


Bay nd r, Çevre, n aat, Yol, Afad, Tapu ve Kadastro Hizmet Kolunda yetkili 
ve etkili sendika Bay nd r Memur-Sen olarak, zorlu geçen Üçüncü Dönem 
Toplu Sözle me sürecini çok iyi yöneterek, her biri çok de erli kazan mlarla 
neticelendirip tarihi ba ar ya imza att k. Kazan mlar m zla hem vicdanlara hem 
de sosyal hayata seslendik, kamu görevlilerinin beklentilerine cevap verdik. 

Bu say m zda büyük ve güçlü Memur-Sen ve Bay nd r Memur-Sen 
Ailesi’nin; ça lar  ku atan destans  yürüyü üne, emek, ekmek, hak ve hukuk 
mücadelesine, kazan mlar na, zalime ve zulme direni ine, mazluma el 
uzat na, meydanlardan yükselen gür sesine tan kl k edeceksiniz.

Toplu Sözle me Görü melerinde ve öncesinde gece gündüz demeden tüm 
kamu çal anlar m z için sabahlara kadar süren yo un diplomasi, pazarl k ve 
müzakereler sonucu 43’ü genel ve 170’i hizmet kollar na ili kin toplamda 213 
kazan m elde ederek tarihe geçen rekorlar n alt na imza att k. Üçüncü Dönem 
Toplu Sözle mede Memur-Sen Konfederasyonu ve Bay nd r Memur-Sen 
olarak güveninizi güce, al n terinizi kazan ma dönü türdük.

Bay nd r, Çevre, n aat, Yol, Afad, Tapu ve Kadastro Hizmet Koluna ili kin elde 
etti imiz kazan mlar ile, üyemiz olsun ya da olmas n, tüm Bay nd r, Çevre, 
n aat, Yol, Afad, Tapu ve Kadastro Hizmet Kolu çal anlar m z n g ptayla 

izledi i büyük bir ba ar  sa lad k. Bay nd r Memur-Sen olarak, memuru ve 
memur emeklisini memnun etmeyen hiçbir teklifin alt na imza atmad m z gibi 
masada Bay nd r, Çevre, n aat, Yol, Afad, Tapu ve Kadastro çal anlar m z n 
ve emeklilerimizin hayk ran gür sesi, onurlu duru u olduk. Gelinen noktada 
gerek maa lar için al nan zam oranlar  gerekse Bay nd r, Çevre, n aat, Yol, 
Afad, Tapu ve Kadastro çal anlar m za ve emeklilerimize yönelik sosyal, mali 
ve özlük haklar na ili kin kazan mlarla birlikte Cuma günü ö le tatilinin ibadet 
hürriyetini engellemeyecek ekilde düzenlenmesi gibi manevi de eri yüksek 
kazan mlarda ürettik.

Kutlu davam z n bu günlere gelmesinde eme i geçen Kurucular Kurulu 
üyelerinden, Genel Merkez de görev yapm  tüm a abeylerimize de te ekkür 
ederken, dava öncümüz merhum Mehmet Akif nan ba ta olmak üzere, 
Zekeriya Ceyhan’  da rahmetle, ükranla ve minnetle yad ediyoruz.

Bay nd r Memur-Sen olarak Bay nd r, Çevre, n aat, Yol, Afad, Tapu ve 
Kadastro Hizmet Kolu çal anlar m z n sorunlar n n çözüme ula mas nda, 
yeni kazan mlar elde edilmesinde sorumluluk almaya, kararl l kla mücadele 
etmeye devam edece iz.

Üçüncü Dönem Toplu Sözle mesi’nin her bir kazan m n n de erli üyelerimize, 
Bay nd r,  Çevre,  n aat, Yol, Afad, Tapu ve Kadastro Hizmet Kolu 
çal anlar m za, te kilat m za, tüm kamu çal anlar m za ve emeklilerimize, 
aziz milletimize ve ülkemize hay rl  olmas n  temenni ediyor; hepinizi sayg yla, 
sevgiyle ve muhabbetle selaml yorum.
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Bayındır Memur-Sen sendikal 
mücadelesinde 13 altın yılı ge-
ride bırakarak yoluna devam 

ediyor. Bu dönem büyük mücadele-
ler verilerek yakalanan hizmet kolu 
zirvesinden Türkiye Zirvesine tırman-
dığımız bir dönem olacak. Aynı ideal 
ve hedefe kilitlenmiş Bayındır, Çevre, 
İnşaat, Yol, Afad, Tapu ve Kadast-
ro ailesi olarak birlik ve beraberlik 
içerisinde önümüzdeki hedefl eri de 
kısa zamanda yakalayacağımıza ve 
sendikal harekete öncü olacağımı-
za inanıyorum. Sendikal anlayışımızı 
insan merkezli hizmet sendikacılığı 
olarak tanımlarken, bir ideolojinin 
veya siyasal düşüncenin aygıtı olarak 
temel amacından uzaklaşan, dolayı-
sıyla kitlesine ve ait olduğu topluma 
yabancılaşan klasik sendikal anlayışı 
değiştirme iddiamızı da ortaya koy-
duk.

Bizler yetkili sendika sıfatı ile artan 
sorumluluğumuzun farkındayız.  Sa-
dece üyelerimizin değil, sahamızda 
görev yapan Bayındır, Çevre, İnşaat, 
Yol, Afad, Tapu ve Kadastro hizmet 
kolu çalışanlarının haklarını korumak, 
kazanımlarını artırmak için sendikal 
faaliyet yürütmekteyiz.

Söylem ve eylemlerimizle çalışanları 
çözümsüzlük, mutsuzluk ve isyan ze-
mininde tutmaya çalışan klasik sen-
dikacılığın anlayışına son verdik.

Bizim için insanımızın onurlu yaşam 
hakkı her şeyden önce gelir. Adalet 
anlayışı, güven ve huzur içinde çalış-
ma hakkı, hiçbir ideolojik veya siya-
sal hedefin gölgesinde bırakılamaz, 
buna sesiz kalan veya konjonktürel 
yaklaşan bir sendikal anlayış, kitlesi-
ne ihanet etmiş, varlığını inkar etmiş 
olur. 

13 yıldır Bayındır Memur-Sen kad-
roları olarak, bu inançla mücadele 
ettik, bu duruşumuzla üyelerimizin 
emanetine, milletimizin güvenine la-
yık olmaya çalıştık. Bundan sonra da 
aynı inanç ve mücadele ile soylu yü-
rüyüşümüze devam edeceğiz. 

Geride bıraktığımız yıllar içinde 
emek, millet ve insanlık tasavvu-
rumuzla sendikal mücadeleyi, her 
anlamda değer üreten şahsiyetli bir 
kimliğe kavuşturduk. Memur-Sen ve 
Bayındır Memur-Sen demek; kadim 
medeniyet değerlerinin temsilcisi 
demek. Bu değerlerin korunması ve 
yüceltilmesi için öncü güç demek. 
Bu güç, kamu görevlileri, Bayındır, 
Çevre, İnşaat, Yol, Afad, Tapu ve 
Kadastro Hizmet Kolunda çalışan 
arkadaşlarımızın kazanımlarını artır-
ma, sorunlarını çözmenin yanı sıra, 
mazlumların ve mağdurların umudu, 
dostlarımızın gurur kaynağı demek. 
Biz, büyük bir aileyiz. Bunu her sefe-
rinde vurguluyoruz. Biz, aynı dili ko-
nuşuyor, aynı davaya omuz veriyor, 
aynı idealleri taşıyoruz.

Bizim için insanımızın onurlu yaşam hakkı her şeyden önce gelir. 

Adalet anlayışı, güven ve huzur içinde çalışma hakkı, hiçbir 

ideolojik veya siyasal hedefin gölgesinde bırakılamaz, buna 

sessiz kalan veya konjonktürel yaklaşan bir sendikal anlayış, 

kitlesine ihanet etmiş, varlığını inkar etmiş olur

Soner Can TUFANOĞLU
Bayındır Memur-Sen 

Genel Başkanı
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Yürüyüşümüzün önüne barikat kur-
maya çalışanların tuzaklarını boza-
cağız, el birliğiyle sendikal mücade-
lemizi sürdüreceğiz.

Biz, hiçbir zaman çözümsüzlüğü 
seslendiren, mutsuzluğu ve isyanı 
besleyen bir hareket olmadık. Sorun 
değil çözüm sendikacılığını benim-
sedik, her alanda huzur ve mutlulu-
ğun yollarını aradık. İnancımız gere-
ği herkes için adalet, herkes için öz-
gürlük ilkesine bağlı kaldık, emek ve 
ekmek mücadelemizi  topluma karşı 
en temel sorumluluğumuz saydık.

Özümüzü, sözümüzü ve faaliyetle-
rimizi insanı yaşat ki devlet yaşasın 
anlayışının hüküm süreceği bir gele-
ceğin samimi savunucuları olduk.

Klasik ücret sendikacılığının karşısı-
na değerler sendikacılığını koyduk.

Her zaman ve her zeminde maddi ve 
manevi anlamda değer üretmek için 
örgütlendik.

Üyelerimizin sadece ekonomik hak-
larına değil, mesleki saygınlığa, ça-
lışma ortamına, sağlığına, huzuruna 
ve geleceğine değer katmak için 
arayış içinde olduk.

Sendikacılık ve toplu sözleşme ta-
rihine rekorlar ve ilklerle geçmeyi 
fazlasıyla hak eden Büyük Memur-
Sen ailesi olarak, hazırlık evresinden 
imza aşamasına kadar 3. Dönem 
Toplu Sözleşme Sürecinin bütün 
aşamalarında “ortak hedef için ortak 
akıl” stratejisiyle ve teşkilat disipli-
niyle hareket ettik.

Sözleşme sürecinin müzakere aşa-
malarında sadece Kamu İşveren 
Heyeti değil, ikili blok oluşturarak 
kamu görevlileri yerine Kamu İşve-
ren Heyeti’ne destek vermeyi tercih 
eden sendikalara karşı da tek ses, 
tek yürek, tek bilek olduk. Bunun 
ilk somut örneğini Kamu İşveren 
Heyeti’nin ilk teklifine karşı birlikte 
ayağa kalkarak verdiğimiz demokra-
tik tepkiyle, finalini ise kazanımlarıy-
la tarihe geçen toplu sözleşmeyi fi-
resiz imzalamak suretiyle gösterdik.

Bayındır Memur-Sen olarak bir ön-
ceki Toplu Sözleşmeye oranla kaza-
nımlarımızı 9 kat artırdık. Ulaşılması 
güç bir rekora imza attık.

Tapu Müdürlüğü ve AFAD çalışan-
larımızın fazla mesai ücret sorununu 
çözüme kavuşturduk.

 Karayolları ve AFAD ta şoförlük 
hizmeti yapan personellerimize aylık 
ilave 70 TL ödenmesini sağladık.

 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve 
Karayolları Genel Müdürlüğü perso-
nellerine Koruyucu Giyim Malzemesi 
verilmesini sağladık.

 Tapu çalışanlarımızın Medeni Ka-
nunun 1007. Maddesine süre sınırla-
ması getirdik.

Kadastro Çalışanlarımızın Kadast-
ro Tazminat Kazanımını devam ettir-
dik.

Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğü’ne Döner Sermaye Büt-
çesinde karşılanmak üzere personel 
alımının yolunu açtık.

Biz, hiçbir zaman 
çözümsüzlüğü seslendiren, 

mutsuzluğu ve isyanı 
besleyen bir hareket 

olmadık

Bayındır, Çevre, İnşaat, Yol, Afad, Tapu ve Kadastro hizmet 
kolunda, insan yaşamına hizmet edilen alanlarda hizmet 
alanların ve hizmet verenlerin onuruna yaraşır politikaların 
hayat bulması için bütün gücümüzle mücadele etmeye devam 
edeceğiz

Şef kadrolarında bulunanların ma-
aşlarına 65 TL artış sağladık.

Fiili Hizmet Süresi Zammı için ça-
lışmalar başlattık.

Sendikal mücadelemizi medeniyet 
merkezinden beslenerek geleceğe 
taşımak ve adalet temelinde sürdür-
düğümüz insanlık mücadelemizi he-
defe ulaştırmak için, büyük bir inanç 
ve kararlılıkla yolumuza devam ede-
ceğiz.

Bayındır, Çevre, İnşaat, Yol, Afad, 
Tapu ve Kadastro hizmet kolunda, 
insan yaşamına hizmet edilen alan-
larda hizmet alanların ve hizmet ve-
renlerin onuruna yaraşır politikaların 
hayat bulması için bütün gücümüzle 
mücadele etmeye devam edeceğiz.

Bayındır Memur-Sen olarak 1. Ola-
ğanüstü Genel Kurulumuzu bütün 
teşkilatımızla birlikte böyle bir ruh 
ikliminde gerçekleştirdik.

Emanetinizi taşıdığımız Bayındır, 
Çevre, İnşaat, Yol, Afad, Tapu ve Ka-
dastro hizmet çalışanlarımızın hakla-
rına halel getirmemek, Yeni Türkiye 
yolunda milletimizin güvenini boşa 
çıkarmamak adına, samimiyetimizi, 
ihlasımızı ve ahdimizi tazeledik.

Üçüncü dönem Toplu Sözleşmede 
emeklerimizin karşılığını aldık, kamu 
görevlilerini mutlu ettik, etmeye de-
vam edeceğiz. Bu yolda her zaman 
olduğu gibi yegâne güç kaynağımız 
bugün itibariyle 16 bini aşan üyesiyle 
büyük Bayındır Memur-Sen teşkilatı 
olacaktır. 

Allah yar ve yardımcımız olsun.

Öncü Medeniyet, Güçlü Sendika...
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Bayındır Memur-Sen Genel Başkanı TUFANOĞLU,

Sendikamızın Teşkilatına Hitap Etti.
Antalya 1. Büyük Türkiye Buluşması’nda

Antalya’nın Kemer İlçesinde 
Ülkemizin Dört Bir Yanından 
Gelen Sendikamızın Şube Baş-

kanları, İl Temsilcileri ve İş Yeri Tem-
silcilerinden oluşan 500 davetlinin 
hazır bulunduğu Bayındır Memur-Sen 
2015 1. Büyük Türkiye Buluşması’na 
Memur-Sen Eski Genel Başkanı ve 
Eğitim Bir-Sen Onursal Başkanı Ahmet 
GÜNDOĞDU ve Memur-Sen Genel Baş-
kan Yardımcısı Mehmet Emin ESEN’in 
katılımıyla gerçekleştirildi.

2015 1. Büyük Türkiye Buluşması’nın 
açılışında konuşan Bayındır Memur-
Sen Genel Başkanı Soner Can Tufanoğlu,  
konuşmasında, “Bayındır Memur-Sen 
üyeleri olarak; bizlerin emeğine, ekme-
ğine, haklarına, onuruna, medeniyet da-
vasına sahip çıkan “birlikte üretelim, 
hakça bölüşelim.” anlayışıyla hareket 
eden erdemli, adil bir camiada  bulun-

maktan gurur ve onur duymaktayız” 
dedi. 

Türkiye’nin yeni dönemine ait değer-
lendirmelerde de bulunan Bayındır 
Memur-Sen Genel Başkanı Soner Can 
Tufanoğlu, Davaya hizmet bilinciyle 
üyesi olduğumuz Bayındır Memur-
Sen’imizin mensubu olmak demek, bir 
erdemliler hareketinin içinde yer almak 
demektir. Ki bu büyük bir ayrıcalık, 
sonsuz bir gurur kaynağıdır. Bayındır 
Memur-Sen’in her üyesi, mabedinin 
göğsüne namahrem eli değdirtmeyen 
“Asım’ın Nesli’nin” bir ferdidir” dedi.

TUFANOĞLU, “Elimizden Gelen 
Gayreti Göstereceğiz”

“Sendikamıza bağlı kurumların, ülke-
mizin kalkınmasında önemli katkıla-
rının olduğunu hepimiz bilmekteyiz” 
diyen Tufanoğlu, “Çalışanlarımızın 

“Bayındır Memur-Sen 

üyeleri olarak; bizlerin 

emeğine, ekmeğine, 

haklarına, onuruna, 

medeniyet davasına sahip 

çıkan “birlikte üretelim, 

hakça bölüşelim.” 

anlayışıyla hareket eden 

erdemli, adil bir camiada  

bulunmaktan gurur ve 

onur duymaktayız”
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• Karayolları çalışanlarıyla mesai 
mefhumu olmaksızın kısa süre içeri-
sinde 18.000 km bölünmüş yol yapı-
larak vatandaşlarımızın kaliteli, kon-
forlu ve güvenli ulaşımları sağlanmış, 
ayrıca ülke ekonomisine ve ticaretine 
standardı yüksek yollarla önemli kat-
kılar sunulmuştur. Kışın gece gündüz 
demeden   kar mücadelesi yapılarak 
trafiğin akışı sağlanmaktadır. 

Karayolları çalışanları büyük bir 
fedakârlıkla işlerini yaparken bizler 
de Karayolları Genel Müdürlüğü çalı-
şanlarının seyyar görev tazminatları-
nın tam olarak ödenmesini sağlaya-
cağız. Ayrıca çalışan personelimizin 
hak ettikleri fazla mesai ücretlerini 
alacağız. Bakım Trafik teknik görev-
lilerinin önüne engel olan ilgili genel-
genin iptalini sağlayacağız.

• Yapılan bir araştırmaya göre kent-
lerin insan psikolojisini etkileyen en 
önemli faktörlerden biri olduğu ka-
nıtlanmıştır. Çevre ve Şehircilik Ba-
kanlığıve İller Bankası çalışanlarıyla 
vatandaşlarımızın daha sağlıklı ve 
huzur içinde yaşayabilmeleri için 
modern, yaşanabilir şehirler kurduk. 
Kentsel dönüşüm projeleriyle va-
tandaşlarımızın yaşayacağı güvenli 
ve kaliteli mekanlar yaptık. Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı ve İller Bankası 
çalışanlarımıza hak ettikleri değeri, 
sosyal ve mali haklarını almalarını 
sağlayacağız.

• Hayat kurtarmak için hayatlarını 
feda eden, Van depreminde, Soma-
Ermenek maden facialarında gözü 
yaşlı ailelerin feryadına cevap veren, 
yardıma muhtaç kim varsa diline, di-
nine, ırkına bakmaksızın yardım elini 
uzatan büyük yürekli insanların bir 
araya geldiği bir kardeşlik hareketidir 
AFAD. Görevlerini öylesine gönülden 
ve içten yapmaktadırlar ki Suriye’den 
gelen 2.000.000 mülteci için kur-
dukları çadırkentler de yaşayan Suri-
yeli kardeşlerimiz, kamplarda doğan 
bebeklerine AFAD ismini vermekte-
dir. Takdiri sizlere bırakıyorum. Bizler 
de cansiperane bir şekilde görevlerini 
yürüten AFAD çalışanlarının yıpran-
ma payı ve AFAD tazminatını almak 
için cansiperane bir şekilde mücade-
le vereceğiz.

• Bağlı bütün kurumlarımızda unvan 
değişikliği sınavının her sene düzen-
li yapılmasını sağlayacağız. Görevde 
yükselme sınavlarını yapmayan ku-
rumlarımızda sınav açılması için mü-
cadele vereceğiz.

• 2+2 uzaktan eğitimle lisans tamam-
lama programlarının kurumlarımızda 
hayata geçirilmesini sağlayacağız.

• Teknikerlerin 666 sayılı KHK ile ek 
ödemede yaşadıkları ekonomik ka-
yıpları ortadan kaldıracağız.

Bugün burada sendikamızın kurulu-
şundan bu güne kadar geçen sürede 
yapılan toplantıların en büyüğünü 
gerçekleştiriyoruz diye konuştu.

gece gündüz demeden büyük bir 
özveriyle ülkemiz için canları paha-
sına çalıştıklarının farkında olarak 
çok önemli gördüğümüz sorunlarının 
çözümü için elimizden gelen gayreti 
göstereceğiz” dedi ve sözlerini şu şe-
kilde sürdürdü:

• Tapu Müdürlüklerimizi yılda 20 mil-
yon vatandaşımız ziyaret etmektedir. 
Bununla beraber Tapu Müdürlükleri-
mizde yılda 7 milyona yakın işlem ya-
pılarak ülke bütçesine yaklaşık olarak 
8 katrilyon lira para aktarılmaktadır.

 Bunların neticesinde bir memuru-
muza 4 işlem yaptırılması gerekirken 
iş yoğunluğu sebebiyle ortalama 15 
işlem yaptırılmaktadır. Tapu Müdür-
lüklerimizde yapılan anketlere göre;   
vatandaş memnuniyeti %97 iken, ça-
lışan memnuniyetsizliği %87 olarak 
tespit edilmiştir. Ortada büyük bir 
adaletsizlik vardır. 

