Soner Can TUFANOĞLU
Bayındır Memur-Sen
Genel Başkanı

Bayındır Memur-Sen, 2002 yılında Bayındır, Çevre, İnşaat, Yol, Afad, Tapu ve Kadastro hizmet kolunda çalışan kamu görevlileri ve ailelerinin, sosyal, özlük ve kültürel, ücret ve haklarının muhafaza edilmesi, genişletilmesi, olası mağduriyetlerinin
önlenebilmesi ve giderilmesi için kurulmuştur. Evrensel insan hakları ve Anayasamıza dayanan laik, sosyal ve hukuk devleti
anlayışının sürekliliği için gayret göstererek, hizmet kolu çalışanlarının takdirini kazanmıştır.
Sendikacılık bizim için savunduğumuz değerlerin hayata geçmesinde bir araç, zemindir. Temsilcisi olduğumuz Bayındır, Çevre, İnşaat, Yol, Afad, Tapu ve Kadastro hizmet çalışanlarının hakkını elde etme, refah seviyelerini yükseltme, insan onuruna
yakışır ortamlarda çalışma ve yaşama hakkı için çalışıyoruz.
Kamu görevlilerinin yıllarca ötelenmiş, verilmemiş hakların alınması için hizmet mücadelesine tam 14 yıl önce başlayan sendikamız Bayındır Memur-Sen, bugün ülkemizin tamamında teşkilatlanarak, genel yetkili sendika konumuna ulaşmıştır. Hizmet
kolumuzda çalışan kamu görevlilerimizin haklı tercihi ve teşkilatlarımızın özverili çalışmalarıyla kurulduğu günden itibaren üye
sayısını artıran sendikamız, 10 kurumun tamamında yetkili sendika olmayı başarmıştır. Bugün itibari ile 18 bini bulan üye
sayısıyla hizmet kolumuzun en büyük sivil toplum örgütü olmanın gururunu yaşıyoruz.
Sendikamız Bayındır Memur-Sen, kamu çalışanlarının hakkını aramanın yanı sıra ülke ve dünya meselelerinde her zaman
demokrasiden yana, adaletin, eşitliğin savunucusu, insan hak ve özgürlüklerinden yana tavrıyla sendikal mücadelenin vazgeçilmez sivil toplum kuruluşlarından birisi olmuştur. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hem kamu çalışanlarının
haklarını savunmada hem de Türkiye’nin birlik ve beraberliğinin korunmasında, demokrasisinin yeşertilmesinde, temel hak ve
özgürlüklerin daha da genişletilmesi yolundaki mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz.
Memur-Sen ve Bayındır Memur-Sen olarak hedefimiz sadece ülkemizde değil bütün dünya üzerindeki zulüm ve vahşet sistemini hak, adalet, ve kardeşlik iklimine dönüştürmektir.

MİSYON
Bayındır Memur Sen, Anayasa, yasalar, Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf ve üye devlet olarak bağlı olduğu uluslararası sözleşme ve şartlardan doğan hak ve yetkilerine dayanarak üyelerinin ortak ekonomik, sosyal, kültürel, demokratik hak ve
menfaatlerini adalet ve eşitlik ilkelerine göre korumak aynı zamanda geliştirmek için gerekli çalışmayı yapar.

VİZYON
Bayındır Memur Sen özelde; üyelerinin ortak ekonomik, sosyal, kültürel, özlük, mesleki, haklarını, menfaatlerini korumayı
ve geliştirmeyi genelde ise; ülkemizde cereyan eden her türlü haksızlık ve hukuksuzluğa karşı çıkmayı temel amaç sayar. Bu
amaçların gerçekleştirilmesinde evrensel insan haklarına ve Anayasaya dayanan demokratik, laik, sosyal adalet ve hukuk
devleti anlayışı içinde çalışır.

