve olumsuz bir yaklaşım 
olmaması halinde tasarıda istedikleri hükme yer verileceği belirtilmesine karşın, gerekçesiz bir şe-
kilde, verilen sözlerin tutulmadığını ifade etti.

Memur-Sen, Demokratik Sol Parti’yi Ziyaret Etti
21 Ocak 2012

Memur-Sen Genel Sekreteri Günay Kaya, Genel Basın ve İletişim Sekreteri Halit Ortaköy ve Genel 
Eğitim ve Sosyal İlişkiler Sekreteri Ahmet Kaytan, Yeni Anayasa çalışmaları konusunda görüş alışve-
rişinde bulunmak ve yaptıkları çalışmalara ilişkin bilgi vermek amacıyla Demokratik Sol Parti Genel 
Başkanı Masum Türker’i Parti Genel Merkezi’nde ziyaret etti.

Memur-Sen’den YÖK Eski Başkanı Prof. Özcan’a Teşekkür Plaketi
21 Ocak 2012

Memur-Sen, YÖK eski Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya  Özcan’ı konfederasyon genel merkezinde misafir 
ederek, çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Genel Başkan Ahmet Gündoğdu, Yusuf Ziya Özcan’ın 
unutulmayacak hizmetlere imza attığını belirterek, teşekkürü bir borç olarak gördüklerini kaydetti.

Memur-Sen’den Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’a Ziyaret 
16 Şubat 2012

Memur-Sen Konfederasyonu Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu ve Diyanet-Sen Genel Başkanı Meh-
met Bayraktutar, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ ile görüşerek  yeni anayasanın bir an önce 

çıkarılmasını ve 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’deki (KHK) eksikliklerin giderilmesini istedi.

Memur-Sen’den Başbakan Erdoğan’a Ziyaret 
28 Şubat 2012

Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ı ziyaret ederek, 
gündemdeki konulara ilişkin Memur-Sen’in görüş ve beklentilerini iletti.

Adalet Bakanlığı Çalışanlarının Sorunları Bakan Ergin’e İletildi 
5 Mart 2012 

Memur-Sen Başkanı Ahmet Gündoğdu, Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan ve Büro Me-
mur-Sen Genel Eğitim Sekreteri İdris Maden ile birlikte Adalet Bakanı Sadullah Ergin’i ziyaret etti. 

Ziyaretler ve Kabuller
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kapusuz’dan Memur-Sen’e Ziyaret 
5 Mart 2012

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Salih Kapusuz, Memur-Sen’i ziyaret ederek, gündemdeki konula-
ra ilişkin bilgi verdi. Anayasa çalışması ile TBMM’de bekleyen toplu sözleşme yasasıyla yeni eğitim 
sistemine ilişkin çalışmaları da değerlendiren Kapusuz, gerçekleştirecekleri değişikliklerde sivil top-
lumun desteğini önemsediklerini söyledi.

Diyanet İşleri Başkanı Görmez’den Memur-Sen’e Ziyaret 
29 Mart 2012

Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu’ya iade-i ziya-
rette bulundu. Memur-Sen Genel Merkezi’nde gerçekleşen ziyarette konuşan Görmez, sivil toplum 
kuruluşları ile vatandaşların görüşlerini dikkate alarak hizmet sunduklarını söyledi. Ahmet Gündoğ-
du ise kürsüden sahaya inmiş, sorunları yerinde tespit eden bir Diyanet’in olduğunu kaydetti.

Memur-Sen’den Cumhurbaşkanı Gül’e Ziyaret 
12 Nisan 2012

Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, Genel Merkez Yönetim Kurulu üyeleriyle, bağlı sen-
dikaların genel başkanlarıyla, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ü ziyaret etti. Gündoğdu ziyarette Me-
mur-Sen’in yeni anayasa, toplu sözleşme süreci ve güncel konulara ilişkin çalışmaları hakkında Gül’e 
bilgi verdi.

Memur-Sen’den YÖK Başkanı Çetinsaya’ya ‘Hayırlı Olsun’ Ziyareti 
10 Nisan 2012

Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, ‘ordu göreve’ pankartı altında yürüyen rektörlerin 
döneminden, özgürlükçü yaklaşımların sergilendiği ve adımların atıldığı YÖK dönemine girmenin 
mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. 28 Şubat sürecinde, MGK’nın emrindeki YÖK’den özgürlükçü 
YÖK’e geçiş yaşandığını belirten Gündoğdu, atılan adımların kalıcı olması için yasal dayanaklarının 
oluşturulması gerektiğini söyledi. 

Srebrenitsa Çiçeği, Katliamın Sembolü Olacak 
29 Haziran 2012

Genç Boşnaklar Derneği Başkanı Enisa Kezo, Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu’yu zi-
yaret etti. Kezo, ziyarette Bosnalı şehit anneleri tarafından el işiyle yapılan Srebrenitsa Çiçeği’ni 
Gündoğdu’nun yakasına takarken, Srebrenitsa Katliamı’nın sembolünün bu çiçek olması için çalış-
tıklarını söyledi.

Ziyaretler ve Kabuller
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Gündoğdu’dan Başbakan Erdoğan’a Ziyaret 
20 Eylül 2012

Memur-Sen ve Eğitim Bir-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ı 
ziyaret etti. Gündoğdu, ziyarette eşit işe eşit ücret uygulaması için çıkarılan 666 sayılı Kanun Hük-
münde Kararname’nin mağdur ettiği öğretmen ve öğretim elemanlarının sorunlarıyla, 4+4+4 yeni 
eğitim sisteminin uygulanması noktasındaki eksiklikler başta olmak üzere eğitimdeki diğer sorun-
ları Başbakan Erdoğan’a iletti. 

Bakan Yardımcısı Orhan Erdem, Gündoğdu’yu Ziyaret Etti 
21 Kasım 2012

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Orhan Erdem Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu’yu ziyaret 
etti. Memur-Sen Genel Merkezi’nde yapılan görüşmeye, Eğitim-Bir-Sen Genel Sekreteri Ahmet Özer 
de katıldı. 

 

ÖSYM Başkanı Ali Demir’den Ziyaret 
7 Aralık 2012

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Ali Demir, Memur-Sen Genel Baş-
kanı Ahmet Gündoğdu’ya nezaket ziyaretinde bulundu. Sınav güvenliği başta olmak üzere birçok 
konunun ele alındığı görüşmeye, Eğitim Bir-Sen Genel Başkan Vekili Ahmet Özer de katıldı. 

Gündoğdu, Rize’de Bazı Ziyaretlerde Bulundu 
17 Aralık 2012

Memur-Sen ve Eğitim Bir-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, sendikasının il divan toplantısı için 
gittiği Rize’de bazı ziyaretlerde bulundu.

İlk olarak Rize Vaisi Nurullah Çakır’ı ziyaret eden Gündoğdu, Memur-Sen’in çalışmaları hakkında 
bilgi verdi. Vatandaşa hizmet etme ve hizmeti götüren kamu çalışanlarının sorunlarının çözümünde 
idari makamlarla işbirliğinin önemine dikkat çeken Gündoğdu, bu yöndeki katkılarından dolayı Vali 
Çakır’a teşekkür etti.

Memur-Sen’den; Şahin, Soylu ve Kaçar’a Ziyaret 
21 Aralık 2012

Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, Genel Başkan Vekili Günay Kaya, Genel Başkan Yar-
dımcıları Mehmet Bayraktutar, Hacı Bayram Tonbul ve Ahmet Kaytan, göreve yeni başlayan Ak Parti 
Genel Başkan Yardımcılarını ziyaret etti. Bu kapsamda,  Ak Parti Siyasi ve Hukuki İşler Genel Başkan 

Ziyaretler ve Kabuller
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Yardımcısı Mehmet Ali Şahin, Ar-Ge Genel Başkan Yardımcısı Süleyman Soylu ve Teşkilat Başkan 
Yardımcısı Mahmut Kaçar ile görüşüldü.   

Memur-Sen’den; Kurtulmuş, Erdem ve Kapusuz’a Ziyaret 
24 Aralık 2012

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğ-
du’nun ‘asgari ücret bin 89 TL olmalı’ teklifine destek verdi. Gönlünden geçen miktarın da bin TL 
olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, asgari ücretliden vergi alınmaması gerektiğini vurguladı. 

Memur-Sen Heyetinden YÖK’e Ziyaret
12 Ocak 2013

Memur-Sen Genel Başkan Vekili Günay Kaya,  Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Metin Memiş ile 
Eğitim Bir-Sen Genel Başkan Vekili Ahmet Özer,  YÖK Başkanı Prof. Dr. Gökhan Çetinsaya’yı ziyaret 
etti. Lisans mezunu kamu çalışanlarının yüksek lisans yapabilmelerinin önündeki engellerin kaldırıl-
masının talep edildiği görüşmede,  aynı zamanda Veteriner Sağlık Önlisans programı mezunlarının 
AÖF bünyesinde İşletme, İktisat ve Kamu Yönetimi gibi lisans bölümlerine devam etmelerine imkân 
sağlanılması gündeme getirildi.

Memur-Sen’den Adalet Bakanı Ergin’e Ziyaret
30 Ocak 2013

Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, Sağ-
lık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş ve Büro Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı İdris Maden’den 
oluşan heyet, Adalet Bakanı Sadullah Ergin’i ziyaret etti. 

Ziyarette konuşan Ahmet Gündoğdu, Memur-Sen’in başlattığı, ‘Özgürlük İçin 10 Milyon İmza’ kam-
panyası hakkında bilgi verdi. Kamu çalışanlarına kıyafet dayatmasının bir an önce sona ermesi ge-
rektiğini söyleyen Gündoğdu, darbecilerini yargılayan Türkiye’nin, darbe dönemi kalıntısı kılık kıya-
fet yönetmeliğinden de kurtulması gerektiğini ifade etti. 

Milli Eğitim Bakanı Avcı’ya Ziyaret
1 Şubat 2013

Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, Eğitim Bir-Sen Genel Başkan Vekili Ahmet Özer, Ge-
nel Başkan yardımcıları Esat Tektaş, Murat Bilgin, Ali Yalçın ve Ramazan Çakırcı’yla birlikte, göreve 
yeni başlayan Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı’yı ziyaret etti. Gündoğdu, ziyarette Bakan Avcı’ya eğiti-
min sorunlarına ilişkin çözüm önerilerimizden oluşan bir rapor da sundu.

Ziyaretler ve Kabuller
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Avcı’ya yeni görevinde başarılar dileyerek sözlerine başlayan Genel Başkan Ahmet Gündoğdu, özür 
grubu atamaları, alan değişikliği iptal taleplerinin gözden geçirilmesi, yönetmelik değişiklikleri, ro-
tasyon, Şubat ataması, genel idare hizmetleri sınıfı çalışanlarının görev tanımı, tayin, çalışma sü-
relerini belirleyen yönetmelik çalışması ve ek ödeme gibi birçok konuyla ilgili sorunları ve çözüm 
önerilerini dile getirdi.

Bakan Yazıcı’ya Ziyaret
2 Şubat 2013

Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yazgan ve  Büro Me-
mur-Sen Genel Toplu Sözleşme Sekreteri Sait İnan’la birlikte Gümrük ve Ticaret Bakanı Yazıcı’yı ziyaret etti.

Gümrük çalışanlarının sorunlarının ele alındığı görüşmede, Genel Başkan Gündoğdu, Memur-Sen’in 
kamudaki kıyafet yasağının sona ermesi için başlattığı ‘Özgürlük İçin 10 Milyon İmza’ kampanyası 
hakkında bilgi verdi. Son yıllarda birçok alanda önemli gelişmelere imza atan Türkiye’ye darbe dö-
neminde kalma kıyafet yasağının yakışmadığını belirten Gündoğdu, bu ayıptan kurtulmak için Me-
mur-Sen’in özgürlük kampanyası başlattığını söyledi. Kampanyanın halkta ciddi bir karşılık buldu-
ğunu ifade eden Gündoğdu, şunları kaydetti: “Kampanyamız, Türkiye’nin dört bir tarafından yoğun 
ilgi görüyor. Yurtdışındaki gurbetçilerimiz de bizleri yalnız bırakmıyor. Bu gelişme, halkın anlamsız 
yasaklar karşısındaki tepkisinin somut bir örneğidir. Bunun dikkate alınacağına inanıyoruz.” dedi.

Gündoğdu’dan Ulaştırma Bakanı Yıldırım’a Ziyaret
15 Şubat 2013

Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali 
Yıldırım’ı ziyaret etti. Ziyarette Gündoğdu ile birlikte Bayındır Memur-Sen Genel Başkanı Abdulhadi 
Karasapan ve Ulaştırma Memur-Sen Genel Başkanı Can Cankesen de hazır bulundu.

Türkiye Sakatlar Konfederasyonu’ndan Memur-Sen’e Ziyaret
20 Şubat 2013

Türkiye Sakatlar Konfederasyonu (TSK) Genel Başkanı Yusuf Çelebi ve yönetim kurulu üyeleri Me-
mur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu’yu ziyaret etti. 

Genel merkezde yapılan görüşmeye Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan ile Memur-Sen 
Engelliler Komisyonu Başkanı Elvan Uğurlu da katıldı. Engellilerin sosyal hayatın her alanında söz 
sahibi olmasını istediklerini belirten Genel Başkan Gündoğdu, Memur-Sen olarak bu konudan ge-
rekli çalışmaları yaptıklarını söyledi. Bu kapsamda yakın bir zaman önce Memur-Sen Engeliler Ko-
misyonu’nu kurduklarını hatırlatan Gündoğdu, şunları kaydetti: “Dezavantajlı grupların gerek çalış-
ma hayatı gerekse de yaşamın diğer alanlarında kendilerine yer bulmaları için birçok çalışmamız 
oldu. Bulunduğumuz birçok platformda bu konuyu dile getirdik. Sürecin daha etkin ve kurumsal bir 
kimlik üzerinde yapılması için Memur-Sen Engelliler Komisyonu’nu kurduk. Engelli kamu çalışanları 
ile vatandaşlarımızın dışa açılan kapısı olacak olan komisyonumuz çalışmalarına başladı.” dedi.

Ziyaretler ve Kabuller
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Teknikerler Birliği’nden Ziyaret
21 Şubat 2013

Tekniker Birliği Genel Başkanı Ertan Kılıç ve yönetim kurulu üyeleri, Memur-Sen Genel Başkanı Ah-
met Gündoğdu’yu ziyaret etti.  Genel merkezde yapılan görüşmeye Memur-Sen Genel Başkan Yar-
dımcısı Hacı Bayram Tonbul da katıldı.  Görüşmede, teknikerlerin çalışama şartları, görevde yüksel-
me, unvan değişikliği ve istihdamları gibi konular ele alındı.

Filistin Büyükelçisi’nden Memur-Sen’e Ziyaret
26 Şubat 2013

Filistin’in Ankara Büyükelçisi Nabil Maaoruf Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu’yu ziyaret 
etti. Büyükelçi Maaoruf, İsrail’in esir tuttuğu Filistinliler’in ailelerine yönelik yapacakları yardım ça-
lışması hakkında bilgi verdi.  Bu konuda işbirliği ve destek istediklerini belirten Büyükelçi Maaoruf, 
Memur-Sen ve Türkiye’yi her zaman kendilerinden daha Filistinli gördüklerini dile getirdi.

Gündoğdu’dan Milli Eğitim Bakanı Avcı’ya Ziyaret
27 Mart 2013

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, Eğitim Bir-Sen Genel Başkan Vekili 
Ahmet Özer’le birlikte, Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı ile görüşerek, eğitim çalışanlarının acil çözüm 
bekleyen sorunlarını iletti. Gündoğdu, Bakan Avcı’ya aktardıkları konularda çözüm beklediklerini 
söyledi.

Memur-Sen’den Ömer Çelik’e Hayırlı Olsun Ziyareti
3 Nisan 2013

Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, Kültür Me-
mur-Sen Genel Başkanı Mecit Erdoğan ve Kültür Memur-Sen yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Kül-
tür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Memur-Sen’den Bakan Güler’e ‘Hayırlı Olsun’ Ziyareti
17 Mayıs 2013

Memur-Sen Genel Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri, İçişleri Bakanı Muammer Güler’i makamında 
ziyaret etti. Bakan Güler’e yeni görevinde başarılar dileyen Memur-Sen heyeti, gündeme ilişkin de-
ğerlendirmelerde bulundu.
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Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’a Ziyaret
6 Nisan 2013

Memur-Sen Konfederasyonu Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu ve Diyanet-Sen Genel Başkanı Meh-
met Bayraktutar, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’ı ziyaret ederek camilerin açık tutulması genel-
gesi ile ilgili bazı hususların yeniden düzenlenmesini istedi.

Kamu Deneticiliği’nden Memur-Sen’e Ziyaret
4 Haziran 2013

Kamu Denetçiliği Kurumu  Baş denetçisi (Ombudsman)  Mehmet Nihat Ömeroğlu ve kamu denet-
çisi Muhittin Mıhçak , Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu’ya nezaket ziyaretinde bulundu.

Genel Başkan Gündoğdu’ya Kadro Teşekkürü
11 Temmuz 2013

Başbakanlık Devlet Arşivleri’nde görev yapan sözleşmeli  çalışanlar, Memur-Sen Genel Başkanı Ah-
met Gündoğdu’yu ziyaret ederek kadroya alınmalarındaki emekleri için teşekkür ettiler.

Orman Genel Müdürlüğü Çalışanlarından Memur-Sen’e Teşekkür Ziyareti
19 Ağustos 2013

Orman Genel Müdürlüğü çalışanları, 2014-2015 yıllarını kapsayan ve geçtiğimiz günlerde imzalanan 
toplu sözleşme anlaşmasındaki kazanımlardan dolayı Memur-Sen’e teşekkür ziyaretinde bulundu.