Nasıl ki Tapu Müdürlüklerinde çalışan 
memurlarımız için Medeni Kanunun 
1007. Maddesinde değişiklik yaptıra-
rak tapu çalışanlarımızın hayati öne-
me sahip bir sorununu çözdüysek, 
mesai mefhumu olmaksızın tapu mü-
dürlüklerinde çalışan memurlarımızın 
günlük işlem sayısının kamu hizmet 
standartlarına çekilmesini, bunun ya-
nında fazla mesai ücretlerini Tapu ve 
Kadastro Genel Müdürlüğü çalışanla-
rına ödenmesini de sağlayacağız.
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BÜYÜK MEDENİYET DAVAMIZIN 
ÖNCÜLERİNİN BİRÇOĞUNUN ŞEHİT 

OLDUĞU AYDIR ŞUBAT

Konuşmasına şubat ayının şahadet 
ve şehitler ayı olduğunu hatırlatarak 
başlayan Esen, “Büyük medeniyet 
davamızın öncülerinin birçoğunun 
şehit olduğu aydır şubat. Biliriz ki 
davayı taşıyanlar, ancak o davaya 
adananlardır. Allahın nezdinde bütün 
şehitler medeniyet davasına adan-
mışlardır. İstiklal Mahkemesi tarafın-
dan 4 Şubat 1926’da idam edilen İs-
kilipli Atıf hoca’yı rahmetle anıyorum. 
Ümitsizliğe düşmeyin, çünkü ümit-
sizlik Müslüman ahlâkından değildir 
diyerek ümmetin istikbalini inşa eden 
şehit Hasan El-Benna’yı ve ben ger-
çeğin peşindeyim, kimin söylediği 
önemli değil. Ben adaletin peşinde-
yim, kim için veya kime karşı olduğu 
önemli değil diyerek harlem dayanış-

masını sağlayarak özgürlüğün sem-
bolü olan Malcolm X’i de rahmetle 
anıyorum” dedi.

ERBAKAN HOCAMIZI RAHMETLE 
ANIYORUZ

54. Hükümet Başbakanı Prof. Dr. Nec-
mettin Erbakan’ı vefatının 4. Yıldönü-
münde rahmetle anan Esen, şu şekil-
de konuştu: “Bir milletin asıl gücü; 
topu, tüfeği yahut tankı değil imanlı 
ve inançlı gençliğidir diyerek hayatını 
davaya adamış, gergef-gergef çile ile 
yalnız Allah’a sığınan adam, savunan 
adam Necmettin Erbakan hocamızı 
rahmetle anıyorum. Hepimiz, seni se-
viyoruz.”

VESAYETLE MÜCADELEYE DEVAM

28 Şubat’ı gerçekleştiren zihniyet ta-
rih oluncaya kadar mücadelenin de-
vam edeceğini dile getiren Esen, “28 
Şubat’ın yıl dönümündeyiz. Karanlık 
post modern darbenin yıldönümü, 
bin yıl sürecek denilirken, reformlarla 
tarihin çöp sepetine atıldı. 

Medeniyet davamızı, top, tüfek, tank, 
yargı, kartel medyası ve 5’li çeteyle 
durdurmaya çalışanların karanlık pla-
nı demokratikleşme ile geçersiz kılın-
dı. Bitmedi vesayetle mücadelemiz, 

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı 
Mehmet Emin ESEN

darbeciler ve vesayetçiler normalleş-
me süreciyle, yeni anayasa ile tarih 
olacaklardır” diye konuştu.

GÜNDOĞDU: SEVDAMIZ YENİDEN 
BÜYÜK TÜRKİYE

Memur-Sen Onursal Genel Başka-
nı Ankara Milletvekili TBMM İdare 
Amiri Ahmet Gündoğdu ise sözleri-
ne merhum Erbakan’ı anarak başla-
dı. Gündoğdu, “1970 yılından 2001 
yılına kadar merhum Başbakanımız 
Erbakan, Milli Nizam’dan, Saadet’e, 
Fazilet’ten Milli Selamet’e bu siyasi 
partileri niçin kurmuşsa, 2001 yılında 
Sayın Cumhurbaşkanımız AK Parti’yi 
niye kurmuşsa 1992’de Eğitim-Bir-
Sen’i, 1995’de Memur-Sen’i Akif İnan 
niçin kurmuşsa 2001 yılında Bayındır-
Memur-Sen’i niye kurmuşsak, 2012 
yılında Genç Memur-Sen’i kurmuş-
sak, bu bütün niçinler örgütlenme-

Memur-Sen Onursal Genel Başkanı 
Ankara Milletvekili TBMM İdare Amiri 

Ahmet Gündoğdu
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mizin geleceğe bakış açısının da yol 
haritasını oluşturuyor. Sevdamız ye-
niden büyük Türkiye, yeni bir mede-
niyet inşasıdır. “ dedi.

HER TÜRLÜ VESAYETİN 
KARŞISINDAYIZ

“Sendikacılığı neden yaptık ve ni-
çin kurulduk?” sorusunu açıklayan 
Gündoğdu, “Vesayet ve darbelerden 
kurtulmak, vesayetçileri çöp sepetine 
atmak için mücadele ettik. Dünyanın 
neresinde olursa olsun mazlumların 
yanında olmak için gayret ettik.

 Irkçılıktan kurtulmak topluma faşi-
zan uygulamaları yaşatmak isteyen-
lere direnmek,   bu uygulamalardan 
tamamıyla kurtulmak için çalıştık. 
Sendikalarımızı Hz Ali,’nin «İnsanlar 
sizin ya dinde kardeşiniz ya  yaradılış-
ta eşinizdir» sözünü hayata geçirmek 
için kurduk. İnanç hürriyetinin önün-
deki engelleri kaldırmak, Tek Parti 
diktatörlüğünden hesap sormak için 
kurduk. 

Yine sendikalarımızı Ümmetin kurtu-
luşu ve İslam birliği için kurduk. 

Ayrılığa son vermek için kurduk. 
İslam aleminin dağınıklığına son 
vermek için. Ortak akıl mitingleri, 
referandumda ‘Toplu sözleşmeye 
de, Toplumsal sözleşmeye de evet’ 
diyerek yürüttüğümüz kampanya-
larla, başörtü özgürlüğü ile, Çözüm 
Süreci’nde İslam kardeşliği adına, 
Gezi olaylarında 11 Ağacı bahane 
ederek, meselenin ağaç meselesi ol-
madığını ağzından kaçıranların ulus-
lararası şebekelere piyonluk yapma-
sına karşı koyarak bu günlere geldik” 
dedi.  

Gezi’de meselenin ağaç olmadığını, 
asıl hedefin milletin iradesinin önüne 
geçmek olduğunu belirten Gündoğ-
du, “Gezi’de ağaç sevgisi var gibi gös-
terildi, ama bir sanatçının attığı twit 
ile anladık ki mesela ağaç meselesi 
değilmiş. Mesele eğer ağaç meselesi 
olsaydı, Taksim’de 11 ağacın yerinin 

değiştirilmesine gösterilen tepkinin 
hiç değilse yüzde biri Yalova’da 147 
ağaca, Diyarbakır’da onlarca ağaca 
gösterilirdi” diye konuştu.

İHANET EDENLERİ TANIYORUZ

17/25 Aralık küresel operasyonlarının 
Gezi’nin devamı olduğunu ifade eden 
Gündoğdu, “Açık bir ihanet süreci 
yaşadık. Meselemiz ibadet edenlerle 
değildi, ibadet ediyor gibi gözüken 
ama etmeyenlerleydi.

Birileri Terörist İsrail’in Türkiye’ye ya-
pamayacağını, yapmak istemesinin 
maşası olmuşsa bunun İslam’la ce-
maatle ilgisi olamaz.

Dershanelerin okula döndürülmesine 
olan kızgınlık, Camileri ahıra döndü-
renlere sevdaya dönmüşse. bunun 
savunulacak ve konuşulacak bir tarafı 
yoktur” dedi.

ÇÖZÜM SÜRECİ KARDEŞLİK 
SÜRECİDİR

Çözüm Sürecini kardeşlik süreci ola-
rak değerlendiren Gündoğdu, “Çö-
züm sürecine bu milletin kardeşliğini, 
30 yıllık terör belasından kurtulması 
süreci, bölgemizde Kürt’ün, Türk’ün, 
Arap’ın kardeşlik süreci olarak gör-
düğümüz için destek verdik, vermeye 
de devam edeceğiz” diye konuştu.

MÜCADELEMİZ HEM ÖZGÜRLÜK 
HEM EKMEK

Memur-Sen’in hem ekmeğin hem öz-
gürlüğün hakkını en iyi veren örgüt 
olduğunun altını çizen Gündoğdu, 
“Özlük hakları mücadelemiz, Toplu 
Sözleşme hakkının referandumda 
yer almasıyla başladı. Birinci Toplu 
Sözleşme’de anlaşamadık eylemlerle 
devam etti. İkinci Toplu Sözleşme’de 
taban aylık başladığı günden bu yana 
net 17 zammı ilk kez aldık. 
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önce Allah’a sonra sizlere emanet edi-

yorum. Sendika zalimlere karşı örgütlü 

olmanın önemini izah eder sendikacılı-

ğı solculuğun tekelinde zannedenlerin 

zihniyetini değiştirerek sendikacılığı bir 

tarih yazarak yücelttik. 

Bu bütün memurlara en az 5 bin 25 
TL emekli ikramiyesi getirmesi, geç-
miş Toplu Sözleşme ve görüşmelerde 
unutulan öğretmen, postacı, orman-
cı, 4/C’li, akademisyen arkadaşların 
mağduriyetlerinin giderilmesini çok 
önemsedik” diye konuştu.

YETİMLERE SAHİP ÇIKALIM

İHH’nın yetim projesine sendika ola-
rak paydaş olduklarını hatırlatan Gün-
doğdu, sözlerini şu şekilde sürdürdü: 
“Unutmayın ki biz yetim bir peygam-
berin ümmetiyiz yetime sahip çıkmaz-
sak olmaz. Yetimler ve mazlumları 

BÖLGE TOPLANTILARI
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Eğitim-Bir-Sen’li, Memur-Sen’li, öğret-
men Ahmet Gündoğdu ve hep öyle ka-
lacağım.”

 GENÇLER BİZİM GELECEĞİMİZ

Genç Memur-Sen’in Memur-Sen’in en 
çılgın projesi olduğunu vurgulayan 

Gündoğdu, “Gençleri geleceğe hazırla-
yalım, onları hayatı tanımak adına ye-
tiştirelim.  

Sivil itaatsizlik kavramıyla onları bu-
luşturalım. Hz. İbrahim’in, İmam-ı 
Azam’ın, Malcolm X’in duruşunu onlara 
tanıtalım. Eğer onlara bu aşkı, bu azmi 

verirsek geleceğimiz emin ellerdedir” 
dedi. Memur-Sen Eski Genel Başkanı 
ve Eğitim Bir-Sen Onursal Başkanı Ah-
met Gündoğdu’ya programın sonunda 
Bayındır Memur-Sen Yönetimi tarafın-
dan hediye takdim edildi.

BÖLGE TOPLANTILARI
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Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun 
katıldığı Memur-Sen Konfede-
rasyonu 5. Olağan Genel Ku-

rulu Ankara Büyük Anadolu Otel’de 
büyük coşkuyla gerçekleştirildi.

Eğitim Bir-Sen Genel Başkanı ve 
Memur-Sen Genel Başkan Adayı Ali 
Yalçın Memur-Sen 5. Olağan Genel 
Kurulu’nda konuşma yaptı.

Konuşmasına Memur-Sen Kurucu 
Genel Başkanı Mehmet Akif İnan’ı 
anarak başlayan Yalçın, “Onursal Ge-
nel Başkanımız Ahmet Gündoğdu’ya 
kadar saymakla bitiremeyeceğimiz; 
teşkilatımıza hizmet etmiş dava 
adamlarımızdan ahirete irtihal eden-
lerimize rahmet diliyor. Nöbeti dev-
reden ya da nöbete devam edenleri-
mize minnet, hürmet ve şükranlarımı 
sunuyorum” dedi.

VESAYETTEN ARINMIŞ YENİ 
TÜRKİYE

Türkiye’nin hem devlet hem de mil-
let olarak, sivil siyasetin ve sivil top-
lumun neredeyse bir asra yakın süre 
vesayet altına alındığını vurgulayan 
Yalçın, bu sürecin ortak akılla, milli 
iradenin gücüyle geride bırakıldığı-
nı ifade etti. 2002’den sonra millet 
ve onun seçtiği iradenin iş birliğiyle 
gerçekleştirilen sessiz devrimlerle; 
sivilleşmenin, sivil siyasetin ve niha-
yetinde sivil toplum örgütlenmesinin 
önünün açıldığını dile getiren Yalçın, 
“1’lerle başladığımız yürüyüşümüz 

111 oldu, 1111 oldu ve 1 milyon 111 olma 
hedefiyle devam ediyor. Memur-Sen 
ailesi olarak bugün yeni bir dönemin 
başlangıcındayız.

Türkiye ise milletin büyük çoğunlu-
ğunun özümsediği ve benimsediği 
‘Yeni Türkiye’ vizyonuna doğru yol 
alıyor. Millete ve medeniyete dair 
beklentilerin arttığı bu yeni dönemde 
sivil siyaset ve sivil toplum; sorunlar 
üzerinden hesaplaşmayı değil, çö-
zümler üzerinde uzlaşmayı merkeze 
almalıdır. 

Önümüzdeki 4 yıllık dönemde de bu 
tarzımızı, sorunlardan beslenmeyi 
reddeden tavrımızı sürdüreceğiz.

Biz istiyoruz ki, birlikte çözelim, bir-
likle çözelim” diye konuştu.

OMUZ OMUZA YOLA DEVAM

Birlikte hareket ederek bütün zorluk-
ların üstesinden gelinebileceğini be-
lirten Yalçın, kol kola girip, birlikteliği 
muhafaza ederek, ‘vesayet düzenine 
ve küresel şebekelerin operasyonla-
rına yenik Türkiye’ hayali kuranların 
hevesleri kursağında bırakılacağını 
söyledi.

“Birlikte yolculuk yaparsak, Hira 
Dağı’nın meftunları, Olimpos Dağı’nın 
meczuplarına galebe çalacaktır” di-
yen Yalçın, şöyle devam etti: “Bu ül-
kede hak ve özgürlükler hep baskı 
altına alındı. Yıllarca, kamu görevli-
lerine örgütlenme hakkı verilmedi. 

Sendikalı kamu görevlisi, devletin be-
kası için tehdit olarak görüldü. Kamu 
görevlilerinin toplu sözleşme hakkına 
sahip olması devlet açısından fela-
ket, kamu maliyesi için en büyük afet 
olarak gösterildi. Kamu görevlilerine 
toplu sözleşme hakkını mücadele 
ederek aldık, bize dayatılan korkuları 
birlikte yendik. İki dönem toplu söz-
leşme görüşmesi yaptık. Devlet yok 
olmadı, kamu maliyesi de batmadı. 
Ancak, sendikal haklar sacayağının 
hâlâ bir ayağı eksik. Gelin onu da bu 
dönem birlikte tamamlayalım. Örgüt-
lenme ve toplu sözleşme hakkının 
tekemmül etmesini sağlayacak ‘grev 
hakkını’ bu dönemde hayata geçire-
lim, siyaset hakkını da birlikte getire-
lim. Master yapmış, doktora yapmış, 
dil bilen, çözüm geliştiren, millete 
hizmet, insana hürmet sunan kamu 
görevlilerinin birikimini, enerjisini si-
yasete kazandıralım. Artık bu ülkede; 
insan hak ve özgürlüklerinin maliyeti 
değil, mahiyeti konuşulmalıdır.”

EĞİTİM VE KÜLTÜRDE ÖZE 
DÖNÜLMESİNİ İSTİYORUZ

Geride kalan dönemde her alana çok 
önemli mesafeler kaydedildiğinin 
altını çizen Yalçın, halen asıl hedefe 
ulaşılamadığını, atılması gereken bir 
çok adım olduğunu hatırlattı. Yalçın, 
yeni dönemde ‘Yeni Türkiye’ hedefi 
için vazgeçilmez, göz ardı edilemez 
iki temel alanı işaret ederek,  “Eğitim 
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Öncü Medeniyet, Güçlü Sendika...12



ve kültür. Evet, eğitim ve kültür, yeni 
dönem yenileneceğimiz ve küresel 
rekabette artık yenilmeyeceğimiz 
iki önemli başlık olmalıdır. Eğitim ve 
kültür alanında öze ve özel değerle-
rimize dönülmesini arzuluyoruz. Bü-
yük devlet olmak, büyük medeniyet 
olmak, büyük hedefl ere sahip olmayı 
gerektirir. Güçlü devlet olmak, gücü, 
hakkı hâkim kılmak için kullanmaktan 
geçer. Osmanlı-Selçuklu-Emeviler 
güçlü ve hâkim devletlerdi. Güçleri-
ni devlet organizasyonundan, devlet 
görevlilerinin hakkını ve hukukunu 
gözetmelerinden aldılar. Çağlarının 
gerektirdiği sistemi hayata geçirdi-
ler. Bugün, Avrupa’nın güçlü dev-
letleri olarak kabul edilen Almanya, 
Fransa ve İngiltere de benzer şekilde 
davranıyor. Kamu personel sistemi 
güçlü olan devletler, kamu görevli-
lerinin haklarında kaygı hissetmediği 
devletler. Bu noktada, güçlü Türkiye 
diyorsak, iş güvencesi noktasında 
tartışmaların olmadığı, kamu görevli-
lerinin iş güvencesini esnetme arayış-
larının olmadığı bir süreci yakalamak 
zorundayız” ifadelerini kullandı.

İŞ GÜVENCESİ YENİ TÜRKİYE’NİN 
SINIR ÇİZGİSİ

İş güvencesinin Memur-Sen’in kır-
mızı çizgi olduğunu vurgulayan Yal-
çın, iş güvencesinin yeni ve güçlü 
Türkiye’nin kuruluşunun da sınır çiz-
gisini oluşturduğunu dile getirdi. Yeni 
Türkiye yolunda ilerlerken küresel 
tezgahlara asla izin verilmeyeceğinin 
de altını çizen Yalçın “Yeni Türkiye, 
büyük Türkiye’den söz açılmışken, bir 
hususun altını özellikle çizmek istiyo-
rum. Türkiye büyüdükçe, milletimize 
ve devletimize yönelik operasyonla-
rın çapı da büyüyecektir. Bunu yakın 
geçmişte de gördük. Taksim Gezi 
Parkı ile başladılar. 17-25 Aralık darbe 
kalkışmasıyla devam ettiler. 6-8 Ekim 
olaylarıyla bir kez daha operasyo-
na kalkıştılar. Beyaz Türklerle, Beyaz 
Kürtlerin iş birliğinin sonuç getire-
ceğini sandılar. Yanıldılar ve yenildi-
ler. Boyun eğmekten haz duydukları 
küresel baronlara ve onların sadık 
tetikçilerine kendilerini ispata kalk-
tılar, başaramadılar. Türkiye, resmi 
ideolojinin ve müesses nizamın öte-

kileştirme iklimini ve aparatlarını ha-
yatından çıkarıyor; Kürtlerin, Alevile-
rin, Romanların kimliklerini reddeden 
gaddar devlet anlayışını çöpe atıyor, 
yüzyılın en büyük birlik ve kardeşlik 
hamlesi olan Çözüm Süreci’ni yaşı-
yor. Siyasi bir proje olmayan, ‘milli 
ve yerli duruş’ olan Çözüm Süreci’ne 
Memur-Sen ailesi olarak destek ve-
riyoruz. Tekemmül ettirilmesi gerek-
tiğini düşünüyoruz. Çünkü bu aynı 
zamanda vesayeti derinleştirme aracı 
olan darbe anayasasından kurtulma-
mızı sağlayacak. Çözüm Süreci yeni 
Anayasa’nın önsüzüdür. Yeni Anaya-
sa ise yeni Türkiye’nin önsözü ve yol 
haritasıdır. Yeni Türkiye ise, yeni dün-
ya düzeninin, ‘Dünya 5’ten büyüktür 
iradesinin’ miladıdır” dedi.

TEŞVİK PAKETLERİNİ HAYATA 
GEÇİRMENİN ZEMİNİ TOPLU 

SÖZLEŞMEDİR

“Türkiye, devlet ve millet olarak 
mahkûm edilmek istendiği dar el-
biseyi yırtarken, kendisine vurulan 
prangalardan kurtulurken, birçok re-
formu hayata geçirdi” diyen Yalçın, 
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şu şekilde konuştu: “Demokratikleş-
me paketleri açıklandı, uygulandı. 
Ekonomik paketler, teşvik paketleri 
açıklandı. Tarımsal kalkınma için, kır-
sal kalkınma için, KOBİ’ler, kadınlar ve 
gençler için ayrı ayrı destek paketleri 
açıklandı. Hayata geçirilen her paket 
bir olumsuzluğu, bir kara tabloyu or-
tadan kaldırdı. 

Milli gelir arttı, enfl asyon azaldı. An-
cak, bu paketlere bir yenisi daha ek-
lenmeli. Evet, yeni dönemin ilk ve en 
kapsamlı paketi ‘sosyal paket’, ‘sosyal 
politika destek paketi’, ‘sosyal adaleti 
tesis paketi’ olmalı. 

Bu paket, kamu görevlilerini, emekli-
leri, asgari ücretlileri, taşeron işçileri 
kapsamalı; mali ve sosyal haklarında 
ilave artışlar ve yeni haklar getirme-
lidir. 

Bu paket, çalışanların vergi yükünü 
azaltmalı, çalışanları açlık ve yoksul-
luk sınırı arasından çıkartmalıdır. Bu 
teşvik paketlerini hayata geçirmenin 

en yakın zemini hiç şüphesiz top-
lu sözleşme masasıdır. Yeni Türkiye 
hedefinin ilk büyük organizasyo-
nu, ilk paylaşım ve paydaşlık zemini 
Ağustos’ta gerçekleştireceğimiz 3. 
Dönem Toplu Sözleşme sürecidir. Biz 
bu toplu sözleşmede, toplu sözleşme 
masasının, ‘bütçe disiplini’ söylemiyle 
esaret altına alınmasını istemiyoruz. 