AMAÇ VE FAALİYETLER
Bayındır Memur-Sen; temel insan hakları ilkelerine dayanan, egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğu, millet iradesine
de milletin seçtiği idareye de saygı gösterilen, katılımcı demokrasinin yerleştiği, özgür birey ve sivil toplum örgütlerine gerçek anlamda var olma ve düşünce üretip teklifler sunma hak ve imkânlarının hayata geçirildiği, kimsenin ötekileştirilmediği,
farklılıkların zenginlik olarak kabul edildiği, ücretlerde ve gelir dağılımında adaletin sağlandığı, sendikal hakların evrensel
ilkelere ve uluslararası sözleşmelere dayalı olarak tam anlamıyla hayata geçirildiği, çalışanların insan olmanın onurunu her
yönüyle yaşayabildiği, saygın iş ekseninde çalışma hayatında var olmalarının sağlandığı, demokratik sosyal hukuk devleti
olmanın gereği olarak her vatandaşın devlet imkânlarından eşit şekilde yararlandığı, düşünce ve kanaat özgürlüğü ile din
ve vicdan hürriyetinin gerçek anlamda teminatı haline getirildiği, başta çalışma hayatı olmak üzere kadınlara, gençlere ve
engellilere yönelik pozitif ayrımcılık uygulamalarının hayata geçirildiği, kadınların sivil toplumda ve yönetim kademelerinde
daha fazla temsil hakkına sahip olduğu, kadın-erkek fırsat eşitliğinin gerçek anlamda sağlandığı, medeniyet köklerimizde
var olan değerleri idrak etmiş daha özgür, çevreye ve doğaya duyarlı, daha müreffeh ve daha mutlu insanların yaşadığı,
daha güçlü, daha zengin Türkiye idealine ulaşmaya katkı sunmayı amaçlar.
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BAYINDIR MEMUR-SEN GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU

SONER CAN TUFANOĞLU
Genel Başkan
AYHAN ALDAGÜL
Genel Başkan Vekili

ÖMER TÜRK
Genel Başkan Yardımcısı
Mali İşler

Mustafa BÜYÜK
Genel Başkan Yardımcısı
Teşkilatlanma

Gökhan ŞİMŞEK
Genel Başkan Yardımcısı
Mevzuat ve Toplu Sözleşme
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Bayındır Memur-Sen
Haber Bülteni
Genel Merkez’in yaptığı faaliyetlerin yanı sıra il temsilcilerimizin gerçekleştirdiği çalışmaların, kamu görevlilerinin
sorun ve beklentilerine ilişkin talep ve önerilerin yer aldığı
Bayındır Memur-Sen Haber Bülteni altı ayda bir yayınlanmakta ve tüm teşkilatlarımıza gönderilmektedir.
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1 MAYIS KAHRAMANLAR
ŞEHRİ MARAŞ’TA COŞKUYLA KUTLANDI
Türkiye’nin en büyük emek hareketi olan Memur-Sen ve Bayındır Memur-Sen, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü “Güçlü Memur, Büyük Türkiye ve Adil bir Dünya için Emeğin Kahramanları Maraş’ta”
temasıyla Kahramanmaraş müftülük Meydanı’nda kutladı.
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“ Zalime ve Zulme karşı bir merhamet hareketiyiz ”

Bayındır Memur-Sen Bayırbucak Türkmenlerine
Ramazan’da da yardım elini uzatarak, muhacir
kardeşlerimizle birlikte, ekmeğimizi paylaştı ve
acıları hafifletmeye çalıştık.
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Memur-Sen heyeti, Ramazan ayı boyunca
yürütülecek olan yardım kampanyası kapsamında
Mardin’de terör mağduru ailelere gıda yardımı
gerçekleştirdi.

“ Zalime ve Zulme karşı bir merhamet hareketiyiz ”

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)’nün darbe girişimi sırasında şehit düşen vatandaşlarımızın aileleri
ve gaziler için başlatılan “15 Temmuz Dayanışma
Kampanyası’na Memur-Sen Konfederasyonu tarafından 1.000.000 TL’lik yardım yapıldı.