Memur-Sen Genel Başkan Vekili ve Toç Bir-Sen Genel Başkanı Günay Kaya, ziyaret sırasında yaptığı 
konuşmada, toplu sözleşme metninin Resmi Gazete’de yayımlanmasına rağmen bazı kesimlerin 
talihsiz bir biçimde aleyhte söylemlerine devam ettiğini söyledi.

Memur-Sen’den Türk-İş Başkanı Atalay’a ‘Hayırlı Olsun’ Ziyareti
23 Eylül 2013

Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, TÜRK-İŞ Genel Başkanlığı görevini devralan Ergün 
Atalay’ı makamında ziyaret etti. Genel Başkan Gündoğdu, Türk-İş Genel Başkanı Atalay’a  yeni gö-
revinde başarılar diledi.

Gündoğdu: Öğretmen Açığı Eğitimde İşleri Zorlaştırıyor
25 Ekim 2013

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı ile bir 
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araya geldi. Genel Başkan Vekili Ahmet Özer, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Orhan Erdem ve Müste-
şar Yusuf Tekin’in de bulunduğu görüşmede, eğitim gündemine ilişkin bazı başlıklar konuşuldu ve 
sorunlar masaya yatırıldı.

Gümüşhane Valisi Mayda’dan Gündoğdu’ya Ziyaret
14 Aralık 2013

Gümüşhane Valisi Dr. Yusuf Mayda, Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu'yu makamında 
ziyaret etti. 

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Genel Başkan Gündoğdu, kendisinin de bir Gümüş-
haneli olduğunu hatırlatarak şunları söyledi: “Bir Gümüşhaneli olarak, Gümüşhaneye yapmış oldu-
ğunuz hizmetlerden son derece memnunuz. Gümüşhane’mizin kalkınması daha da gelişmesi için 
çalışmalarınızda her zaman yanınızdayım” dedi.

EN-KAMU DER’den Genel Başkan Gündoğdu’ya Ziyaret
3 Aralık 2013

Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, toplumdaki engelliye bakışın değişmesi gerektiğini 
söyledi. Herkesin bir gün engelli olabileceğini kaydeden Gündoğdu, son dönemde yapılan düzenle-
melerin memnuniyet verici olmakla birlikte yeterli seviyede olmadığını kaydetti.

 

Filistinliler Ümmet Adına Mescid-i Aksa’nın Bekçileridir
13 Aralık 2013

Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, Filistin halkının, ümmet adına Mescid-İ Aksa'nın bek-
çiliğini yaptığını söyledi. Gündoğdu, Filistin, Kudüs ve Mescid-i Aksa'da İsrail tarafından yapılan 
zulme sessiz kalınamayacağının altını çizdi.

1948 Filistin İslami Hareketi Başkan Yardımcısı Kemal Hatip, Mirasımız Derneği Yönetim Kurulu Baş-
kanı Muhammed Demirci ve  beraberindeki  heyet Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu’yu 
makamında ziyaret etti.

Gündoğdu Kudüs Muhafızı Şeyh Raed Salah’ı Kabul Etti
2 Ocak 2014

Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, Kudüs Muhafızı Şeyh Raed Salah'ı makamında ka-
bul etti. Genel Başkan Gündoğdu, kabulde Kudüs’ün İsrail tarafından değersizleştirilmesi, Mescid-i 
Aksa meselesinin önemine işaret etti.

Ziyaretler ve Kabuller
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Memur-Sen’i Sudan, Rusya ve Letonya Sendika Temsilcileri Ziyaret Etti
09 Ocak 2014

Memur-Sen’i, Sudan Enfermasyon, Kültür, Yayınevleri, Basın, Spor, Posta, İletişim ve Rehberlik Hiz-
metleri Çalışanları Sendikası Genel Başkanı Elsadig Kodi, Letonya Belediye ve Diğer Kamu Kurumla-
rı Çalışanları Sendikası Genel Başkanı Andrejs Jırgensons, Rusya Devlet İdareleri ve Diğer Kamu Ku-
rumları Çalışanları Sendikası Genel Başkanı Nikolay Vodyanov ziyaret etti. Ziyaretçileri Memur-Sen 
Genel Başkan Vekili Günay Kaya ağırladı.

Gündoğdu’dan Bakan Işık’a ‘Hayırlı Olsun’ Ziyareti
20 Ocak 2014

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

Memur-Sen’den İHH’ya Ziyaret
23 Ocak 2014

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

Memur-Sen’den Ulaştırma Bakanı’na ‘Hayırlı Olsun’ Ziyareti
27 Ocak 2014

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

Ekonomi Bakanı Zeybekci’ye Hayırlı Olsun Ziyareti
5 Şubat 2014

Memur-Sen Genel Başkanı Gündoğdu, Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yazgan ile birlikte kabine 
revizyonu sonrası Ekonomi Bakanı olan Nihat Zeybekci’yi makamında ziyaret etti. Genel Başkan 
Ahmet Gündoğdu, Bakan Nihat Zeybekçi’ye yeni görevinin hayırlı olmasını diledi.
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Gündoğdu’dan Bakan Güllüce’ye ‘Hayırlı Olsun’ Ziyareti
30 Ocak 2014

Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce'ye 'Hayırlı 
Olsun' ziyaretinde bulundu.

 

Genel Başkan Gündoğdu’dan Bakan Çavuşoğlu’na Ziyaret
6 Şubat 2014

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

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

Memur-Sen’den Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı’na Ziyaret
12 Şubat 2014

Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, Genel Başkan Yardımcısı ve Sağlık-Sen Genel Başka-
nı Metin Memiş ile birlikte  Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Doç. Dr. Ayşenur İslam'a 'Hayırlı olsun' 
ziyaretinde bulundu.

Bakan Güllüce’den Memur-Sen’e Ziyaret
26 Şubat 2014

Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce Memur-Sen  Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu'yu makamın-
da ziyaret ederek bir süre görüştü. Görüşmede Bakan Güllüce, demokrasilerde sivil toplum kuru-
luşlarının çok büyük öneminin bulunduğunu söyledi. Güllüce, Memur-Sen'in Türkiye'nin en büyük 
memur konfederasyonu olmasının yanı sıra güçlü bir sivil toplum kuruluşu olduğuna dikkat çekti.

Gündoğdu’dan Bakan Bozdağ’a Hayırlı Olsun Ziyareti
1 Nisan 2015

Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan’la be-
raber kısa bir süre önce Adalet Bakanlığı görevine getirilen Bekir Bozdağ’a 'Hayırlı Olsun' ziyaretin-
de bulundu.
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Memur-Sen’den Müsteşar Özçelik’e Ziyaret
18 Nisan 2014

Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu Gençlik ve Spor Bakanlığı Müsteşarı Faruk Özçelik’i 
makamında ziyaret ederek, yeni görevinde başarılar diledi.

Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, Gençlik ve Spor Bakanlığı Müsteşarlığı görevine ge-
tirilen Faruk Özçelik’i ziyaret etti. Ziyarette Başkan Gündoğdu’nun yanı sıra, Eğitim-Bir-Sen Genel 
Başkan Vekili Ahmet Özer ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Murat Bilgin de hazır bulun-
du.

Memur-Sen’den Aktay ve Gül’e Ziyaret
19 Nisan 2014

Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yar-
dımcısı Yasin Aktay ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Abdulhamit Gül’e 
hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi.

Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, AK Parti’de yeni görevine başlayan Dış İlişkilerden 
Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yasin Aktay’ı makamında ziyaret etti. Aktay, Memur-Sen’in eme-
ğin, ekmeğin, hakkın ve kardeşliğin mücadelesini verdiğini belirterek, bu mücadeleyi önemsedikle-
rini ifade etti.

 

Memur-Sen’den Bakan Kılıç’a Ziyaret
02 Mayıs 2014

Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç’a hayırlı 
olsun ziyareti gerçekleştirdi.

Gençlik ve Spor Bakanı Çağatay Kılıç’ı makamında Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, 
Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Murat Bil-
gin, Büro Memur-Sen Genel Teşkilat Sekreteri Murat Sipahi ve Genç Memur-Sen Genel Başkanı 
Eyüp Beyhan ziyaret etti.

Memur-Sen’den Türk-İş’e Taziye Ziyareti
20 Mayıs 2014

Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, Soma’da yaşanan facia sonrası Türk-İş Konfederasyo-
nu Genel Başkanı Ergün Atalay’a taziye ziyaretinde bulundu.
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Bakan Işık’tan Memur-Sen’e Ziyaret
10 Haziran 2014

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu makamın-
da ziyaret ederek bir süre görüştü. Görüşmede Bakan Işık, demokrasilerde sivil toplum kuruluşları-
nın yeri ve önemine dikkat çekti. Işık, Memur-Sen’in Türkiye’nin en büyük memur konfederasyonu 
olmasının yanı sıra güçlü bir sivil toplum kuruluşu olduğunu vurguladı.

Gündoğdu’dan Bakan Ala’ya Ziyaret
11 Haziran 2014

Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, İçişleri Bakanı Efkan Ala’ya hayırlı olsun ziyareti ger-
çekleştirdi.

Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, Efkan Ala’nın İçişleri Bakanı olmasından ötürü duy-
duğu memnuniyeti dile getirerek, ülke ve milletin menfaati için yapacağı çalışmalarda başarılar 
diledi.

Gündoğdu’dan İşler’e Ziyaret
17 Haziran 2014

Memur-Sen Konfederasyonu Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, Başbakan Yardımcısı Emrullah İşler'i 
makamında ziyaret etti. Ahmet Gündoğdu, İşler'e, ülke ve milletin menfaati için yapacağı çalışma-
larda başarılar diledi.

Dünya ve Türkiye gündeminin de değerlendirildiği görüşmeye Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı 
ve Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet Bayraktutar ve Diyanet-Sen Yönetimi eşlik etti.

 

Memur-Sen Heyeti Bakan Bozdağ ile Görüştü
17 Temmuz 2014

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı ve Enerji Bir-Sen genel Başkanı Hacı Bayram Tonbul, Plan ve 
Bütçe Komisyonu’nda Torba Yasa’ya eklenen “fazla mesai ücreti” konusundaki sıkıntıları Adalet 
Bakanı Bekir Bozdağ’a iletti.

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı ve Enerji Bir-Sen genel Başkanı Hacı Bayram Tonbul, Torba 
Yasa’da Adalet Bakanlığı çalışanlarını ilgilendiren “iş yoğunluğu fazla olan mahkemelerde görev 
yapan personelin yüzde 10’nu geçmemek üzere fazla mesai ücreti ödenir” kanun teklifinin içerik 
olarak sıkıntı oluşturduğunu dile getirdi. Tonbul, 45 bin personelin sadece yüzde 10’una fazla mesai 
ödenmesinin iş barışına zarar vereceğini Meclis Plan Bütçe Komisyonu’nda dile getirdiklerini, ancak 
bu kanunu komisyonda değiştiremediklerini sözlerine ekledi. 

Ziyaretler ve Kabuller
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Memur-Sen’den Dışişleri Bakan Yardımcısı Koru’ya Ziyaret
12 Ağustos 2014

Memur-Sen Yönetimi, Dışişleri Bakan Yardımcısı Naci Koru’yu makamında ziyaret etti.

Ziyarette Memur-Sen Genel Başkan Vekili Günay Kaya, Dışişleri Bakan Yardımcısı Naci Koru’ya Me-
mur-Sen tarafından başlatılan “Gazze’ye Vefa ve Şifa Kapısı Açıyoruz” yardım kampanyası hakkında 
bilgi verdi.

Yapılan görüşmede, Gazze’ye yardım kampanyası kapsamında, genel başkanların katılımıyla şifa, 
rehabilitasyon ve teknik ekibin gönderilmesi konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

AGD’den Memur-Sen’e Ziyaret
26 Ağustos 2014

Anadolu Gençlik Derneği Genel Başkanı Salih Turhan  ve Yönetim Kurulu Memur-Sen Genel Başka-
nını makamında ziyaret etti.

 

Memur-Sen’den Atalay ve Çalık’a ziyaret
05 Eylül 2014

Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, Genel Başkan Vekili Günay Kaya ve Genel Başkan 
Yardımcısı Mehmet Emin Esen, AK Partiyi ziyaret etti.

Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu ve Memur-Sen heyeti, AK Parti Genel Başkan Yardım-
cısı ve Parti Sözcüsü Beşir Atalay ile Halkla İlişkiler Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık’ı makamın-
da ziyaret ederek, yeni görevlerinde başarı dileklerinde bulundu.

Memur-Sen’den Bostancı’ya Ziyaret
08 Eylül 2014

Memur-Sen Genel Merkez yönetimi, AK Parti Grup Başkan Vekili Naci Bostancı’yı Türkiye Büyük 
Millet Meclisi’ndeki makamında ziyaret etti.

Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, Memur-Sen Genel Başkan Vekili Günay Kaya ve Me-
mur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Metin Memiş, AK Parti Grup Başkanvekilliği görevine gelen Naci 
Bostancı’yı TBMM’de ziyaret ederek, hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

Ziyaretler ve Kabuller
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AB-KİK Heyeti Bozkır’ı Ziyaret Etti
09 Eylül 2014

Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu ve Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi (KİK) AB Ba-
kanı ve Başmüzakereci Bozkır’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu ve Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi Avrupa Birliği 
Bakanı ve Başmüzakereci Volkan Bozkır’a hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi. Türkiye-AB Karma 
İstişare Komitesi (KİK) heyetini kabul eden Bozkır, AB sürecini nasıl yöneteceğini ve gücünün ne 
kadar olduğu konusunda kafasında soru işaretleri olduğunu belirterek, “Sizin gelişinizle birlikte hiç-
bir soru işareti kalmadı. Bu güçle biz AB’ye çok yaklaşacağımız gibi Türkiye’nin bütün hedeflerini 
gerçekleştirecek kendimizde bir enerjiyi bulacağız” diye konuştu.

Gündoğdu, Bakan Canikli ile Görüştü
16 Eylül 2014

Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, Gümrük ve Ticaret Bakanı Nurettin Canikli’yi ziyaret 
ederek, hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı görevini devir alan Ba-
kan Nurettin Canikli’ye hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarete Büro Memur-Sen Genel Başkanı 
Uğur Ünalan ve Büro Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Kutbettin Aydın da eşlik etti.

Memur-Sen’den Bakan Yılmaz’a Ziyaret
09 Eylül 2014

Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu ve Büro Memur-Sen Genel Başkanı Uğur Ünalan, Kal-
kınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ı ziyaret etti.

Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ı makamında ziyaret eden Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gün-
doğdu ve Büro Memur-Sen Genel Başkanı Uğur Ünalan, burada bir süre sohbet etti. Ziyarette, Tür-
kiye ve Dünya gündemi değerlendirildi.



483

Ziyaretler ve Kabuller

Talepler Bakan Yıldız’a İletildi
07 Ocak 2015

Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı ve Enerji-Bir-
Sen Genel Başkanı Hacı Bayram Tonbul ile birlikte Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ı 
ziyaret etti.

Memur-Sen heyeti, Bakan Yıldız’ı makamında ziyaret ederek, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve 
bağlı kurum, kuruluşlarda çalışan personelin sorunlarını ileterek, çözüm önerilerini paylaştı.

Memur-Sen Heyeti Bakan Elvan’ı Ziyaret Etti
08 Ocak 2015

Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, Birlik Haber-Sen Genel Başkanı Gürbüz İnalte-
kin, Bayındır Memur-Sen Genel Başkanı Soner Can Tufanoğlu ve Ulaştırma Memur-Sen Ge-
nel Başkanı Can Cankesen, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Lütfi Elvan’ı ziyaret etti.                                                                                     
Memur-Sen heyeti, Ulaştırma Bakanı Elvan’ı makamında ziyaret ederek, Bakanlık, bakanlığa bağlı 
kurum ve kuruluşlarda çalışan personelin sorunlarını ileterek, çözüm önerilerini paylaştı.

Talepler Bakan Çelik’e İletildi
20 Ocak 2015

Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu ve Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’i makamında ziyaret etti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı’nda gerçekleşen görüşmede kamu görevlilerinin mali, sosyal, özlük haklarının geliştiril-
mesi konularında Memur-Sen'in talepleri ele alındı.

Memur-Sen’den Haşimi ve Özkaya’ya Ziyaret
23 Ocak 2015

Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu ve Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Mehmet 
Emin Esen, Basın, Yayın ve Enformasyon Genel Müdürü Cemalettin Haşimi ve HSYK Üyesi Muhar-
rem Özkaya’yı ziyaret etti.
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Gündoğdu’dan, Sendikalarımıza Hayırlı Olsun Ziyareti
24 Ocak 2015

Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı ve Sağlık-Sen 
Genel Başkanı Metin Memiş, Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı ve Diyanet-Sen Genel Başkanı 
Mehmet Bayraktutar, Memur-Sen Genel Başkan Yardımcıları Mehmet Emin Esen ve Ekrem Yavuz, 
Ulaştırma Memur-Sen Genel Başkanı Can Cankesen yapılan kongreler sonucunda göreve başlayan 
Memur-Sen’e bağlı sendikalar Büro Memur-Sen, Toç-Bir-Sen, Enerji Bir-Sen ve Bayındır Memur-Sen 
yönetimlerine hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi.

  

Memur-Sen’den Göka’ya Hayırlı Olsun Ziyareti
28 Ocak 2015

Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu ve Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Mehmet 
Emin Esen TRT Genel Müdürü Şenol Göka’yı ziyaret etti.