Bütçe disiplini ile adil paylaşım ara-
sındaki dengenin gözetildiği bir 
toplu sözleşme arzusundayız. Toplu 
sözleşme, bütçeye yükü değil, aile-
leriyle birlikte 10 milyonu aşan kamu 
görevlilerine sağlayacağı imkânı esas 
almalıdır.”

 GÜÇLÜ MEMUR-SEN BÜYÜK 
TÜRKİYE

7 Haziran’da milletin onayını alarak 
kamu işvereni sıfatıyla toplu söz-
leşme masasına oturacak yeni hü-
kümetten; kamu görevlilerinin mali, 
sosyal ve özlük haklarına ilişkin bek-
lentilerini karşılayacak bir yaklaşım 

beklediklerini de ifade eden Yalçın, 
“Takvime bakılırsa, yeni hükümetin 
ilk icraatı ‘Yeni Türkiye’nin ilk toplu 
sözleşmesi’ olacaktır. Türkiye’nin ge-
leceğine ve gelişmesine katkı sunma-
yı hayat felsefesi kabul eden bir kon-
federasyon olarak; kavga zemininde 
rekabet değil, rekabet zemininde hiz-
met diyoruz. Güçlü ve demokratik bir 
ülke için güçlü sivil toplum diyoruz. 
Sosyal adalet, sosyal haklar ve özgür-
lükler diyoruz. 

Yüksek ahlak ve bilgi toplumu diyo-
ruz. Umutlar istikbalde, istikbal kök-
lerdedir diyoruz. Bütün insanlığın 
kurtuluşu olmayan bir kurtuluş bizim 
de kurtuluşumuz olamaz diyoruz. 
Güçlü Türkiye için güçlü Memur-Sen 
diyoruz. 

Bütün sendikalarımızla birlikte hare-
ket ederek, soylu mücadelenin doğru 
adresi Memur-Sen’de, kararlı adım-
larla güvenli yarınlara yürüyoruz” 
diye konuştu.

Öncü Medeniyet, Güçlü Sendika...

BAYINDIR MEMUR-SEN OCAK • 2016

14



GÖZÜM HİÇBİR ZAMAN ARKADA 
KALMAYACAK

Memur-Sen Onursal Başkanı ve AK 
Parti Ankara Milletvekili Adayı Ah-
met Gündoğdu ise, Memur-Sen’de 
bayrağı kim devralırsa alsın her za-
man daha ileriye taşıyacağını dile ge-
tirerek, “Sivil toplumdan sivil siyasete 
geçiyorum. Hem medeniyet davamın 
hem de emek davamın mücadelesini 
sürdürmeye devam edeceğim. Gö-
züm hiçbir zaman arkada kalmaya-
cak” dedi.

 Mehmet Akif İnan’ın Memur-Sen’i 
kurarken, kaygılarının başında ve-
sayetle, yasaklarla mücadele etme-
nin geldiğini söyleyen Gündoğdu, 
Memur-Sen’in dünya mazlumlarının 
sözcüsü olmayı sürdürmesi gerekti-
ğini dile getirerek, şunları kaydetti: 
“Mehmet Akif İnan Memur-Sen’i ku-
raraken bu ümmetin ve milletin çö-
zülmesi gereken sorunlarının farkın-
daydı. 

Bunların başında vesayetle mücade-
le, inanç hürriyetinin  önündeki en-
gelleri kaldırmak, İslam ülkelerinin 
birliğini tesis etmek geliyordu. Tıp-
kı Menderes’in, Özal’ın, Erbakan’ın 
partilerini kurma gayesi gibi, 
Yazıcıoğlu’nun tankların önünde dur-
ması gibi, Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan’ın AK Parti’yi kurma-
sı ve bu milletin sıkıntılarını çözmek 
için elini taşın altına koyan Başbaka-
nımız Ahmet Davutoğlu gibi düşüne-
rek Memur-Sen’i bugünlere getirdik.”  

‘KUTSAL DEVLET, KÖLE MİLLET’ 
ANLAYIŞI SON BULDU

Memur-Sen’in, düzenlediği ortak akıl 
mitingleri ile vesayete karşı bir tepki 
ortaya koyduğunu belirten Gündoğ-
du, “27 Mayıs muhtırasının kalıntıları-
na son verdik. 

2010’da yapılan referandum ile ‘kut-
sal devlet köle millet anlayışı’ son 
buldu. Memur-Sen olarak topladığı-
mız 12 milyon 300 bin imza ile 

darbecilerin koyduğu kamuda başör-
tüsü yasağını kaldırdık” dedi.

 Yeni Türkiye’nin yürüyüşünü engel-
lemek isteyen yapıların her fırsatı de-
ğerlendirmeye çalıştığını vurgulayan 
Gündoğdu, “Gezi zekalıların ağaç 
sevgisi adı altında yaptıkları oyunları 
bozduk. 17-25 Aralık kalkışması ile ül-
kesine ihanet edenlere en sert cevabı 
verdik. 6-8 Ekim olaylarında beyaz 
Kürtlüğe soyunanlara, milletin kar-
deşliğine karşı duranlara fırsat ver-
medik. ‘Kürtçülüğe de, Türkçülüğe de 
hayır’ diyerek her türü faşizmin kar-
şında olduğumuzu gösterdik” diye 
konuştu.

 Gündoğdu, sözlerini şöyle tamamla-
dı: “Genç Memur-Sen’i sizlere ema-
net ediyorum.   Asım’ın neslini yetiş-
tirmeliyiz. Yeni nesli yetiştirerek, Yeni 
Türkiye’yi hep birlikte inşa edeceğiz. 
Kongremizin hayırlara vesile olmasını 
diliyor, yolunuz açık olsun diyorum.” 
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Sakarya ve İstanbul İl Teşkilatı ile Bir Araya Geldi
Bayındır Memur-Sen

Bayındır Memur-Sen Genel Başkanı Soner Can Tufa-
noğlu, Genel Başkan Vekili Ayhan Aldagül ve Genel 
Başkan Yardımcısı Ömer Türk, Mustafa Büyük ve 

Gökhan Şimşek, Bayındır Memur-Sen’in Yeni ve Büyük 
Hedefl eri için Sakarya ve İstanbul’da Bayındır Memur-Sen 
İl teşkilatı ile bir araya geldi.

Yetkili sendika olan Bayındır Memur-Sen’in elde ettiği bu 
başarının gerisinde, özveriyle çalışan bir teşkilat bulundu-
ğunu söyleyen Tufanoğlu, başarıların kalıcı olması için ça-
lışmaların artarak devam etmesinin önemine dikkat çekti. 

Sakarya ve İstanbul’da birlik ve beraberlik içinde önemli 
çalışmalar yapıldığını gördüklerini kaydeden Tufanoğlu, 
“Bayındır Memur-Sen, kamu çalışanlarının menfaatleri 
doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor. 

Başkanından yöneticisine, il yönetiminden üyesine kadar 
hepimizin başını dik tutacak çalışmalara imza atıyor. Siz-
lerin güven ve desteği ile hareket eden, sizlerin sesi olan 
bir Bayındır Memur-Sen var. Sizlerden aldığımız destekle 
her geçen gün daha da büyüyoruz şeklinde konuştu.

Sakarya ve İstanbul’da yapılan ziyaretlerde Toplu Sözleş-
me öncesi Hizmet Kolumuza bağlı çalışanlarımızın sorun-
ları ile ilgili üyelerimizle görüş alışverişinde bulunulmuş-
tur.  Sendikamızın avukatları Sakarya’da AFAD çalışanları 
ile bir araya geldi. 

Bayındır Memur-Sen’nin Hukuk Danışmanları olan Av. İl-
yas Toplçuoğlu ve Av. Gizem Özdemir, Sakarya İl Afet ve 

Acil Durum Yönetim Müdürlüğü çalışanları ile bir araya 

gelerek Toplu Sözleşme öncesi görüş alışverişinde bulun-

dular.

Bayındır Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Ömer Türk, 

AFAD çalışanlarının sosyal denge tazminatlarının öden-

mesi konusunda Bayındır Memur-Sen olarak hukuki mü-

cadelelerinin devam ettiğini söyledi.

Sosyal denge tazminatları konusunda AFAD çalışanlarının 

sorularını yanıtlayan Sendikamızın Hukuk Danışmanları 

Av. İlyas Toplçuoğlu ve Av. Gizem Özdemir, ödenmeyen 

sosyal denge tazminatlarının ödenmesi için neler yapı-

labileceği hakkında bilgi verdiler ve sosyal denge taz-

minatları ödenmeyen tüm çalışanların 659 sayılı Kanun 

Hükmünde Kararname’nin ilgili maddeleri gereğince sulh 

sözleşmesi talebinde bulunabileceklerini ifade ettiler.

Yapılan ziyaret sonrası Bayındır Memur-Sen İstanbul teş-

kilatı ve Sakarya AFAD İl Müdürlüğü çalışanları ziyaretten 

duydukları memnuniyeti dile getirerek Bayındır Memur-

Sen Genel Merkez Yönetim Kuruluna, İstanbul İl Temsilci 

Başkanı Hasan Canlı ve Sakarya İl Temsilci Başkanı Zeki 

Binici’ye teşekkürlerini iletti.
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Ömer Türk, Tokat AFAD İl Müdürlüğü’nü Ziyaret Etti
Bayındır Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı

Bayındır Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Ömer 
Türk ve Tokat Bayındır Memur-Sen İl Yönetimi il bera-
ber Tokat Afet ve Acil Durum Yönetim İl Müdürlüğü’nü 

ziyaret etti.

Ziyarette konuşan ve üyelerimizin sorunları bizim sorunu-
muzdur diyen Türk, “AFAD çalışanının sorunlarını çözmek 
için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bayındır Memur-
Sen Genel Merkez yönetimi olarak, üyelerimizin sorunları-
nı yerinde dinlemek için birçok şehre gittik ve gitmeye de 

Gerçekleşen ziyarette Sendika-
mızın İl başkanları ve yönetim 
kurullarının çalışmaları hakkın-

da bilgi alışverişinde bulunan Bayın-
dır Memur-Sen Genel Başkan Vekili 
Ayhan Aldagül, Yetkili sendika olan 
Bayındır Memur-Sen’in elde ettiği bu 
başarının gerisinde, özveriyle çalışan 
bir teşkilat bulunduğunu söyleyerek, 
başarıların kalıcı olması için çalışma-
ların artarak devam etmesinin önemi-
ne dikkat çekti.

Çeşitli İllerde Hiz-
met kolumuza 
bağlı kurum çalı-
şanlarıyla bir araya 
Aldagül, yapılan 
ziyarette birlik ve 
beraberlik içinde 
önemli çalışmalar 
yapıldığını gör-

düklerini belirterek, “Bayındır Memur-
Sen, kamu çalışanlarının menfaatleri 
doğrultusunda çalışmalarını sürdürü-
yor. 

Başkanından yöneticisine, il yöne-
timinden üyesine kadar hepimizin 
başını dik tutacak çalışmalara imza 
atıyor. Sizlerin güven ve desteği ile 
hareket eden, sizlerin sesi olan bir 
Bayındır Memur-Sen var. Sizlerden al-
dığımız destekle her geçen gün daha 
da büyüyoruz şeklinde konuştu.

Ziyaretlerde konuşan Aladagül, “Çö-
züm Süreci’nin başarıya ulaşması 
için yoğun ter akıttıklarını belirterek, 
çözüm Süreci’ni, Türk’ün, Kürt’ün, 
Arap’ın, barış çığlığı attığı bir süreç 
olarak gördük. Bu süreçte herkesin 
sorumluluk almasını temenni ediyo-
rum” dedi.  

Bitlis ve Siirt İllerinde hizmet kolu-
muza bağlı kurumlarda işyerlerinde 
yapılan ziyaretlerde Bitlis İl Temsilci 
Başkanı Hikmet Tultak ve yönetim 
kurulu üyeleri, Siirt İl Temsilci Başkanı 
Alamettin Sevgili ve yönetim kurulu 
üyeleri eşlik etti.  

Sendikamızın Yeni ve Büyük Hedefl eri için, Siirt ve Bitlis’te İl ve İlçe teşkilatı ile bir araya geldi
Bayındır Memur-Sen Genel Başkan Vekili Ayhan Aldagül

devam ediyoruz. Gittiğimiz illerde problemlerin çözümü için 
neler yapabiliriz, ne tür çözüm yolları bulabiliriz diye üyele-
rimizle oturup fikir alış verişinde bulunuyoruz” şeklinde ko-
nuştu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Tokat Afet 
ve Acil Durum Yönetim İl Müdürlüğü çalışanları Bayındır 
Memur-Sen Genel Başkan yardımcısı Ömer Türk ve Tokat 
Bayındır Memur-Sen İl Yönetimine ziyaretlerinden dolayı te-
şekkürlerini iletti.
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Çalışanlarımızın sorun, taleplerini dinlemek ve çözüm 
üretmek için kurum ziyaretlerine aralıksız devam 
ediyoruz.

Genel Başkanımız Tufanoğlu, Mersin, Çorum ve 
Samsun’da Tapu Müdürlüklerini Ziyaret Ederek Çalışan-
larımızın Sorunlarını Yerinde Dinledi.

Bayındır Memur-Sen Genel Başkanı Soner Can 
Tufanoğlu’nun birçok ilde Hizmet Kolumuza bağlı kurum-
lara yaptığı ziyaretlerde İş yeri çalışanlarıyla da görüşerek, 
kamu çalışanlarımızın sorunlarını ve taleplerini dinledi.  

Gerçekleşen ziyaretlerde konuşan ve 3. Dönem Toplu Söz-
leşmeye değinen Genel Başkan Tufanoğlu, “Biz, içi boş 
sendikacılık yapmıyoruz. Biz, Memur-Sen ailesi olarak 

milletimize hizmet etmek için çalışıyoruz. Tufanoğlu, Ba-
yındır Memur-Sen’in, 20 bin üye hedefini yineleyerek, 
“Bayındır Memur-Sen’in, hizmet kolunda daha etkili olma-
sı için örgütlü olması ve 20 bin üye hedefini gerçekleştir-
mesi gerekiyor. Toplu sözleşme masasında taleplerimizin 
gerçekleşmesi için, güçlü olmalıyız. Başarının yolu örgütlü 
olmaktan geçiyor. Bu yolda sizlere büyük iş düşüyor. Çalı-
şanlarımız için elde ettiğimiz kazanımları, Bayındır Memur-
Sen’in vizyonunu ve misyonunu iyi anlatmalısınız” dedi

Diğer yetkili sendikalar gibi hayal kırıklığı ya da laf üret-
medik; biz haklı mücadelemiz ile, dik duruşumuz ile icraat 
ürettik. Bunu da 3. Dönem Toplu Sözleşmesi’nde elde etti-
ğimiz kazanımlarla gösterdik. 

Teşkilat Ziyaretlerimiz Aralıksız Devam Ediyor

Biz, içi bo  sendikac l k Biz, içi bo  sendikac l k 
yapm yoruz. yapm yoruz. 

Biz, Memur-Sen ailesi Biz, Memur-Sen ailesi 
olarak milletimize olarak milletimize 

hizmet etmek için hizmet etmek için 
çal yoruzçal yoruz
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1 milyon üye hedefine ulaşıp daha büyük kazanımlar için 
daha çok çalışacağız.” şeklinde konuştu. Genel Başkanımız 
Tufanoğlu ve beraberindeki heyet ile iş yerlerine yapılan 
ziyaretlerde, üyelerimiz ve kurum çalışanları ile bir araya 
geldi. Ziyaretlerde hizmet kolumuza bağlı kurumlarda ça-
lışan personellerimizin yaşadığı  sorunlar hakkında bilgiler 

alarak Bayındır Memur-Senin sendikal faaliyetleri hakkında 
bilgiler verdi. Çorum Kadastro İl Müdürlüğü’ne yapılan zi-
yarette Genel Başkan Teşkilatlandırma Sekreteri Mustafa 
Büyük ve Çorum İl Temsilci Başkanı Mustafa Bayrak ve yö-
netim kurulu üyeleri eşlik etti.

Hizmet kolumuza ba l  Hizmet kolumuza ba l  
kurumlarda çal an kurumlarda çal an 

personellerimizin hakk n  personellerimizin hakk n  
ve hukukunu korumaya, ve hukukunu korumaya, 
bu yolda mücadelemizi bu yolda mücadelemizi 
sürdürmeye devam sürdürmeye devam 

edece izedece iz
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Bayındır Memur-Sen Genel Baş-
kan Yardımcıları Mustafa Büyük 
ve Gökhan Şimşek, Manisa, De-

nizli, Çanakkale ve Yalova’da Bayındır 
Memur-Sen İl teşkilatı ile bir araya 
geldi.

Yetkili sendika olarak teşkilat çalışma-
ları kapsamında ziyarette bulunduğu 
illerde hizmet kollarındaki çalışanlar 
ile bir araya gelen ve bu illerde ko-
nuşan Bayındır Memur-Sen Genel 
Başkan Yardımcısı Gökhan Şimşek, 
“Biz genel yetkili sendika olarak hiz-
met kolumuzdaki çalışanlarla bir ara-
ya gelmekten mutluluk duyuyoruz. 
Ayrıca saha çalışmalarımıza önem 
veriyoruz. Sahada yaşananları ancak 
oralara giderek görebilirsiniz. Biz de 
bunu çok iyi biliyoruz. Sendika olarak 
hizmet kolumuzdaki kamu çalışanla-

rının sorun ve sıkıntılarını çalıştıkları 

kurumlarıyla ilgili önerilerini bizzat 

giderek bire bir öğreniyoruz. Çalış-

malarımız sonucu yaşanan sıkıntıları, 

aksaklıkları, talep ve önerileri bir ra-

por haline getirerek yetkili makamlara 

sunuyoruz” dedi. 

Teşkilat çalışmaları kapsamında Tür-
kiye genelini gezmeyi hedefl eyen 
Bayındır Memur-Sen Genel Başkan 
Yardımcıları Mustafa Büyük ve Gök-
han Şimşek, Manisa, Denizli, Çanakka-
le ve Yalova illerine giderek Bayındır 
Memur-Sen hizmet koluna bağlı ku-
rumlarda hizmet veren çalışanlarımız-
la görüşerek, bir takım ziyaretlerde 
bulundular.

“Örgütlenmeli ve 17 Bin Üye Hedefi-
ne Ulaşmalıyız”

Manisa, Denizli, Çanakkale ve 
Yalova’da gerçekleştirdiği ziyaretler-
de Bayındır Memur-Sen’in, 15 Mayıs ta 
17 bin üye hedefini yineleyen Bayındır 
Memur-Sen Genel Teşkilatlandırma 
Sekreteri Mustafa Büyük,  

Türkiye’yi Karış Karış Gezmeye Devam Ediyor
Bayındır Memur-Sen
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“Bayındır Memur-Sen’in, hizmet ko-
lunda daha etkili olması için örgütlü 
olması ve 17 bin üye hedefini gerçek-
leştirmesi gerekiyor. Toplu sözleşme 
masasında taleplerimizin gerçekleş-
mesi için, güçlü olmalıyız. Başarının 
yolu örgütlü olmaktan geçiyor. Bu yol-
da sizlere büyük iş düşüyor. Çalışanla-
rımız için elde ettiğimiz kazanımları, 
Bayındır Memur-Sen’in vizyonunu ve 
misyonunu iyi anlatmalısınız” dedi

“Başarının Sırrı İyi Örgütlenmekten 
Geçiyor”

Bayındır Memur-Sen Genel Teşkilat-
landırma Sekreteri Mustafa Büyük, 
Toplu sözleşme masasında talepleri-
mizi gerçekleştirmek için daha güçlü 
olmalıyız. Başarının sırrı iyi örgütlen-
mekten geçiyor” dedi.

Türkiye’yi karış karış gezip çalışanla-
rımızın sorunlarına çözüm yolu ara-
yan Bayındır Memur-Sen Genel Baş-
kan Yardımcıları Gökhan Şimşek ve 
Mustafa Büyük,  Çanakkale Bayındır 
Memur-Sen İl Yönetimini ziyaret etti. 

Burada hizmet kolumuza bağlı ku-
rumlarda çalışan memurlarımızın so-
runları il ilgili olarak Çanakkale Bayın-
dır Memur-Sen İl Yönetimi ve İş Yeri 
Temsilcileri ile istişare toplantıları ya-
pılmıştır.

Manisa, Denizli ve Çanakkale ziyaret-
lerinin ardından ilk olarak Yalova’ya 
giden Genel Başkan Yardımcıları Mus-
tafa Büyük ve Gökhan Şimşek, bura-
da ilk olarak Bayındır Memur-Sen İl 

Başkanlığını ziyaret ederek, Yalova İl 
Başkanı Osman Ata’dan, teşkilatı ve 
çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Genel Başkan Yardımcıları Mustafa 
Büyük ve Gökhan Şimşek, daha sonra 
Yalova Bayındır Memur-Sen İl Yöneti-
mi ve İş Yeri Temsilcileri ile birlikte, Ya-
lova Tapu ve Kadastro İl Müdürlüğü’nü 
ziyaret ederek, çalışanlarımızın sorun-
larını dinleyerek çözümü konusunda 
istişarelerde bulunulmuştur.

