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Soylu Mücadelemiz
14. Yaü×nda
Bayïndïr Memur-Sen, 2002 yïlïnda Bayïndïr, Çevre, ńnłaat, Yol, Afad, Tapu
ve Kadastro hizmet kolunda çalïłan kamu görevlileri ve ailelerinin, sosyal,
özlük ve kültürel, ücret ve haklarïnïn muhafaza edilmesi, geniłletilmesi, olasï
maŅduriyetlerinin önlenebilmesi ve giderilmesi için kurulmułtur. Evrensel
insan haklarï ve Anayasamïza dayanan laik, sosyal ve hukuk devleti anlayïłïnïn
sürekliliŅi için gayret göstererek, hizmet kolu çalïłanlarïnïn takdirini
kazanmïłtïr.
Sendikacïlïk bizim için savunduŅumuz deŅerlerin hayata geçmesinde bir araç,
zemindir. Temsilcisi olduŅumuz Bayïndïr, Çevre, ńnłaat, Yol, Afad, Tapu ve
Kadastro hizmet çalïłanlarïnïn hakkïnï elde etme, refah seviyelerini yükseltme,
insan onuruna yakïłïr ortamlarda çalïłma ve yałama hakkï için çalïłïyoruz.
Kamu görevlilerinin yïllarca ötelenmił, verilmemił haklarïn alïnmasï için
hizmet mücadelesine tam 14 yïl önce bałlayan sendikamïz Bayïndïr MemurSen, bugün ülkemizin dört bir yanïnda tełkilatlanarak, genel yetkili sendika
konumuna ulałmïłtïr. Hizmet kolumuzda çalïłan kamu görevlilerimizin haklï
tercihi ve tełkilatlarïmïzïn özverili çalïłmalarïyla kurulduŅu günden itibaren
üye sayïsïnï artïran sendikamïz, 10 kurumdan tamamïnda genel yetkili sendika
olmayï bałarmïłtïr. Bugün itibari ile 17 bini bulan üye sayïsïyla hizmet
kolumuzun en büyük sivil toplum örgütü olmanïn gururunu yałayarak, 20 bin
üye hedefine emin adïmlarla ilerlemektedir.
Sendikamïz Bayïndïr Memur-Sen, kamu çalïłanlarïnïn hakkïnï aramanïn yanï
sïra ülke ve dünya meselelerinde her zaman demokrasiden yana, adaletin,
ełitliŅin savunucusu, insan hak ve özgürlüklerinden yana tavrïyla sendikal
mücadelenin vazgeçilmez sivil toplum kurulułlarïndan birisi olmułtur.
Bugüne kadar olduŅu gibi bundan sonra da hem kamu çalïłanlarïnïn haklarïnï
savunmada hem de Türkiye’nin birlik ve beraberliŅinin korunmasïnda,
demokrasisinin yełertilmesinde, temel hak ve özgürlüklerin daha da
geniłletilmesi yolundaki mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceŅiz.
14. yałïmïza ulałmanïn mutluluŅunu yałarken, bałta Merhum Genel
Bałkanïmïz Mehmet Akif ńnan olmak üzere, Bayïndïr Memur-Sen’e emek
verenlerden ahirete irtihal edenleri rahmet ve minnetle anïyor; Bayïndïr Bu
bilinçle geçmiłi unutmadan geleceŅe emin adïmlarla ilerlemek için erdemli
sendikacïlïŅïn, kurumsallałmanïn ve akademik sendikacïlïŅïn gereklerini
yerine getirmeye devam edeceŅiz. Bayïndïr Memur-Sen’i bugünlere tałïyan,
dünden bugüne tełkilatlarïmïzda görev yapan bütün mensuplarïmïza ve
bütün üyelerimize łükranlarïmï sunuyorum.

Gökhan Simsek

Öncü Medeniyet, Güçlü Sendika...

Temmuz Say×s×n’dan

Bay×nd×r Memur-Sen
Ailesi Ankara’da Buluütu

Bay×nd×r Memur-Sen
BAûKANLAR KURULU TOPLANTISI YAPILDI

Kahramanlar ûehri Maraüta
1 May×s Coükuyla Kutland×

Bay×nd×r Memur-Sen
Kad×nlar× Unutmad×

Memur-Sen “Büyük Türkiye Buluümas×”
Gerçekleütirildi

Bay×nd×r Memur-Sen
Savaü Maùduru Çocuklara
“ûefkatin Eli’ Etkinliùi”
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Temmuz Say×s×n’dan

Sorunlar×n Zamana Yay×lmamas× úçin
Çal×ümalar H×zlanacak

Memur-Sen’den
Baübakan Y×ld×r×m’a hay×rl× olsun ziyareti

GENEL BAûKANIMIZ TUFANOøLU,
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüùü
2015 Y×l× Faaliyetlerinin Deùerlendirilmesi ve 2016 Y×l×
Hedeflerinin Müzakeresi Çal×ütay×nda konuütu.