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) Genel Müdürü görevine gelen Şenol Göka’yı ziyaret eden 
Memur-Sen Genel Başkanı Gündoğdu ve Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Esen hayırlı olsun 
dileklerini iletti.

Ziyaretler ve Kabuller
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Yeni Anayasa, Sivilleşme, Demokratikleşme ve  
Çözüm Sürecine Katkılarımız

Bildiriler
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Memur-Sen Başkanlar Kurulu Sonuç Bildirisi:  
Özgürlüklerin Önündeki Engeller Kaldırılmalıdır
26 Temmuz 2011

Memur-Sen 4. Dönem 1. İl Temsilcileri Toplantısı Van/Gevaş DSİ Eğitim ve Dinlenme Tesisleri’nde 
yapıldı. Toplantı sonrası yayınlanan sonuç bildirisinde, örgütlenme ve ifade özgürlüğünün önündeki 
engellerin kaldırılması talebi çıktı.

Toplantı sonrası hazırlanan 39 maddelik Sonuç Bildirisi, Memur-Sen Genel Sekreteri Günay Kaya ta-
rafından okundu. Kaya, İl Temsilcileri Toplantısı’nda, Demokratikleşme, Yeni Anayasa, Toplu Sözleş-
me Düzeni ve Toplu Sözleşme talepleri başta olmak üzere güncel konularla ilgili kapsamlı çalışma 
ve değerlendirmelerde bulunulduğunu söyledi.

Demokrasi ve insan haklarını güçlendirmek için örgütlenme ve ifade özgürlüğünün önündeki engel-
lerin kaldırılmasının istendiği sonuç bildirisinde, özgürlük alanını genişletmek ve vesayet sistemine 
son vermek için vesayetin taşıyıcısı ve koruyucusu konumundaki HSYK, MGK, RTÜK, YÖK ve YAŞ’ın 
Anayasal kurum olmaktan çıkarılması gerektiği belirtildi.

Kardeşlikte ısrarlı demokratikleşmede kararlı bir Türkiye var etmek için, demokrasi yolunda atılan 
adımların hızlandırması gerektiğinin vurgulandığı açıklamada, vatandaşlık kavramının, bütün kim-
likleri, bütün renkleri kapsayacak şekilde Türkiye Vatandaşlığı adıyla yeniden tanımlanması istendi.

Demokratikleşmenin, bir bölgenin, sınıfın ya da etnik yapının taleplerini karşılamak üzere değil, 
bütün ülkenin ve bütün vatandaşlarımızın iradesini hayata geçirmek için gerçekleştirilmesi gerekti-
ğinin vurgulandığı Memur-Sen İl Temsilcileri Sonuç Bildirisi’nde, hak ve özgürlüklerin genişletilmesi, 
demokratikleşme sürecinin önündeki engellerin kaldırılması için Yeni Anayasa sürecinin herhangi 
bir kesintiye uğratılmaksızın devam ettirilmesi ve ivedilikle tamamlanma gerektiği vurgulandı.

Etnik ve ırk temelli sözde özerklik ilanlarının, masum ve makul kabul edilemeyeceğinin dile getiril-
diği sonuç bildirisinde, “Türkiye’nin demokratikleşmesini ve özgürleşmesini sağlayacak olan, insan 
onurunu esas alan temel hak ve özgürlükler katalogunun genişletilmesidir. Temel hak ve özgür-
lükler konusunda yaşanan sorunları, herhangi bir etnik gurubun ismi verilerek ifade etmek yerine 
ülkede yaşayan bütün bireyleri kapsayacak şekilde ‘insan hakları sorunu’ olarak ifade edilmeli ve bu 
başlık adı altında çözüme kavuşturulmalıdır.” ifadelerine yer verildi.

Terörle Mücadele Yasası’ndan temel hak ve özgürlükleri sınırlayan düzenlemelerin ayıklanmasının 
istendiği bildiride, tutukluluk ve gözaltı sürelerinin kısaltılması, işkenceye sıfır tolerans ilkesiyle tesis 
edilmeye çalışılan özgürlük ortamının devam ettirilmesi istendi. Terör ve şiddetin, hak arayışı olarak 
gösterilemeyeceği ve meşru kabul edilemeyeceğinin ifade edildiği Memur-Sen bildirisinde, terör ve 
şiddeti sona erdirmek için, demokratik açılım sürecinin hızlı ve kararlı bir şekilde devam ettirilmesi 
çağrısında bulunuldu.

Toplu Sözleşmenin ikincil mevzuatının bir an önce yürürlüğe konularak 2011 toplu sözleşme süre-
cinin başlatılması çağrısında bulunulan sonuç bildirisinde, kamu görevlilerinin birikimlerini siyasete 
yansıtmasını engelleyen siyaset yasağının kaldırılması ve 2 buçuk milyon kamu görevlisinin biriki-
minin siyaset kurumuna kazandırılması gerektiği kaydedildi.
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4/B statüsünde istihdam edilen kamu görevlilerinin Memur-Sen’in ısrarlı talebiyle kadroya alındığı-
nın hatırlatıldığı açıklamada, “Halen 4/B statüsünde personel istihdamı yapılmasını doğru bulmu-
yoruz. Bu çerçevede, 4/B’li personel istihdamı durdurulmalı, başta TRT, il özel idareleri, belediyeler 
ile Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünde görev yapanlar olmak üzere sözleşmeli personelin tamamı 
kadroya geçirilmelidir. 4/C statüsünde istihdam edilen kamu görevlileri, eş ve çocuk yardımından 
yararlandırılmalı ve kadroya geçirilmelidir” denildi.

Sonuç Bildirisi’nde ayrıca aday memurlar ile Türk Silahlı Kuvvetleri ve emniyet hizmetlerinde görev 
yapan sivil memurların sendikalı olma hakkına kavuşturularak örgütlenmedeki kısıtlılık ve sınırlı-
lıkların kaldırılması talep edildi. Sonuç bildirisinde ayrıca, temel hak ve özgürlüklere ilişkin düzen-
lemelerin, AB üyelik sürecinin gereği olarak değil vatandaşları bunu çoktan hak ettiği için hayata 
geçirmesi istendi.

Bu kapsamda Kur’an eğitimine yaş sınırlaması ilkelliğine son verilmesi, 18. Milli Eğitim Şurası karar-
ları arasında yer verilen milli güvenlik dersinin branş öğretmenlerince okutulması kararının hayata 
geçirilmesi, Avrupa Sosyal Şartı’nın örgütlenme ve toplu pazarlık hakkını düzenleyen 5. ve 6.  mad-
delerine konulan çekincelerin kaldırılması taleplerine de yer verildi.

Askeri Yüksek Mahkemelerin kaldırılarak, çift başlı yargı garabetine son verilmesinin de istendiği 
sonuç bildirisinde, Genel Kurmay Başkanlığı’nın, Milli Savunma Bakanlığı’na bağlanması, HSYK, YAŞ 
ve Cumhurbaşkanının tek başına yaptığı işlemler dahil bütün idari işlemlere yargı yolunun açılması, 
demokratik parlamenter rejime karşı olan eylemler ve bunların sahipleri en ağır şekilde cezalandı-
rılması, yargıya intikal etmiş Balyoz, Islak imza ve benzeri davaların kararlılıkla sürdürülerek sonuç-
landırılması istendi.

Antidemokratik süreç eseri 82 Anayasası başta olmak üzere anti demokratik mevzuat; sivil, demok-
ratik, özgürlükçü ve insanı merkeze alan yeni bir anayasayla tamamen ortadan kaldırılması talebinin 
dle getirildiği Memur-Sen İl Temsilcileri Sonuç Bildirisi’nde, medya kuruluşlarının da, terör olayları 
karşısında toplumsal mutabakatı sağlayıcı yayınlar yapması çağrısında bulunuldu. Kadın-erkek eşit-
liği yanında kadınlar arasındaki eşitliğin de sağlanmasının önemine dikkat çekilen sonuç bildirisin-
de, bu kapsamda, başörtülü kadınların, siyaset, çalışma ve eğitim başta olmak üzere hayatın her 
alanında yer alması gerektiği vurgulandı.

Çözüm Süreci Yeni Anayasa Yapımını Engellememelidir
29 Nisan 2013

Memur-Sen Konfederasyonu Genişletilmiş Başkanlar Kurulu toplantısı sonuç bildirgesinde hüküme-
tin yürüttüğü Çözüm Süreci ve Yeni Anayasa’nın birlikte yürütülmesi çağrısı yer aldı. Memur-Sen 
Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu tarafından açıklanan 22 maddelik sonuç bildirgesinde çözüm sü-
reci, yeni anayasa, kılık kıyafet özgürlüğü, kamu personel danışma kurulu gündemindeki konular, 1 
Mayıs emek ve dayanışma günü ile 2013 yılı toplu sözleşme konularının değerlendirildiği genişletil-
miş başkanlar kurulunda, başta yakın coğrafya olmak üzere dünyadaki son gelişmeler ve sorunlar 
ele alındı. Söz konusu konularla ilgili çözüm önerileri ve tekliflerinin oluşturulduğu toplantıda şu 
kararlar alınmıştır;

Bildiriler
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ÇÖZÜM SÜRECİ
1- Türkiye 30 yıldır yaşadığı terör sorunundan yerli bir dille ve milli birlikle kurutulacak tarihi ve kül-
türel birikime sahiptir. Sorunun bitmesi noktasında dünya görüşleri, ideolojileri ve hedefleri farklı 
toplum kesimlerinin ortak iradesi fazlasıyla mevcuttur.

2- Konfederasyonumuz çözüm sürecini ve bu süreç kapsamında Genel Başkanımız Ahmet GÜN-
DOĞDU’nun da dâhil olduğu akil insanlar grubunun çabalarını kararlılıkla desteklemektedir. Çözüm 
sürecindeki kırmızı çizgilerimiz şehit yakınları ve gazileri incitmemek, vatanın ve milletin bölünmez 
bütünlüğüdür.

3- Çözüm sürecinin milletimizin beklentisi doğrultusunda sonuçlanması halinde Türkiye sadece te-
rör sorunundan kurutulmayacak terörü besleyen bataklık kuruyacak ve terörle mücadeleye harca-
nan kaynak ve enerji Türkiye’nin büyümesi ve refahına aktarılacaktır. Böylece Türkiye bölgesinde 
lider ve küresel aktör olarak dünya demokrasi ve ekonomi süper liginde hak ettiği sıraya yüksele-
cektir.

4- Çözüm sürecini destekleyenlerin yanında bu süreci içerde ve dışarıda akamete uğratmak ve sa-
bote etmek isteyenler olacaktır. Bu çerçevede çözüm sürecini destekleyen kişi, kuruluş, aydınlarımız 
ve aziz milletimiz sabırlı ve sağduyulu tavrını sürdürmelidir.

YENİ ANAYASA:
5- Anayasa Uzlaşma Komisyonu’nun, 2012 Aralık ayı sonuna kadar yeni anayasa taslağını tamam-
lamamasını millet tarafından verilen görevi yerine getirilmemesi olarak görüyor ve bundan kaygı 
duyuyoruz.

6- Anayasa Uzlaşma Komisyonu’nda üyesi bulunan siyasi partilerin liderleri anayasaların bir muta-
bakat metni olduğu gerçeğinden hareketle bir araya gelmeli ve sürecin hızlanması noktasında ortak 
irade beyanında bulunmalıdır.

7- Çözüm süreci yeni anayasa için, yeni anayasa da çözüm süreci için bekletici sorun olarak görül-
memelidir. Bu çerçevede yeni anayasa taslağı TBMM tatile girmeden Meclis gündemine alınmalıdır.

8- Yeni anayasa yapım sürecinin hızlanması amacıyla medya, parlamento dışı siyasi partiler ile 
STK’lar; parlamentoda grubu bulunan siyasi partiler, hükümet ve TBMM üzerinde baskı oluşturma-
lıdır.

9- Türkiye, milleti ve devletiyle insan onuruna dayanan, vesayete ve darbelere kapıları kapatan, 
özgürlükçü, sivil, demokratik sosyal hukuk devletini gerçek anlamıyla hayata geçiren, bireyi devlet 
karşısında güçlü kılan, kamu görevlilerine siyaset ve grev haklarını kazandıran, din ve vicdan özgür-
lüğünü, düşünce ve kanaat hürriyetini, insanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışıyla dizayn eden yeni bir 
anayasa yapmalıdır.

KILIK KIYAFET ÖZGÜRLÜĞÜ
10- Genişletilmiş başkanlar kurulumuz, kamuda kılık kıyafet özgürlüğü için 18 Mart’ta başlatmış 
olduğumuz sivil itaatsizlik eylemine destek vermiş, eylemin ısrarla sürdürülmesi kararını almıştır.

11- Hükümetin, anayasal ve yasal dayanaktan yoksun 82 model kılık kıyafet yönetmeliğini hala yü-
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rürlükte tutmasını haklı gösterecek bir gerekçesi bulunmamaktadır. Yönetmelik milletimizin beklen-
tisi ve medeniyet değerlerimiz çerçevesinde kılık kıyafet özgürlüğünü temin edecek şekilde değiş-
tirmelidir.

12- 2015 yılı sonuna kadar Türkiye üç seçim süreci geçirecektir. Ancak, hala kadınların seçilme hak-
kını sınırlayan yasaklar mevcuttur. Bu seçim süreçleri başlamadan kadınların seçilme hakkını sınırla-
yan bütün yasaklar kaldırılmalı ve zihinlerden silinmelidir.

KAMU GÖREVLİLERİNİN BEKLENTİLERİ
13- Kamu Personel Danışma Kurulu’nda üzerinde uzlaşmaya varılan ve aralarında 2005 yılından 
sonra göreve başlayanlara bir derece verilmesi, disiplin cezalarının affı, yardımcı hizmetli sınıfında-
kilere ek gösterge verilmesi ile aday memurların disiplin işlemlerinin yeniden düzenlenmesi konula-
rının da yer aldığı ancak hükümetin halen yerine getirmediği kamu görevlilerinin talep ve beklenti-
lerini içeren 14 madde bir an önce hayata geçirilmelidir.

14- 4/B ve 4/C’lier başta olmak üzere kamuda görev yapan sözleşmeli ve geçici personelin kadroya 
alınması süreci bir an önce tamamlanmalıdır.

15- Medyada kamu personel sisteminde kapsamlı değişiklik çalışmaları yapıldığına ilişkin haberler 
yer almaktadır. Türkiye’nin en büyük memur konfederasyonu olarak bizim dışımızda gerçekleştirilen 
ve fikir belirtmediğimiz herhangi bir çalışmayı kabul etmeyeceğimizi belirtmek isteriz. Bu çerçeve-
de kamu görevlilerinin kazanılmış haklarını yok sayan ve mevcut düzenlerinin bütünüyle değişmesi 
sonucunu getirecek rotasyon düzenleme ve uygulamasına hiçbir şekilde izin vermeyiz.

16- Kamu hizmetinin bütün vatandaşlara eşit şekilde sunulması ve personelin dengeli dağılımı için 
yapılması gereken; istihdamda zorluk çekilen bölgelerde görev yapan personele mali, sosyal ve 
özlük hakları yönüyle teşvik uygulamalarının hayata geçirilmesidir.

1 MAYIS EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ
17- 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü işçi ve memur konfederasyonları olarak birlikte kutlamayı 
önemsemiştik. Ancak, ilk olarak KAMU-SEN ve KESK arasındaki bildiri krizi, ardından da DİSK ve 
KESK’in dayanışma kavramıyla örtüşmeyen bencil tutumları nedeniyle ortak kutlama imkânı orta-
dan kalkmıştır.

18- Başkanlar Kurulumuz 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü “hak, emek, barış ve kardeşlik için 
Çanakkale’deyiz” temasıyla Çanakkale’de kutlamaya karar vermiştir.  Bu çerçevede Konfederasyo-
numuz 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü Çanakkale ruhunu merkeze alarak birlik ve beraberlik 
içerisinde ve bayram havasında kutlayacaktır.

2013 YILI TOPLU SÖZLEŞME GÜNDEMİ
19- Genişletilmiş Başkanlar Kurulumuzda, 2014-2015 yıllarında kamu görevlilerinin yararlanacağı 
mali ve sosyal hakları belirlemek üzere 2013 Ağustos ayında gerçekleştirilecek Toplu Sözleşme gö-
rüşmelerinde masaya getirilecek teklifler genel hatlarıyla değerlendirilmiş ve kamu işvereninin bu 
görüşmelerde uzlaşma ve toplu sözleşme imzalama eğilimi ile masaya gelmesi gerektiği ifade edil-
miştir.  

Bildiriler
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20- Memur-Sen ve bağlı sendikaları 2013 yılı toplu sözleşme masasına getirecekleri teklifleri teşki-
latın ve üyelerin talep ve beklentileri doğrultusunda hazırlayacaktır. Bu amaçla teşkilatımız, üyeleri-
miz ve kamu görevlilerinin talep ve teklifleri alınacaktır.

DÜNYA GÜNDEMİ
21- Arakan’da dayanılmaz hale gelen Müslümanlara yönelik katliamlar insanlık ailesinin ortak utan-
cıdır. Arakan, Filistin, Irak ve Suriye başta olmak üzere mazlumlara yönelik katliamlara son verilmesi 
için uluslar arası kamuoyu bir an önce harekete geçmelidir.

22- İsrail’in geç de olsa hatasını anlayıp Türk milletinden özür dilemesi ve Mavi Marmara’da katletti-
ği vatandaşlarımıza tazminat ödemeyi kabul etmesi olumlu bir gelişmedir. Ancak, Gazze’ye yönelik 
uygulanan ablukanın hala devam ettiği unutulmamalı ve bu tecridin de bir an önce son bulması için 
uluslar arası toplum harekete geçirilmelidir.