Hakkın Rahmetine Kavuşan Bayındır Memur-Sen Çorum İl 
Başkanımız Elvan Yalçın Abimizi ve Sendikal Mücadelesi-
ni Unutmayacağız.

Elim bir trafik kazası sonucu hakkın rahmetine kavuşan Ba-
yındır Memur-Sen Çorum İl Başkanımız Merhum Elvan Yal-
çın Abimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve Bayındır 
Memur-Sen ailesine sabrı celil niyaz ederiz.

Merhum Elvan Yalçın 1956 yılında Çorum İline bağlı Ko-
naklı köyünde doğdu. İlkokulu Konaklı Köyü İlkokulunda 
okudu. Orta ve lise tahsilini Çorum İmam Hatip Lisesinde 
yaptı. 2011 yılında Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesin-
den mezun oldu. 1977 yılında memuriyete başlayan Mer-
hum Yalçın, İl İmar Müdürlüğünde bir süre çalıştı. İlerleyen 
zamanlarda kurumların birleşmesi ile Bayındırlık ve İskan 

Müdürlüğünde fon saymanı olarak görevine devam etti. 
Daha sonra Uzman olarak kurumunda uzun süre çalışmıştır. 
2010 yılında Kısa süreliğine vekâleten müdür yardımcılığı 
görevinde bulundu. 2011 yılında Bilgi Teknolojileri, İnsan 
Kaynakları ve Destek Hizmetleri Şube müdürlüğüne atandı. 
Bayındır Memur-Sen’in kuruluşundan bu yana sendikamı-
zın üyesi ve Çorum İl Temsilci Başkanı olarak görev yaptı. 
Evli ve 5 kız çocuğu babasıydı.

Çalışmalarıyla sendikal camiamızda takdirle izlenen, kişiliği 
ve özverili çalışmasıyla tüm camiamızın gönüllerini fethet-
miştir. Tüm camia olarak üzüntülüyüz. Verdiği mücadeleyi, 
bıraktığı eserleri ve gönüllerimizi fetheden kişiliğiyle yolu-
muza ışık tutacaktır. Mekânın cennet olsun.  Camiamızın 
Başı Sağolsun

Bayındır Memur-Sen Çorum İl Başkanımız Merhum
 Elvan Yalçın Abimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve 

Bayındır  Memur-Sen ailesine sabrı celil niyaz ederiz
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Bayındır Memur-Sen Genel Baş-
kanı Soner Can Tufanoğlu  ve 
Yönetim Kurulu, Ankara Tapu 

Müdürlüklerinde görev yapan Tapu 
Müdür, Müdür Yardımcıları, Bayındır 
Memur-Sen Ankara Şube Başkanları 
ve İş Yeri Temsilcileri ile çalışanlarımı-
zın sorunlarını istişare etmek için kah-
valtılı toplantıda bir araya geldi.       

Sorunların, önerilerin ve çözümle-
rin konuşulduğu toplantıda Bayındır 
Memur-Sen Genel Başkanı Soner Can 
Tufanoğlu , çalışanlarımızın taleplerini 
not alarak her platformda kendilerine 
destek vermeye devam edeceklerini 
söyledi. Sorunların ve çözüm önerile-
rinin en kısa sürede gerekli mercilerle 
paylaşılacağını ifade eden Tufanoğlu, 
Hak aramanın ancak ve ancak meş-
ru zeminde, cam kırmadan, araba 
yakmadan, haklıyken haksız konuma 
düşmeden yapılması gerektiğini, sen-
dikaların tam da bu amacı gerçekleş-
tirmek için var olduklarını vurguladı. 

Toplantıda konuşan Bayındır Memur-
Sen Genel Başkanı Soner Can Tufa-
noğlu , sendika olarak her zaman üye-
lerinin, kamu çalışanlarının yanında ve 
hizmetinde olduklarını söyledi. Kamu 
çalışanlarının sorunlarının çözümü 
için ellerinden geleni yaptıklarını be-
lirten Tufanoğlu, “Bu tür toplantılarda 
üyelerimizin sorunlarını masaya yatı-
rıyoruz. Belirlediğimiz sorunları genel 
Merkez olarak değerlendirip en üst 
yetkili mercilere taşıyoruz. Bundan 
sonra da bu tür toplantılarımız devam 
edecek” dedi.  Çalışanlarımızın sorun-
larının dile  

düzenledik ve düzenlemeye devam 
edeceğiz” dedi.   Toplantının önemi-
ne değinen ve çalışanlarımızın sorun-
larının çözümü için önemli bir adım 
olarak gördüklerini belirten Ankara 
Tapu Müdürlükleri’nde görev yapan 
Tapu Müdür ve Müdür Yardımcıları, 
bu toplantıyı organize eden Bayındır 
Memur-Sen Yönetim Kuruluna teşek-
kürlerini ilettiler.

Toplantıya Bayındır Memur-Sen Genel 
Başkanı Soner Can Tufanoğlu , Ge-
nel Mali Sekreter Ömer TÜRK, Genel 
Eğitim, Mevzuat ve Toplu Sözleşme 
Sekreteri Gökhan ŞİMŞEK, Bayındır 
Memur-Sen Ankara 2 Nolu Şube Sek-
reteri Taner DÜZGÖREN, 2 Nolu Şube 
Eğt.Mevz.Top.Söz. Sekreteri İbrahim 
ZARARSIZ, 3 Nolu Şube Başkanı Ze-
keriya ÇELİK ve İş Yeri Temsilcileri ka-
tıldı.

Tapu Müdürlükleri’nde Çalışan Memurların sorunları masaya yatırdı.
Bayındır Memur-Sen Yönetim Kurulu, 
ADIM ADIM TOPLU SÖZLEŞMEYE

getirildiği ve çözüm önerilerinin isti-
şare edildiği bu tür toplantıların öne-
mine değinen Tufanoğlu , “Önümüzde 
Toplu Sözleşme var, biz bu süreci iyi 
değerlendirmek istiyoruz. 26.03.2015 
Perşembe Günkü KPDK Toplantısında 
Çalışanlarımızın taleplerini Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Faruk 
ÇELİK’e ilettik” dedi.  

Tapu Müdürlükleri’nde çalışan me-
murlarımızın fazla mesai ve iş yoğun-
luğu sorunlarının ve çözüm önerileri-
nin görüşüldüğü toplantıda konuşan 
Bayındır Memur-Sen Genel Mali Sek-
reteri Ömer TÜRK, Sendikal mücade-
lelerden bahsetti. Teşkilat olarak Tapu 
Müdürlükleri’nde çalışan memurla-
rımızın sorunlarının çözümü için bu 
tür toplantılar düzenlediklerini be-
lirten TÜRK, “Hem teşkilatımız, hem 
de üyelerimiz için çeşitli toplantılar 
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Yukarıdaki sonuç bildirgesinde toplantıda yapılan istişare sonucu Tapu Müdürlükleri’nde 
çalışan memurlarımızın sorunlarının çözümü konusunda alınan talepleri 

Bayındır Memur-Sen Yönetimi olarak gerekli en üst merci makamına ileterek, 
bu taleplerin takipçisi olmaya devam edeceğiz.

01 Kamu Hizmet Standartlarının üzerinde yapılan her bir işleme ilave ücret 
ödenmesi,

05  2009 yılından sonra kapatılan Müdürlüklerin tekrar açılması,

07 Aracılık hizmetlerinin düzenlenmesi ve konuyla ilgili bir an önce gerekli 
altyapının oluşturulması,

09 Vatandaşa ait kimlik tespitinde parmak okuyucu ya da avuç içi damar 
tanıma vb. güvenlik sistemlerin oluşturulması,

11
İlgili kurumların tamamına Mernis ve Takbis bağlantısı sağlanmalı, 
özellikle tebligat vb. konularda ilgili kurumların bu uygulamaları 
gerçekleştirmeleri sağlanmalıdır.

03 Personel ihtiyacının karşılanması,

02Tapu Müdürlükleri’ne yapılan tüm başvuruların Alo 181 hattı ya da internet 
üzerinden randevu sistemiyle alınması,

04Mülkiyet uzmanı ve uzman yardımcılığı kadrolarının ihdas edilmesi ve bu 
unvandaki personellerin kurum içerisinde yapılacak sınavla belirlenmesi,

06 Tapu kütüklerinin kaldırılması ve 
e-kütük sistemine geçilmesi,

08Harç tahsilâtlarının banka gişelerinden de yatırılabilmesi ve harç tahsil 
edebilen banka sayısının arttırılması,

10 Alo 181 hattına yapılan şikâyetlerde işlemin ilgilisi olma şartı aranmalı, her 
hangi bir araç vasıtasıyla yapılacak şikâyetler dikkate alınmaması,

12Tapu Müdürlüğünde çalışan personellere fazla mesai ücreti ödenmesi

SONUÇ BİLDİRGESİSONUÇ BİLDİRGESİ
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Ağustos ayında gerçekleştirilecek 3. Dönem Toplu Söz-
leşme öncesi,  İki gün süren Toplu Sözleşme Çalışta-
yına Bayındır Memur-Sen Genel Başkanı Soner Can 

Tufanoğlu, Genel Başkan Vekili Ayhan Aldagül, Genel Başkan 
Yardımcıları Ömer Türk, Gökhan Şimşek ve teşkilatımızdan 
oluşan komisyon üyelerinin katılımıyla gerçekleşmiştir.

3. Dönem Toplu Sözleşme öncesi hazırlık Çalıştayının açılı-
şında konuşan Bayındır Memur-Sen Genel Başkanı Soner 
Can Tufanoğlu, “Çalıştay boyunca Genel Toplu Sözleşme 
taleplerimizle hizmet kollarına ilişkin taleplerimizi ana hat-
larıyla ortaya çıkarmış olacağız. Toplu sözleşme süreci bizim 
için bu hazırlık çalıştayıyla başlamıştır. Bu çalıştayda çıkan 
verilerle ortaya konulan taslaklar, teşkilatlarımızın teklifle-
riyle zenginleşecek ve masaya hazır hale gelecektir” dedi. 
3. Dönem Toplu Sözleşme Çalıştayının ikinci gününde Toplu 
Sözleşme Komisyonunda bulunan sendikamızın merkez ve 
taşra teşkilatı üyelerimizin toplantıları ile devam etti.

Ağustos’ta gerçekleşecek olan 3. Dönem Toplu Sözleşme 
öncesi, sendikamızın oluşturduğu Toplu Sözleşme Çalıştayı-
nın ikinci gününde, Toplu Sözleşme Komisyon üyelerimizin, 
hizmet kolumuza bağlı kurumların taleplerini  hazırladıkları 
dosyaları Bayındır Memur-Sen yönetimine sunmuşlardır.

Bayındır Memur-Sen’den
Toplu Sözleşme Çalıştayı

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK KOMİSYONU

KARAYOLLARI KOMİSYONU TAPU VE KADASTRO KOMİSYONU

İLBANK A.Ş KOMİSYONU

AFAD KOMİSYONU

3. Dönem Toplu Sözleşme Komisyonu

3. Dönem Toplu Sözleşme Komisyonu 3. Dönem Toplu Sözleşme Komisyonu

3. Dönem Toplu Sözleşme Komisyonu

3. Dönem Toplu Sözleşme Komisyonu
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Memur-Sen 22. Genişletilmiş 
Başkanlar Kurulu

Memur-Sen 22. Genişletilmiş Başkanlar Kurulu 
Toplantısı’nda konuşan Memur-Sen Genel Başkanı 
Ali Yalçın, Türkiye gündemine dair önemli değer-

lendirmelerde bulundu. Yalçın, Toplu Sözleşme hakkında 
önemli açıklamalarda bulunarak, toplu sözleşme masasın-
da, yüzdelik zam + taban aylığa zam + enfl asyon farkı + 
refah payı talebiyle müzakerelere başlayacaklarını söyledi. 
Yalçın daha sonra, teşkilatın öneri, teklif ve taleplerini din-
ledi.

Toplu görüşme ve toplu sözleşme süreçlerinde bugüne ka-
dar mali, sosyal, özlük   haklara yönelik yüzlerce kazanım 
ürettiklerini hatırlatan Yalçın, “Bu mali ve sosyal hakların 
içinde öyle kazanımlar vardı ki, insani boyut çok yüksek, 
insan onurunu doğrudan ilgilendiren haklardı. Hamile ka-
dınların ve engellilerin gece nöbeti tutmaması, vardiyaya 
kalmaması, bakıma muhtaç hastaları olanlara kısa bir za-
man dilimi de olsa izin verilmesi bunlardan bazıları. Başta 
bu insani kazanımlar olmak üzere tüm kazanımlarımızdan 
asla taviz vermeden, geri gitmeden yeni kazanımlar ürete-
rek, erdemli sendikal yolculuğumuzu sürdüreceğiz. 

Toplu Sözleşme Görüşmeleri Öncesi Talepler Değer-
lendirildi. Memur-Sen 22. Genişletilmiş Başkanlar 
Kurulu, “Toplu Sözleşme” gündemiyle gerçekleşti. 

Toplantıda konuşan Bayındır Memur-Sen Genel Başka-
nı Soner Can Tufanoğlu: “Kazanımlarımız sürecek, Toplu 
Sözleşme ile tarihe not düşeceğiz” dedi. 

 Ankara’da yapılan toplantıya Bayındır Memur-Sen Genel 
Başkanı Soner Can Tufanoğlu, Genel Başkan Yardımcıları, 
Ömer Türk, Gökhan Şimşek ve  Memur-Sen Genel Merkez 
Yönetim Kurulu Üyeleri, Memur-Sen’e üye sendikaların 
Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri ve Memur-Sen İl 
Temsilcileri katıldı.Memur-Sen 22. Genişletilmiş Başkanlar Kurulu 

Toplantısı Yapıldı.

İnsan hayatına temas eden, insan hayatını kolaylaştıran her 
faaliyetin, her icranın içinde olacağız” şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Memur-Sen’e üye sendi-
kaların Genel Başkanları ve Başkan Yardımcıları, Memur-
Sen İl Temsilcileri, Emekli Memur-Sen Genel Başkanı Emin 
Şanver, Engelliler Komisyonu Başkanı Elvan Uğurlu, Kadın-
lar Komisyonu Başkanı Habibe Öçal ve Genç Memur-Sen 
Genel Başkanı Eyüp Beyhan konuşma yaparak, talep ve 
önerilerini dile getirdiler.
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Bayındır, Çevre, İnşaat, Yol, Afad, Tapu ve Kadastro Bir-
liği Hizmet Kolunda bulunan 10 kurumdaki memurla-
rı temsilen toplu sözleşmeye katılacak olan Bayındır 

Memur-Sen, taleplerini Devlet Personel Başkanlığı’na iletti.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Bayındır Memur-Sen 
Genel Başkanı Soner Can Tufanoğlu, Genel Başkan Yardım-
cıları Ömer Türk ve Gökhan Şimşek ile birlikte Devlet Perso-
nel Başkanı Mehmet Ali Kumbuzoğlu’na taleplerin yer aldığı 
dosyayı teslim etti.  Resmi Gazeteye yayımlanan istatistiğe 
göre üye sayılarının 14 bin 836 olduğunu hatırlatan Bayındır 
Memur-Sen Genel Başkanı Soner Can Tufanoğlu, Bayındır, 
Çevre, İnşaat, Yol, Afad, Tapu ve Kadastro Birliği Hizmet Ko-

lunda en fazla üye ile genel yetkili sendika olduklarını belirtti.
Toplu sözleşme görüşmelerine hizmet kolundaki memurları 
temsilen genel yetkili sendika olarak katılacaklarını kayde-
den Tufanoğlu, “Hizmet kolumuzdaki yaklaşık 44 bin memu-
ru toplu sözleşme masasında biz temsil edeceğiz. Yaptığımız 
yoğun çalışmaların ardından masaya taşıyacağımız talepleri 
belirledik. 

Toplu sözleşmeye taşıyacağımız 26 maddeden oluşan talep-
lerimizi kazanıma çevirmek için elimizden geleni fazlasıyla 
yapacağız.  İnşallah taleplerimizi kazanıma çevireceğiz. Elde 
edeceğimiz kazanımlarla hizmet kolumuzdaki memurlarımı-
zın yüzünü güldüreceğiz” dedi.

Toplu Sözleşme Taleplerimizi,
Devlet Personel Başkanlığı’na İlettik

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

Toplantıda Kamu Görevlileri Sendikaları Heyet Başkanı, 
Memur-Sen Genel Başkan Vekili Günay Kaya ve 11 hizmet 
kolunun tümünde yetkili olan Memur-Sen’e bağlı sendikala-
rın genel başkanları ile diğer konfederasyonların temsilcileri 
hazır bulundu. Bayındır Memur-Sen olarak Hizmet Kolumuza 
Bağlı Kurumlarımızın taleplerinin Kamu Personeli Danışma 

Kurulu toplantılarında gündeme getirdik. Kamu Persone-
li Danışma Kurulu toplantısına Bayındır Memur-Sen Genel 
Başkanı Soner Can Tufanoğlu ve Genel Başkan Yardımcısı 
Gökhan ŞİMŞEK katılmıştır.

Kamu Personeli Danışma Kurulu toplantısında Bayındır 
Memur-Sen Genel Başkanı Soner Can Tufanoğlu , Hizmet 
Kolumuza Bağlı Kurumlarımızın taleplerini Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’e iletti.

TALEPLER M Z  KPDK TOPLANTISINDA
GÜNDEME GET RD K
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Kamu İşveren Heyeti ve Bayındır 
Memur-Sen arasında yürütülen 
3.Dönem Toplu Sözleşme görüş-

meleri Bayındır Memur-Sen’in elde et-
tiği kazanımlarla sonuçlandı.

Kamu çalışanlarının 2016 ve 2017 yıl-
larını kapsayan sosyal ve mali hakları-
na ilişkin teklifl erin müzakere edildiği 
görüşmelerde heyetler arasında mu-
tabakat sağlanan Toplu Sözleşme İm-
zalandı. “Çalışanlarımızı Mutlu Edecek 
Kazanımlar Elde Ettik” İmza töreni 
sonrasında konuşan Bayındır Memur-
Sen Genel Başkanı Soner Can Tufanoğ-
lu, 27. Temmuz’da sundukları teklifl erle, 
3 Ağustos müzakerelerine başlanan 3. 
Dönem Toplu Sözleşme sürecini, kamu 
görevlilerini mutlu edecek kazanımlar-
la tamamladıklarını vurguladı.

“2016 İçin 6+5, 2017 İçin de 3+4”

“2016 için 6+5, 2017 için 3+4 zam oran-
ları, enfl asyonun kamu görevlilerini 
değil, kamu görevlilerinin enfl asyonu 
rahat bir şekilde ezmesini sağlamıştır” 
diyen Tufanoğlu, “3. Dönem Toplu Söz-
leşmesi, kamu görevlilerine, ailelerine 
ve milletimize hayırlı ve bereketli olsun. 
Bu toplu sözleşmenin önemli bir başka 
yönü, ilk gün 3 kazanımla başlaması ve 
son gün “mali ve sosyal kazanım pa-
keti” olarak sonuçlanmasıdır” şeklinde 
konuştu.

“Bu Kazanımlar Bayındır Memur-
Sen’in, örgütlülüğünün ve kararlılığı-
nın eseri”

Genel Toplu Sözleşme’yle elde edilen 
mali, sosyal ve özlük haklarının sayısı, 
geçen döneme göre büyük oranda art-
tığını ifade eden Tufanoğlu, elde edilen 
büyük kazanımların Bayındır Memur-
Sen’in, örgütlülüğünün ve kararlılığının 
eseri olduğunu sözlerine ekledi. Tufa-
noğlu, “Toplu Sözleşme’nin ilk gününe 
“hizmet kolunun öneminin artması” 
kazanımıyla yol almaya başlamıştık. 
Bu toplu sözleşme; içeriğinde en faz-
la kazanım yer alan hizmet kolu toplu 
sözleşmelerinin imzalandığı toplu söz-
leşme süreci olmuştur” dedi.

Kamu İşveren Heyeti ve Memur-Sen 
Konfederasyonu arasında yürütülen 
3.Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri 
Memur-Sen’in elde ettiği kazanımlarla 
sonuçlandı.

Genel Toplu  Sözleşme’yle elde edilen 
mali, sosyal ve özlük haklar:

*Emekli İkramiyesinin 3.765 TL Artırıl-
masını Sağladık.

*Emeklilere Toplamda Yüzde 19.1 Ora-
nında Zam Aldık.

*4/C’lilerle ilgili yasal düzenleme yapıl-
ması yönünde karar alarak kadronun da 
önünü açtık.

*2005 yılından sonra göreve başlayan 1 
milyon 200 kamu görevlisine 1 derece 
elde ettik.

*Filli Hizmet Zammı İçin Düğmeye Ba-
sıldı! Çalışma 2016’da bitecek.

*Emekliye zam + 100 TL ilave aldık.

Sendikamızın elde etmiş olduğu kazanımlar 
ile ilgili olarak Bayındır Memur-Sen Genel 
Başkanı Soner Can Tufanoğlu, 3.Dönem 
Toplu Sözleşme sürecinde emeği geçen 

bütün teşkilata ve üyelere desteklerinden 
ötürü teşekkür etti. Bayındır Memur-Sen 
olarak bir önceki Toplu Sözleşmeye oranla 
kazanımlarımızı 9 kat artırdık.