Bayındır Memur-Sen, Memur-Sen ile birlikte Mısır’da darbeyle görevinden uzaklaştırılan seçilmiş
Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin idama
mahkum edilmesini ve Mısır’da gerçekleşen darbeyi Mısır Büyükelçiliği önünde protesto etti.
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Bayındır Memur-Sen
Kazanımlarıyla
Toplu Sözleşmeyi İmzaladı
Kamu çalışanlarının 2016 ve 2017 yıllarını kapsayan sosyal ve mali
haklarına ilişkin tekliflerin müzakere edildiği görüşmelerde heyetler
arasında mutabakat sağlanan Toplu Sözleşme İmzalandı.
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Millete ve İradesine
Sahip Çıkmak İçin Alanlardaydık

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)’nün milli iradeye karşı gerçekleştirdiği hain darbe girişimi,
milletimizin feraseti, devletimizin, STK’ların ve emek örgütlerinin dik duruşu ile püskürtülmüştür.
Millete ve iradesine yapılan kalkışma büyük bir mücadele örneği ortaya konularak amacına
ulaşamadan engellenmiştir.
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BAYINDIR MEMUR-SEN
MESLEKİ YETERLİLİK SINAV MERKEZİ
(Voc-Test Center)

Türkiye’de mesleki yeterliliklerin ve bileşeni ulusal
yeterlilik sisteminin güçlendirilmesi (UYEP) projesi
kapsamında Harita Kadastroculuk, Yapı Teknik
Ressamlığı ile Tarihi Eser Koruma ve Restorasyon
elemanı faaliyetlerinde bulunan kişilere Mesleki
Yeterlilik Sertifikası Bayındır Memur-Sen MESYET
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tarafından verilmektedir. Ayrıca mesleki yeterlilik
belgesi zorunluluğu olan Ahşap Kalıpçı, Alçı Sıva
Uygulayıcısı, Betonarme Demircisi, Duvarcı, Isı
Yalıtımcısı, İnşaat Boyacısı, İnşaat İşçisi, İskele
Kurulum Elemanı, Seramik Karo Kaplamacısı,
Sıvacı 10 meslek alanını kapsamına dahil etmek

amacıyla MYK ile ön sözleşme imzalamış ve 2017 yılında meslek
alanlarında belgelendirme yapmayı amaçlamıştır.
Bayındır Memur-Sen’in girişimleri ile hayata geçirilen proje ile
istihdam ve yatırım ilişkisine katkıda bulunmakta olan MESYET
meslek alanları ile ilgili süreçlerde işbirliği sağlayacak kamu,
kurum ve kuruluşları olarak;
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü
ve Koruma ve Restorasyon Uzmanları Derneği (KORDER) ile protokoller yapmıştır. Sınava katılanların
Avrupa Birliğine üye ülkelerde işgücü hareketliliği (Europass) sağlayacağından serbest dolaşımı
desteklemektedir.
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Bayındır Memur-Sen Hizmet Koluna Bağlı Kurumların Faaliyet Alanları

Hizmet Kolumuza bağlı kurumların
başında gelen Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı, sürdürülebilir kalkınma
ilkeleri çerçevesinde insan sağlığını
ve çevre kirliliğini önleyici tedbirleri
alan, bu bakış açısıyla idari, hukuki,
mali, insani ve çevresel kaynakların
etkin
kullanılmasını
sağlayan,
sağlıklı bir çevrede yaşama hakkının
teminatı olan saygın ve öncü bir
kurumdur.
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AFAD hem Türkiye’de hem de dünyanın dört bir
yanında mazlum coğrafyalarında yardıma muhtaç
insanlara yardım elini uzatıyor. Türkiye 2011’den
bu yana 3 milyon Suriyeli muhacir kardeşlerimize
kapılarını açmıştır. Bayındır Memur-Sen hizmet
koluna bağlı olan AFAD’ın kurup yönettiği 25
barınma merkezi’nde 258 bin 472 Suriyeli
kalmaktadır. AFAD Depremler, seller, heyelanlar,

kaya
düşmeleri,
kuraklıklar,
fırtınalar,
tsunamiler ve diğer birçok afetin insanlar, çevre
ve ekonomi üzerinde yıkıcı etkileri karşı hızlı bir
şekilde ayağa kalkma yeteneği olan, söz konusu
dirençliliğin artırılması afetlerin etkilerini,
zararlarını en aza indirecek ve afet sonrası
toplumun ayağa kalkma süresini minimize eden
bir kurumdur.
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Bayındır Memur-Sen Hizmet Koluna Bağlı Kurumların Faaliyet Alanları

AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM
BAŞKANLIĞI

Bayındır Memur-Sen Hizmet Koluna Bağlı Kurumların Faaliyet Alanları

Görevi taşınmazlara ilişkin mülkiyet bilgilerini devlet güvencesi altında
muhafaza etmek, güncellemek ve hizmete sunmak olan Tapu ve Kadastro
Genel Müdürlüğü’nün ayrıca taşınmazlara yönelik politika belirleyen ve
yöneten lider bir kurumdur.

TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI

TOKİ, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın kira öder gibi uzun vadelerde ev sahibi olmalarını sağlamak,
toplu konut üretimini kredilerle teşvik etmek, kentsel dönüşüm yoluyla kentlerimizi sağlıklı bir çevreye
kavuştırmak ve konut piyasasını disipline etmek gibi birçok misyon üstlenmiş bir kurumdur.
TOKİ kar amacı gütmeyen sosyal nitelikli konut projeleri, bugün küçük birikimleriyle konut sahibi
olmak isteyen dar gelirli vatandaşlarımızın en büyük umududur.
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Karayolları Genel Müdürlüğü Türkiye’de gerçekleştirdiği mega
projeler dışında, yolların kullanılması, yol ve trafik güvenliği ve
bakımına ait esas ve kaideleri tespit etmek, yürütmek ve uygun
göreceği yol işaretlerini tesis etmek, harita, etüd ve proje işlerini
yapmak ve yaptırmaktır.

İLLER BANKASI A.Ş.

İller Bankası A.Ş yerel yönetimlere, kentsel ihtiyaçlarının
karşılanabilmesi amacıyla uluslararası standartlarda proje
üretmek ve geliştirmek, kredi sağlamak, danışmanlık yapmak
ve teknik destek vermek yoluyla sürdürülebilir bir şehirleşmeye
katkıda bulunmaktadır.
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Bayındır Memur-Sen Hizmet Koluna Bağlı Kurumların Faaliyet Alanları

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Bayındır Memur-Sen Hizmet Koluna Bağlı Kurumların Faaliyet Alanları

(DAP) BÖLGE KALKINMA İDARESI BAŞKANLIĞI

Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı
hinterlantınta 15 Ağrı, Ardahan, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan,
Erzurum, Hakkari, Iğdır, Kars, Malatya, Muş, Tunceli, Van ve
Sivas illeri bulunmaktadır.
Doğu Anadolu Projesi’ nin genel amacı uygulandığı illerdeki
yatırımların gerektirdiği araştırma, planlama, programlama,
projelendirme, izleme, değerlendirme ve koordinasyon
hizmetlerinin yerine getirilmesi suretiyle Doğu Anadolu
Bölgesi’nin kalkınmasını hızlandırmaktır.
Konya Ovası Projesi, Konya bölgesinin kalkınmasının
hızlandırılması amacıyla ilgili kurum ve kuruluşların proje
ve faaliyetlerinin uyum ve bütünlük içinde yürütülmesini
sağlayacak
eylem
planları
hazırlamak,
bunların
uygulanmasını koordine etmek, izlemek, değerlendirmek,
eylem planlarının gerektirdiği yatırımlara ilişkin teklifleri
ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde hazırlamak,
önceliklendirmek ve ilgili kurum ve kuruluşlar ile Kalkınma
Bakanlığına göndermektir.
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(KOP) BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI

DOKAP, kalkınma projelerinin uygulandığı illerdeki
yatırımların gerektirdiği araştırma, planlama, programlama,
projelendirme, izleme, değerlendirme ve koordinasyon
hizmetlerinin yerine getirilmesi suretiyle bölgenin
kalkınmasını hızlandırmak amacıyla, Kalkınma Bakanlığına
bağlı olarak faaliyetlerini yürütmektedir.
Eylem Planı, turizm, tarım, ulaştırma, ticaret ve lojistik
alanlarında önemli potansiyele sahip olan DOKAP
Bölgesinde ekonomik büyüme, sosyal gelişme ve istihdam
artışı sağlayarak, bölgede yaşayan vatandaşlarımızın refah
ve huzurunun artırılmasına vesile olmaktadır.
Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP), Cumhuriyet
tarihimizin en kapsamlı ve maliyetli projesi olup, bugüne
kadar hazırlanan bölgesel kalkınma plan ve programları
arasında en etkin olarak uygulananıdır. GAP, entegre
bölgesel kalkınma yaklaşımı ve sürdürülebilir insani
gelişme felsefesi ile uluslararası literatüre geçen ve marka
değeri olan bir projedir.
GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI
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Bayındır Memur-Sen Hizmet Koluna Bağlı Kurumların Faaliyet Alanları

DOKAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI

Soner Can TUFANOĞLU
Bayındır Memur-Sen
Chairman

Bayındır Memur-Sen was founded in 2002 for the protection, extension of the of the social rights, personal rights and cultural rights,
wages and other rights of the of the civil servants employed in the fields of Improvements, Roads, Environment, Construction,
Disasters, Land Registry and Cadastre; and also to prevent and resolve the possible unjust treatments. Gained the appreciation of
the employees in the service branch by paying efforts to sustain the Universal Human Rights and secular, social and law state based
on our Constitution.
Syndicalism, for u, is a tool and it is also the grounds on which the values we defend are realized. As Bayındır, which we represent,
we pay efforts to gain the rights, to increase the living standards of the civil servants employed at Environment, Construction, Road,
Disaster, Land Registry and Cadastre fields; we also work for their right to life and right to work in an environment fitting human
dignity.
Our syndicate, Bayındır Memur-Sen, having started its service struggle 14 years ago to obtain the rights of the civil servants which
were postponed and retained for years now today having organized all over our country gained the position as a Generally Authorized
Syndicate. Our syndicate, having increased the number of its members as of its foundation date thanks to being the preference of the
civil servants and thanks to self sacrificing works of our organs, achieved to be the Authorized Syndicate in all 10 Institutions. We
are enjoying the pleasure of being the largest civil society institutions of our service branch together with our members of which the
number is almost 18 thousand today.
Our Syndicate, Bayındır Memur-Sen, in addition to seeking the rights of the civil servants had been one of the essential civil society
organizations of the syndicate struggle with its approach always on the side of the democracy in country and world issues, defender
of justices, equality, attitude by the side of human rights and liberty. As it has been until today, we will continue our struggle until
the end in protecting the rights of civil servants, in protecting Turkey’s unity and singularity, in raising democracy, in further extension
of fundamental rights and freedom.
As Memur-Sen and Bayındır Memur-Sen our target is to convert the cruel and wild system into a right, just and fraternity climate not
only in Turkey but all over the World.

MISSION
Bayındır Memur Sen performs the necessary works to protect and also to develop the common economical, social, cultural,
democratic rights and benefits of its members as per the justice and equality principles basing on is rights and authorizations arising from the laws, International Treaties and Terms to which Turkey is a arty or bounded as a member state.

VISION
Bayındır Memur Sen, as is particular targets has the goal to protect and to develop the members’ common economical,
social, cultural, personal, occupational rights and interests; and struggle against all kinds of injustice and unlawfulness
occurring in our country in set as the general target. In realizing these targets, basing on universal human rights and Constitution, our syndicate operates within the frame of democratic, secular, social, justice and law sate approach.

TARGETS AND ACTIVITIES
Bayındır Memur-Sen aims to provide contributions for the a richer Turkey ideal basing on the fundamental human rights
principles, where the sovereignty unconditionally belongs to people, respect is paid to the choice of people and to the elected ones, participatory democracy has fund its place, the rights and the facilities are established for the free individual and
civil society organizations to exits in real terms and to create thoughts and to present them, justice is achieved ,n wages
and income distribution, syndicate rights are fully realized basing on universal principles and international treaties, workers enjoy the dignity of being human in all aspects, existence in the business life is provided within a respectful manner,
each citizen enjoys the facilities of the state equally as the requirements of being a democratic social law state, freedom
of thought and freedom to establish one’s own considerations as well as religious freedom and liberty of conscience are
fully undertaken, positive discrimination implementations are realized for women, for youth and handicapped in work
force being ahead, women have better representation rights in civil society and in management, women-men opportunity
equality is provided in real terms, having understood the values in the roots of our civilization, having more freedom and
sensitive to nature and environment.
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BAYINDIR MEMUR-SEN GENERAL HEADQUARTERS MANAGEMENT BOARD