Bay×nd×r Memur-Sen’den
úLKÖøRETIM OKULUNDA
OKUYAN ÖøRENCILERINE YARDIM

Çad×rkent’te
Ensar-Muhacir Buluümas×
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ÖNÜMÜZE ÇIKAN
ENGELLERʾ A˩MAKTA,
BARʾYERLERʾ KIRMAKTA
KARARLIYIZ

Soner Can TUFANOĞLU
Bayındır Memur-Sen
Genel Başkanı

B

ayŞndŞr Memur-Sen olarak
kurulduŌumuz ilk günden beri
sendikal manada eŌitimin ve
bilginin önemini kavramŞƊ bir sivil
toplum örgütü olarak her zaman önceliŌimiz hizmet sendikacŞlŞŌŞ oldu.
Kamu görevlilerinin sorunlarŞnŞ çözüme kavuƊturmak için aralŞksŞz mücadele eden BayŞndŞr Memur-Sen,
Hizmet Kolundaki yetkili sendika
unvanŞnŞ bu yŞlda sürdürdü.

SendikamŞz yapŞcŞ ve inƊacŞ kimliŌiyle sorunlarŞn parçasŞ deŌil çözümün paydaƊŞ olma yolunu seçmiƊ,
birlikte yaƊama kültürünü her zaman canlŞ tutmuƊ, ayrŞƊtŞrŞcŞ deŌil
birleƊtirici tutum içinde olmuƊ ve
ötekileƊtirmeden herkesi kucaklama politikasŞnŞ benimsemiƊtir.
Bizim sendikacŞlŞŌŞmŞz, sadece sendikal kazanŞmlarla, kamu görevlilerine kazandŞrmakla yetinen bencilliŌi
reddeder. Milletimiz de kazanmalŞ,
ülkemiz de kazanmalŞ, devletimiz
küresel rekabetin, diplomasinin,
ulusalüstü siyasetin kazanan tara-
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fŞnda yer almalŞdŞr. KazandŞklarŞmŞzŞ kaybetmemek için istikrar her
açŞdan ilk Ɗart. Siyasette istikrar,
ekonomide ve diplomasi de istikrar,
medeniyet duruƊunda, özgürlük anlayŞƊŞnda, çözüm arayŞƊŞnda istikrar
Ɗart. ŝstikrarŞnŞ yeniden yakalayan
Türkiye’nin ise yeni ve sivil bir anayasa yapmasŞ Ɗart.
Biz tarih yazarŞz. Biz çözüm üretiriz.
ŝdeolojik deŌil Hak, emek ve alŞnteri
sendikacŞlŞŌŞ yaparŞz.
Biz kamu görevlilerinin çŞkarŞna olmayan hiç bir zeminde bulunmayŞz.
Bizim yanŞmŞzda millet var. Gücü-

Biz tarih yazarǱz.
Biz çözüm üretiriz.
ǰdeolojik deǟil
Hak, emek ve alǱnteri
sendikacǱlǱǟǱ yaparǱz.

Öncü Medeniyet, Güçlü Sendika...