-Tapu Müdürlüğü ve AFAD çalışanları-
mızın fazla mesai ücret sorununu çözü-
me kavuşturduk.

-Karayolları ve AFAD ta şoförlük hiz-
meti yapan personellerimize aylık ilave 
70 TL ödenmesini sağladık.

-Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Kara-
yolları Genel Müdürlüğü personellerine 
Koruyucu Giyim Malzemesi verilmesini 
sağladık.

-Kadastro Çalışanlarımızın Kadastro 
Tazminat Kazanımını devam ettirdik.

-Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’ne 
Döner Sermaye Bütçesinde karşılan-
mak üzere personel alımının yolunu 
açtık.

-Şef Kadrolarında Bulunanların maaşla-
rına 65 TL artış sağladık.

-Fiili Hizmet Süresi zammı için çalışma-
lar başlattık.

Bayındır Memur-Sen Kazanımlarıyla 
Toplu Sözleşmeyi İmzaladı
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Bayındır-Memur-Sen Genel Başkanı Soner Can Tufa-
noğlu, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ile birlik-
te Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce’yi maka-

mında ziyaret etti.

Memur-Sen heyeti, Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris 
Güllüce’yi makamında ziyaret ederek, Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı çalışanlarının sorunlarını iletti ve çözüm önerile-
rini paylaştı.

Gerçekleşen ziyarette Genel Başkanımız Tufanoğlu, 3 
Ağutos’ta Kamu İşveren Heyeti ile yapılacak 3. Dönem Top-
lu Sözleşme öncesi hizmet kolumuza bağlı çalışanlarımızın 
taleplerini Sayın Bakan İdris Güllüce’yle paylaştı.

Ayrıca yapılan görüşmede Tapu ve Kadastro Genel Mü-
dürlüğü Görevde Yükselme sınavı sonrası yapılacak Müdür 
atamalarının ve 2015 yılı personel yer değiştirme işlemle-
rinin sonuçlandırılması konusunda sayın Bakan Güllüce’ye 
talepte bulunulmuştur.

Gündeme ilişkin değerlendirmelerin yapıldığı ziyarette ko-
nuşan Yalçın, yaşanan son olayların üzüntü verici olduğu-
nu belirterek, “Milletin birlik ve beraberliğini hedef alan bu 
olayların bir an önce son bulmasını temenni ediyoruz” dedi. 

Ziyarette konuşan Bayındır Memur-Sen Genel Başkanı 

Soner Can Tufanoğlu, Türkiye’de refah ve huzurun devam 

etmesi için millet olarak herkese büyük görevler düştüğü-

nü belirterek, Memur-Sen ve Bayındır Memur-Sen hem sivil 

toplum kuruluşu hem de memurların temsilcisi olarak çok 

önemli işlere imza attığını vurguladı. 

İdris Güllüce ise ziyaretten memnuniyet duyduğunu belir-

terek Ali Yalçın ve Soner Can Tufanoğlu’na teşekkürlerini 

iletti.

Bakan İdris Güllüce’ye Ziyaret
Memur-Sen ve Bayındır Memur-Sen’den 
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Bayındır Memur-Sen Genel Başkanı Soner Can Tufa-
noğlu ve Genel Eğitim, Mevzuat ve Toplu Sözleşme 
Sekreteri Gökhan Şimşek,  Afet ve Acil Durum Yöne-

tim Başkanı Sayın Dr. Fuat Oktay’ı makamında ziyaret etti.

Gerçekleşen ziyarette Genel Başkanımız Tufanoğlu, 3. Dö-
nem Toplu Sözleşme Kazanımlarını ve AFAD çalışanlarımı-
zın sorunlarını sayın Dr. Fuat Oktay ile paylaşmışlardır.

Ziyaretten memnuniyet duyduğunu ifade eden Sayın Dr. 

Fuat Oktay ise, nazik ziyaretlerinden dolayı Genel Başkanı-

mız Soner Can Tufanoğlu’na teşekkürlerini iletti. 

Yapılan ziyarette Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı 

Birinci Hukuk Müşaviri İsmail Yeşil ve Bayındır Memur-Sen 

AFAD İşyeri Temsilcisi Yusuf Çakır hazır bulunmuştur.

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanı 
Sayın Dr. Fuat Oktay’ı ziyaret etti

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı 
Feridun BİLGİN’i Ziyaret Etti

Genel Başkanımız  Soner Can Tufanoğlu,

Genel Başkanımız Soner Can Tufanoğlu,

Genel Başkanımız Soner Can Tufanoğlu  Ulaştırma, 
Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Feridun BİLGİN’i 
Ziyaret Etti.

Bayındır Memur-Sen Genel Başkanı Soner Can Tufanoğlu, 
Genel Sekreter Ayhan ALDAGÜL ve Genel Mali Sekreter 
Ömer TÜRK, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı 
Feridun BİLGİN’i makamında ziyaret ederek Karayolları Ge-

nel Müdürlüğü çalışanlarının sorunları ile ilgili görüş alışve-
rişinde bulundu.

Gerçekleşen ziyaretten memnuniyetini dile getiren Ulaştır-
ma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Feridun BİLGİN ise zi-
yaretten dolayı Bayındır Memur-Sen Genel Başkanı Soner 
Can Tufanoğlu  ve Yönetim Kuruluna teşekkürlerini iletti.
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Karayolları Genel Müdürü Sayın İsmail Kartal’a 
Hayırlı Olsun Ziyaretinde Bulundu

Bayındır Memur-Sen Genel Başkanı Soner Can Tufa-
noğlu, Genel Başkan Yardımcıları Ömer Türk ve Gök-
han Şimşek, Karayolları Genel Müdürlüğü’ne atanan 

İsmail Kartal’ı makamında ziyaret etti

Yapılan ziyarette konuşan Bayındır Memur-Sen Genel Baş-
kanı Soner Can Tufanoğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü’ne 
atanan İsmail Kartal’a hayırlı olsun dileklerinde bulunarak, 
yeni görevinde başarılar diledi.

Genel Başkanımız Tufanoğlu, Karayolları Genel Müdürü 
İsmail Kartal’a yeni görevinin hayırlı olması temennisin-
de bulunarak şunları söyledi: “Bayındır, Çevre, İnşaat, Yol, 
Afad, Tapu ve Kadastro hizmet kolunda faaliyet yürütüyo-
ruz. Bayındır Memur-Sen olarak bu hizmet kolunda 2011 
yılından beri genel yetkili sendikayız. Genel yetkili sendika 
olarak hizmet kolumuzdaki kamu kurumlarında görev ya-
pan kamu görevlilerinin sosyal, özlük ve ekonomik hakları-
nın savunuculuğunu yapmaktayız. 

Şimdiye kadar iki toplu sözleşmede hizmet kolumuzdaki 
kamu görevlilerinin hakları için mücadele ettik. Bu sene ya-
pılan son toplu sözleşme görüşmelerinde ise Memur-Sen 
ve Bayındır Memur-Sen olarak tüm kamu görevlilerinin yü-
zünün gülmesini sağladık. Elde ettiğimiz kazanımlar kamu 

görevlilerinin 2016-2017 yıllarında rahat etmelerini sağlaya-

cak. Karayolların da genel yetkili sendika olarak çalışanları-

mızın haklarının ve çalışma ortamlarının iyileştirilmesi için 

sizinle istişare halinde olarak çalışmalarımızı yürütmekten 

mutluluk duyarız.”

Karayolları Genel Müdürü İsmail Kartal ise ziyaretten duy-

duğu memnuniyeti dile getirerek, bu güne kadar Karayol-

ları yönetimi ve Bayındır Memur-Sen, beraber çok önemli 

işleri başarmışlardır, bundan sonrada hep birlikte güzel iş-

leri başaracaklarını söyledi.

3. Dönem Toplu Sözleşmede Karayolları Genel Müdürlüğü 

Personellerini ilgilendiren kazanılarımız:

1) Karayollarında Şoförlük Hizmetleri Yapan Bakım ve Trafik 

Teknik Görevlilerine Aylık İlave 70 TL Ödenmesini sağladık.

2) Karayolları Genel Müdürlüğü Personellerine Koruyucu 

Giyim Malzemesi verilmesini Sağladık.

3) Gişe Sistemi izleme Memurlarına Seyyar Görev Tazmina-

tının Ödenmesini Sağladık.

Genel Başkanımız Tufanoğlu,
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Tapu ve Kadastro Genel Müdür’ünü Ziyaret etti

İller Bankası A.Ş 
Genel Müdür’ünü Ziyaret etti

Bayındır Memur-Sen Genel Başkanı Soner Can Tu-
fanoğlu, Genel Başkan Vekili Ayhan Aldagül, İller 
Bankası A.Ş Genel Müdürü Sayın Mehmet Turgut 

Dedeoğlu’nu makamında ziyaret etti. Gerçekleşen ziya-

rette Genel Başkanımız Tufanoğlu, İller Bakası A.Ş Genel 

Müdürülüğü çalışanlarımızın sorun ve taleplerini Sayın 

Genel Başkanımız Tufanoğlu,

Genel Başkanımız Tufanoğlu,

Bayındır Memur-Sen Genel Başkanı Soner Can Tu-
fanoğlu, Genel Mali Sekreteri Ömer Türk ve Genel 
Eğitim, Mevzuat ve Toplu Sözleşme Sekreteri Gök-

han Şimşek, Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Sayın Davut 
Güney’i makamında ziyaret etti.

Gerçekleşen ziyarette Genel Başkanımız Tufanoğlu, Tapu 
ve Kadastro Genel Müdürülüğü çalışanlarımızı ilgilendiren 

3. Dönem Toplu Sözleşme Taleplerimizi Sayın Davut Güney 
ile paylaşmışlardır.

Ziyaretten memnuniyet duyduğunu ifade eden Sayın Da-
vut GÜNEY ise, nazik ziyaretlerinden dolayı Genel Başkanı-
mız Soner Can Tufanoğlu’na teşekkürlerini iletti. 

Mehmet Turgut Dedeoğlu ile paylaşmışlardır. Gerçekle-
şen ziyaretten memnuniyet duyduğunu ifade eden Sayın 
Mehmet Turgut Dedeoğlu ise, nazik ziyaretlerinden dolayı 
Genel Başkanımız Soner Can Tufanoğlu’na teşekkürlerini 
iletti.  Gerçekleşen ziyarette Bayındır Memur-Sen Ankara 
1 Nolu Şube Mali Sekreteri Mehmet Saim Şahin hazır bu-
lundu.
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Memur-Sen tüm illerde eş zamanlı olarak “Mursi’ye 
destek, Sisi’ye lanet” eylemleri gerçekleştirdi. Ey-
lemlerin ilki Ankara’da yapıldı.

Mısır’da, darbeyle görevinden uzaklaştırılan seçilmiş Cum-
hurbaşkanı Muhammed Mursi’nin idama mahkum edilme-
sini Memur-Sen, Mısır Büyükelçiliği önünde protesto etti. 
Ankara Kuğulu Park’da bir araya gelen Memur-Sen üyeleri 
hep birlikte Mısır Büyükelçiliğine yürüdüler. 

Yürüyüş esnasında, Memur-Sen’liler “ Yakılacak sehpalar 
yok olacak kuklalar”, “Katil cunta İsrail’e kukla”, “İhvan’a 
selam direnişe devam”, “Firavun Sisi hesap verecek”, “Kah-
rolsun zalimler işbirlikçi hainler”, “İhvan üzülme ümmet se-
ninle”,  “Bir Musa gelecek Firavun’u yıkacak”, “Müslüman 
uyuma kardeşine sahip çık”, “Seyyit Kutup, El Benna selam 
olsun İhvan’a” şeklinde slogan attılar.

“KATİLLERİN VERDİĞİ KARARI TANIMIYORUZ”

Büyükelçilik önünde toplanan kitleye seslenen Memur-Sen 
Genel Başkanı Ali Yalçın, “ Binlerce darbe karşıtının 

katledildiği Mısır’da katillerin verdiği hukuksuz kararları ta-

nımıyor,  silaha ve şiddete bulaşmayarak örnek bir duruş 

sergileyen Mısır halkının yanında durduğumuzu Memur-

Sen olarak deklare ediyoruz.

 Mursi dahil tüm İhvan tutukluları serbest bırakılmalı, Mu-

hammed Mursi’nin göreve iadesi sağlanmalı, darbenin as-

ker-sivil tüm aktörleri yargılanmalıdır”

“İDAM KARARLARI MISIR’DAKİ VAHŞETİN TESCİLİDİR”
“Mursi’ye ve Mısır halkına karşı veriline haksız, hukuksuz 

kararları ve alçakça saldırıları, despotizmi şiddetle kınıyor 

ve lanetliyoruz” diyen Yalçın, “İdam kararları Mısır’daki 

vahşetin tescilidir. 

Zulme sessiz kalmayıp meydanları terk etmeyerek, binler-

ce şehit vererek dünyada eşi benzerine az rastlanan örnek 

bir direnişe imza atanlar değil, darbeciler yargı önünde he-

sap vermelidir” dedi.

MEMUR-SEN MURSİ İÇİNMEMUR-SEN MURSİ İÇİN
ALANLARA İNDİ

Öncü Medeniyet, Güçlü Sendika...32



Memur-Sen, Doğu Türkistan’da 
yaşanan kapalı devre zulmü 
protesto etmek, Çin zulmüne 

“DUR” demek için 81 ilde eş zaman-
lı olarak eylem yaptı. Eylemde Çin’in 
Doğu Türkistan’daki zulmü protesto 
edildi. 

Eylemlerin Ankara’daki adresi ise Çin 
Büyükelçiliği önü oldu. Elçilik önün-
de bir araya gelen grup sık sık “İslam, 
İnsan Özgür Türkistan”, “Oruca Uza-
nan Eller Kırılsın”, “İnsanlık Susma, 
Türkistan’da Zulüm Var”, “Türkistan’ı 
Unutan Dünya Utansın”, “Türkistan’ın 
İşgali, İnsanlığın İhlali” şeklinde slo-
ganlar attı. Eylemde basın açıklama-
sı  yapan Memur-Sen Genel Başkanı 
Ali Yalçın, Doğu Türkistan’da ki vah-
şet, katliam ve soykırımı lanetleyerek, 
“Çin mallarını boykot” çağrısı yaptı.

KAPALI DEVRE ZULÜM YAPILIYOR

Basın açıklamasında, 15 gündür Çinli 
faşist askerlerin Doğu Türkistan’ı ta-
mamen kuşatma altına aldığını be-
lirten Memur-Sen Genel Başkanı Ali 
Yalçın, “Türkistan’da oruç tutmak da 
yasak. 

Başörtülü kadınlar taciz ediliyor, keyfi 
bir şekilde gözaltına alınıyor. Kur’an 
eğitimi engelleniyor, 500 bin civarın-

da çocuk zorla ideolojik eğitimlere 
tabi tutuluyor. 

Çin hükümeti, farklı Türkçe lehçe-
lerinde konuşan yerli halkı Çinceyi 
kullanmaya zorlayarak asimilasyon 
politikaları uyguluyor. Bu hukuksuz-
luklara, zulümlere, yasaklara ve baskı-
lara itiraz edenler evlerinden alınıyor, 
demokratik eylem hakkını kullananlar 
sokak ortasında öldürülüyor. Halka 
önder olabilecek kapasitedeki bazı 
Alimler de zehirlenerek öldürülüyor” 
dedi.

Selam Olsun Uygurlu Kardeşlerimize, 
Lanet Olsun Faşist Çin’e

KAHROLSUN EMPERYALİZM, 
KAHROLSUN FAŞİST ÇİN

Dünyanın sessizliğinden cesaret alan 
Çin hükümetinin soykırıma dönüşen 
uygulamalara imza attığını belirten 
Yalçın, “Dünya bu soykırıma, bu insan-
lık zulmüne, bu alçaklığa ve vahşete 
seyirci kalarak, ortak oluyor. Lanet 
olsun böyle faşizme, lanet olsun Çin 
zulmüne” ifadelerini kullandı. 

FAŞİST ÇİN’E KARŞI BİRLİK VAKTİ

Faşist Çin hükümetinin, Doğu 
Türkistan’da Uygur nüfusunu azalta-
rak bölgeyi Çinlileştirmek istediğini 
vurgulayan Yalçın, “İnsanlığa çağrı-
mız bu zulme “DUR” demek için tüm 
vicdan sahiplerini ayağa kalkmaya, 
Çin zulmü son bulana kadar bir daha 
oturmamaya davet ediyoruz. 

Doğu Türkistan’daki soydaşlarımı-
za destek olmak, Faşist Çin zulmünü 
protesto için ve boykot için harekete 
geçelim” dedi.

MEMUR-SEN BİNASINA GÖK 
BAYRAK ASILDI

Öte yandan  Doğu Türkistan’a destek 
amacıyla  Memur-Sen Genel Merkez 
Binasına “dev gök bayrak” asıldı.

Memur-Sen Genel Başkanı 
Ali Yalçın, “Türkistan’da 
Oruç tutmak da yasak. 
Başörtülü kadınlar taciz 
ediliyor, keyfi bir şekilde 
gözaltına alınıyor. Kur’an 
eğitimi engelleniyor, 500 
bin civarında çocuk zorla 
ideolojik eğitimlere tabi 

tutuluyor. Buradan herkesi 
‘Çin mallarını boykota’ 

çağırıyoruz” dedi.

Öncü Medeniyet, Güçlü Sendika...

BAYINDIR MEMUR-SEN OCAK • 2016

33



Memur-Sen Konfederasyonu kardeş kuruluşlar-
la birlikte “Mazlumlar için infak vakti” sloganıyla 
Suriyeli mülteciler, Arakanlı mazlumlar, Filistin ve 

Balkanlarda yeni bir yardım kampanyası başlattı. Yardım 
kampanyasının ayrıntıları Memur-Sen Genel Başkanı Ali 
Yalçın tarafından Genel Merkez’de düzenlenen basın top-
lantısı ile kamuoyuna duyuruldu. 

Kampanya kapsamında Filistinlilere, 1000 koli gıda yardı-
mı, ihtiyaç sahibi bin kişi ile iftar ve 100 Filistinli çocuğa 
bayramlık giyim yardımı gerçekleştirilecek. 

Tel Abyad’dan Türkiye’ye sığınanlara yönelik bir TIR’lık 
gıda yardımı, Kosova’nın güneyinde bulunan Mamuşa’da 
200 kişilik bir iftar programı ve Çin zulmü altındaki Ara-
kanlı mazlumlara 20 bin TL’lik gıda yardımı yapılması he-
defleniyor.

Ramazan’ın kardeşlik ve paylaşma ayı olduğunu belirten 
Yalçın, “Ramazan, insanın kulluk nimetinden pay alma 
ayıdır. 

Biz de medeniyetimizin değerleri üzerine var olan sivil 
toplum kuruluşu olarak insani görevlerimizi yerine getir-
mek, bu mübarek günleri hayrı inşa, merhameti ifa günleri 
olarak değerlendirmek istiyoruz. Derdimiz sadece sevap 

kazanmak değil, Allah’ın rızasına talip olmanın hakkını 
vermektir. Hedefimiz, elimiz yettiğince, gücümüz ölçü-
sünde, maddi imkanlarımızı, manevi hazlarımızı infak ayı 
Ramazanda kardeşlerimizle, mazlumlarla ve mağdurlarla 
paylaşmaktır” diye konuştu.

“AYRIMI YAPMADAN YARDIMLAŞIYORUZ”

“Kurulduğumuz günden bu yana dil, din, ırk, cinsiyet ayrı-
mı yapmadan yardımlaşan, yardım için koşan bir erdemli-
ler hareketi olmaya özen gösterdik” diyen Yalçın, “Gönlü-
müzden kopanları ve imkânlarımızı geniş bir coğrafyadaki 
mazlumlarla kardeşçe paylaştık. 

Arakan’dan Pakistan’a, Somali’den Doğu Türkistan’a, 
Bosna’dan, Nepal’e, Sudan’dan Filistin’e, Suriye’den 
Kosova’ya dost ve yardım elimizi uzattık. Bugün de yarın 
da bu iyilik kervanında yürümeye, yardımlarımızı sürdür-
meye kararlıyız. Yine kutlu bir Ramazan’dayız. 

Paylaşma ve kardeşlik ayındayız. Mazlumlar yardım elimi-
zi bekliyorlar, yolumuzu gözlüyorlar. Bu anlayışla, bu Ra-
mazan ayında yardımlarımızı ‘Mazlumlar için infak vakti’ 
haykırışıyla arttırmaya ve yaygınlaştırmaya karar verdik” 
şeklinde konuştu.

Payla ma ve Karde lik Ay nda 

“Mazlumlar İçin İnfak Vakti”
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Memur-Sen öncülüğünde geçtiğimiz hafta başlatılan 
“Mazlumlar İçin İnfak Vakti” kampanyası kapsamın-
da Suriye Türkmendağı Bayırbucak Türkmenleri’ne 

250 adet gıda kolisi dağıtımı yapıldı.