SONER CAN TUFANOĞLU
Chairman
AYHAN ALDAGÜL
General Vice President

ÖMER TÜRK
Vice Chairman
Financial Affairs

Mustafa BÜYÜK
Vice Chairman
Organization

Gökhan ŞİMŞEK
Vice Chairman
Legislation and Collective Contracting
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Bayındır Memur-Sen
News Bulletin
Memur –Sen News Bulletin in which the works realized
by the Provincial Representatives in addition to those performed by the General Headquarters; the requests and
the suggestions in relation to the issues and expectations
of the civil servants take place, is being published and
sent to all our organizations in every six months.
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1st of MAY WAS CELEBRATED WITH ENTHUSIASM
IN KAHRAMANMARAŞ, THE CITY OF HEROES
Memur-Sen and Bayındır-SEn which is the reates labor movement of Turkey celebrated 1st of May
“The day of Labor and Collaboration” at the Muftu’s Square in Kahramanmaraş with the theme “ heroes of Labor are in Kahramanmaraş for Powerful Civil Servant, Great Turkey and Equitable World”.
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“ We are the mercy movement against the cruel and cruelty ”

Bayındır Memur-Sen giving a helping hand
to the Turkmens of Bayırbucak in Ramadan
shared our bread and paid efforts to ease the
pain.
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The Committee of Memur-Sen has given food aid
to the victims of terrorism in Mardin within the
scope of the aid campaign during the whole term
of Ramadan.

“ We are the mercy movement against the cruel and cruelty ”

Memur-Sen Confederation donated 1.000.000 TL
to the “15TH July Solidarity Campaign” initiated
fro the families of the martyrs and the veterans of
the attempted coup by Fetullah Terror Organization (FETO).

Bayındır Memur-Sen together with the Memur-Sen
protested in front of the Embassy of Egypt that
Muhammed Mursi, who was discharged from his
post as President due to a coup in Egypt has been
sentenced to death.
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Bayındır Memur-Sen
Concluded the Collective
Contract as the result of its gains
During the negotiations between the committees where social and financial
rights of civil servants for years 2016-2017 are discussed, the Collective
Contract is concluded, upon reconciliation between the committees.
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We have been on the streets fr
Solidarity of our Nation and for
our Nation’s Choices

The traitorous attempted coup by FETO Terror organization against the nation’s choice had
been defeated by the insight of our people, by the strong appearance of our state, civil society
organizations and labor organizations. The attempted coup against the nation and nation’s choice
was avoided by a sample setting struggle of the people, before it could achieve its goal.
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BAYINDIR MEMUR-SEN
VOCATIONAL ELIGIBILITY CENTER
(Voc-Test Center)

In Turkey, under the scope of the project for
empowerment oft he vocational capabilities
and its component national capabilities system
(UYEP), the Vocational Capability Certificate
is granted by Bayındır Memur-Sen MESYET
to those who are active in the Map Cadastre,
Construction Technical Drawing and Historical
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Buildings Preservation and Restoration fields.
Additionally, in order to include under its scope
the Wooden Moulds, Plaster Implementations,
Concrete Ironing, Wall Construction, Heat
Insulator, Construction Pinter, Construction
Worker, Scaffold Installation Personnel for whom
vocational capability certificate is compulsory, a

preliminary contract is concluded with MYK and the target is to
provide certifications in these vocational fields.
Along with this project that is realized as the result of the attempts of
Bayındır Memur-Sen; as the Public Institutions and Establishments
that will provide collaboration for the processes related to the
MESYET vocational field that contribute to the employment and
investment relation: protocols are concluded with the Ministry
of Environment and Urbanization, General Directorate of Land
Registry and Cadastre, General Directorate of Highways and Preservation and Restoration Experts
Foundation (KORDER). The free circulation is supported as those who take such examinations will
provide movement in the countries which are a member to the European Union.
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Activity Fields Of The Institutions Bounded To The Service Branch Of Bayındır Memur-Sen