müzü onlardan alŞrŞz. AldŞŌŞmŞz güç
ile de Toplu sözleƊme masasŞndan
213 kazanŞma imza atarak kalktŞk.
Çok Ɗükür. Ɖimdi yeni kazanŞmlara
imza atma vakti.
Genel Yetkili Sendika olarak amacŞmŞz, çalŞƊanlarŞmŞza ve üyelerimize
medeniyet deŌerlerimize, insana ve
insanlŞŌa sahip çŞkma adŞna birlikte
yaƊamanŞn gereklerini bilen ve ona
uyan; Allah’Şn kendilerine lütfettiŌi
akŞl ve düƊünme gücünü kullanarak
sorunlarŞnŞ analiz eden, söz ve siyaset araçlarŞyla sorunlarŞnŞ çözen
erdemli ve medeni insanlar yetiƊtirmektir.
BilindiŌi üzere 2015 AŌustos ayŞnda imza altŞna aldŞŌŞmŞz ve Ɗu ana
kadarki en baƊarŞlŞ toplu sözleƊme
olan 2016-2017 yŞllarŞ Toplu SözleƊmesinde tarihi kazanŞmlara imza
attŞk. Bu kazanŞmlarŞmŞz 1 Ocak
2016 itibariyle hayata geçti. Ɖimdi
bu ve diŌer kazanŞmlarŞmŞzŞn en üst
düzeyde çalŞƊanlarŞmŞza yansŞtŞlabilmesi için elde ettiŌimiz kazanŞm-
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Memur-Sen ve BayǱndǱr
Memur-Sen olarak hedefimiz
sadece ülkemizde deǟil bütün
dünya üzerindeki zulüm
ve vahȝet sistemini hak,
adalet, ve kardeȝlik iklimine
dönüȝtürmektir.
larŞmŞza sahip çŞkma zamanŞ.
ŝnsanŞmŞzŞ ve kadim medeniyetimizi merkeze alarak yol almaya çalŞƊŞyoruz. Önümüze çŞkan engelleri
aƊmakta bariyerleri kŞrmakta kararlŞyŞz. Bunu da sizlerden aldŞŌŞmŞz
güçle yapŞyoruz, yapacaŌŞz.
Memur-Sen ve BayŞndŞr Memur-Sen
olarak hedefimiz sadece ülkemizde
deŌil bütün dünya üzerindeki zulüm
ve vahƊet sistemini hak, adalet, ve
kardeƊlik iklimine dönüƊtürmektir.
Her fŞrsatta ülkemize ve deŌerlerimize saldŞran, bizi birbirimize düƊürmeye, ayrŞƊtŞrmaya çalŞƊan bu
yapŞlara karƊŞ medeniyet deŌerlerimizi kuƊanarak Yeniden Büyük Türkiye idealimizi hayata geçirme vaktidir. Biz ayaŌa kalkarsak Ümmet
ayaŌa kalkar. Biz kardeƊliŌimize
sahip çŞkarsak, ŝslam CoŌrafyasŞ iƊgalcilerden arŞnŞr. Ülkemizin zaman
kaybetme gibi bir lüksü yoktur. BaƊarŞsŞz olan kesimler ülkeyi germeye
çalŞƊa bilir, sivri dilli siyasiler halkŞn
olmazsa olmazlarŞna dokunup insanŞmŞzŞ sokaŌa çekmeye çalŞƊabilir.
Eski Türkiye sevdalŞlarŞ demokrasi
yarŞƊŞnda sandŞŌa hürmeti sözde
gösterip, özde kutuplaƊma isteyebilir. Terör ile geleceŌimizi hedef
alanlar, emperyalizm ve Siyonizm

severler kendi çŞkarlarŞ için kendi insanŞnŞ öldürüp bu suçu baƊkalarŞna
da mal edebilir. Bize düƊen görev
dik durmak, birliŌimize sahip çŞkmak ve saŌduyulu olmaktŞr.
Bizler sendikacŞlŞŌŞ saŌ, sol, bölge, Ɗucu bucu gibi sŞŌ metodlarla
yapmŞyoruz. Emek ekmek mücadelemizin etkili ve verimli olabilmesinin kadim medeniyet deŌerlerimize
sahip çŞkmakla ve milletimizin iradesine saygŞ duymakla olacaŌŞna
inanŞyoruz.
Bu ülkede; Milleti vesayete mahkûm
edenlerin tersine, milletle birlikte
siyasete yön veriliyor artŞk. Devleti
derinlere çekenlerin tersine, Devlet
milletin emrine veriliyor artŞk. Terörü besleyen sömürü baronlarŞnŞ, her
biri farklŞ örgütlenen terör taƊeronlarŞnŞ hiç akŞldan çŞkarmayacaŌŞz.
KardeƊlik için, milli birlik için, bin
yŞllŞk desendeki beraberlik için, Çanakkale Ruhu için, proje üretenleri
ve baldŞran zehr-i içenleri unutmayacaŌŞz. Çünkü bu millet vefakardŞr,
cefakardŞr, kendisine yapŞlan iyiliŌi unutmadŞŌŞ gibi had bilmezlere
haddini bilmeyi de öŌretme feraset
ve cesaretine de sahiptir.
Kadim medeniyet deŌerlerimiz bizi her zaman baƊarŞya taƊŞdŞ. SayŞsŞz kazanŞm
elde ettik, yardŞm taleplerine karƊŞlŞk verdik. Mücadelemize, Ɗimdiye kadar
olduŌu gibi bundan sonra
da yŞlmadan, usanmadan
devam edeceŌiz. Biz BayŞndŞr Memur-Sen olarak savunduŌumuz ilkeleri hayata
geçirmek için gece gündüz
çalŞƊŞyoruz.
BayŞndŞr,