Memur-Sen Konfederasyonu 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Bildirisi
30 Nisan 2013

Memur-Sen Konfederasyonu, “Hak, emek, barış ve kardeşlik yolunda Çanakkale’deyiz” temasıyla 1 
Mayıs’ta Çanakkale Kordon Meydanı’nda coşkuyla ve bayram  havasında kutlayacaktır. Kutlamada 
milletimiz ve kamuoyuyla paylaşılacak olan sonuç bildirgesi şöyledir:

Biz, bu ülkenin kamu görevlileri olarak; iş güvencemizin korunmasını, saygın iş ve insan onuruna ya-
kışır bir ücret anlayışının hakim olmasını, taşeronlaşmanın son bulmasını, bütün kamu görevlilerinin 
kadrolu olmasını, insanlık dışı bütün çalışma şartlarının ortadan kaldırılmasını istiyoruz.

Biz, sendikal örgütlenmenin önündeki engel ve yasakların kaldırılmasını, grev ve siyaset hakkının 
kamu görevlilerince de kullanılmasını istiyoruz.

Biz, bu ülkenin kadın çalışanları olarak; inancımızın gereği kıyafetlerle kamu hizmeti sunmak, erkek 
kamu görevlileriyle eşit fırsatlara sahip olmak, çocuklarımızın bakımında destek olacak sosyal hak 
ve güvenceler istiyoruz.

Biz, bu ülkenin genç kamu çalışanları olarak; donanımımızın arttırılmasını sağlayacak eğitim fır-
satlarından yararlanmak, aile bütünlüğümüzü korumak, yönetim görevlerine ve kariyer mesleklere 
atanmada pozitif ayrımcılık bekliyoruz.

Biz, bu ülkenin engelli çalışanları olarak; daha iyi çalışma şartlarına sahip olmak, daha iyi hizmet 
üretmemizi sağlayacak şekilde mevcut engellerin kaldırılmasını, üst düzey görevlere atanmada eşit 
adaylar konumunda olmak istiyoruz.

Biz,  bu ülkeye ve insanlarına yıllarca hizmet vermiş emekliler olarak; emekli maaşlarımızın yükseltil-
mesini, eş ve çocuk yardımından yararlanmayı, ülkenin geleceğine katkı sunan tecrübeli kitle olarak 
bize saygı duyulmasını istiyoruz.

Biz, bu ülkenin işsizleri olarak; evimize aş, çocuklarımıza gelecek sağlayacak iş istiyoruz. Bunun için, 
devlet istihdamda öncülük yapmasını, istihdam dostu yatırımlar yapmasını bekliyoruz.
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Biz, bu ülkenin çocukları olarak; kamu görevlisinden, işçisine, devlet kurumlarından sivil topluma 
kadar her kesimin ve bütün herkesin biz çocuklara, özgür, sivil, demokratik, sosyal hukuk devletini 
gerçek anlamıyla hayata geçirmiş, kardeşliği, birliği, huzuru, refahı sağlamış bölgesinde lider, dünya 
ölçeğinde küresel aktör bir Türkiye’yi bize emanet etmelerini istiyoruz.

Biz, bu ülkenin vatandaşları olarak; ülkemizde kardeşlik ikliminin hakim olmasını, terörün son bul-
masını, medeniyet değerlerimizin yaşanır olmasını, kimsenin öteki olmamasını, inancımıza saygı 
duyulmasını, düşüncelerimize tahammül edilmesini, kadın ve erkeğin eşit fırsatlara sahip olması-
nı, çocuğuyla, genciyle, yaşlısıyla vatanın ve milletin bölünmezliği konusunda ortak iradeye sahip 
olunmasını, bütün bunları hayata geçirecek Yeni Anayasanın bir an önce yürürlüğe konulmasını 
istiyoruz.

Biz, dünya insanlık ailesinin fertleri olarak; dünyada kanın durmasını, dünya nimetlerinin insanlık 
ailesi tarafından hakça paylaşılmasını, savaşların son bulmasını, emperyalist sömürülerin bitirilme-
sini, herkesin birbirine saygı duyduğu, Yaradan’dan ötürü yaratılanların hoş görüldüğü bir dünya 
istiyoruz.  

Bu duygu ve düşüncelerle, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü kutluyoruz.

Mazlum Halkların Yaşadığı Zulmün Durması İçin Üç Dilde Bildiri
24 Ağustos 2013

MAZLUM MISIR HALKI İLE DAYANIŞMA PLATFORMU

“MISIR İÇİN DİRENİŞ, İNSANLIK İÇİN DİRİLİŞ” MİTİNGİ ORTAK BİLDİRİSİ

MISIR’DA İNSANLIK KATLEDİLİYOR!KATLİAMLARI PROTESTO EDİYORUZ

Mısır’da serbest bir seçimle iş başına gelmiş ilk sivil cumhurbaşkanı Mursi’nin darbe ile indirilip 
tutuklanması üzerine, milyonlarca Mısır vatandaşın meşru protesto gösterilerine başlamıştır. Bu ba-
rışçıl gösterilere darbe yönetimi tarafından hukuk ve insanlık dışı yöntemlerle müdahale edilerek 
binlerce masum insanın katledilmesi 21. Yüzyılın en büyük ayıplarından biri olarak tarihe geçmiştir. 
Mısır’daki katliam sadece Mısır’lı cunta yönetiminin değil, buna destek veren bütün zalimlerin alnın-
da bir kara lekedir artık.

Mazlum ve masum insanların hukuki, meşru ve barışçıl taleplerine silahlarla, baskılarla, zindanlarla 
cevap veren bir yönetim, demokrasiyi ayaklar altına almasının da ötesinde büyük bir insanlık suçu 
işliyor.

Firavun’lar çağının binlerce yıl önce kapandığını düşünenler yanılıyor. Mısır’da çağdaş firavunlar 
kendi insanına her türlü zulmü uyguluyor. Çocuk, kadın, yaşlı, masum demeden insanları katlediyor. 
Canlı yayında keskin nişancıların insanları sırtlarından vurduğunu, tankların genç bedenleri ezdiğini, 
çocuklu kadınların yerlerde sürüklendiğini, bebeklerin katledildiğini, meydanların ateşe verildiğini, 
camilerin kuşatıldığını izliyoruz. İçimiz yanıyor, canımız acıyor, öfkemiz kabarıyor.

Bütün bu insanlık dışı felaketin sorumluları, Mısır’daki gayrımeşru cunta yönetimi olduğu kadar, 
buna sessiz kalan küresel güçler ve onların bölgedeki işbirlikçileridir. Başta Birleşmiş Milletler, ABD, 

Bildiriler
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Avrupa Birliği, İsrail ve diğer uluslararası kuruluşlar olmak üzere,  bölge ülkelerin darbeye destek 
yönetimlerinin bu tutumunu nefretle kınıyoruz.

20. Yüzyılda “uygar dünya” masalları ile insanlığı kandıranların bu yalanı bir daha tekrar etmeleri 
artık mümkün değildir. Hepimiz iyi biliyoruz ki, bu zifiri karanlığın içinde bütün bir insanlık ıstıraplar 
içinde haykırmaktadır.

İnanıyoruz ki, tarih Mısır’daki zulmü; hakikatin, hukukun, insanlığın galiplerine yazdıracak ve aklı 
tutulmuşlar utançla okuyacaklardır.

Zulüm, baskı ve ıstırap sadece Mısır’la sınırlı değildir. Mısır’ın yanı sıra Suriye’de, Arakan’da, Irak’ta, 
Fillistin’de ve İslam coğrafyasının başka bölgelerinde katliamlar, baskılar, zulümler ve onların sonu-
cu sürgünler ve zorunlu göçler devam etmektedir. Bütün bu sıkıntılı süreç yeryüzünde sömürüden, 
talandan, savaştan beslenen emperyalist kadrolar tarafından işletilmektedir.

Bugün, burada mazlum Mısır Halkı ile Dayanışma Platformu olarak, yaşanan bu insanlık dışı vah-
şetlere tepkimizi ortaya koymak için bir araya geldik. Buradan bütün bir insanlığa şu mesajı ileti-
yoruz: Mazlumların haklarını gasp edenler, canlarına kıyanlar, Mısır’ı karanlığa sürükleyenler asla 
başaramayacaklar. Her firavun kendi Musa’sını çağırır ve mutlaka bir gün tarih mazlumların hakkını 
teslim eder. Gerçekten kazanmak için önce haklı olmak gerekir. Biz haklıların, masumların mutlaka 
kazanacağına inanıyoruz.

Aynı şekilde Suriye’de, Irak’ta ya da dünyanın neresinde olursa olsun masum insanların telafisi ol-
mayan kayıplar yaşamasına ya da yaşamını yitirmesine sebep olan tüm kirli elleri ve ilişkileri lanet-
liyoruz.

Bu coğrafyadaki temel insan hakları, hürriyetleri ve aslında bağımsızlık mücadelesine karşı yapılan 
bu alçakça darbe ve ardından meydana gelen katliamlar vicdanlarda mahkûm edilmiştir. Bundan 
sonra Uluslararası Kuruluşlara, İslam Ülkelerine ve vicdan sahiplerine düşen görev Mısır halkının bir 
an önce özgürleştirilmesi, insanlık katillerinin hukuk önüne çıkarılmasıdır.

Mazlum Mısır’daki cunta yönetimine bir kez daha sesleniyoruz: Bugün katlettiğiniz insanlar tarihi 
yeniden yazacak büyük bedelleri ödüyorlar, yarın insanlık sizden çok acı bir hesap soracaktır. Zul-
münüzü ne tarih affedecek, ne de Kudret sahibi Allah!

Mazlum Mısır Halkı ile Dayanışma Platformu olarak Mısır meydanlarında temel insan haklarının ve 
hürriyetlerinin mücadelesi verirken şehit düşerek hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yarala-
nanlara âcil şifalar diliyoruz. Allah onları yeryüzünün şerefli ve parlak yıldızları kıldı, biz de onları 
asla unutmayacağız!

SELAM OLSUN HAYATLARINI HÜR İRADELERİ VE ŞEREFLERİ İÇİN HİÇE SAYANLARA!SELAM OL-
SUN TEMEL İNSAN HAKLARI VE HÜRRİYETLERİ MÜCADELESİ VERENLERE!
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Memur-Sen 4 Dilde 1 Mayıs Bildirisi Yayınladı
29 Nisan 2013

1 Mayıs’ı Diyarbakır’da kutlama kararı alan Memur-Sen, 4 dilde emek, dayanışma, kardeşlik ve me-
deniyet buluşması bildirisi yayınladı. Türkçe, Kürtçe, Arapça ve İngilizce olarak yayınlanan 1 Mayıs 
bildirisinde medeniyet, dayanışma, emek ve kardeşlik vurgusu yapıldı.

Memur-Sen 1 Mayıs Emek, Dayanışma,  
Kardeşlik ve Medeniyet Buluşması Bildirisi
DİYARBAKIR-2014

Türkiye’nin en büyük sivil toplum hareketi Memur-Sen ailesi olarak;

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Bayramı’nı, kardeşliğimizin pekişmesi, çözüm sürecinin milletimizin 
iradesi doğrultusunda sonuçlanması ve kadim medeniyetimizin yeniden inşası için “Emek, Dayanış-
ma, Kardeşlik ve Medeniyet Buluşması” temasıyla Diyarbakır’da kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz.

“İnsanı yaşat ki devlet yaşasın” anlayışıyla; temel hak ve özgürlükleri, hukukun üstünlüğünü, ka-
tılımcı demokrasiyi ve insan onurunu esas alan, emeği değerli kılan, hiç kimseyi ötekileştirmeyen 
demokratik sosyal hukuk devletini önemsiyoruz.

Birlik ve beraberliğimizi; farklılıklarımızı ortak zenginliğimiz kabul ederek özgür birey ve eşit vatan-
daşlık temelinde daha da kuvvetlendireceğiz.

Suriye’de, Mısır’da, Arakan’da, Filistin’de, Gazze’de, Doğu Türkistan’da, Orta Afrika’da yaşanan zu-
lümler bitene, zalim yönetimler devrilinceye kadar “mazlumlar için direniş, insanlık için diriliş” mü-
cadelemizi sürdüreceğiz.

Saygın iş, örgütlenme hakkı ve kıdem tazminatı konusundaki talepler karşılanarak modern kölelik 
olan taşeron işçiliğe son verilmesini talep ediyoruz. İş güvencesiz, esnek ve kuralsız çalışma uygu-
lamalarının çalışma hayatını kuşatmasına izin vermeyeceğimizi bir kez daha ifade ediyor, herkesi, 
“saygın iş” ilke ve uygulamalarını hakim kılmak noktasında kararlı olmaya davet ediyoruz.

Sendikal mücadelemizi; emeğin, alınterinin, ekmeğin daha değerli olduğu Türkiye vizyonuyla yü-
rütüyoruz. Ekmeğin hakça bölüşülmesini, emeğin hakkının verilmesini, kamu görevlilerine yönelik 
yasakların sona ermesini sendikal misyonumuz olarak görüyoruz. Bunun için;

  •    Ekonomideki büyümenin istihdama yansımasını ve işsizliğin önlenmesini istiyoruz.

  •    Asgari ücretin insan onuruna yaraşır bir düzeye çıkarılmasını istiyoruz.

  •    Kamu görevlilerine refah artışından pay verilmesini talep ediyoruz.

  •    Disiplin cezaları affedilsin diyoruz.

  •    2005’den sonra göreve başlayanlara, bir derece verilsin istiyoruz.  

  •    Öğretim elemanlarının ücretlerinin iyileştirilmesine mahsus akademik zammın yapılmasını istiyoruz.
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  •    4/C’li personelin kadroya geçirilmesini vazgeçilmez talebimiz olarak görüyoruz.

  •    Üniversite mezunu kamu işçilerinin memur kadrolarına geçirilmesini istiyoruz.

  •    Emekli ikramiyesinin hesaplanmasındaki 30 yıllık süre sınırlamasının kaldırılmasını talep ediyoruz.

  •    Ek ödemelerin tamamı emekli maaşına yansıtılmalı diyoruz.

  •    Bütün kamu görevlilerinin ek göstergeden yararlanmasını ve ek göstergelerin artırılmasını talep 
ediyoruz.

  •    Fazla çalışma ücreti ödenmesini ve fazla çalışma ücretinin artırılmasını istiyoruz.

  •    Kamu görevlilerinin grev ve siyaset hakkına sahip olmasını istiyoruz.

  •    Bütün çalışanların sendikal örgütlenme hakkına sahip olmasını istiyoruz.

  •    Darbelerin, muhtıraların, ara rejim dönemlerinin mevzuattaki kalıntılarının ve toplumsal hayat-
taki bütün izlerinin silinmesini istiyoruz.

Milletimizin, 17 Aralık küresel operasyonunda olduğu gibi vesayetin her türlüsünü tasfiye etmek 
konusundaki kararlılığını destekliyoruz. Özgürlükçü, katılımcı, sivil, demokratik, insan onuruna da-
yanan ve demokratik sosyal hukuk devletini var edecek Yeni Anayasa’nın, milletimizin vazgeçilmez 
talebi olduğunu bir kez daha hatırlatıyoruz.

Büyük Memur-Sen ailesi olarak; Büyük ve Yeni Türkiye hedefinde milletimizle birlikte yol almaktan, 
dünyada zulmün bitmesi adına mazluma destek olmaktan, zalime ve zulme karşı çıkmaktan, sömü-
rü düzenine direnmekten vazgeçmeyeceğimizin bilinmesini istiyoruz. Emperyalizm, kapitalizm ve 
siyonizmin dünyayı hapsetmek istediği kan, zulüm ve sömürü düzeninin “önce insan” ve “mutlaka 
insan onuru” diyenlerin elbirliğiyle yıkılacağına inanıyoruz.

 

Yeniden Büyük Türkiye Kongresi Sonuç Bildirgesi
29 Aralık 2013

Memur-Sen Konfederasyonu olarak; “Özgür”, “Demokratik”, “Müreffeh”, “Yeni ve Büyük Türkiye” 
hedeflerinin ortak akılla gerçekleştirilmesine katkı sunmak amacıyla 26-27 Aralık 2014 tarihinde 
Ankara’da düzenlediğimiz ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle ger-
çekleşen “Yeniden Büyük Türkiye Kongresi”, geniş katılım ve değerli bilim/düşünce insanlarının 
önemli katkılarıyla tamamlanmıştır.

Türkiye’nin gücünü, ekonomisini, eğitimini, hukuk ve adalet mekanizmalarını değiştirmesi gerekti-
ğinin vurgulandığı “Yeniden Büyük Türkiye Kongresi”nde aşağıda yer alan tespit, değerlendirme ve 
önerilerin sonuç bildirisi olarak yayınlanmasına karar verilmiştir. 

1 – Eğitimsizlik, dikkatsizlik, ihmal, yönetim ve denetim zaafı ile aşırı kar hırsından kaynaklanan iş 
kazaları ve meslek hastalıkları; iş sağlığı ve güvenliği kültürünün oluşması için kamu ve özel sektör, 
çalışanlar, işverenler ve sivil toplum kuruluşlarının işbirliği ile gerekli tedbirler alınarak önlenmelidir.

2 – Kayıt dışı çalış(tır)ma ve modern kölelik/taşeron uygulamalarına son verilmeli, herkese insan 
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onuruna yakışır iş ve ücret sağlanmalıdır.