T.R.
MINISTRY OF ENVIRONMENT
AND URBANIZATION

Ministry of Environment and urbanization which is ahead of the institutions bounded to our service branch,
within the frame of the sustainable
development principles, takes the
precautions for human health and
against environmental pollution, and
with such point of view, it is a respected and pioneering institution which is
the guarantee of the right to live in a
health environment providing that he
human and environmental resources
are used efficiently
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Afad, with its aids, gives a helping hand to the
people in need both in Turkey and all around the
world. Turkey has opened its gate to 3 millions
Syrian immigrant brothers and sisters since 2011.
In 25 accommodation centers installed and
managed by AFAD, bounded to service branch
of Bayındır Memur-Sen, totally 258 thousand
and 472 Syrians are accommodated. AFAD is

an institution having the capability to stand
up in a very short time against the destructive
effects on people and environment following
earthquakes, floods, stone falls, droughts,
storms, tsunamis and many other disasters,
minimizing the impacts of the disasters and the
time durations for the society to stand up again
after such disasters.
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Activity Fields Of The Institutions Bounded To The Service Branch Of Bayındır Memur-Sen

PRESIDENCY OF DISASTERS AND
EMERGENCY MANAGEMENT

Activity Fields Of The Institutions Bounded To The Service Branch Of Bayındır Memur-Sen

General Directorate
of Land Registry and Cadastre

Its duty is to preserve the proprietorship information of the immovable
properties under the assurance of the state, to update and to provide
services thereto in addition to being the institution that determined and
manages policies regarding the immovable properties.

Presidency of Mass Housing Administration

TOKI is an institution which has undertaken may missions such as facilitating the citizens in need to
buy homes as if paying rent in very long terms, to provide incentives for the mass housing productions
with credit facilities, to make our cities have a health environment through urban transformations.
TOKI social mass housing projects which do not seek profits in the greatest hope of the citizens with
low incomes willing to own their homes.
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In addition to the mega projects realized in Turkey, General
Directorate of Highways determines the principles and the rules for
the use of the roads, provides road and traffic safety; establishes
the road signs which are deemed fit, makes the maps, studies and
the project works of has such works done by others.

İLLER BANKASI A.Ş.

İller Bank. Inc, provides project production and development
services in international standards for the local administrations
to meet the urbanization needs, provides credits, consultancy
and technical supports thereby contributing to the sustainable
urbanization.
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General Directorate of Highways

Activity Fields Of The Institutions Bounded To The Service Branch Of Bayındır Memur-Sen

(DAP) PRESIDENCY OF REGIONAL DEVELOPMENT ADMINISTRATION

In East Anatolia Project , the cities included in the hinterland of
the Regional Development Administration are Ağrı, Ardahan,
Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Hakkari, Iğır, Kars,
Malatya, Muş, Tunceli, van and Sivas.
The general target of the East Anatolian Project is to accelerate
the development of the East Anatolian region by means of
providing research, planning, programming, project design,
monitoring, assessment and coordination services required for
the investments in the cities where the project is implemented.
Konya Valley Project, aiming to accelerate the development
of the Konya Region, if for prepare the activity plans which
will provide that the projects and the activities of the related
institutions and establishments are conducted in coherence
and integrally, to coordinate the implementation of these,
to monitor, to assess, together with the related institutions
and establishments to prepare the offers for the investments
required by the activity plans, to make the prioritization and
to submit these to the related institutions and establishments
and to the Ministry of Development.
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(KOP) PRESIDENCY OF REGIONAL DEVELOPMENT ADMINISTRATION

DOKAP, in order to accelerate the development of the region by providing research, planning, programming, project
design, monitoring, assessment and coordination services
for the investments required in the cities where the development projects are implemented, conducts its activities
bounded to the Ministry f Development.
(GAP) Southeast Anatolia Project is the most comprehensive and expensive project of the history of our Republic
and it is the most effectively implemented project among
the regional development plans and programs prepared
until today. GAP; with its integrated regional development approach and sustainable human development philosophy, is a projects which is recorded in international
literature and which has a trademark value.
GAP PRESIDENCY OF REGIONAL DEVELOPMENT ADMINISTRATION
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DOKAP- PRESIDENCY OF REGIONAL DEVELOPMENT ADMINISTRATION