Çevre,

Yol, Afad, Tapu ve Kadastro Hizmet
Kolu’nda ilkeli ve istikrarlŞ büyümesini devam ettiren BayŞndŞr MemurSen, üye tespit sonuçlarŞna göre
kendine en yakŞn sendikaya 11.000
Bin fark atarak Hizmet Koluna BaŌlŞ 10 Kurumun tamamŞnda yetkiyi
alarak 6. Kez ‘’Genel Yetkili Sendika’’ oldu.
Kamu görevlilerinin sorunlarŞnŞ çözüme kavuƊturmak için aralŞksŞz
mücadele eden BayŞndŞr MemurSen olarak, bugün hamdolsun, kamu
çalŞƊanlarŞ sendikalarŞ arasŞnda kŞsa
bir sürede %40 büyüme oranŞ ile ilk
sŞralarda yer alan ve 16.984 üyesiyle hayatŞ kuƊatan bir emek hareketiyiz. BayŞndŞr Memur-Sen olarak 20
Bin Üye hedefimize emin adŞmlarla
ilerliyoruz.
BayŞndŞr Memur-Sen olarak, bu kutlu yolculukta bizimle olan, Hakk’Ş
tutup kaldŞran, haksŞzlŞk görünce
aldŞran ve ne pahasŞna olursa olsun haksŞzlŞkla mücadele eden yol
arkadaƊlarŞmŞza, BayŞndŞr MemurSen ve Memur-Sen ailesinin bütün
mensuplarŞna sonsuz teƊekkürlerimi
sunuyorum.

Bizler sendikacǱlǱǟǱ saǟ, sol,
bölge, ȝucu bucu gibi sǱǟ
metodlarla yapmǱyoruz. Emek
ekmek mücadelemizin etkili
ve verimli olabilmesinin kadim
medeniyet deǟerlerimize
sahip çǱkmakla ve milletimizin
iradesine saygǱ duymakla
olacaǟǱna inanǱyoruz.

ŝnƊaat,

Öncü Medeniyet, Güçlü Sendika...
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Bayındır Memur-Sen

Ailesi Kızılcahamam’da
Buluştu

derasyonu Memur-Senimizin kızgınlığı cehennem, sevdası cennet olan
Müslüman yürekleri; çıktığımız kutlu
yolculuk ve yürüttüğümüz soylu mücadele daha çok çalışma, daha çok
inanç, daha çok alınteri istemektedir.
Çünkü Memur-Senimiz gelecek güzel
günlerin, kalıcı iş ve eylemlerin sendikası olduğunu söyledi.

B

ayındır Memur-Sen “2. Büyük
Türkiye Buluşması” Ankara
Çam Termal Otel’de büyük bir
katılma gerçekleştirildi.
300’den fazla Bayındır Memur-Sen
sevdalısının buluştuğu toplantıya
Memur-Sen Konfederasyonu Genel
Başkanı Ali Yalçın, Memur-Sen Onursal Genel Başkanı ve Ak Parti Ankara
Milletvekili Meclis İdare Amiri Ahmet
Gündoğdu, Tapu ve Kadastro Genel
Müdürü Gökhan Kanal ve Bayındır
Memur-Sen yönetim kurulu üyeleri,
Bayındır Memur-Sen Şube Başkanları
ve yöneticileri, İl Temsilcileri ve yönetimleri katıldı.
Toplantının açılışında konuşan Bayındır Memur-Sen Genel Başkanı
Soner Can Tufanoğlu, “
‘Medeni
insan örgütlü insandır. Hak aramasını
bilen insandır.’ anlayışını bize miras
bırakan, vicdanlı ve erdemli olma-
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mızı isteyip güçlünün değil mazlumun yanında olmayı, medeniyet ve
kültür değerlerimizden ilham alarak
sendikacılık yapmayı bizlere öğreten
Mescid-i Aksa şairi kurucu genel başkanımız merhum Mehmet Akif İnan
abimize, geçtiğimiz dönem yönetim
Kurulu’nda birlikte çalıştığım kardeşim Zekeriya Ceyhan’a, bu uğurda
hayatını kaybeden adlarını hatırlayamadığım tüm dava neferlerimize
Allah’tan rahmet diliyorum” dedi.