3 – Türkiye, ekonomik büyüme, istihdam ve üretim arasındaki ilişkiyi doğru bir zeminde kurma-
lı, istihdam dostu yatırımlara ağırlık vererek üretime dayalı ekonomik büyümeyi benimsemelidir. 
Kamunun istihdamda öncü rol üstlenmesine katkı sağlayacak şekilde emekli maaşlarına yansıyan 
bordro kalemleri artırılmalı ve kamu görevlilerine emekli olmama yönündeki zorunlu tercihi dayatan 
sistem değiştirilmelidir.

4 – İcrayı engelleyen, açık arayan teftiş sistemi yerine, mevzuattan uygulamaya, hizmetlere yön 
veren etkinlik ve verimlilik düzleminde sonuç üretmeyi hedefleyen rehberlik ve denetim anlayışı 
benimsenmelidir.

5 – Örgütlenme hakkına dair mevcut kısıtlamaların kaldırılması ve kamu görevlilerinin siyaset ve 
grev hakkına sahip olması demokratikleşme, sivilleşme ve özgürleşme sürecinin zorunlu bir sonucu 
olarak gerçekleştirilmelidir.

6 – Gelir dağılımında adaletin sağlanamaması; toplumsal barış, dayanışma ve adalet duygusunun 
oluşmasının önündeki en büyük engeldir. Ekonomik büyümenin bütün bireyler açısından refah artı-
şıyla sonuçlanabilmesi için milli gelirin adil dağılımına ilişkin tedbirler alınmalı, sosyal hukuk devleti 
olmanın ancak bununla mümkün olacağı unutulmamalıdır.

7 – Ekonomik ve siyasi istikrarsızlık oluşturacak boyutlarda olmasa dahi, büyüme ve cari açık ra-
kamları, ekonomimiz üzerinde önemli bir risk oluşturmaktadır. Bu riskin bertaraf edilmesi için ileri 
teknoloji ve katma değeri yüksek marka ürünlerin üretilmesi, uluslararası pazarlara ihraç edilmesi-
nin her türlü ortamı sağlanmalıdır.

8 – Türkiye tüketim, faiz ve rantiyeye dayalı ekonomik sistemin bütün unsurlarından kurtulmalı, 
tasarruf, üretim ve istihdama dayalı yeni bir ekonomik sistemi, sanayiden finansa, ekonomiye dair 
bütün alanlarda hâkim kılmalıdır.

9 – Küresel finans sisteminde yer alan IMF ve Dünya Bankası gibi kurumlar Batı’nın ve uluslararası 
bankacılık sistemindeki oligopollerin çıkarları doğrultusunda faaliyet göstermekte, adil bir iktisadi 
gelişme ve kalkınmanın önünde engel teşkil etmektedir. Bu duruma alternatif bir çözüm olarak 
Türkiye’nin dünyanın İslami finans merkezi olması için kamuoyu oluşturulmalı ve etkin bir politika 
izlenmelidir.

10 – Rekabete dayalı küresel ekonominin gereklerini yerine getirmek ve bu düzlemde ön sıralarda 
yer almak için marka ve patent üretimi arttırılmalı, bu amaçla kamu ve özel sektörde AR-GE ve ino-
vasyon harcamaları daha etkin ve verimli kullanılmalı, AR-GE bütçeleri arttırılmalıdır.

11 – Kadınların siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları, sendikalar ve kamu yönetimi başta olmak 
üzere hayatın tüm alanlarında var olma ve karar mekanizmalarında yer alma mücadeleleri pozitif 
ayrımcılıkla güçlü bir şekilde desteklenmelidir.

12 – Türkiye’nin sahip olduğu en büyük toplumsal değerlerden biri hiç kuşkusuz güçlü aile gele-
neğidir. Modernleşmenin, sanayileşmenin ve küreselleşmenin aile üzerindeki olası yıkıcı etkilerini 
önlemek için hem boşanmaların hem de evliliğe dair isteksizliklerin azaltılması yönünde tedbirler 
alınmalıdır.
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13 – Yeniden Büyük Türkiye idealinde en büyük avantaj,  ülkemizin genç nüfusa sahip oluşudur. Bu 
çerçevede gençler yönetime katılma konusunda motive edilmeli, gençlerin fırsat ve imkânları arttı-
rılmalı ve seçilme yaşını 18’e indirecek değişiklik bir an önce yapılmalıdır.

14 – Engellilerin başta eğitim olmak üzere kamu hizmetlerine erişimi ve istihdamı konusunda ge-
linen nokta sevindiricidir. Ancak, engelli bireylerin hayatın bütün alanlarına katılımı ve engelleri 
açısından zorlanmayacakları yaşam standartlarına, şehir ve mimari imkânlara sahip olması için hem 
mevzuat hem de uygulamadaki iyileştirmelere kararlılıkla devam edilmelidir.

15 – Geçmişiyle güçlü bağlar kurabilen, kadim medeniyet değerlerini taşıyabilen, bununla birlikte 
gelecek tasarımı yapma yeteneğine sahip, özgüveni yüksek bireylerin yetişmesine katkı sağlayacak 
demokratik zihniyet ve düşünce ortamı sağlanmalıdır.

16 – Türkiye toplumsal kutuplaşma ve çatışma nedeniyle enerjisini kaybetmek ve çağı yakalayama-
mak gibi risklerle karşı karşıya kalmıştır. Bu çerçevede Yeniden Büyük Türkiye hedefiyle, toplumda 
empati kültürünün gelişmesine destek verecek eğitim, iletişim, diyalog ortamları kurulmalı; herke-
sin herkesle konuşabildiği, tartışabildiği demokrasi kültürü oluşturulmalıdır.

17 – Eğitim sistemi, dayatma ve ideolojilerden arındırılmalı, bireyin özgüvenini artıracak, yetenek-
lerini geliştirme zemini oluşturacak ve kendini gerçekleştirme imkânı sağlayacak şekilde reforme 
edilmelidir.

18 – Eğitim sistemi reforme edilirken, değerlerimizle barışmayı, evrenselliğe yabancılaşmamayı esas 
alan bir yaklaşımla hareket edilmelidir. Bu toprakların eğitim tarihi, meziyet ve şahsiyeti aynı anda 
kazandıracak birikim ve tecrübeyi içinde barındırmaktadır. Eğitimde, “bireyin” erdemli insana dö-
nüşme süreci esas alınmalı ve önceliği ahlaka veren kariyerli birey hedeflenmelidir.

19 – Üniversiteler “yüksek lise” konumundan çıkarılarak, özgür düşünceye ev sahipliği yapan, ilim ve 
irfan üreten evrensel merkezler haline getirilmelidir.

20 – Başta sosyal medya olmak üzere, yazılı, görsel ve işitsel medyanın değerlerimizi, dinimizi, 
aileyi, gençleri hedef alan ve yozlaştıran, toplumsal çatışmayı körükleyen yıkıcılığına karşı önlemler 
alınmalı, medyanın temiz bilgi kanalına dönüşmesine yönelik çaba sarf edilmelidir.  

21 – Şehirler, medeniyet ve insan merkezli bir anlayışla insana dayalı ve doğaya duyarlı bir şekilde 
yapılandırılmalı; belediye ve şehir yönetimlerinde yönetilenlerin katılımına imkân sağlayan zeminler 
bütün toplumu kuşatacak şekilde genişletilmelidir.

22 – Uluslararası düzeyde toplumsal mühendislik yapan gizli ya da açık küresel yapıların Türkiye’de-
ki uzantılarına ve siyasi provokasyonlarına karşı uyanık olunmalı, vesayetten beslenen sözde sivil 
toplum kuruluşlarıyla olan ilişkileri engellenmelidir.

23 – Statüko ve vesayetin yeniden tesisini hedefleyen yapılar halen faaliyetlerine devam etmekte-
dirler. Bu çerçevede bütün siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları ve bireyler antidemokratik yapılara 
ve bunların eylemlerine karşı sivil siyasetin ve milli iradenin yanında yer alarak ortak akıl ve bilinçle 
mücadeleye devam etmelidir. 

24 – Milli iradenin tek temsilcisi TBMM’dir. Anayasal kurumların TBMM’nin ortağı gibi davranmasının 
önüne geçilmelidir. Bu amaçla “Egemenlik Ortağı Anayasal Kurum” anlayışı sona erdirilmelidir.
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Bildiriler

25 – 12 Eylül 2010 Referandumuyla başlayan ve hukukun üstünlüğü anlayışıyla yargının sivilleştiril-
mesini ve demokratikleştirilmesini öngören süreç desteklenmelidir. Bu süreç hızlı, doğru, tarafsız ve 
bağımsız karar alma kapasitesi yüksek yargı mercilerinin oluşumuyla devam ettirilmelidir.

26 – Bürokratik oligarşi geleneğinin; Türkiye’nin dinamizmini frenlemesine fırsat verilmemeli, siyasi 
aklı denetleyici ve terbiye edici alışkanlıklar tasfiye edilmeli ve siyaset kurumu ile bürokrasi arasın-
daki ilişkiler, bütün demokratik ülkelerde olduğu gibi, siyaset kurumunun önderliğinde yürütülme-
lidir.

27 – Gezi olayları, 17-25 Aralık darbe teşebbüsü ve 6-7-8 Ekim vandallığı hedefine ulaşamamış, bila-
kis daha büyük şoklara karşı ülkemizi dirençli hale getirmiştir. Yeniden Büyük Türkiye yolculuğunda 
dışarıdaki mihraklarla paralel hareket edenlerin tezgâhları, milletin kudret eliyle parçalanmıştır. Ki-
min tevessül ettiğine bakmaksızın paralel devlet yapılanmalarına asla izin verilmemelidir.

28 – Yasaklar, yoksulluk ve yolsuzlukla mücadele kararlılığı devam ettirilmeli, yolsuzluk bahanesiyle 
milli irade hırsızlığı ve kayıt dışı siyasete müsaade edilmemelidir.

29 – Siyaset kurumundan ve bilhassa muhalefetten beklenen, toplumun tüm katmanlarıyla iletişim 
halinde olarak alternatif politika, teklif ve tasarılarla yapıcı siyaseti tercih etmesidir. Bu çerçevede 
Türkiye’de mevcut muhalefet partilerinin, yapılanı kötülemek yerine, yapılması gerekeni önermeye 
dayalı siyasi bir paradigmayla hareket etmesi şeklindeki ortak toplumsal beklenti karşılanmalıdır.

30 – Sivil toplum örgütleri, toplumun beklentilerini karşılayacak öneriler geliştirmeli ve iktidarların 
hatalarına karşı da sivil baskı unsuru olmalıdır.

31 – Alevi Çalıştayları eşit yurttaşlık temelli dönüşüme dair umutları artırmış, ancak ötekileştirilen 
kesimler arasında beklentileri ve talepleri en az karşılanan kesim de Alevi vatandaşlarımız olmuş-
tur. Bu tespitten hareketle Alevi vatandaşlarımızın talep ve beklentilerini somut olarak karşılamaya 
dönük adımlar ivedilikle atılmalıdır.

32 – Bin yıllık birlikte yaşama iradesini ve kardeşliği daha da güçlendirme, demokratik hak ve öz-
gürlükler temelinde Kürt Sorunu, inanç özgürlüğü, eşit yurttaşlık gibi kronik sorunları çözme fırsatı 
sunan Çözüm Süreci, kararlılıkla, ortak akılla ve silahtan arınmış bir zeminde sürdürülmelidir.

33 – Çözüm Süreci’nin asli muhatabının bütün millet olduğu unutulmadan, başta kanaat önderleri 
olmak üzere terörden doğrudan etkilenen illerdeki bütün kişi ve kurumların sürece katılımı sağlan-
malıdır. Çözüm süreci millet iradesinin rehberliğinde demokratik üniter yapı korunarak, bireylerin 
doğuştan gelen hakları pazarlık konusu yapılmadan sürdürülmelidir.

34 – Demokratik, sivil ve özgürlükçü yeni anayasa yapım sürecinin uzamasının hem ülkemiz hem 
de milletimiz açısından ekonomik, siyasi ve toplumsal ağır sonuçları olacaktır. Çerçevesini temel in-
san hak ve özgürlüklerinin çizdiği, ideolojik ön kabullerden arındırılmış, en geniş toplumsal uzlaşıyı 
temsil edecek ve bireyin devlete karşı özgürlüklerinin genişletilmesini sağlayacak yeni bir anayasa 
yazılmalıdır.

35 – Dünyada zulüm coğrafyası her geçen gün genişlemekte, mazlumların sayısı da artmaktadır. 
Türkiye, devleti ve milletiyle zulme karşı direnmekte, mazluma da el uzatmaktadır. Türkiye’nin in-
sani yardım konusunda dünyada birinci sırada yer alması, menfaat yerine merhamet diplomasisi-
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ni benimsemesinin sonucudur. Devlet, yeni mazlumların ortaya çıkmasını engellemek ve var olan 
mazlumlara yapılan yardımların daha etkin ve verimli hale gelmesini sağlamak için, uluslararası 
platformlar ve gönüllü kuruluşlarla işbirliği içinde öncü rollerini sürdürmelidir.

36 – Emperyalist ve Siyonist güçlerin küresel çıkarları uğruna bölgede ve dünyada yaptığı zulüm 
ve katliamlarda İslam’ı şiddet dini gibi gösteren operasyonlarına karşı uyanık olunmalı ve İslam 
dininin bir barış dini olarak hiçbir terör örgütüyle birlikte anılamayacağı gerçeği sürekli gündemde 
tutulmalıdır.

37 – Türkiye gibi hem bölgesinde hem de küresel düzlemde sonuç değiştirme kapasitesine sahip 
ülkelerin, gerek içeriden gerekse dışarıdan komplo ve provokasyonlarla sürekli karşı karşıya kala-
cağı açıktır. Bu gerçekten hareketle; bütün olayları komplo ve provokasyon kavramları üzerinden 
okumak yerine, provokasyonun failleri stratejik akılla tespit edilmeli, provokasyon ve komplolara 
kapalı bir yönetişim aklı üretilmelidir.
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2 MEMUR SENDİKALARI KONFEDERASYONU
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Elinizde bulunan kitapçık, Kamu görevlileri sendikalarının ya-
sal zeminini oluşturan 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları 
Kanunu’nun ilgili hükmü çerçevesinde gerçekleştirilen sendi-
ka üye sayılarına ilişkin tespit çerçevesinde Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı tarafından Resmi Gazete de yılı itibarıyla 
yayımlanan “4688 SAYILI KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI 
KANUNU GEREĞİNCE KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARININ 
SAYILARI VE KONFEDERASYONLARIN ÜYE SAYILARINA İLİŞKİN 
TEBLİĞ”lerdeki veriler esas alınarak hazırlanmıştır. 

Kitapçıkta bulunan tablolarda, kamu görevlileri sendikaları 
konfederasyonları açısından “bağlı sendikalarının üye sayısı 
toplamı itibarıyla” en çok üyeye sahip üç konfederasyona ve 
bu konfederasyonlara üye sendikalara yer verilmiştir. 

İlerleyen sayfalardaki veriler ve tablolar incelendiğinde, 

kamu görevlilerinin 2002 yılından itibaren sendikal örgütlen-
me konusundaki hassasiyetlerinin üst düzeyde olduğu anla-
şılmaktadır. Dikkatinize sunulan veriler, sendika üyesi kamu 
görevlisi sayısı ile ülkemizin demokratikleşme ve sivilleşme 
süreçleri arasındaki anlamlı ilişkiyi net bir şekilde ortaya çı-
karmaktadır. 

Kamu görevlilerinin örgütlenme ve sivil itaatsizlik konusun-
daki algısının güçlenmesi ve kamu görevlileri sendikalarının 
üye sayısının artması; kamu görevlilerinin çalışma şartları ile 
mali, özlük ve sosyal haklarının insan onuruna yakışan bir 
seviyeye ulaşmasına katkı sağlamak yanında ülkemizin ve 
insanımızın sorunlarının çözümüne yönelik talep ve öneriler 
geliştirmeyi öncelik gören donanımlı bir kesimin daha güçlü 
bir kamuoyu baskısı oluşturmasına da zemin hazırlayacaktır. 