Memur-Sen Konfederasyonu’nun kardeş kuruluşlarla bir-

likte başlattığı “Mazlumlar İçin İnfak Vakti” yardım kam-

panyası tüm hızıyla sürüyor. Sadakataşı Derneği tarafından 

kampanya kapsamında Suriye Türkmendağı Bayırbucak 

Türkmenleri’ne Gıda Kolisi Dağıtımı gerçekleştirildi. Bayır-

bucak Türkmenleri’nden yardıma muhtaç 250 aileye 250 

adet kumanya dağıtıldı. Mazlum coğrafyalara el uzatmaya, 

acılarını dindirmeye kararlı olan Memur-Sen ve kardeş ku-

ruluşlar, Filistin, Suriye, Arakan ve Balkanlar’da Ramazan 

ayı boyunca yardımlarını sürdürecek.  

Bayırbucak Türkmenleri’ne
Gıda Kolisi Dağıtımı Yapıldı
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Memur Sen tarafından 
Kobani’den (Ayn El Arab) 
Türkiye’ye gelenlere dağıtıl-

ması için gönderilen 7 bin 100 bat-
taniye ve 3 bin yatak Suriyeli Kürtle-
re dağıtılmak üzere Şanlıurfa İnsani 
Yardım Platformu’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 dağıtılma-
sı için gönderilen 7 bin 100 battaniye 
ve 3 bin yatak, Suriyeli Kürtlere dağı-
tılmak üzere Şanlıurfa İnsani Yardım 
Platformu’na teslim edildi.

Platformun Paşabağı Mahallesi’ndeki 
deposunda düzenlenen teslim töre-
nine katılan Memur-Sen Genel Baş-
kan Yardımcısı Enerji Bir-Sen Genel 
Başkanı Hacı Bayram Tonbul, Memur-
Sen’in her daim mazlumun yanında 
yer aldığını aktararak, sözlerini şu şe-
kilde sürdürdü: “Kobani’den gelen bu 
misafirlere ‘ne yapabiliriz’ diye kendi 
aramızda görüştük, daha öncesinde 
gıda yardımları yapılmıştı. 
AFAD’ında bildirdiği üzere yaklaşan 
kış mevsimi nedeniyle battaniye te-
mini ve yatak problemlerini çözmek 

için biz bugün burada 7 bin battaniye 
ve 3 bin sünger yatak getirdik. İnşal-
lah bunlar İnsani Yardım Platformu 
aracılığıyla yerine dağıtılacak. 
İnşallah bize bir daha yardım etmek 
düşmez diyelim, bu arkadaşlar evle-
rine biran önce döner ama Memur-
Sen olduğu müddetçe de her zaman 
Mazlumun yanında olacak ve bu 
yardımları yapmaya devam edecek, 
Memur-Sen sadece bir sendika de-
ğil aynı zamanda bir yardım örgütü 
özelliği taşıyor.”
 
“MAZLUMDAN YANA TARAFIZ”
Akif İnan’ın, “batı ki sırtımda paslı 
bıçaktır” sözü ile batının gerçek yü-
zünü tarif ettiğini dile getiren Meh-
met Emin Esen, Memur-Sen’in maz-
lumdan yana taraf olduğunu söyledi. 
Esen, “Mazluma sahip çıkmak insan 
olmanın gereğidir. 
Dinine, diline, etnik kimliğine bak-
madan ‘mazluma sahip çıkma’ an-
layışıyla sınır kapılarını ve gönlünü 
açan herkesten Allah Razı olsun. Hz. 
İbrahim’in milleti, Hz. Muhammed’in 
ümmeti, Selahaddin Eyyubi’nin to-
runlarına yakışan duruş bu duruştu. 
Bu duruşu sergileyen siz değerli kar-
deşlerimi tebrik ediyor, gönülden al-
kışlıyorum” dedi.
Esen, “Biz emperyalist tuzakları gö-
rüyoruz. Yazılan kanlı senaryolarda 

figüran olanları da, bu kanlı senar-

yoları kendi küçük dünyalarında sey-

redenleri de yakından tanıyoruz. Dik 

duracağız, eğilmeyeceğiz, sağduyu-

yu elden bırakmadan tüm kirli plan-

ları bozacağız” diye konuştu. 

 

İnsani Yardım Platformu Başkanı Os-

man Gerem de yardımlarından do-

layı Memur-Sen’e teşekkür ederek, 

Memur-Sen’in emanetini emanetle-

ri olarak kabul ettiklerini ve en kısa 

sürede yerine ulaştırılacağını söyle-

di. AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mah-

mut Kaçar ise desteklerinden dolayı 

sendika yetkililerine teşekkür ederek, 

“Suriye’deki hadiselerin başladığı ilk 

günden itibaren Türkiye Cumhuriyeti 

devleti, hükümeti ve 77 milyon insanı 

Suriye’deki mazlum kardeşlerimizin 

mezhebine, etnik kökenine bakma-

dan, Müslüman olmanın, insan ol-

manın, komşu olmanın temel hukuku 

çercevesinde tüm Türkiye genelinde 

ciddi seferberlik hamlesi başlatıldı” 

dedi. 

Törene, Memur-Sen Şanlıurfa Şube 

Başkanı İbrahim Çoşkun ile platform 

üyeleri katıldı. 

Memur-Sen’in 

“Kardeşlik Tır’ı” Şanlıurfa’ya Ulaştı

Öncü Medeniyet, Güçlü Sendika...

BAYINDIR MEMUR-SEN OCAK • 2016

36



Milletimizin birlik ve beraber-
liğini hedef alan “hain terör” 
saldırılarını “lanetlemek” 

amacıyla Memur-Sen Genel Merkez 
Yönetimi, Memur-Sen’e bağlı 11 sendi-
kanın genel başkanları, teşkilat tem-
silcileri ve üyelerin katılımıyla ortak 
bir deklarasyon yayınladı. Ayrıca 81 
ilde eş zamanlı olarak yapılan eylem-
lerde hain terör saldırıları kınandı, ka-
muoyuna sağduyu çağrısı yapıldı.

İstanbul’da geniş bir katılımla ger-
çekleşen basın toplantısında konuşan 
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 
terörü, terörün arkasındaki iç ve dış 
güçleri ve kanlı kalemleriyle teröre 
destek verenleri kınadı. Yalçın, başta 
Dağlıca ve Iğdır olmak üzere, ülke ge-
nelinde yaşanan terör olaylarında şehit 
olanlara Allah’tan Rahmet, ailelerine de 
başsağlığı diledi.

Terörün, kan ve şiddetten beslenen bir 
insanlık suçu olduğunu belirten Yalçın, 
“Bu insanlık suçunu ancak aklı, ruhu ve 

ORTAK HAREKET ORTAK MÜCADELE

Yalçın konuşmasını şu şekilde sürdür-
dü: “Gün, büyük Türkiye’nin önünü 
kesmek, milletimizin moralini bozmak, 
kardeşlik hukukunu bitirmek için sal-
dırılar yapan terör örgütlerine, terör 
örgütlerine silah dahil lojistik destek 
veren yabancı güçlere, eli kanlı terör 
örgütlerinin reklamını yapan medya 
ve sivil toplum kuruluşlarına karşı bir-
lik olma, ortak hareket etme ve kararlı 
mücadele verme günüdür. Gün, “Bir 
insanın ölümü bütün insanlığın ölümü-
dür” anlayışına sahip olanların,  terö-
re karşı topyekun el ele, omuz omuza 
olma günüdür. Gün, şehitlerimizi, gazi-
lerimizi, ailelerini ve tüm terör mağdur-
larını yalnız bırakmama günüdür.  Gün, 
dünyada ve bölgemizde itibarı yükse-
len, bu yolda emin adımlarla ilerleyen 
güçlü ve lider Türkiye’ye destek verme 
günüdür.”

vicdanı ifl as etmiş kişiler ve gruplar iş-
leyebilir. Terörizmin ve teröristlerin he-
defi ise insanlıktır, kardeşliğimizdir, mil-
letimizdir, ortak geleceğimizdir, birlikte 
yaşama irademizdir” dedi.

HEDEFLERİNE ULAŞAMAYACAKLAR

“Büyük Memur-Sen Ailesi olarak, başta 
Dağlıca olmak üzere ülkemizin çeşitli 
şehirlerinde yaşanan ve milletimizi de-
rinden sarsan eli kanlı terör örgütünün 
saldırılarını şiddetle kınıyor ve lanet-
liyoruz” diyen Yalçın, “Şehitlerimize 
Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve 
milletimize baş sağlığı, yaralılarımıza 
acil şifalar diliyoruz. Terör, kan ve şid-
detten beslenen bir insanlık suçudur. 
Bu insanlık suçunu ancak aklı, ruhu ve 
vicdanı ifl as etmiş kişiler ve gruplar 
işleyebilir. Terörizmin ve teröristlerin 
hedefi ise  insanlıktır, kardeşliğimizdir, 
milletimizdir, ortak geleceğimizdir, bir-
likte yaşama irademizdir” şeklinde ko-
nuştu.

Teröre Karşı Tek Ses Tek Yürek
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Doğu ve Güneydoğu Anado-
lu’daki 600 STK bir araya gele-
rek Diyarbakır’da son günlerde 

şiddetini her geçen gün artıran terör 
olayları hakkında deklarasyon yayın-
ladı. Memur-Sen Genel Başkanı Ali 
Yalçın’ın da katıldığı basın açıklaması 
Dağ Kapı Meydanında yapıldı. Türkçe 
ve Kürtçe yapılan açıklamanın ardın-
dan STK temsilcileri vatandaşlara ka-
ranfil dağıttı.

YALÇIN: TERÖRE KARŞI 
YÜREKLERİMİZİ BİRLEŞTİRELİM

Kısa bir selamla konuşması yapan 
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yal-
çın, “Dayanışma ve kardeşlik için 
buradayız. Kardeşliğimizi hedef 
alan, huzurumuza pusu kuranlara 
karşı buradayız. Bereketli toprakla-
rımızı bereketsizlendirmek için fitne 
ekenlere inat buradayız. İlim şeh-
ri, maneviyat şehri, kardeşlik şehri 
Diyarbakır›a selam olsun. İnancımız 
bir, davamız bir, tarihimiz bir, kıble-
miz bir, hatıramız bir. Bu birliği hedef 
alanlara inat buradayız. Yüreğimizi 
birleştirecek, şiddete karşı çıkacak, 
Yeniden Büyük Türkiye idealimizi 
hep birlikte sağlayacağız. Her türlü 
teröre hayır. Vesayete ve bürokratik 
oligarşiye hayır. Emperyalizme hayır. 
Irkçılığa hayır. Kardeşliğe, özgürlüğe 

ve huzura evet... Allah birliğimizi ve 
kardeşliğimizi bozmasın” dedi.

ŞİMDİ KARDEŞLİK VAKTİ

“Coğrafyamız yanıyor. Bölgemiz kan 
ağlıyor. Anaların ağıtları yürekleri 
dağlıyor. Yeter Artık” diyen Çakırcı,  
“Artık kardeşliğimizi sağlam bir ze-
mine oturtmak zorundayız. O zemini 
hep birlikte Ümmet bilinciyle hareket 
ederek oluşturabiliriz. 

Sorunlarımızı hak ve adalet çerçe-
vesinde ele alırsak çözüm üretebilir, 
akan kardeş kanını durdurabiliriz. 
Kandan beslenen, çatışma kültürünü 
geliştiren, aramızdaki bağı güçsüz-
leştiren ve statükocu, tek tipleştirici 
zihniyetle mücadelenin yolu İslam 
kardeşliğidir. 

Yüreklerimizi dağlayan elim hadisele-
rin yaşandığı şu zorlu günlerde hepi-
mize düşen, bir kez daha birbirimize 
sımsıkı kenetlenmektir” şeklinde ko-
nuştu. 

SİLAH HAK ARAMA YÖNTEMİ 
OLAMAZ

Çakırcı sözlerini şu şekilde sürdürdü: 
«Amacımız Hak ve Adalet. Davamız 

doğuştan gelen haklarımızı korumak, 
değerlerimize sahip çıkmak. Çaba-
mız ebedi kardeşlik. Silah hak arama 
yöntemi olamaz, var olan sorunları 
derinleştirmekten başka işe yaramaz. 
Her türlü vesayet hiç bir derdimize 
çözüm üretmez, çare bekleyen dert-
lerimizi iyileştirmez. 

Bugün normalleşemiyorsak bunun 
ana nedeni şiddet ve vesayet arayış-
larıdır. Her iki arayışın amacıda “Te-
mel hak ve özgürlüklerimizi” elimiz-
den almak, kardeşlik hukukunu rafa 
kaldırmaktır. Bize düşen görev ise her 
şartta bize dayatılanı reddetmek, bü-
tün farklılıklarımızı bir kenara koyarak 
ortak irademize sahip çıkmaktır.” 

Türkçe bildirinin ardından Kürtçe 
açıklama yapıldı. Kürtçe açıklamayı 
aktivist Mehmet Deniz yaptı. Açık-
lamaların ardından ise vatandaşlara, 
esnafa ve güvenlik görevlilerine STK 
temsilcileri tarafından karanfil dağı-
tıldı.

Diyarbakır’da Sahaya İnen

600 STK’dan Ortak Bildiri
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Memur-Sen’in de aralarında bulun-
duğu yüzlerce STK’nın öncülüğün-
de “Teröre Hayır, Kardeşliğe Evet” 
yürüyüşü Ankara’da gerçekleşti. 
Sıhhiye meydanında toplanan yüz 
binlerce vatandaş Ulus’taki Birinci 
Meclis’e yürüdü.

Büyük Memur-Sen ailesinin yö-
neticileri, temsilci ve üyelerinin 
de katıldığı dev yürüyüşte “tek 

ses tek yürek” halinde kardeşlik ve 
sağduyu vurgusu yapılarak terör kı-
nandı.

MEMUR-SEN, HAK-İŞ, TOBB, MÜSİ-
AD, TÜRKİYE KAMU-SEN, 

Yüzbinler ‘Teröre Hayır Kardeşliğe Evet’ Dedi
TÜRK-İŞ, TİSK, TBB, TÜRMOB, TZOB 
ve TÜSİAD’ın çağrısıyla yaşlısı genci 
kadını erkeği, işçisi, memuru, esnafı 
her yaştan ve her kesimden vatan-
daş, öğle saatlerinden itibaren Türk 
Bayrakları ile Sıhhiye Meydanı’na gel-
di.

Araç trafiğine kapatılan Sıhhiye Mey-
danı ile yayalara kapatılan Abdi İpek-
çi Parkı ve çevresi al bayraklarla do-
natıldı.

Vatandaşlar, kırmızı ve beyaz renkte 
şapkalar, Türk bayraklarıyla yürüyüşü 
düzen içerisinde ve bayrağın birleşti-
riciliği temasıyla gerçekleştirdi.

Ankara Adliyesi önüne Tırla getirilen 
uzunluğu bin 500, genişliği 7 metre 
olan dev Türk Bayrağı, yürüyüşün 
başlamasının ardından vatandaşlarca 
elden ele taşındı.

Saat 16.40’da Atatürk Bulvarı üzerin-
den yürüyüşe başlayan kortej “Teröre 
Hayır, Kardeşliğe Evet” ve “ Şehitler 
Ölmez, Vatan Bölünmez” sloganları 
atarak Ulus’taki Birinci Meclis’e doğru 
yürümeye başladı. Bütün STK Tem-
silcileri yürüyüşün ardından Birinci 
Meclis bahçesine girdi. Daha sonra 
hep birlikte İstiklal marşı okundu.
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Sendikamız ile İller Bankası A.Ş Genel Müdürlüğü arasında yapılan Ekim  
2015 Kurum İdari Kurul (KİK) Toplantısına Sendikamız adına, Bayındır 
Memur-Sen Genel Başkanı Soner Can Tufanoğlu,  Genel Teşkilatlan-

dırma Sekreteri Mustafa Büyük ve 1 Nolu Şube Mali Sekreteri Mehmet Saim 

Şahin katılmıştır. 

İller Bankası A.Ş Genel Müdürlüğü Kurum İdari Kurul Toplantısına İller Ban-

kası A.Ş Genel Müdürlüğü adına İnsan Kaynakları Daire Başkanı Hüseyin 

Tören,Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı Enver Baki Helvacı, Muhasebe ve 

Mali İşler Dairesi Başkan Dr. Cumaali Özenoğlu katılmıştır.

Sendikamız ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü arasında yapılan Nisan 
2015 Kurum İdari Kurul (KİK) Toplantısına Sendikamız adına, Bayındır 
Memur-Sen Genel Başkanı Soner Can Tufanoğlu,  Genel Eğitim, Mevzuat 

ve Toplu Sözleşme Sekreteri Gökhan Şimşek  ve 2 Nolu Şube Sekreteri Taner 
Düzgören katılmıştır.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Kurum İdari Kurul Toplantısına Tapu ve 
Kadastro Genel Müdürlüğü adına Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Kesimoğlu 
Kadastro Dairesi Başkanı Güngör GÜZEL Tapu Dairesi Başkan V. Yusuf YALÇIN 
Şube Müdürü Abdullah BİLGİN ve Abdurrahman ÇELİK katılmıştır. 

Kurum İdari Kurul Toplantısında Alınan Kararlar:

LLER BANKASI A.  GENEL MÜDÜRLÜ Ü
KURUM DAR  KURUL TOPLANTISI YAPILDI

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜ Ü 
KURUM DAR  KURUL TOPLANTISI YAPILDI

Ü Ü Ü Ü

Kurum İdari Kurul Toplantısında Alınan Kararlar:

n 
r 
t 
r 

e 
u
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ÇEVRE VE EH RC L K BAKANLI I

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜ Ü

KURUM DAR  KURUL TOPLANTISI YAPILDI

KURUM DAR  KURUL TOPLANTISI YAPILDI

Sendikamız ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı arasında 
yapılan Nisan 2015 Kurum İdari Kurul (KİK) Toplan-
tısına Sendikamız adına, Bayındır Memur-Sen Ge-

nel Başkanı Soner Can Tufanoğlu, Genel Teşkilatlandırma 
Sekreteri Mustafa Büyük, Genel Eğitim, Mevzuat ve Toplu 
Sözleşme Sekreteri Gökhan Şimşek katılmış olup, Çevre ve 

Şehircilik Bakanlığı Kurum İdari Kurul Toplantısına Çevre ve 

Şehircilik Bakanlığı adına Personel Daire Başkan Vekili Ziya 

Tokdemir, Destek Hizmetleri Dairesi Başkan Vekili Ahmet 

Sami Kulaklıoğlu, Performans Bütçe ve Raporlama Dairesi 

Başkan Vekili Engin Sert’in katılımıyla yapıldı.

Kurum İdari Kurul Toplantısında Alınan Kararlar:

Kurum İdari Kurul Toplantısında Alınan Kararlar:

Sendikamız ile Karayolları Genel Mü-
dürlüğü arasında yapılan 11.12.2015 
tarihinde Kurum İdari Kurul (KİK) 

Toplantısına Bayındır Memur-Sen Ge-
nel Başkanı Soner Can Tufanoğlu, Ge-
nel    Başkan Yardımcısı Gökhan Şimşek 
ve Bayındır Memur-Sen 3 Nolu Şube         
Başkanı Zekeriya Çelik katılmıştır.

Karayolları Kurul İdari Kurul Toplantısı-
na Karayolları Genel Müdür Yardımcısı 
Gökalp Yılmaz, İnsan Kaynakları Daire 
Başkanı Ayhan Çiftçi ve Destek Hiz-
metleri Daire Başkanı Fahri Altıngöz 
katılmıştır.
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Ad yaman

Bayındır Memur-Sen Adıyaman İl Teşkilatımız her 
yıl verdiği iftar yemeğini iptal ederek yerine yetim 
çocuklara bayramlık aldı.

Bayındır Memur-Sen Adıyaman İl Temsilci Başkanımız 
Nevzat Dişbudak, her yıl Ramazan ayında verdikleri 
iftar yemeğini iptal ettiklerini belirtti. İHH ile işbirliği 
yapan Bayındır Memur-Sen, yetimlere bayramlık elbi-
selerini teslim etti. Adıyaman Bayındır Memur-Sen İl 
Temsilci Başkanı Nevzat Dişbudak, Suriye’deki vahşete 

dikkat çekerek, “Modern dünya bu riyakârlık ve iki yüz-
lülükten vazgeçmelidir. Esed’in masum insanları acıma-
sızca öldürmesini dünya seyretmemelidir; kınamakla 
yetinmemelidir. Akan kanı durduracak, gözyaşlarını din-
direcek yaptırım gücü yüksek kararlar alınarak yürürlüğe 
konulmalıdır. 

Uluslararası örgütler ve Suriye insan hakları dernekleri 
ile birlikte yapılan saha araştırmaları sonucunda, 2011 yı-
lından bugüne kadar 13 bin 312 çocuk rejim tarafından 
öldürülmüştür.  Suriye’de rejimin baskı ve vahşetinden 
en çok etkilenen savaş kurbanlarının başında kadın ve 
çocuklar geliyor. 

Milyonlarca çocuk, yetim, binlerce kadın ya ölmüş ya da 
yüz kızartıcı işkencelere maruz kalmıştır. ‘Yetimler, ana 
babası ölünce değil, onlara bu ümmet sahip çıkmadı-
ğı zaman yetim kalır’ düsturu ile emanetlerimize sahip 
çıkmaya çalışıyoruz. Yetim gülerse dünyanın güleceğine 
inanıyoruz” dedi. 
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Adıyaman Bayındır Memur-Sen Yetimleri Giydirdi

Kahramanmara

Kahramanmaraş Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Ba-
yındır Memur-Sen’in ortak olduğu ve Müdürlüğümüz 
Yapı Denetim Şube Müdürü Hasan SALMAN tarafından 
hazırlanan,  Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA) 
‘nın teknik destek programı kapsamında desteklenen 
“Doğru Proje Sağlam Yapı!” isimli Proje Okuma Eğitimi 
projesi kabul edilerek, 24.09.2014 Cuma günü İl Müdürü-
müz Osman ARISAL ile Kahramanmaraş Yatırım Destek 
Ofisi Koordinatörü Ertuğrul KAZANCI arasında karşılıklı 
sözleşme imzalanmıştır. 