Memur-Sen
Gelecek Güzel
Günlerin, Kalıcı
İş ve Eylemlerin
Sendikasıdır.
Bayındır
Memur-Sen
Teşkilatına seslenen Tufanoğlu, Yeni bir
Türkiye’nin inşası sürecinde sorumluluk almayı milli bir görev olarak
gören Türkiye’nin en büyük Konfe-
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Memur-Sen
Zorba ve Zalim
Yönetimlerin
Karşısında Dikilen
Biri Sivil Toplum
Hareketidir.
Memur-Sen camiası olarak, 950.000
üyemizle ve hizmet kollarında yetkili
11 sendikamızla Türkiye’nin en büyük
emek hareketi olduğunu ifade eden
Tufanoğlu, “Memur-Sen sadece bir
sendika değil, ayrım yapmaksızın
tüm mazlumlara el uzatan bir merhamet hareketidir. Kapitalizm ve sömürge anlayışına sessiz kalmayan
küresel bir adalet hareketidir Zorba
ve zalim yönetimlerin karşısında dikilen biri sivil toplum hareketidir. ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ sözünü
düstur edinen sendikal anlayışımız
insanı yok sayan her türlü zorbalığın,
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ya mazlumları rahat
uyuyana dek onların
sesi olmaya devam
edecek ve nerede
bir ezilmiş, nerede
“kimse yok mu” diye
feryad bir çığlık duysa koşa koşa orada
olacaktır.
MemurSen’in misyonu iklim
oluşturmaktır. Daha
demokratik, daha özgürlükçü, yasakların
olmadığı, daha yaşanılası, insancıl bir iklimdir.” dedi.
zulmün, adaletsizliğin, yasağın karşısında durmuştur, durmaya da devam
edecektir. Yiğidin harman olduğu,
üzerinde yaşadığımız bu toprakları Anadolu yapan Ahmet Yesevi’nin
alperenleri, Sultan Kılıç Aslanlar, Selehattin Eyyubiler, Çelebi Mehmetler, Fatihler, Yunuslar, Mevlanalar ve
daha nice sayısız kahramanlardır. Onlardan emanet alınan bu coğrafyada
Memur-Sen insanlarımız için huzur,
kardeşlik, mutluluk ve umut reçetesi
olmuştur.” şeklinde konuştu.

Memur-Senimizin
başlattığı diriliş
hareketi, “Yeniden
Büyük Türkiye’yi”
inşa edene kadar
sürecektir.

Konuşmasına değerli düşünür Cemil Meriç’in; “ Taraf tutmayan insan,
Şahsiyeti ile felce uğramış insandır.
Ben tarafım, hakikatin tarafıyım “
sözleri ile devam eden Tufanoğlu, şu
şekilde konuştu: “Ne güzel özetlemiş
taraf olmamız gerektiğini. Ama neye
taraf? Hakikate, adalete taraf, Neye
taraf? Doğruya, ekmek mücadelesine taraf. Bize bahşedilen hayatımızın son nefesine kadar taraf. Mücadelemiz biter mi? Bitmez. Emeğe
değer verip, ekmeği büyütüp, hakça
bölüşmek için mücadeleye devam.
Milletimize vurulmak istenen prangaları kırıp, özgürlüğün teorikte değil,
pratikte yaşadığı bir ülke olana kadar
devam” şeklinde konuştu.

Hak Bildiğimiz Yolda
Onurlu Bir Şekilde
İlerlemeliyiz
Hak bildiğimiz yolda onurlu bir şekilde ilerlerken örgütlü olmamız gerektiğini ekmeği için ter döken bütün
emekçilere anlatmalıyız diyen Tufanoğlu, Onurlu, erdemli her emekçiyi
bu çatı altında toplanmalı, mücadeleye tek tek değil hep birlikte devam
etmeliyiz. Dünyanın toplumsal barometresinin yükseldiği, her an yeni küresel gelişmelerin ortaya çıktığı ve bu
gelişmelerin ülkemizde de yankı bulduğu, kirli oyunların acımasızca oynandığı bir atmosferde Memur-Sen
olarak hiçbir olaya ilgisiz kalmamıştır
ve kalmayacaktır. Özellikle bölgemizde yaşanan hızlı ve olağanüstü gelişmelerde Türkiye’nin belirleyici rolü
tüm dünyanın gözleri önünde cereyan etmektedir. Batılı ve kapitalist
devletler rant yarışı yaparken, dünya
5’ten büyüktür çıkışıyla Türkiye mazlum ve mağdur milletlerin yanında
yer alması, yine son yıllarda ülkemizin yakaladığı siyasi ve ekonomik istikrar, toplumsal barış bazı çevreleri
rahatsız etmiştir. Bugün dünya da ve
Türkiye’de küresel şer şebekelerinin
yazdığı tetikçilerin sahnelediği senaryolarla karşı karşıyayız. Bu senaryonun adı bugün Suruç, Ankara ve