Memur-Sen Konfederasyonu 2004-2014 Dönemi Üye Sayıları

4 MEMUR SENDİKALARI KONFEDERASYONU
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EĞİTİM BİR SEN TÜRK EĞİTİM SEN EĞİTİM SEN 
(MEMUR-SEN) (KAMU-SEN) (KESK)

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

EĞİTİM BİR SEN 48.517 58.372 78.300 95.949 119.046 142.425 148.950 195.695 231.472 251.110 279.722

TÜRK EĞİTİM SEN 135.224 127.846 139.282 145.791 146.127 155.021 155.738 179.300 205.724 225.250 230.994

EĞİTİM SEN 154.524 139.429 122.760 119.909 112.366 110.868 109.833 115.949 125.316 124.380 129.259

Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri Kolu
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5MEMUR SENDİKALARI KONFEDERASYONU

2004-2014
ÜYE SAYILARI

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

SAĞLIK SEN 21.024 26.842 35.628 45.584 71.222 93.705 103.269 135.591 173.718 193.612 205.773

TÜRK SAĞLIK SEN 69.484 65.561 69.288 78.472 84.183 91.848 93.907 93.035 89.706 91.966 95.244

SES 41.408 38.924 35.707 36.419 38.548 40.359 38.768 41.520 41.052 39.627 41.225

Sağlık ve Sosyal Hizmetleri Kolu
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13MEMUR SENDİKALARI KONFEDERASYONU

2004-2014
ÜYE SAYILARI

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

DİYANET SEN 29.502 27.799 29.571 36.352 42.012 45.758 43.969 49.870 60.346 66.566 71.679
TÜRK DİYANET 
VAKIF SEN 25.143 22.168 20.794 23.303 23.635 25.616 22.286 20.563 20.174 21.534 18.629 

DİVES 0 103 241 355 364 500 542 577 588 629 711

Diyanet ve Vakıf Hizmetleri Kolu
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2004-2014
ÜYE SAYILARI
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BÜRO MEMUR SEN TÜRK BÜRO SEN BES 

(MEMUR-SEN) (KAMU-SEN) (KESK)

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

BÜRO  
MEMUR SEN 7.440 8.415 11.643 14.298 15.881 18.719 17.777 32.979 45.884 48.112 50.616

TÜRK BÜRO SEN 28.902 28.132 32.371 34.894 35.498 37.506 35.290 39.763 42.423 44.649 45.010

BES 28.491 25.564 22.734 23.212 22.379 22.944 21.289 22.311 21.555 20.259 19.473

Büro, Bankacılık ve Sigortacılık Hizmetleri Kolu6 MEMUR SENDİKALARI KONFEDERASYONU
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2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

BEM BİR SEN 15.128 18.264 26.130 28.451 30.483 32.022 31.962 39.856 53.171 57.100 61.097
TÜRK YEREL 
HİZMET SEN 15.823 13.570 11.584 12.165 12.907 12.943 12.535 13.288 14.315 16.001 14.103

TÜM BEL SEN 32.611 27.941 26.070 25.812 24.687 25.406 25.555 28.516 30.043 31.099 28.824

Yerel Yönetim Hizmetleri Kolu
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11MEMUR SENDİKALARI KONFEDERASYONU

2004-2014
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TOÇ BİR SEN TÜRK TARIM ORMAN SEN TARIM ORKAM SEN 
(MEMUR-SEN) (KAMU-SEN) (KESK)

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

TOÇ BİR SEN 5.627 7.057 10.044 14.083 17.318 19.467 20.337 25.587 33.645 36.836 36.769
TÜRK TARIM 
ORMAN SEN 19.993 17.437 16.290 16.605 15.680 14.593 13.484 13.567 11.916 11.657 11.984

TARIM ORKAM SEN 7.840 6.315 5.162 4.585 4.235 3.955 3.503 3.341 3.165 3.055 3.292

Tarım ve Ormancılık Hizmetleri Kolu
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ENERJİ BİR SEN TÜRK ENERJİ SEN ESM 
(MEMUR-SEN) (KAMU-SEN) (KESK)

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

ENERJİ BİR SEN 2.733 3.426 4.251 5.379 6.601 9.055 9.854 11.362 16.375 16.683 15.363

TÜRK ENERJİ SEN 11.052 9.593 9.849 10.033 9.399 9.067 8.263 7.324 7.222 6.818 6.466

ESM 9.724 7.827 6.480 5.297 5.298 4.867 4.504 4.311 3.988 3.659 2.981

Enerji, Sanayi ve Madencilik Hizmetleri Kolu

2004-2014 Konfederasyon ve Bağlı 
Sendikaları Üye Sayısı Grafikleri
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BİRLİK HABER SEN TÜRK HABER SEN HABER SEN 
(MEMUR-SEN) (KAMU-SEN) (KESK)

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

BİRLİK HABER SEN 4.205 5.165 4.059 4.613 4.985 5.584 5.834 8.583 12.231 13.003 14.446

TÜRK HABER SEN 19.399 16.418 12.331 13.541 13.689 12.928 12.803 12.377 11.792 11.258 8.602

HABER SEN 7.631 6.341 4.435 4.703 4.550 4.538 4.374 4.264 3.943 3.799 3.200

Basın, Yayın ve İletişim Hizmetleri Kolu
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(MEMUR-SEN) (KAMU-SEN) (KESK)

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

BAYINDIR MEMUR SEN 1.239 1.212 1.571 2.181 3.278 4.571 5.264 7.714 10.547 11.052 12.923

TÜRK İMAR SEN 9.008 6.552 6.476 6.635 6.496 6.624 5.946 6.083 5.572 5.680 7.076

YAPI YOL SEN 7.837 5.398 4.993 5.445 5.093 4.858 4.395 4.198 3.811 3.639 3.959

Bayındırlık, İnşaat ve Köy Hizmetleri Kolu
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2004-2014
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ULAŞTIRMA MEMUR SEN TÜRK ULAŞIM SEN BTS 
(MEMUR-SEN) (KAMU-SEN) (KESK)

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

ULAŞTIRMA MEMUR SEN 2.268 2.285 2.308 2.198 2.827 3.618 3.572 5.531 9.178 9.534 9.747

TÜRK ULAŞIM SEN 7.869 6.949 7.168 7.184 7.803 7.166 6.837 6.545 7.608 7.504 6.918

BTS 3.702 3.159 2.759 2.975 2.922 2.855 3.007 3.213 2.808 2.727 2.336

Ulaştırma Hizmetleri kolu

8 MEMUR SENDİKALARI KONFEDERASYONU

2004-2014
ÜYE SAYILARI
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KÜLTÜR MEMUR SEN TÜRK KÜLTÜR SANAT SEN KÜLTÜR SANAT SEN 
(MEMUR-SEN) (KAMU-SEN) (KESK)

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

KÜLTÜR MEMUR SEN 254 317 346 637 1.048 1.431 1.383 2.610 3.761 4.044 4.515

TÜRK KÜLTÜR SANAT SEN 2.024 1.812 1.896 2.104 2.424 2.678 2.511 2.652 2.539 2.618 2.615
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MEMUR-SEN ÜST KURUL DELEGELERİ

İLİ ADI SOYADI BABA ADI D.YERİ D.TARİHİ
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. 1 ANKARA GÜNAY KAYA HALİS ŞAVŞAT 26.08.67

2 ANKARA METİN MEMİŞ ÖMER NİKSAR 16.08.72

3 ANKARA MEHMET BAYRAKTUTAR OSMAN YUVACIK 1.08.58

4 ANKARA HACI BAYRAM TONBUL HÜSEYİN ŞİRAN 20.12.64

5 ANKARA MEHMET EMİN ESEN MEHMET NEZİR ÖMERLİ 14.12.74

6 ANKARA EKREM YAVUZ OSMAN ULUKIŞLA 15.12.72

M
EM
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R
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EN
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EN

. K
U

R
.

7 ANKARA ABDÜLAZİZ ASLAN HÜSEYİN HANİ 1.02.66

8 ANKARA NAZİF KARLIER HALİL  AKSARAY 1.01.60

9 ANKARA ZAKİR YILDIZ MÜRSEL ÇAYIRLI 15.05.64

10 ANKARA MURAT SİPAHİ İSMAİL ANKARA 8.07.64

11 ANKARA EMİNE AKGÜN HÜSEYİN BULANCAK 1.07.68
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EN

12 ANKARA AHMET ÖZER CİHANGİR DEVELİ 19.01.61

13 ANKARA ESAT TEKTAŞ AHMET YARHİSAR 1.05.60

14 ANKARA MURAT BİLGİN YAŞAR OF 6.05.73

15 ANKARA ALİ YALÇIN SELAHATTİN ARTOVA 21.02.75

16 ANKARA RAMAZAN ÇAKIRCI RIZA GENÇ 20.10.76

17 ANKARA HABİBE ÖÇAL ŞIHKANBER K.MARAŞ 1.05.68

18 ANKARA FATMA MARAŞ MEHMET KOZAN 30.07.68

19 ANKARA YASEMİN OKUMUŞ FEHMİ ANKARA 4.05.76

20 ANKARA HATİCE KANAN RASİM KESKİN 1.08.68

21 ANKARA FATMA AYDAR OSMAN BOĞAZLIYAN 6.01.75

22 ANKARA HAYRUNNİSA ÖZBAŞ BEKİR ANKARA 16.12.72

23 ANKARA KADRİYE PEKTAŞ SADETTİN YOZGAT 20.02.78

24 ANKARA LATİF SELVİ ÖMER KONYA 1.05.64

25 ADANA 1 MEHMET SEZER MEHMET ERDEMLİ 18.06.64

26 ADANA 1 MUSTAFA SARIGEÇİLİ İBRAHİM KOZAN 1.07.72

27 ADIYAMAN ALİ DENİZ HÜSEYİN SAMSAT 5.05.77

28 ADIYAMAN MEHMET DEMİR ABUZER ADIYAMAN 29.10.82
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29 AFYON 1 ABDULLAH ÇELİK AHMET AFYON 25.08.66

30 AFYON 1 MUSTAFA ARSLAN ÜLFET AFYON 17.06.78

31 AĞRI SÜLEYMAN GÜMÜŞER NİDAYİ TUTAK 10.06.71

32 AKSARAY 1 MURAT GÜNAYDIN RAMAZAN SARIHASANLI 15.10.72

33 AMASYA KEREM CAMCI HAMZA TAŞOVA 2.04.70

34 ANKARA 1 YÜKSEL HAŞLAK TAHSİN BAYBURT 6.02.69

35 ANKARA 1 RIZA ÜNVER ADEM GÖLHİSAR 12.10.72

36 ANKARA 2 LEVENT KÖSE GÜLALİ MALATYA 29.10.76

37 ANKARA 3 SIRRI KAPLAN DEDO ALİ KAHTA 22.09.69

38 ANKARA 4 HASAN BASRİ KOCA ALİ NADİR AKDAĞMADENİ 1.01.71

39 ANKARA 5 AYHAN OKUYUCU NAZİM EVCİLER 1.11.66

40 ANKARA 6 UĞUR KOLSUZ ÖMER ŞABANÖZÜ 26.04.70

41 ANTALYA MUSTAFA ÇOBAN NECATİ KORKUTELİ 20.02.83

42 ANTALYA KENAN YAVUZ CELAL ANTALYA 24.01.81

43 ARDAHAN ERDİNÇ ÇAKMAK RECEP ARDAHAN 2.10.72

44 ARTVİN İBRAHİM İNCE İSMAİL ARTVİN 24.01.77

45 AYDIN İSMAİL YİĞİT MEHMET YENİPAZAR 20.04.72

46 AYDIN ÖZKAN YILDIRIM KARAMAN EKREM YAZIKENT 1.03.66

47 BALIKESİR MEHMET ÇABUK HALİL KUTLUDÜĞÜN 28.03.65

48 BALIKESİR ADEM KARAKUŞ ALİ ÇARŞAMBA 15.05.66

49 BARTIN MUHAMMET AKÇA ALİ BARTIN 15.01.76

50 BATMAN MEHMET ERGİN HÜSEYİN BATMAN 1.01.64

51 BİLECİK AHMET SELÖZ ŞÜKRÜ BİLECİK 28.10.77

52 BİNGÖL 1 ABDULHALUK ÇAKAN SAİT BİNGÖL 3.04.84

53 BİTLİS CABİR DURAK ARAFAT BİTLİS 18.04.80

54 BOLU 1 AHMET KOÇAK TAHSİN GEREDE 19.07.75

55 BURDUR MURAT BULUT FETİ BURDUR 1.05.74

56 BURSA RAMAZAN ACAR KAMİL KEPSUT 16.03.73

57 BURSA MUSTAFA SARIGÜL EMİN BİLECİK 8.11.61

58 BURSA ADİL YAZICIOĞLU KEMALETTİN GEREDE 4.01.75

59 BURSA ARİF ARI MUSTAFA ORHANELİ 1.09.81
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60 ÇANAKKALE NUMAN YAŞAR MUAMMER KARACAALİ 1.12.68

61 ÇANKIRI 1 KASIM KARATEKİN ARİF KURŞUNLU 2.11.67

62 ÇORUM TAHİR EŞKİL OSMAN ALTINÖZÜ 1.02.73

63 DENİZLİ 1 ŞÜKRÜ KOLUKISA HACI GÖKSUN 1.08.74

64 DENİZLİ 1 KAZIM TEFÇİ MUSTAFA DENİZLİ 21.02.68

65 DİYARBAKIR 1 YUNUS MEMİŞ FEYZULLAH DİYARBAKIR 20.05.76

66 DİYARBAKIR 1 HÜSAMETTİN ATLI MAHŞUK DİYARBAKIR 5.12.79

67 DİYARBAKIR 2 YASİN YILDIZ TAYYAR DİCLE 1.01.64

68 DÜZCE ÖMER FARUK ÇELEBİ KEMAL DÜZCE 12.08.77

69 ELAZIĞ 1 İBRAHİM BAHŞİ MEHMET SAİT AKGÖMLEK 30.09.73

70 ELAZIĞ 1 MEHMET OKUR SÜLEYMAN ŞAHİNKAYA 7.06.69

71 ERZİNCAN NEBİ GÜL FAHRETTİN ERZİNCAN 16.07.69

72 ERZURUM 1 ERGÜL AKSOY AHMET ERZURUM 9.03.62

73 ERZURUM 2 MUSTAFA KARATAŞ ALİ TORTUM 11.03.66

74 ERZURUM 2 İSMAİL BAĞRIYANIK ARİF HASANKALE 1.11.64

75 ESKİŞEHİR 1 MUAMMER KARAMAN MUZAFFER KARABÜK 5.01.75

76 ESKİŞEHİR 1 ALİ RIZA ÇELİK YAŞAR KÖLN 25.07.75

77 ESKİŞEHİR 2 ABDURRAHMAN YILDIRIM SABRİ ERGANİ 1.05.73

78 GAZİANTEP MİTHAT SEVİN NECMETTİN ÇARDAK 25.01.61

79 GAZİANTEP AHMET GÖK MUSTAFA OĞUZELİ 21.10.72

80 GİRESUN MUSTAFA ÖZ EYÜP AKKAYA 24.05.68

81 GÜMÜŞHANE MUSA UNCU AKİF GÜMÜŞHANE 29.02.68

82 HATAY 1 İSMAİL BAYRAKDAR ZEYNELABİDİN ANTAKYA 8.03.64

83 HATAY 1 CEMAL GÜLİSTAN İHSAN ANTAKYA 22.11.78

84 IĞDIR 1 MALİK AKŞİT SELAHATTİN IĞDIR 21.10.78

85 ISPARTA 1 İHSAN ARICI ŞERAFETTİN BALCI 1.06.66

86 İSTANBUL 1 FERHAT ÖZTÜRK İZZET ÜNYE 30.09.78

87 İSTANBUL 1 TAHSİN YILDIRIM RECEP İSTANBUL 16.06.76

88 İSTANBUL 2 HASAN YALÇIN YAYLA ŞÜKRÜ GİRESUN 15.02.72

89 İSTANBUL 2 HİDAYET AYDIN H.RECEP HİLVAN 1.01.71
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90 İSTANBUL 3 EROL ERMİŞ ÜZEYİR SİNOP 12.12.67

91 İSTANBUL 3 OKTAY YILDIRIM HALİL İBRAHİM KANGAL 16.06.78

92 İSTANBUL 4 TALAT YAVUZ HİCABİ TORUL 20.06.71

93 İSTANBUL 4 TUNCAY ORUÇ HANEFİ BAYBURT 1.01.70

94 İSTANBUL 5 CELAL DEMİRCİ KADİR MALATYA 8.06.70

95 İSTANBUL 5 BÜNYAMİN ÇELİK REMZİ TORUL 11.04.71

96 İSTANBUL 6 İDRİS ŞEKERCİ İSHAK ORDU 7.05.71

97 İSTANBUL 8 BAYRAM ALİ ERSOY ERAT SÜTÇÜLER 1.02.74

98 İSTANBUL UNV SEYİT ALİ EREN BÜNYAMİN BİTLİS 15.08.78

99 İZMİR 1 ALİ MUSA BİNA MUSA SULTANİYE 13.05.71

100 İZMİR 1 İSMAİL ÇAM NECATİ İZMİR 1.01.75

101 İZMİR 2 RECEP YİĞİT ABDULLAH KEMALPAŞA 22.09.69

102 K.MARAŞ 1 ABDÜLAZİZ AYDIN METİN ANDIRIN 14.12.74

103 K.MARAŞ 1 MUSTAFA GÜL NASIR KAHRAMANMARAŞ 15.09.80

104 K.MARAŞ 2 ŞABAN SÖZBİLİCİ ZEKERİYA TATVAN 16.02.60

105 KARABÜK ZEKİ ÖZ MEHMET ÇERKEŞ 11.02.71

106 KARAMAN YUNUS ÖZDEMİR AHMET KARAMAN 4.01.77

107 KARS MAHMUT KAAN ILGAR TUNCAY YAVUZ ARPAÇAY 3.08.71

108 KASTAMONU ORHAN SANCAKTAROĞLU RAHMİ KASTAMONU 1.01.73

109 KAYSERİ HARUN GÖZTAŞ YAŞAR ANAMUR 29.08.66

110 KAYSERİ MUSTAFA KURBAN MEMET GÖLBAŞI 1.06.59

111 KIRIKKALE 1 OKTAY SÜMER MEHMET KESKİN 1.01.74

112 KIRŞEHİR İSMAİL YAĞMUR İBRAHİM KOZAKLI 25.10.81

113 KOCAELİ ŞAHİN YAŞLIK KAZIM MUŞ 20.08.73

114 KOCAELİ AZMİ TUNÇ MUSTAFA DARENDE 25.12.83

115 KONYA HÜSEYİN TURHAN MAHMUT KADINHANI 10.10.69

116 KONYA MEHMET AZİZ ANİK ABDULKERİM MUŞ 30.04.72

117 KONYA ŞENOL METİN MUAMMER ILGIN 3.01.71

118 KÜTAHYA 1 KAMİL UÇAN ABDULLAH KÜTAHYA 16.03.73

119 KÜTAHYA 1 HAKAN GÖLPINAR SÜLEYMAN ALMANYA 1.10.73

Üst Kurul Delege Listesi
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120 MALATYA 1 HANİFİ GÜL HASAN HÜSEYİN AFŞİN 10.04.59