“Doğru Proje Sağlam Yapı!” eğitimi 24.11.2014 tarihin-
de Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü toplantı salonunda 
başlamıştır. Dört grup halinde 12 gün sürecek olan eği-
time, Kahramanmaraş İl ve İlçelerinde faaliyet gösteren, 
yapı denetim firmalarında çalışan kontrol elemanı inşaat 
mühendisleri, şantiyelerde çalışan şantiye şefl eri, kalıp 
ustaları, demir ustaları ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlü-
ğümüz ilgili personelleri olmak üzere toplam 250 kişinin 
eğitimden faydalanması düşünülerek çarpan etkisiyle İl 
genelinde homojen bir dağılımın sağlanması hedefl en-
mektedir.

Doğru Proje Sağlam Yapı Teknik Destek Projesi Başladı
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Şubeden H
aberler

Bayındır Memur-Sen Ankara 1 Nolu Şube Yönetimi Anneler Günü  
Dolayısıyla Keçiören Belediyesi Huzurevini Ziyareti Etti

Ankara 1 Nolu ube

Bayındır Memur-Sen Ankara 1 Nolu Şube Yönetimi 
Anneler Günü  Dolayısıyla Keçiören Belediyesi Huzu-
revini Ziyareti Etti.

Bayındır Memur-Sen Ankara 1 Nolu Şube yönetimi An-
neler Günü dolayısıyla Keçiören Belediyesi Huzur Evini 
ziyaret etti.  Gerçekleşen ziyarette Bayındır Memur-Sen 
Ankara 1 Nolu Şube Başkanı Yaşar Durmuş, Bayındır 
Memur-Sen Kadınlar Komisyonu Başkanı Betül Cineviz 
ve Şube Temsilcileri Sevgi Aytaş, Funda Aşut Anneler 
Gününü kutladı. 

Yapılan ziyaretten memnuniyetini dile getiren Keçiö-
ren Belediyesi Huzurevinde kalan Yaşlılarımız Bayındır 
Memur-Sen Ankara 1 Nolu Şube yönetimine ve temsil-
cilerine teşekkürlerini iletmişlerdir.
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Bayındır Memur-Sen Hatay İl Temsilciliği, 
Ortadoğu’da çatışmalar sebebiyle Türkiye’ye sı-
ğınan Suriyeli göçmenlere 5000 Bin ekmek yar-

dımında bulundu.

Bayındır Memur-Sen Hatay İl Temsilci Başkanı Hüseyin 
Tutar, her 7 Suriyeliden 1’inin sınır dışına çıkmak zorun-
da kaldığını belirtti.  Bunların yarısını çocukların oluştur-
duğunu söyleyen Tutar, “Ulaştığımız rakamlara göre en 
az 3 buçuk milyon Suriyeli sınırları aşarak, komşu ülke-
lerdeki mülteci kamplarına yerleşmiştir” dedi.

Hüseyin Tutar, Suriye’de devam eden iç savaş kadın, 
erkek, çocuk, yaşlı ayırmadan tüm vahşetiyle büyüdü-
ğünün altını çizdi. Tutar, Suriyeli göçmenlerin, direniş 
boyunca yaşadıkları sıkıntı ve zorluklara rağmen birçok 
başarı hikâyesine imza attıklarını belirterek, “Acıların 
üstesinden gelebilen, umutlu bir geleceğin temellerini 

atabilen ve sorunlarını çözmeyi başarabilen göçmenler, 

yeni Suriye’nin inşasında önemli rol oynayacaktır” şek-

linde konuştu.

Tutar, Baas rejiminin, Esad’ın ve farklı silahlı grupların 

kanlı katliamlarını lanetlediklerini duyurarak, “Suriye 

halkının vesayete son verme ve özgürlüğünü kazanma 

mücadelesini desteklediğimizi buradan bir kez daha 

tüm dünyaya haykırıyoruz. Bizler Bayındır Memur-Sen 

ailesi olarak Suriyeli mülteci kardeşlerimizi düşünerek 

5000 Bin ekmek yardım yaparak kardeşlerimizin yara-

larına merhem olmaya çalıştık” dedi.

Hatay

Bayındır Memur-Sen’den
 Suriyeli Göçmenlere 5000 Bin Ekmek Yardımı
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K r ehir

Bayındır Memur-Sen Kırşehir İl Başkanlığı, 
örnek bir sendikacılık hareketi ile ha-
yatını kaybeden sendika üyesinin 

adını sokağa verilmesini sağladı.

 BAYINDIR Memur-Sen Kırşehir İl Başkan-
lığı, trafik kazasında hayatını kaybeden 
Erdoğan Durkal’ın adını sokağa verdirdi.

Bayındır Memur Sen Kırşehir İl Başkanlığı’nın 
2003 yılında Mülga Bayındırlık ve İskan 
Müdürlüğü’nde çalışırken vahim bir kaza sonucu 
hayatını kaybeden Erdoğan Durkal’ın adını Çevre ve Şe-
hircilik Müdürlüğü’nün bulunduğu 2216. Sokak’ın adına 
verilmesine yönelik başlattı çalışma başarıyla sonuçlan-
dı.

Erdoğan Durkal Sokak’ının oluşturulma çalışması ile il-
gili bilgiler veren Bayındır Memur-Sen Kırşehir İl Baş-
kanı Hüseyin Karadağ, Kırşehir Bayındır Memur Sen 
olarak Kırşehir Belediye Başkanlığı’na yaptıkları müra-
caatta, Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ve Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Müdürlüğü önünde yer alan 2216. Sokak’ın 
adının, ilimize hizmet ederken vahim bir kaza sonucu 
vefat eden Erdoğan Durkal’ın adının verilmesi için baş-
vuruda bulunduklarını belirtti. Belediye Başkanı Yaşar 
Bahçeci’nin çalışmalarına destek vererek müracaatı Ka-
sım ayı Belediye Meclis toplantısında görüşerek İmar 
Komisyonu’na havale edilmesini sağladığını ve Aralık 
ayı Meclis toplantısında sokak adı değişiklik talebinin 
kabul edilerek Erdoğan Durkal Sokağı’nın oluşturuldu-
ğunu kaydeden Bayındır Memur-Sen Kırşehir İl Başkanı 
Hüseyin Karadağ, Erdoğan Durkal’a olan vefa borcunu 
ödemenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, so-
kağın oluşturulma amacını şöyle açıkladı:

“Bu sokağa Erdoğan Durkal’ın isminin verilmesi onu 
geri getirmeyecektir ve ailesinin özlemini dindirmeye-
cektir. Kırşehir Bayındır Memur-Sen olarak sokak is-

minin değişikliği talebimizin amacı şehrimize 
hizmet edenin, şehrimiz tarafından unutul-

mayacağını göstermektir. Geç kaldığımız 
bir vefa borcunu yerine getirmenin mut-
luluğu içindeyiz. İlimize özveriyle ve etik 
ilkelere bağlı kalarak hizmet edenlerin 
unutulmaması ve onların desteklenmesi 

için sendika olarak faaliyetlerimizi sürdü-
receğiz.”

Bayındır Memur-Sen Kırşehir İl Başkanı Hüseyin Ka-
radağ, çalışmalarında kendilerini yalnız bırakmayan ve 
desteklerini esirgemeyen Belediye Başkanı Yaşar Bahçe-
ci başta olmak üzere AK Parti İl Başkanı Salih Çetinkaya 
ile tüm Belediye Meclis üyeleri, Çevre ve Şehircilik Müdü-
rü Necmettin Şeker ve personeline teşekkür etti.

Sendikamızın üyesi olan Erdoğan Durkal’ın Mülga Ba-
yındırlık ve İskân Müdürlüğü’nde inşaat teknikeri olarak 
görev yaparken, 2003 yılında meydana gelen vahim bir 
kaza sonucu görevi başına vefat etti.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü hizmet binasının 
yapımında çatıdan düşerek hayatını kaybeden Erdoğan 
Durkal, doğru ve dürüst kişiliği ile biliniyordu.

Şubeden H
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Bayındır Memur-Sen Teşkilatı 8 Mart Dünya Kadınlar 
Günü dolayısıyla hizmet kolumuza bağlı kurumlarda çalı-
şan kadın personelleri ziyaret etti.  8 Mart Dünya Kadınlar 
Gününde Kamuda Çalışan Kadın Personellerimizi Unut-
madık. Gerçekleşen ziyarette Bayındır Memur-Sen Teşki-
latı, hizmet kolumuza bağlı kurumlarda çalışan kadın per-
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Bitlis
sonellerin 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutlayıp birer 

hediye takdim etmiştir. Yapılan ziyaretten memnuniyetini 

dile getiren kadın çalışanlarımız,  Bayındır Memur-Sen İl 

Temsilci Başkanlarımıza ve yönetim kurulu üyelerine te-

şekkürlerini iletmiştir.

1 Nolu Sube
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stanbul 

Bayındır Memur-Sen İstanbul İl Binasının açılışı Bayın-
dır Memur-Sen Genel Bakanı Soner Can Tufanoğlu, 
Genel Sekreteri Ayhan ALDAGÜL, Genel Eğt. Mev. 

Ve Toplu Sözleşme Sekreteri Gökhan ŞİMŞEK, Bayındır 
Memur-Sen İstanbul İl Başkanı Hasan CANLI ve çok sayıda 
ki davetlinin katılımıyla gerçekleştirildi. 

Şubeden H
aberler

TE K LAT ÇALI MALARIMIZ HIZ KESMEDEN 
DEVAM ED YOR

Genel Başkanımız TUFANOĞLU
Sendikamızın İstanbul İl Binası Açılış Törenine katıldı

İstanbul İl Binasının açılışında konuşan Genel Başkanı-
mız Soner Can Tufanoğlu , “Bugün burada sendikamızın 
yeni binasını açmak için toplandık. Sendika mensupları-
na böylesine güzel bir mekânı kazandırdıkları için emeği 
geçenlere teşekkür ederim.” Dedi. 
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BAYINDIR MEMUR-SEN OCAK • 2016

47



Bay nd r Memur-Sen’e Memur-Sen’e

Bay nd r Memur-Sen’e Memur-Sen’e

Ba l  Sendikalardan Ziyaretler

Bayındır Memur-Sen Genel Başkanı Soner Can Tufanoğlu ve Yönetimine Memur-
Sen’e bağlı sendikalardan ziyaret. 

Gerçekleşen ziyaretlerde Bayındır Memur-Sen Genel Başkanı Soner Can Tufa-
noğlu, Memur-Sen’e bağlı sendikaların Genel Başkanları ve yönetim kurulu üyeleriyle 
görüş alışverişinde bulundu.  Yapılan ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile geti-
ren Bayındır Memur-Sen Genel Başkanı Soner Can Tufanoğlu, ziyaretlerinden dolayı 
Memur-Sen’e bağlı sendikaların Genel Başkanlarına ve yönetim kurullarına teşekkür-
lerini iletti. 
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HAR TA KADASTRO MESLEK  YETERL L K SINAVI 
KAPSAMINDA 150 ADAYA BELGE VER LDKAPSAMINDA 150 ADAYA BELGE VER LD

BAYINDIR MEMUR-SEN MESLEKİ 
YETERLİLİK SINAV MERKEZİ

(Voc-Test Center) 

Türkiye’de mesleki yeterliliklerin ve bileşeni ulusal yeterli-
lik 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 tarafından verilmektedir.

Bayındır Memur-Sen MESYET, örgün eğitim öğrenin gör-
memiş ancak uzun süre bu meslek alanında etkin çalışmış 
kişiler, ilgili alanlarda Meslek Okulu, Meslek Yüksekokulu, 
Lisans öğrencileri ve mezunlarına ulaşarak belgelendir-
meyi amaçlamış; bu amaç ve hedefl e çalışmalarına devam 
etmektedir.

Mesleki Yeterlilik Sistemi dâhilinde, Avrupa Yeterlilikler 
Çerçevesi (AYÇ) ile uyumlu olarak ilgili alanların meslek 
standartlarını yükseltmek ve iş verimliliğini artırmak ayrıca 
amaçları arasında yer almaktadır. 

Bayındır Memur-Sen’in girişimleri ile hayata geçirilen proje 
ile istihdam ve yatırım ilişkisine katkıda bulunmakta olan 
MESYET meslek alanları ile ilgili süreçlerde işbirliği sağla-
yacak kamu, kurum ve kuruluşları olarak; Tapu ve Kadastro 

Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü ve Koruma 

ve Restorasyon Uzmanları Derneği (KORDER) ile proto-

koller yapmıştır. Sınava katılanların Avrupa Birliğine üye 

ülkelerde işgücü hareketliliği (Europass) sağlayacağından 

serbest dolaşımı desteklemektedir.

MESYET yurt içi ve yurt dışı işgücü piyasasında nitelikli 

personel istihdamı sağlayarak iş kalitesini yükseltmekle 

birlikte gerek Kamu gerekse Özel İşletmelere birçok fay-

da sağlamakta, bu faydalardan şüphesiz en önemlisi, özel 

sektör çalışanlarının proje kapsamında aldıkları belge sa-

yesinde sigorta primlerinin işveren hisselerine ait tutarı, işe 

alındıkları tarihten itibaren 12-48 ay aralığında olmak kay-

dıyla işsizlik sigortası fonundan karşılanmasıdır.

Bütün bu öncü hizmetlerin adresi

BAYINDIR MEMUR-SEN MESYET İKTİSADİ 
İŞLETMESİDİR.

www.mesyet.com.tr
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Bayındır Memur-Sen MESYET AB Projemiz Harita Kadastro, Yapı Teknik Ressam ve Tarihi 
Eser Koruma ve Restorasyon Elemanı sınav merkezi projesi kapsamında çok kısa bir sürede 

toplam hak kazanan 150 kişiye belgesini vermiş önümüzdeki bir yıllık süre zarfında 
500 kişiye belge vermeyi hedeflenmiştir.
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“Tarih Yazd k, “Tarih Yazd k, 
Yazmaya Devam Edece iz”Yazmaya Devam Edece iz”

Soner Can TUFANOĞLU

Bayındır Memur-Sen Genel Başkanı

Memur-Sen’in “Öncü Medeniyet, Güçlü Sendika, Bü-
yük Türkiye, Hedef 1 Milyon Üye” programları birçok 
ilde yoğun bir katılımla gerçekleşti.

“Öncü Medeniyet, Güçlü Sendika, Büyük Türkiye, Hedef 1 
Milyon Üye” sloganlarıyla 81 İlde teşkilatlarla bir araya ge-
lecek Memur-Sen Yönetimi ve üye sendika başkanları 81 
ilde sahaya indi. Bu kapsamsa Memur-Sen Genel Başkanı 
Ali Yalçın ile Bayındır Memur-Sen Genel Başkanı Soner Can 
Tufanoğlu Türkiye’nin dört bir yanında Memur-Sen ailesiy-
le buluştu.

“Tarih Yazdık, Yazmaya Devam Edeceğiz”

Toplantılarda konuşan Bayındır Memur-Sen Genel Baş-
kanı Soner Can Tufanoğlu ise, 3. Dönem Toplu Sözleşme 
sürecinde elde edilen kazanımlar hakkında bilgiler verdi. 
Memur-Sen’in kararlı bir duruş ortaya koymasıyla bugüne 
kadar ki en iyi toplu sözleşmeye imza atıldığını vurgulaya-
rak, “Sosyal kazanımlar rekor seviyeye ulaştı. Kazanımları-
mızla sadece toplu sözleşme tarihine değil çalışma haya-
tına damgamızı vurduk. Herkesin mutlu olduğu bir Toplu 
Sözleşme’ye imza attık. Kararlı duruşumuz sürecek, kazan-
dırmaya devam edeceğiz” dedi.

Memur-Sen olarak Bu yıl gerçekleştirdiğimiz 5.  Olağan 
Genel Kurul ile birlikte yeni anlayış, yeni vizyon ve yeni 
stratejimizi devreye soktuklarını ifade eden Tufanoğlu, “Bu 
yıl ki sayımlar sonucunda diğer sendikaların toplam üye 
sayısını geçerek 850 bin üyeyle zirveye oturduk, liderli-
ğimizi sürdürdük. 3. Dönem Toplu sözleşme masasına,  11 
Hizmet Kolunda yetki alarak oturma hakkı elde ettik. Zorlu 
bir sürecin ardından tarihi kazanımlara imza attık.  Memur-
Sen’in dün olduğu gibi bugün de tüm kamu çalışanlarının 
ve emeklilerinin daha iyi şartlarda istihdam edilmeleri için 

mali, sosyal ve özlük hakları bakımından uluslararası stan-
dartların yakalanması adına kararlılıkla mücadeleye devam 
edecektir” dedi. 

“Güçlü ve Etkili Memur-Sen”

3. Dönem Toplu Sözleşmede Memur-Sen’in tarihi kazanım-
ları elde ettiğini belirten Tufanoğlu,”Alınteri, emek, müza-
kereler. Peş peşe gelen yeni kazanımlar. Masada oturup 
kalan Kamu Sen ve Kesk. Uyguladığı strateji ve taktiklerle 
Kamu İşveren Heyeti’ni yeni teklifl erle gelmeye zorlayan ve 
getirten güçlü ve etkili Memur-Sen’dir” dedi

“Sosyal Kazanımlar Rekor Seviyeye Ulaştı” 

Tufanoğlu,”Kamu görevlilerinin evet demeyeceği ve mutlu 
olmayacağı hiçbir toplu sözleşmeye imza atılmayacağını 
kararlı bir şekilde kamuoyuna deklare edilmesi sonucu 3. 
Dönem Toplu Sözleşmesinde kamu görevlilerimize bütçe-
den ve milli gelirden enfl asyonun çok çok üzerinde bir pay 
alarak tarihi kazanımlar elde ettik. Sosyal kazanımlar rekor 
seviyeye ulaştı. Genel toplu sözleşmeyle 43, hizmet kolları 
toplu sözleşmesiyle 170 olmak üzere toplam 213 kazanımla 
kapsamlı ve kamu görevlilerini mutlu eden bir toplu söz-
leşme imzaladık” dedi.  

ORDUORDU
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ADIYAMAN

1 M LYON ÜYE HEDEF YLE
Memur-Sen 81 lde Sahaya ndi

ALİ YALÇIN

Memur-Sen Genel Başkanı

için Genel Ba kan m z 
Soner Can TUFANO LU, 

Memur-Sen 
Genel Ba kan  Ali YALÇIN

ile beraber bir çok ili gezerek 
Memur-Sen 

Te kilat m zla bulu tu

Öncü Medeniyet, 

HEDEF 1 M LYON ÜYE
BÜYÜK TÜRK YE,

Güçlü Sendika

MALATYA BOLU

TOKAT

SAMSUN

MERSİN ANTALYA

ESKİŞEHİR

İZMİR
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MALATYA

MANİSA Manisa / Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

Adıyaman Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Mersin Karayolları 5.Bölge Genel Müdürlüğü

İZMİR

ADIYAMAN MERSİN
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Samsun / Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğü

ADIYAMAN

Kazanımlarıyla Toplu Sözleşmeye damgasını vuran 
Memur-Sen 81 ilde saha çalışmalarına devam ettim.

 “Öncü Medeniyet, Güçlü Sendika, Büyük Türkiye, 

Hedef 1 Milyon Üye” sloganıyla Memur-Sen Yönetimi ve 

bağlı sendika başkanları 81 ilde sahaya indi. 81 İlde teşki-

latla buluşan Memur-Sen, yöneticiler ve Kamu Görevlileri 

ile istişarelerde bulundu. Bu kapsamsa Memur-Sen Genel 

Başkanı Ali Yalçın ile Bayındır Memur-Sen Genel Başkanı 

Soner Can Tufanoğlu Türkiye’nin dört bir yanında Memur-

Sen ailesiyle buluştu. Düzenlenen toplantılarda 3. Dönem 

Toplu Sözleşme’de Memur-Sen’in elde ettiği kazanımlar; 

mali, sosyal ve özlük haklar ile toplumsal alanda elde edi-

len başarılar anlatıldı.

Memur-Sen İl buluşmalarında 3 milyon 200 bin kamu gö-

revlisi, 1 milyon 900 bin kamu görevlisi emeklisi ve aileleri 

ile birlikte 20 milyon kişiyi doğrudan, ekonomik ve sos-

yal etkileri bakımından 78 milyonu yakından ilgilendiren 

3. Dönem Toplu Sözleşme kazanımlarının yanı sıra Tür-

kiye ve bölgemizde cereyan eden olaylar masaya yatırıl-

dı.  Sorun olarak Türkiye’nin karşısında bulunan “Terör”, 

“Normalleşme”, “İstikrar”  ve “Sivil Anayasa” gibi önemli 

gündem başlıklarının da konuşulduğu il buluşmalarında 

Memur-Sen “1 milyon üye” hedefiyle Mayıs 2016’ya kadar 

ulaşmayı hedefl ediği noktayı teşkilatla paylaşıldı.