121 MALATYA 1 YAŞAR SAKAR ŞEYHO ELBİSTAN 14.04.64

122 MANİSA MEHMET EMİN SOFUOĞLU YAŞAR MANİSA 15.10.72

123 MANİSA MEHMET AKIŞ MEHMUT TURGUTLU 2.12.63

124 MARDİN EYYÜP DEĞER AHMET MARDİN 12.02.76

125 MARDİN ABDÜLBASİT DENİZ BEŞİR YAYVANTEPE 3.03.73

126 MERSİN ATİLLA OLÇUM ÖMER ANAMUR 25.03.78

127 MERSİN ABDULLA ÇELİK MEHMET YÜKSEL ANTAKYA 30.06.75

128 MUĞLA ÖNDER UÇAK MEHMET ÇİFTELER 15.07.74

129 MUŞ MAHİR BARIŞAN AHMET MUŞ 20.02.75

130 NEVŞEHİR MUSTAFA ÖZDEMİR MUSTAFA ALACAŞAR 25.01.69

131 NİĞDE HASAN ORHAN ENVER NİĞDE 14.07.71

132 ORDU İSMAİL ÇELENK ŞENEL GÖLKÖY 6.08.76

133 ORDU İSA ÜNEL AHMET GÖLKÖY 25.12.70

134 OSMANİYE MAHMUT KARAMAN MEHMET OSMANİYE 10.06.73

135 RİZE SEYFETTİN AFACANLAR ABDULLAH ERZURUM 21.07.64

136 SAKARYA 1 ÖMER FARUK SOFUOĞLU ZİYA ŞÜKRÜ ADAPAZARI 17.11.74

137 SAKARYA 1 TÜRKER EROL ÖZEN TURAN KARABÜK 26.06.72

138 SAMSUN 1 NEJDET GÜNEYSU HÜSEYİN BULANCAK 24.09.62

139 SAMSUN 1 YILMAZ TAŞOVA MUSTAFA ERBAA 21.11.59

140 SİİRT MURAT ŞEKER HALİT PALAMUTLU 1.04.77

141 SİNOP MUSTAFA ASLAN ARİF TERME 28.04.64

142 SİVAS 1 İLHAN KARAKOÇ HALİL YAVU 7.04.73

143 SİVAS 1 MUSTAFA YILDIRIM HACI ALİ ÇEKEREK 7.04.75

144 ŞANLIURFA 1 İBRAHİM ÇOŞKUN RAMAZAN BOZOVA 1.01.70

145 ŞANLIURFA 1 MAHMUT TOPRAK HÜSEYİN BOZOVA 1.01.73

146 ŞIRNAK MEHMET SARI RECEP GAZİANTEP 1.01.85

147 TEKİRDAĞ FERRUH TOPUZ MUSTAFA HAVSA 10.02.66

148 TOKAT ŞABAN CEYLAN BEKİR VİZE 18.10.69

149 TOKAT AYDIN DEMİR MUHSİN ÇEKEREK 1.01.73
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150 TRABZON MEHMET KARA YUSUF AKÇAABAT 15.01.74

151 TRABZON FATİH KARABİNA VELİ TRABZON 1.06.69

152 UŞAK BİLAL KARA HAYDAR ULUBEY 7.01.77

153 VAN 1 SÜLEYMAN ŞAKAR FELEMEZ VAN 1.01.58

154 VAN 1 NACİ DÜNDAR AHMET VAN 19.03.78

155 YALOVA UĞUR HAKAN TAN ŞİHMUS SİİRT 16.05.73

156 YOZGAT A. KENAN ŞEREFLİ KÖKSAL YOZGAT 1.01.69

157 YOZGAT CELAL MACİT KAZİM İBİKLİ 7.11.65

158 ZONGULDAK 1 SADETTİN DEDE MUSTAFA DEVREK 1.08.68

SA
Ğ

LI
K-

 S
EN

159 ANKARA MUSTAFA ÖRNEK AHMET BOZKIR 4.01.78

160 ANKARA SEMİH DURMUŞ SELAHATTİN KOZLU 5.10.69

161 ANKARA KEMAL ÇIRAK NAİL KIZILHİSAR 1.03.66

162 ADANA RECEP KURUM HASAN SARIMAZI 1.03.65

163 ADIYAMAN YASİN BARUTCU İSMAİL KAHTA 11.11.79

164 ADIYAMAN ABDULKADİR BOZAN ALİ KAHTA 2.10.67

165 AFYONKARAHİSAR ABDÜLKADİR HIZ MUSTAFA DEVEDERESİ 25.08.69

166 AĞRI MEHMET MELİK YAKUT HASAN HAMUR 1.12.70

167 AKSARAY RİFAT KAYA MEHMET AKSARAY 22.05.77

168 AMASYA RECEP ELİAÇIK ALİ SULUOVA 1.10.70

169 ANKARA 2 MEHMET GÜLER OSMAN ULUBEY 20.12.63

170 ANKARA-4 İBRAHİM ŞAHİN İSMAİL ANKARA 15.07.60

171 ANKARA-6 UMUT GÜMÜŞAY HİCABİ KIZILCAHAMAM 20.12.76

172 ANKARA-I ŞENOL ŞAHİN BEKİR KAMAN 3.06.70

173 ANKARA-II ERDAL BOLATÇI ARİF ANKARA 25.07.70

174 ANKARA-SB TAHİR EREN İHSAN ÇIKINAĞIL 1.01.65

175 ANKARA-ÜNV. ABDULLAH ÖZCAN İBRAHİM ANKARA 10.11.72

176 ANTALYA SİNAN KULUÖZTÜRK AHMET ELAZIĞ 28.11.69

177 ARDAHAN SERBÜLENT ŞENTÜRK BAHADDİN ARDAHAN 5.01.77

178 ARTVİN FEHMİ ER MUHARREM ARTVİN 16.09.67

179 AYDIN ABDULBAKİ KARAER ŞERAFETTİN KOZAKLI 15.06.71

Üst Kurul Delege Listesi
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180 BALIKESİR ÖMER SEYFETTİN ÇELEBİ M.ŞİRİN ERCİŞ 1.05.66

181 BARTIN NACİ DURMUŞ RAMİZ ZONGULDAK 24.01.71

182 BATMAN ZAHİR SEVEN TAHİR KURTALAN 24.11.75

183 BAYBURT FİKRET LÖKOĞLU MEHMET YAHYALI 8.05.71

184 BİLECİK ORHAN PİR OSMAN TİREBOLU 7.01.78

185 BİNGÖL BİLAL ARSLAN MEMDUH OYMAPINAR 1.12.75

186 BİTLİS MEHMET BAKİ KAYA ABDULMENAF MUTKİ 1.03.65

187 BOLU SAMİ YILMAZ HASAN KIBRISCIK 26.05.76

188 BURDUR MEHMET FARUK OZAN RIZA HARPUT 17.05.68

189 BURSA GÖKHAN YÜNKÜL NAZİM BASKİL 25.04.77

190 BURSA OSMAN AYYILDIZ NAZİF BURSA 25.11.70

191 BURSA-ÜNV. ESER YILDIRIM YÜCEL BURSA 15.12.77

192 ÇANAKKALE SUAT ÖZEN FEVZİ ÇANAKKALE 20.09.73

193 ÇANKIRI TUNA DİNÇ YÜKSEL ÇANKIRI 28.01.73

194 ÇORUM AHMET SAATCİ MEHMET SALİH MERZİFON 22.03.73

195 DENİZLİ METİN YÜKSEL KOÇOĞLU ARİF TAVAS 13.10.79

196 DENİZLİ RECEP DEMİR DURSUN ÇAL 15.09.78

197 DİYARBAKIR NURHAK ENSARİOĞLU SABRİ DİCLE 4.01.73

198 DÜZCE MELİH ENGİN ERKAN NİHAT ANAMUR 15.05.80

199 EDİRNE ERHAN TURHAN SÜLEYMAN KURTLAR 10.08.81

200 ELAZIĞ MEHMET KARATAŞ HATİP PALU 5.01.72

201 ELAZIĞ MUSTAFA YILDIZ MÜCAHİT MADEN 15.01.88

202 ERZİNCAN HALİL İBRAHİM İÇOĞLU ÖMER KEMAH 20.07.71

203 ERZURUM ABDULLAH DUMAN İLHAMİ ŞENKAYA 10.02.67

204 ESKİŞEHİR HASAN HÜSEYİN KÖKSAL AHMET EMİRDAĞ 1.03.85

205 GAZİANTEP MEHMET ALİ ARAYICI HACI MAHMUT ELBİSTAN 16.02.75

206 GAZİANTEP-ÜNV. CUMA KERKEZ HÜSEYİN YAVUZELİ 1.01.68

207 GİRESUN KERİM SÜRAL ALİ YAVUZKEMAL 2.12.66

208 GÜMÜŞHANE YUNUS YILMAZ HASAN TORUL 2.03.76

209 HAKKARİ FEYSEL ÇİFTÇİ ŞAKİR HAKKARİ 15.03.72
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210 HATAY FELEYTUN FATİH GÖNÇ FAHRETTİN BİNGÖL 3.01.77

211 IĞDIR FETTAH KARADAĞ FERUDUN IĞDIR 1.01.65

212 ISPARTA ERDAL DEMİRALAY MEHMET EĞİRDİR 10.04.72

213 İSTANBUL-I DURALİ BAKİ ABDULLAH ÇERKEŞ 5.05.69

214 İSTANBUL-I ZAFER CANER ÜNAL KANDIRA 3.11.79

215 İSTANBUL-II ABDULLAH KAHRAMAN ALİ VAKFIKEBİR 1.03.80

216 İSTANBUL-II ABDULLAH MEMİŞ ÖMER NİKSAR 26.10.67

217 İSTANBUL-ÜNV. İSMAİL ÇOR CUMALİ TARSUS 5.01.74

218 İZMİR MEHTAP OĞUZ MURAT NİKSAR 4.10.79

219 K.MARAŞ MEHMET MERCİMEK KASIM K.MARAŞ 2.02.62

220 KAHRAMANMARAŞ BÜNYAMİN MUTLU DEMİRCİ HİKMET KAHRAMANMARAŞ 16.10.80

221 KARABÜK SELÇUK TAŞYAPAR NEVZAT ELDİVAN 23.05.75

222 KARAMAN İDRİS GÜNEŞ MUSTAFA BAŞKIŞLA 24.04.68

223 KARS HASAN YAZICI TEMEL TRABZON 5.11.67

224 KASTAMONU MEHMET ÖZ ÖMER TOSYA 11.09.67

225 KAYSERİ MAHMUT FARUK DOĞAN SAFFET KAMAN 10.04.74

226 KIRIKKALE RECEP AKDOĞAN CELAL ÇAYKARA 29.11.73

227 KIRKLARELİ OSMAN UZUN MUSA VAKFIKEBİR 12.04.67

228 KIRŞEHİR NECATİ YILMAZ ABDULHALİM KIRŞEHİR 1.11.64

229 KİLİS İMAM HÜSEYİN ÖZCAN MEHMET MUHSİN KİLİS 6.01.68

230 KOCAELİ KEREM ÖZGÜLER HÜSEYİN ARAPKİR 15.05.83

231 KOCAELİ SUAT ŞEYHUN CEBBAR AYBASTI 13.06.72

232 KONYA HİMMET BAYAR HACI AHMET AYASLAR 1.01.65

233 KÜTAHYA YÜCEL AKGÜN AHMET EMET 27.04.76

234 MALATYA MEHMET BİNGÖL ABDURRAHMAN MALATYA 8.08.63

235 MANİSA MUSTAFA İRĞAT ZEKİ TUTAK 8.02.82

236 MANİSA EMİNE TINAZ HAMZA MANİSA 24.11.70

237 MARDİN MUSTAFA AKBAŞ ŞERİF ŞANLIURFA 15.04.78

238 MARDİN MUSTAFA AYDIN ABDULLAH MARDİN 5.01.65

239 MERSİN ŞEMSETTİN KARADOĞAN MEHMET SELİM MUŞ 15.04.69

Üst Kurul Delege Listesi
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240 MUĞLA YUSUF DURAL İSMET MUĞLA 9.11.79

241 MUŞ FEHMİ KUZEY VURAR CELAL MUŞ 7.12.75

242 NEVŞEHİR HAKAN GÜNDÜZPOLAT CELAL NEVŞEHİR 10.04.77

243 NİĞDE RIDVAN YEŞİLDAL HANEFİ KIRŞEHİR 20.10.76

244 ORDU BİLAL İNANLI MEHMET ULUBEY 4.02.71

245 OSMANİYE MUHİTTİN ÇENET MUSA OSMANİYE 10.10.65

246 RİZE İSMAİL YILMAZ FAHRİ RİZE 11.08.70

247 SAKARYA ABDULLAH SÖNMEZ BAKİ ADAPAZARI 10.03.67

248 SAMSUN İLHAN ÖKSÜZ KADİR YUSUFELİ 17.09.62

249 SİİRT VESİM EVİZ ABDULLAH KURTALAN 1.04.70

250 SİNOP RAMAZAN AÇIKGÖZ MEHMET SİNOP 21.11.68

251 SİVAS EFE ZİLELİ NUSRAT SİVAS 27.07.64

252 ŞANLIURFA FARUK GÜNAK ALİ VİRANŞEHİR 1.01.74

253 ŞIRNAK GİYASETTİN UÇAŞ ALİ İDİL 27.06.82

254 TEKİRDAĞ HAMZA ÖKSÜZ ŞEVKET TONYA 20.10.79

255 TOKAT SUAT MANTAR HASAN ZİLE 5.05.76

256 TOKAT DURMUŞ KAYMAK NAZİF NİKSAR 1.02.60

257 TRABZON İDRİS BAYKAN İBRAHİM AKÇAABAT 15.03.79

258 TUNCELİ ÖZGÜR KIRMIZITAŞ SÜLEYMAN TUNCELİ 27.05.77

259 UŞAK MUHAMMED ALİ ALOĞLU EMİN UŞAK 1.08.76

260 VAN HİKMET BİLGİN YUSUF MUŞ 21.08.77

261 YALOVA İBRAHİM OKTAY HASAN ÇEKEREK 29.07.68

262 YOZGAT FAİK EROĞLU BAHATTİN YOZGAT 20.04.63

263 ZONGULDAK MEHMET ALİ KARA ALİ İHSAN ZONGULDAK 23.12.66

264 ZONGULDAK NAZIM ERDURAN SÜLEYMAN OF 30.06.76
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265 ANKARA Sabri KIZILKAYA Abdil Emirdağ 1.03.72

266 ADIYAMAN Faysal ÜNSAL Zeynal Abidin Adıyaman 1.01.67

267 AMASYA Mehmet ULUDAĞ Rıza Taşova 20.03.62

268 ANKARA Mustafa GÜRAN Veli Akdağmadeni 1.01.66

269 ANTALYA Mustafa ÖZKAN Mustafa Isparta 14.06.65



531

TO
Ç

 B
İR

SE
N

270 ANTALYA Tahsin ETLİ Salih Serik 1.01.71

271 BURSA Lütfü GÜNERİGÖK Abdullah Bingöl 1.01.63

272 DENİZLİ Osman TAVŞAN Ali Denizli 11.03.69

273 DİYARBAKIR Seyfettin GÜLER Cemil Kayapınar 1.03.56

274 ELAZIĞ İbrahim YEŞİLORMAN Hüseyin Elazığ 2.03.51

275 ESKİŞEHİR Yüksel KARABAĞ Osman B.Karabağ 6.12.64

276 GİRESUN Mehmet KARTAL Halil Gebelli 10.09.56

277 İSTANBUL Süleyman ZENGİN Osman Avdan 25.09.65

278 İZMİR Zekeriya YAZICI Hasan Karşıyaka 27.05.77

279 MALATYA İlhami POLAT Lutfi Çemişgezek 10.10.67

280 MANİSA Erkan MUTLU Ramiz Kırşehir 25.07.69

281 ORDU Şenol TAŞKIN Mevlüt Ulubey 25.03.65

282 ŞANLIURFA Mehmet KILIÇ Hasan Tahsin Siverek 1.01.72

283 VAN Ali UÇAR Muzaffer Van 25.09.78
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284 ANKARA OSMAN AYDIN ZİYA HASANKALE 15.06.1957

285 ADANA FEYSEL AKKOÇ ALİ FEKE 1.12.70

286 AĞRI YASİN ÇINAR HACI AĞRI 22.01.70

287 ANKARA HACİBEY ÖZKAN KEMAL AKÇAABAT 10.06.1963

288 ANKARA MEHMET ALİ OMURCA HASAN HÜSEYİN ÇAL 01.06.1965

289 ANKARA CEBRAİL YAKIŞIR KEREM BİTLİS 03.03.1977

290 ANKARA MEHMET YAMAN İBRAHİM HAKKI KONYA 07.08.1962

291 ANKARA İRFAN İŞERİ ŞAKİR KEMAH 15.12.73

292 BALIKESİR İSMAİL YILDIRIM ALİ HABİBLER 1.12.68

293 BİNGÖL MÜCAHİT ÇELİK MEHMET GÖZEREK 14.05.68

294 DENİZLİ MUSTAFA ŞİMŞEK ALİ UŞAK 15.01.1964

295 DİYARBAKIR ÖMER EVSEN AVNİ DİYARBAKIR 01.01.1975

296 EDİRNE MAHMUT EROĞLU MEHMET ALİ BAYRAMPAŞA 16.09.1972

297 GİRESUN SAMİ ŞİMŞEK DURSUN ARMUTÇUKURU 30.05.68

298 GÜMÜŞHANE MÜRSEL GERGİN ALAY GÜMÜŞHANE 20.10.65

299 HAKKARİ ŞEMSETTİN UÇAR AHMET HAKKARİ 4.05.80

Üst Kurul Delege Listesi
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300 İSTANBUL MUSTAFA DEMİR KEMAL TARAKLI 6.05.67

301 İSTANBUL SEZAİ KAYNAR HAKKI İNCEBEL KÖYÜ 3.01.64

302 İSTANBUL MEHMET KUMAŞ MUSTAFA SÜRMENE 23.05.1975

303 K.MARAŞ EKREM ARSLAN HASAN K.MARAŞ 01.01.1965

304 KARAMAN KERİM DOĞAN YAŞAR ARDIÇKAYA 1.08.67

305 KASTAMONU İRFAN BAKIR MEHMET KASTAMONU 20.10.1968

306 KIRKLARELİ MUSTAFA KÜÇÜKMOTOR SEYFETTİN KIRKLARELİ 12.04.64

307 KIRŞEHİR MEHMET ÖZTÜRK MEHMET MUCUR 10.10.66

308 KOCAELİ SELAMİ TARCAN AHMET KANDIRA 1.01.67

309 KONYA ALİ KOÇ ÖMER ALİ KONYA 1.01.70

310 MARDİN ABDULKADİR KURTULUŞ HAMİT KIZILTEPE 1.01.65

311 MERSİN AHMET GÖRGÜLÜ ÜÇLER AHIRLI 20.10.1963

312 MUŞ FERZENDE ARAS İBRAHİM SOLHAN 3.03.70

313 NEVŞEHİR ALİ AYDEMİR EYÜP NEVŞEHİR 26.04.63

314 OSMANİYE ADNAN YİĞİT ABDULLAH KADİRLİ 10.04.64

315 SAKARYA ALİ GÜZELDAL MURAT DAĞBAŞI 3.11.60

316 SAMSUN NEVZAT OY YUSUF TERME 3.02.61

317 SAMSUN SELİM GÜNEYSU ALİ TERME 25.10.62

318 ŞIRNAK SÜLEYMAN ÇANGA MEHMET SALİH CİZRE 29.01.73

319 TEKİRDAĞ ADEM YARYIKAN HİDAYET KARACAKILAVUZ 15.12.66

320 VAN NURULLAH ARVAS ŞERİF GEVAŞ 1.04.75

321 YOZGAT HAMZA BERKER BEKİR YOZGAT 1.01.71
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322 ANKARA UĞUR ÜNALAN HULUSİ SORGUN 25.05.76

323 ADIYAMAN KADİR ÖZŞAHİN ŞAHİN ADIYAMAN 10.06.65

324 AFYON MEHMET KARACA KADİR AFYON 3.09.75

325 ANKARA ENGİN KOCABEY HAYRİ RİZE 30.09.69

326 ANKARA YUSUF YAZGAN HALİD ANKARA 24.07.73

327 ANKARA SEZAYİ SOYSAL AHMET ORDU 5.05.67

328 ANKARA VECDİ YANBAZ DURMUŞ MERSİN 1.07.75

329 ANKARA MEHMET SAİT TEKEL M. REŞİT BİNGÖL 13.10.70
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330 ANKARA 3 VAHAP BEYAZTAŞ SÜLEYMAN HINIS 2.02.64

331 ANTALYA ÜNAL HİSARKAYA ŞEFİK SERİK 1.05.66

332 ANTALYA VEHBİ KENKÜL NAİL ELAZIĞ 15.02.56

333 BOLU NİYAZİ TEKE ZİYA BOLU 10.02.65

334 BURSA EYYÜP AKBULUT YUSUF TORTUM 21.02.77

335 DENİZLİ KENAN KARTAV MEHMET AYAZ 13.02.82

336 GİRESUN ABDURRAHMAN GENÇ İSMAİL GİRESUN 15.01.72

337 İSTANBUL 7 MURAT CANTÜRK NEŞET BAKIRKÖY 14.10.79

338 İSTANBUL 8 HASAN ÇAĞLAR ALİ TOSYA 29.01.65

339 İZMİR 3 FERDİ YİĞİTOĞLU FERİT İZMİR 24.05.80

340 KARAMAN CAVİT BARDAK HİLMİ METHİYE 1.10.76

341 KOCAELİ 1 ÖMER TÜRK MUSTAFA ARSLANBEY 31.12.67

342 KONYA MAHMUT ÇİMEN NAZIM DERBENT 1.07.60

343 MALATYA FEYİM BİNGÖL RUMİ KANİREŞ 10.03.64

344 SAMSUN MUSTAFA KARABİBER NEVZAT HAVZA 28.12.61

345 Ş.URFA FETHİ AKBULUT CEVHER BOZOVA 1.01.65

346 VAN MAHMUT GÜLAÇAR MECİT VAN 2.01.64

347 YALOVA DURMUŞ AKÇAL CEMAL BULANCAK 10.09.76

348 ANTALYA EMRAH KÜÇÜKBOZBEY ABDULLAH YALVAÇ 13.03.68

349 ARTVİN SÜLEYMAN YILMAZ AHMET BORÇKA 1.02.76
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350 ELAZIĞ SÜLEYMAN ARMAĞAN MAHMUT PAHAN 3.03.50

351 ERZURUM SERVET YILDIZ VAHİT TERCAN 1.07.69

352 İZMİR RAMAZAN KARAÇOR HÜSEM BARAKLI 10.02.65

353 KAYSERİ SERKAN AKYÜREK YAŞAR HACIBEKTAŞ 10.03.81

354 KONYA TAHİR NALÇACIGİL VEHBİ KONYA 3.06.61

355 SAMSUN SELAHATTİN ÖZTÜRK YUSUF TERME 30.08.62
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356 ANKARA MÜRSEL TURBAY ALİ BAYAT 1.02.53

357 ANKARA RECAYİ KARSLI MAHMUT HASANKALE 15.08.65

358 ANKARA LEVENT USLU MEHMET GAZİANTEP 1.07.69

359 ANKARA MEDENİ SEVİNÇ SULHATTİN ERCİŞ 1.01.59

Üst Kurul Delege Listesi
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360 İSTANBUL METİN BAŞARAN İZZET ERDOĞAN İSTANBUL 25.11.67

361 ANKARA HANEFİ SİNAN SÜLEYMAN ÇANKAYA 10.05.68

362 KONYA SAİT KÖZOĞLU HASAN KONYA 6.05.70

363 İSTANBUL ERCAN OLGUN AHMET KELKİT 1.01.71

364 BURSA ALİ ALAN SALİH BURSA 5.04.69

365 KAYSERİ MEHMET KARAKAŞ HALİT ERKİLET 9.07.65

366 İSTANBUL ŞABAN ÇAMCI AHMET AMASYA 10.05.69

367 İSTANBUL ÖNDER KOÇTEMİZ HASAN HÜSEYİN ÇANKIRI 1.01.69

368 ANKARA METİN ARINMIŞ ZEKİ ANKARA 11.07.67

369 İSTANBUL YAKUP GÜNDOĞDU ENVER ARDAHAN 1.01.69

370 ÇORUM BURHAN ŞAHİN SELAHATTİN ÇORUM 3.05.73

371 ORDU RAHMİ ÇAKAR FAİK ORDU 1.02.65

372 İSTANBUL HAKKI AYSAN ALİ ARAKLI 15.08.67

373 İSTANBUL NİHAT BAYRAKTAR SEFER İPSALA 25.12.63

374 TOKAT KADİR İŞBİLİR ALİ ŞERİK 1.01.77

375 BALIKESİR DURMUŞ CENK DAVULCU HÜSEYİN İZMİR 27.10.75

376 SAMSUN NURETTİN SEVER MUHİTTİN KAVAK 1.04.64

377 ANKARA MEHMET DEMİR TEMURBEK MEP 1.01.58

378 TRABZON MUAMMER ŞAHİN YAKUP ARSİN 20.02.71

379 ADIYAMAN MAHMUT İNAN A.KADİR KAHTA 5.05.60

380 KAHRAMANMARAŞ NECATİ KAHVECİ YAKUP K.MARAŞ 6.05.64

381 İSTANBUL İBRAHİM HAKKI AYSAN KEMAL TRABZON 31.03.76

382 İSTANBUL BAYRAM AKBOLAT KOÇO AĞRI 5.05.74

383 MANİSA FARUK KARACA YÜKSEL SALİHLİ 17.08.83

384 ŞANLIURFA ÖMER YÜZGÜL REŞİT ŞANLIURFA 9.05.66

385 KOCAELİ SADİCAN AYGEN RECEP ADAPAZARI 10.04.59

386 SAKARYA AHMET ÖKSÜZALİ MUSTAFA DAĞBAŞI 2.03.61

387 MALATYA M. HANİFİ ACAR HÜSEYİN ÇELİKHAN 10.05.68
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388 ANKARA SONER CAN TUFANOĞLU ŞERAFETTİN GİRESUN 10.08.81

389 ANKARA GÖKHAN ŞİMŞEK MÜKREMİN BOĞAZLIYAN 16.09.82

390 ANKARA AYHAN ALDAGÜL MEHMET BİTLİS 2.03.60

391 ANKARA MUSTAFA BÜYÜK OSMAN RİZE 10.12.67

392 ANTALYA VECİHİ FİDAN ZİYA ERZURUM 18.05.68

393 ANKARA ABDULHADİ KARASAPAN OSMAN ŞANLIURFA 15.09.56

394 ANKARA GÜRKAN ÖZÇELİK SADIK ANKARA 3.01.77

395 ANKARA CAN CANKESEN MEHMET İSKENDERUN 1.04.70

396 ANKARA MUSA AYAR BAHATTİN DELİCE 11.11.67

397 ANKARA FATİH KORUKLUOĞLU BAHATTİN POLAT BULANIK 15.09.68

398 ANKARA İBRAHİM USLU MEHMET GÜLNAR 15.10.72

399 DİYARBAKIR HACI KAPLAN ADEM DİYARBAKIR 7.07.57

400 ANKARA MECİT ERDOĞAN HAYREDDİN HAVZA 6.05.65

401 ANKARA FAHRİ EKİNCİ MEHMET KIZILKAYA 10.09.64
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Sendikalarımızın  
Genel Merkez  
Yönetim Kurulu  
Üyeleri



EĞİTİM BİR-SEN YÖNETİM KURULU

Ali YALÇIN 
Genel Başkan

Latif SELVİ
Genel Başkan Vekili

Ramazan ÇAKIRCI
Genel Başkan Yardımcısı  
Teşkilatlanma

Mithat SEVİN
Genel Başkan Yardımcısı  
Mali İşler

Şükrü KOLUKISA 
Genel Başkan Yardımcısı  
Basın - Yayın ve İletişim

Hasan YALÇINYAYLA
Genel Başkan Yardımcısı  
Mevzuat ve Toplu Sözleşme

Atilla OLÇUM
Genel Başkan Yardımcısı  
Eğitim ve Sosyal İşler

538



SAĞLIK-SEN YÖNETİM KURULU

Metin MEMİŞ
Genel Başkan

Semih DURMUŞ
Genel Başkan Vekili

Kemal ÇIRAK
Genel Başkan Yardımcısı 
Teşkilatlanma

Himmet BAYAR
Genel Başkan Yardımcısı 

Mali İşler

İdris BAYKAN
Genel Başkan Yardımcısı  
Basın - Yayın ve İletişim

Mustafa ÖRNEK
Genel Başkan Yardımcısı 
Mevzuat ve Toplu Şözleşme

Abdülaziz ASLAN
Genel Başkan Yardımcısı 
Eğitim ve Sosyal İşler

539



540

DİYANET-SEN YÖNETİM KURULU

Mehmet BAYRAKTUTAR
Genel Başkan

Osman AYDIN
Genel Başkan Vekili

Hacıbey ÖZKAN 
Genel Başkan Yardımcısı
Teşkilatlanma

Mehmet Ali OMURCA
Genel Başkan Yardımcısı
Mali İşler

Cebrail YAKIŞIR  
Genel Başkan Yardımcısı  
Basın - Yayın ve İletişim

Mehmet YAMAN
Genel Başkan Yardımcısı
Mevzuat ve Toplu Sözleşme

Hacı Bayram GÜR
Genel Başkan Yardımcısı
Eğitim ve Sosyal İşler

540
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BEM BİR-SEN YÖNETİM KURULU

541

Mürsel TURBAY
Genel Başkan 

Levent USLU
Genel Başkan Vekili

Medeni SEVİNÇ
Genel Başkan Yardımcısı  
Teşkilatlanma

Gürkan ALPER
Genel Başkan Yardımcısı  

Mali İşler

Recayi KARSLI
Genel Başkan Yardımcısı  
Eğitim ve Sosyal İşler
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BÜRO MEMUR-SEN YÖNETİM KURULU

Yusuf YAZGAN
Genel Başkan

Mehmet Hadi ERDOĞMUŞ
Genel Sekreter

Vecdi YANBAZ
Genel Başkan Yardımcısı  
Teşkilatlanma

Kutbettin AYDIN
Genel Başkan Yardımcısı  
Mali İşler

Sezayi SOYSAL
Genel Başkan Yardımcısı  
Eğitim ve Sosyal İşler

Mustafa MENGÜTAYCI
Genel Başkan Yardımcısı  
Mevzuat ve Toplu Sözleşme

Nihat TUNÇ
Genel Başkan Yardımcısı  
Basın - Yayın ve İletişim

542
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TOÇ BİR-SEN YÖNETİM KURULU

Günay KAYA
Genel Başkan

Sabri KIZILKAYA 
Genel Başkan Vekili

Hüseyin ÖZTÜRK 
Genel Başkan Yardımcısı  
Teşkilatlanma

Nail SÜNGÜ
Genel Başkan Yardımcısı 

Mali İşler

Fatih DOĞAN 
Genel Başkan Yardımcısı 
Mevzuat ve Toplu Sözleşme

Şahin DEĞİRMEN 
Genel Başkan Yardımcısı 
Eğitim ve Sosyal İşler

İbrahim Ethem GÜRSOY
Genel Başkan Yardımcısı  
Basın - Yayın ve İletişim
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ENERJİ BİR-SEN YÖNETİM KURULU

Hacı BAYRAM TONBUL 
Genel Başkan

Mehmet DOĞAN
Genel Başkan Vekili

Cemil ŞENTÜRK
Genel Başkan Yardımcısı
Mali İşler

Gürkan KAYA
Genel Başkan Yardımcısı 
Mevzuat ve Toplu Sözleşme

Mehmet Reşit GÜRBÜZ
Genel Başkan Yardımcısı 
Eğitim ve Sosyal İşler

Vedat MEMİŞ
Genel Başkan Yardımcısı 
Teşkilatlanma

Zeki KARAOĞLU
Genel Başkan Yardımcısı  
Basın - Yayın ve İletişim
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BİRLİK HABER-SEN YÖNETİM KURULU

Gürbüz İNALTEKİN
Genel Başkan

Mehmet Cemal ÇİVİ
Genel Başkan Vekili

M. Salih YILDIRIM
Genel Başkan Yardımcısı  
Teşkilatlanma

Ömer BUDAK
Genel Başkan Yardımcısı  
Mali İşler

Mevlüt BURGAÇ
Genel Başkan Yardımcısı  
Mevzuat ve Toplu Sözleşme

Abdurrahman TANRIVERDİ
Genel Başkan Yardımcısı
Eğitim ve Sosyal İşler

Ahmet KARAGÖZ
Genel Başkan Yardımcısı  
Basın - Yayın ve İletişim
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BAYINDIR MEMUR-SEN YÖNETİM KURULU

Soner Can TUFANOĞLU
Genel Başkan

Ayhan ALDAGÜL
Genel Sekreter  

Ömer TÜRK
Genel Başkan Yardımcısı  
Mali İşler

Gökhan ŞİMŞEK
Genel Başkan Yardımcısı  
Mevzuat ve Toplu Sözleşme

Mustafa BÜYÜK
Genel Başkan Yardımcısı  
Teşkilatlanma
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ULAŞTIRMA MEMUR-SEN YÖNETİM KURULU

Can CANKESEN 
Genel Başkan

Musa AYAR
Genel Başkan Başkan Vekili

Mehmet ÇAM
Genel Başkan Yardımcısı 
Teşkilatlanma

Murat OLGUN
Genel Başkan Yardımcısı
Mali İşler

Yakup ÇINAR
Genel Başkan Yardımcısı  
Basın - Yayın ve İletişim

Fatih KORUKLUOĞLU
Genel Başkan Yardımcısı
Mevzuat ve Toplu Sözleşme

İbrahim USLU
Genel Başkan Yardımcısı
Eğitim ve Sosyal İşler
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KÜLTÜR MEMUR-SEN YÖNETİM KURULU

Mecit ERDOĞAN
Genel Başkan

İdris SERÇE
Genel Başkan Vekili

Fahri Ekinci
Genel Başkan Yardımcısı
Mali İşler

Mehmet Ali YÜCEKAYA
Genel Başkan Yardımcısı
Teşkilat, Basın ve İletişim

Nihat NURBAKİ
Genel Başkan Yardımcısı
Eğitim, Sosyal İşler, 
Mevzuat ve Toplu Sözleşme
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Konfederasyonumuz 
ve Sendikalarımızın 
Yer Alacağı Yeni Genel 
Merkez Binamız
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Konfederasyonumuz ve Sendikalarımızın 
Yer Alacağı Yeni Genel Merkez Binamız
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