SAMSUN

KAHRAMANMARAŞ
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850 bin üyesiyle Türkiye’nin en büyük emek 
hareketi olan Memur-Sen, “Millete Vefa Yo-
lunda 20 Yıl” programını Cumhurbaşkanı 

Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Ankara Are-
na Spor Salonunda gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Memur 
Sendikaları Konfederasyonu’nun (MEMUR-SEN) 
kuruluşunun 20’nci yılı münasebetiyle düzen-
lediği “Millete Vefa Yolunda 20 Yıl” programına 
katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onur konuğu olarak 
katıldığı programda, konfederasyonun eski genel 
başkanları, genel merkez yöneticileri, il temsilci-
leri ve konfederasyon çatısı altındaki sendikaların 
yöneticileri de hazır bulundu.

Onbinlerce kişinin katıldığı programa, eski genel 
başkanlar, genel merkez yöneticileri, il temsilci-
leri ve sendika yöneticileri iştirak etti. Hınca hınç 
dolu salona seslenen Memur-Sen Konfederas-
yonu Genel Başkanı Ali Yalçın’ın sözleri sık sık 
alkış ve sloganlarla kesildi. Konuşmasında “İstik-
rar”, “Emek”, “Ekmek”, “Mücadele”, “Özgürlük”, 
“Hak” ve “Adalet” vurgusu yapan Yalçın, kaza-
nımları sıraladı.

Millete Vefa Yolunda
20. Y l20. Y l
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inanç iklimimizde Vefa; hatırlamak 
değil unutmamaktır.  Biz, rabbimden 
rahmet dilediğimiz; kurucu genel baş-
kanımız Akif İnan’ı,  Sendikalarımızı ve 
Konfederasyonumuzu kuranları, Ah-
rete irtihal eden Ahmet Yıldız’ı, İbra-
him Keresteci’yi, Serdar Güllüoğlu’nu, 
Tahsin Suda’yı,  Erol Battal’ı, Zekeri-
ya Ceyhan’ı unutmadık/unutamadık/ 
unutmayacağız. Unutulmazlarımıza 
Rabbimden rahmet diliyorum. Memur-
Sen’imizin liderliğini yapmış Zübeyir 
Yetik Ağabeyimizi, Fatih Uğurlu ve 
Ahmet Aksu başkanlarımızı ve Ah-
met Gündoğdu başkanımızı unutma-
dık/unutturmadık/unutturmayacağız. 
Emekleri, adamlıkları ve adanmışlıkları 
karşısında huzurlarında saygıyla eğili-
yor ve başkanlarımın şahsında bütün 
emektarlarımıza, teşkilatımızın yıldız-
larına hürmetlerimi sunuyorum. Bizi 
sivil toplumun en büyük ailesi haline 
getirenleri, bu yolculukta yitirdiğimiz 
ağabeylerimizi ve isimsiz nice saygı 
ve minnetle anıyorum. “İnsan nisyanla 
maluldür” Unutur derler. Biz unutma-

yanlarız. Türkiye’yi yasaklara boğanla-
rı da Bizi yasaklardan kurtaranları da, 
unutmadık. Kızlarımızı üniversite ka-
pılarında turnikelere sıkıştıranları da, 
turnikeleri kıranları unutmadık.  Tıpkı; 
ikna odaları kuranları ve imha karar-
ları alanları unutmadığımız gibi... Biz, 
28 Şubat’ta: Müstağni ve mütekebbir 
bir edayla “Bin Yıl Sürecek” diye tehdit 
savuranları ve Devlet aygıtını inananla-
ra zulüm çarkına dönüştürenleri unut-
madık. Mağdurlara iade-i itibar yapıp 
onları yeniden göreve döndürenleri de 
unutmadık ve unutmayacağız.  Mede-
niyetimizi yok sayıp, değerlerimizi yok 
etmeye uğraşanları da değerlerimiz 
üzerinden “Yeniden Büyük Türkiye” 
için milletle birlikte yola çıkanları da 
unutmadık, unutturmayacağız. Bu ül-
kede; Milleti vesayete mahkûm eden-
lerin tersine, milletle birlikte siyasete 
yön veriliyor artık. Devleti derinlere çe-
kenlerin tersine, Devlet milletin emrine 
veriliyor artık. Terörü besleyen sömürü 
baronlarını, her biri farklı örgütlenen 
terör taşeronlarını hiç akıldan çıkarma-
yacağız. Kardeşlik için, milli birlik için, 
bin yıllık desendeki beraberlik için, Ça-
nakkale Ruhu için, proje üretenleri ve 
baldıran zehr-i içenleri unutmayacağız.

Dün her şeyi tevil ederken, bugün her-
kesi tehdit eder hale gelen, İsrail’i oto-
rite bilen, milletin seçtiklerine darbeye 
yeltenen, paralel ihaneti, Hizmet’i hezi-
mete, Cemaatini cerahate dönüştüreni 
unutmayacağız.  «One Minute” çıkışıyla 
Siyonizm’e ve katil İsrail’e had bildiren-
lere; hissiyatımıza tercüman oldunuz, 
aynı yoldayız, aynı taraftayız demekten 
yorulmayacağız” şeklinde konuştu.

1 MİLYONA GÜN SAYIYORUZ

On binlere seslenen Yalçın, “Biz 
Memur-Sen olarak; “İnsanın dünyadaki 
imtihanı ahde vefa’da gayrettir” anlayı-
şıyla yola çıkan, “Hak yolunda feda” ol-
manın hakkını verme gayretiyle ter akı-
tan, akıttığı terle, cefaya talip oluşuyla 
berekete mazhar olan ve 850 bin üye-
sinin güvenini güce, gücünü kazanıma 
dönüştüren teşkilat olarak; bugün ku-
ruluşumuzun 20. Yılını yaşıyor ve Rab-
bime şükürler olsun ki 20. Yılımızda 1 
Milyon’a koşuyoruz.  “Öncü Medeniyet, 
Güçlü Sendika, Büyük Türkiye”  Hedef 
1 Milyon diyor ve 1 Milyona gün sayıyo-
ruz.  1 Milyon; yeni başlangıçlara, yeni 
kazanımlara, yeni ufuklara, yeni umut-
lara, Kararlı Adımlarla Güvenli Yarınla-
ra, Yeniden Büyük Türkiye’ye ve  Adil 
Bir Dünya’ya hizmet etsin, vesile olsun 
istiyoruz. Türkiye’nin en büyük emek 
hareketi olarak varlık nedenimizi; Bü-
tün kamu görevlilerini, emeğin ve ek-
meğin değerini bilen herkesi davasına 
ortak eden, yan yana duran, kol kola 
giren, bereket ve heybeti oluşturan, ül-
keyi ve dünyayı dönüştüren bir Memur-
Sen olarak görüyoruz. 

Zirveyi; değerlerimiz üzerinden anı, 
çağı, insanı ve insanlığı ihya olarak gö-
rüyoruz. Bu salondaki heyecan, heye-
canı yüreklerinde taşıyan yüz binlerce 
insan, başarıya olan inancımızı artırıyor 
ve yolumuzu kolay kılıyor” dedi.

BİZ UNUTMAYANLARIZ

“Bugün vefa için buradayız” diyen Yal-
çın, “Bizim medeniyetimizde, bizim 
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Konuşmasına Üstad Necip Fazıl’ın; 
“Bağlan Sözüne Candan, Ahde 
Vefa İmandan” der” sözleri ile 

devam eden Yalçın, şu şekilde konuştu:  
“Bizim için vefa; diğergamlığın, hemhal 
olmanın, unutmamanın elbisesidir. O 
elbiseyi hiç kirletmedik. Üyelerimize, 
ülkemize vefamızı, ümmete ve medeni-
yete vefamızı hiç terk etmedik. Ne ben-
cil, ne de benci olduk. Ülkemiz korku 
tünelinden çıksın, ham demokrasi tam 
demokrasi olsun diye, üyemiz kadar ül-
kemiz için de ter akıttık. Toplu görüşme 
ve toplu sözleşme süreçlerinde, masa-
da teklifl erimizi kazanıma dönüştürür-
ken Toplumsal Uzlaşı için Toplu Söz-
leşmede Uzlaşıyı önemsedik. 2002’den 
2015 kadar olan süreçte toplu pazarlık 
masalarıyla, personel rejimine ilişkin 
yasalarla elde edilen sendikal kazanım-
lar incelendiğinde ortada üç tabloyu 
görüyoruz. İlk tabloda; Sendikal acziyet 
ve kaybetmeye mahkûmiyet var. İkinci 
tabloda; Toplu pazarlık süreçlerini ide-
olojik gösteri sahnesine dönüştürme, 
masaya eli boş gelme ve kendisinden 
öncekiler gibi masadan eli boş dönme 
var. Üçüncü tabloda ise; Saygın emeğe, 
helal ekmeğe, alınterine değer veren 
ve “güveni güce, alın terini kazanıma 
dönüştüren” pazarlıkta meziyetin, di-
renmede cesaretin, kazanım üretmede 
maharetin zirvesi var, Memur-Sen var.

Masadan kazanımlarla kalkılan, masaya 
değer katılan, toplu pazarlığın toplu ka-
zanımlarla sonuçlandığı yıllar var.

 Kamu görevlilerinin denge tazmi-
natı alması,

 Denge tazminatının ek ödemeye 
dönüşmesi,

 Ek ödeme mağduriyetle-
rinin büyük oranda giderilmesi 
var.

 Kamu görevlilerinin ika-
met mecburiyetinin kalkması,

 Eş durumuna ilişkin sıkıntı-
ların giderilmesi,

 Tarihin en yüksek taban aylık zam-
mının alınması,

 Emekli ikramiyelerine, emekli maaş-
larına ilave zamlar elde edilmesi var.

Sözleşmelilerin kadroya geçişini sağla-
dığımıza,

Rotasyon uygulamasını rafa kaldırdığı-
mıza,

Rakiplerimiz de refiklerimiz de şahitlik 
ediyor.

KİT’lerde görev yapan personelin maaş 
adaletsizliğini giderdiğimiz, Özelleştir-
me kaynaklı mağduriyetlere son verdir-
diğimiz için aldığımız teşekkür var.

 Kadın kamu görevlilerinin annelik 
izni,

 Süt izni,

  Engelli çocuklarına bakım izni ko-
nusundaki beklentilerin kazanıma dö-
nüşmesinin hazzı var...

 28 Şubat mağdurlarını göreve dön-
dürmenin, açıkta geçen sürelerin çoğu-
nu hizmete saydırmanın onuru var.

Sağlık çalışanlarının döner sermaye 
ödemeleri,

Öğretmenlerin ek ödemesi ve nöbet 
ücretleri,

Akademisyenlerin maaş düzeylerinin 
yükseltilmesi,

Tüm kamu görevlilerine kazandırılması 
ve Hizmet Kollarında 170 kazanım üre-
tilmesi,

Toplu sözleşme aidatının toplu sözleş-
me ikramiyesine dönüştürülmesi, sen-
dikalı olmanın değerli hale gelmesi var. 

Ve Üçüncü toplu sözleşmemizle; 2016 
için %11,3’lük zammın pazarlıkla elde 
edilmiş bir yıl için en yüksek zam oluşu 
var.

Tüm kamu görevlilerinin iki yıl içinde 
yüzde 20 kazanışı var.

Üçüncü dönem toplu sözleşmesiyle, 
emekli maaşlarına ilave 100 TL, emekli 
ikramiyesine 3.760 TL zam var.

Fiilen çalışılan dönemdeki maaşla, 
emekli maaşı arasındaki makası daral-
tılması var.

2005’den sonra göreve başlayan kamu 
görevlilerine yıllardır bekledikleri “1 De-
rece”

 Vesayet tetikçilerinin kulaklarını tı-
kadığı «mesai saatleri yüzünden Cuma 
namazına gidememe»  sorununa çö-
züm,  Cuma namazına izin var.

 Kamu görevlileri sendikacılığını 
toplu sözleşme hakkına sahip kılan da, 
toplu sözleşme masasında haklarını 
alan da Memur-Sen’dir.

 Kamu görevlilerini tatmin etmeye-
cek teklife karşı ayağa kalkan da, «yeni 
teklif yoksa masaya oturmanın anlamı 
yok» diyen de Memur-Sen’dir.

Memur-Sen kamu görevlilerine kazan-
dırmak için ayağa kalkan sendikacılığın, 
sağımızdaki ve solumuzdakiler; tekrar 
oturamayız kaygısıyla masada çakılı ka-
lan sendikacılığın adresidir.

Teklifi, tepkisi, direnci ve kazancıyla 
“masaya yakışan Memur-Sen” Masada 
kalması gerektiği yerde kaçan, kalk-
ması gerektiği yerde yapışan KESK ve 
KAMU-SEN…

Geride bıraktığımız 3. Dönem Toplu 
Sözleşme: sendikacılıkta farkın anlaşıl-
masını da anlatılmasını da kolaylaştır-
mıştır.

Memur-Sen büyümeye, Ellerinde yet-
kiyle değil, yasanın merhametiyle ma-
saya oturanlar öğrenmeye devam ede-
cekler.

Memur-Sen olarak hem kazanım üreti-
yor, hem de sendikacılık öğretiyoruz.

Herkesle kazanıyor, herkese kazandırı-
yoruz.

ALTIN KAZANIMLARALTIN KAZANIMLAR
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Üçüncü dönem toplu sözleşmesiyle 213 
kazanıma imza attık ve herkese kazan-
dırdık. Herkesi kazanımla buluşturduk.

Memur-Sen üyeleri kazandılar, KESK ve 
KAMU-SEN’in üyeleri de kazandılar.

Kemal Sunal’ın Filminde “SENDİKA-
LI MISIN” diye sorulduğunda “HAYIR 
HARRANLIYIM” diyenlerde kazandılar.

İsmail Koncuk da, Lami Özgen de ka-
zandılar.

Ne kazandılar diye sorabilirsiniz.

Masada; nerede yapışıp nerede kaça-
caklarını, nerde oturup nerde kalka-
caklarını, öğrendiler. Bu az bir kazanım 
değil…

Herkese kazandıran konfederasyon 
olarak herkesi kazanmak istiyoruz. 
Cüzdanları kazananların vicdanları 
da kazansın istiyoruz. Onun için hem 
Koncuk’un hem de Özgen’in üyeliklerini 
bekliyoruz.”,

Neden İstikrar  Sorusuna 
Ali Yalçın Cevap Verdi 
Konuşmasında “istikrar” vurgusu ya-
pan Yalçın, “Bizim sendikacılığımız, 
sadece sendikal kazanımlarla, kamu 
görevlilerine kazandırmakla yetinen 
bencilliği reddeder. Milletimiz de ka-
zanmalı, ülkemiz de kazanmalı, devle-
timiz küresel rekabetin, diplomasinin, 
ulusalüstü siyasetin kazanan tarafında 
yer almalıdır.  Kazandıklarımızı kaybet-
memek için istikrar her açıdan ilk şart. 
Siyasette istikrar, ekonomide ve diplo-
masi de istikrar, medeniyet duruşunda, 
özgürlük anlayışında, çözüm arayışında 
istikrar şart. İstikrar yoksa ya kaos var-
dır ya da kapıdadır.  İstikrarsızlığın neye 
mal olabileceğini, nasıl sonuçlar üretti-
ğini düne kadar belki gençler bilmiyor-
du. İstikrarsızlık bir tarafa istikrarsızlık 
ihtimalinin bile neye mal olduğunu bili-
yor ve artık görüyoruz.

bu yüzden istikrar diyoruz.  Biz biliyo-
ruz medeniyet coğrafyamızda; «bizi 
bekleyenler, yolumuzu gözleyenler» 
var.  Çanakkale Savaşı’nda arkadaşının 
vurulduğunu gören genç yiğide, komu-
tanının gitme arkadaşın ölmüştür Sen 
de ölürsün demesi üzerine; Gözünü 
kırpmadan ateşin ortasına dalan, Arka-
daşını sırtına alarak, sipere geri dönen 

askere Komutanın;

-”Ben sana demiştim ölmüştür diye bo-
şuna gittin” sözlerine genç yiğidin,

-Hayır, komutanım boşuna gitmedim. 
Ben gittiğimde arkadaşım yaşıyordu ve 
bana “Geleceğini biliyordum, geleceği-
ni biliyordum” dedi.

Yeryüzünden merhamet çekilme-
miş, sizlerin merhamet elini gör-
mek bizi mutlu etti diyen mazlum ve 
mağdurların”Geleceğinizi biliyorduk” 
demesi için İstikrar diyoruz.

Son nefeslerinde dahi “geleceğinizi bi-
liyorduk” demek için bizi bekleyenlere

“Biz geldik”

“Bir olmaya geldik”,

“Birlik olmaya geldik” diyebilmek

Ahde vefanın gereği; “Geleceğinizi bili-
yorduk” sözünü duyabilmek” için istik-
rar diyeceğiz.

Mısır’daki ihvan’a;

Arakan’da yüzbinlerce Müslüman’a;

Gazze’ye, Doğu Türkistan’a

Bosna, Kosova, Makedonya, Pakistan, 
Afganistan’a; umut olmak için istikrar 
diyoruz.

Mescid-i Aksa’da şehit edilen Hedil-El 
Heşlemun’un,

Suriye’de Esed canisinin misket bom-
balarıyla ölen çocukların, sahile vuran 
Aylan Bebeklerin olmadığı “adil bir 
dünya” için Güçlü Türkiye’yi şart olarak 
görüyor ve istikrar önemli diyoruz.

Berkin Elvan’ların kanına girilmesin, 
merhamet yürekli Yasin Börü’ler ölme-
sin, Toros’lar geri dönmesin faili-meç-
huller olmasın,

Güngören, Reyhanlı, Suruç- Diyarbakır 
ve yanı başımızdaki Gar tezgâhlarıyla 
millete diz çöktürülmesin diye İstikrar 
diyoruz” dedi.

İYİKİ BİZİMLESİNİZ

Memur-Sen’in millete vefa yolunda 20, 
yılını kutlamak için bir araya geldik-
lerini vurgulayan Yalçın, sözlerini şu 
şekilde sürdürdü: “Biz, milletimize, ül-
kemize, ümmete ve insanlığa vefadan 
hiç vazgeçmedik. Hiç vazgeçmeyece-
ğiz. Ümmetin, mazlum ve mağdurların 
vefa beklentisine hiç kulak tıkamadık, 

hiçbir zaman sırt dönmedik/dönmeye-
ceğiz. “Dünya Beşten Büyüktür”  hay-
kırışını hissiyatımızın ve isyanımızın 
ifadesi olarak gördük görmeye devam 
edeceğiz. Ötekileştirilenlerin çığlığı 
Malcolm-X’i, Ülkesini işgale yeltenenle-
re direnen Ömer Muhtar’ı, Kardeşlerini 
katledenlere karşı intikam almayı aklın-
dan geçirmeyen ancak katledilişlerini 
de aklından çıkarmayan Bilge Lider 
Aliya’yı, İnsanlık henüz ölmedi derce-
sine İsrail tanklarının altında can veren 
Rachel Cori’yi, Mısır halkının iradesini 
temsil eden ve Mısır Zindanlarında ça-
ğın Firavun’larına direnen Muhammed 
Mursi’yi, Ölüme giderken dahi “mille-
tim” diyen Menderes’i, Haddini bildir-
mek isteyenlere “bana haddimi ancak 
millet bildirir” diyen Özal’ı,  “Namlusu 
millete dönen tanka selam durmam” 
diyen Muhsin Başkan’ı, Olimpos’un ço-
cuklarının oyunlarına karşı Hira dağının 
duruşunu sergileyen HAKK’ı, HAKK’a 
teslimiyetiyle Savunan Adam Necmet-
tin Erbakan”ı, Şeytanı bilince karşı Mu-
hammedi şuuru yüklenen millet adamı, 
siyonizme had bildiren uzun adamı, 
milleti iradesiyle buluşturmak için dik 
duran ve diz çökmeyen Direnen Adam’ı     
Soylu mücadelemizin kurucusu Kudüs 
Şairi Mehmet Akif İnan’ı anlamaya/ya-
şamaya/yalnız bırakmamaya/yanların-
da durmaya devam edeceğiz. 

Bu duygularla,

“Millete Vefa Yolunda 20 Yıl” buluş-
mamızı teşrifiyle onurlandıran Sayın 
Cumhurbaşkanımıza ve siz değerli yol 
arkadaşlarıma vefa buluşmamızda ve 
vefa yolculuğumuzda bize eşlik etti-
ğiniz, destek verdiğiniz için yürekten 
teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. İyi 
ki bizimlesiniz diyorum. İyiye, doğruya 
güzele çağrı temelli vefa duruşumuz 
daim olsun… Hakikatle, Medeniyetle 
Bağımızı Yeniden İnşa yolculuğumuz-
da ALLAH yar ve yardımcımız olsun 
diyor, Allah’ın selamının, rahmetinin ve 
bereketinin hepimizin üzerinize olma-
sını diliyor, Bu salonu hınca hınç doldu-
ran sizlere ve ekranları başında bizleri 
izleyen bütün insanlarımıza “1 Milyon 
Üye”ye yürüyen Büyük Memur-Sen ai-
lesi adına saygılarımı sunuyorum.”
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Genel Ba kan m z Tufano lu,
 “Toplu Sözle me Sürecini ve Gündemdeki Konular ”

 Kanal5’te De erlendirdi

Genel Ba kan m z Tufano lu,
 Kontv’de Gündeme li kin Konular  De erlendirdi
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