Konuşmasında
“Yeniden Büyük
Türkiye’yi” vurgusu yapan Tufanoğlu, Gelinen bu noktada kökü mazide
olan bir atiyi temsil eden Memur-Senimizin başlattığı diriliş hareketi bu
topraklarda hiçbir tefrikaya izin vermeyecek ve mücadelemiz “Yeniden
Büyük Türkiye’yi” inşa edene kadar
sürecektir. Sadece bu topraklarda
değil Doğu Türkistan’da, Arakan’da,
Filistin’de, Bosna’da kısaca tüm dün-
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Paris’tir. İnsanlık adına kara bir leke
olan bu saldırıları kınıyorum. İslamifobiyi horlatıp İslam ile bağdaştırmaya çalışanları da kınıyorum. Kendi koltuğu için ülkesinde Müslüman
kanı döktüren Esedi ve Bayırbucak
Türkmenlerini katleden işbirlikçilerini
de kınıyorum. İşte bu büyük resimde Memur-Senimiz “Yeniden Büyük
Türkiye” için kutsal davasına, erdemli
yürüyüşüne var gücüyle devam edecek, emperyalizm ve küresel sömürü
düzenine başkaldıracağını sözlerine
ekledi.
Bayındır Memur-Sen’in 2. Büyük Türkiye Buluşması, gerçekleştirmek için
bir araya geldiklerini vurgulayan Tufanoğlu, sözlerini şu şekilde sürdürdü: Bu yıl içerisinde “2. Büyük Türkiye
Buluşması’nı” yapıyoruz. Bu davanın
bayrağını bize teslim etmenizin üzerinden tam bir yıl geçti. Bayrağı teslim
aldığımız günden itibaren 5 ay gibi
kısa bir süre içerisinde 12 bin üyeden
17 bin üye sayısını ulaşarak hep birlikte sendikamız için ulaşılması güç bir
rekora imza attık. Buradan emeği geçen cefakâr ve fedakâr Şube Başkanlarımdan, İşyeri Temsilcilerime kadar
herkese yürekten teşekkürlerimi sunuyorum. Geçtiğimiz bir yıl içerisinde 1. Olağanüstü Genel Kongremizde
koyduğumuz hedeﬂer doğrultusunda neye ihtiyacımız olduğunu belirlemek ve tespitlerde bulunmak için il il,
ilçe ilçe, kurum kurum gezerek ulaşabildiğimiz bütün üyelerimizi dinledik.
Bakanından, genel müdürüne kadar
sayısız ziyaretlerde bulunarak üyelerimizin sorunlarını ve taleplerini,
çözüm önerileriyle birlikte sunduk;
aynı zamanda kurumsal itibarımızı
da artırdık. Yine bu bir yıllık sürede
il başkanlarımızı ekonomik anlamda
rahatlatmak ve güçlendirmek için illerin geri dönüşüm avanslarını ortalama %40 oranında gönderdik. Ayrıca
Mesyet İktisadi işletmemizi aktif hale
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getirerek 2 ay gibi kısa bir sürede 150
belge vererek sendikamıza önemli
bir gelir kapısı açtık. Teşkilatımızdan
almış olduğumuz beklentileri ve ihtiyaçları analiz ederek Büyük Bayındır Memur-Senimizin temel taşlarını
oluşturacağı yeni tüzüğümüzü dün
sizlerin onayıyla hayata geçirdik.
Önümüzdeki üç yıl koymuş olduğumuz hedeﬂere ulaşmak için şaha
kalkacağımız bir dönem olacaktır. Bu
yolculukta bugüne kadar olduğu gibi
bundan sonra da birlikte yürüyeceğimize inancım tamdır. Bu büyük ve
güçlü aile yanımızda olduğu sürece
aşamayacağımız engel, ulaşamayacağımız hedef yoktur.

3. Dönem Toplu
Sözleşmede Tarihi
Kazanımlara İmza
Attık
3. Dönem Toplu Sözleşmede Bayındır
Memur-Sen olarak tarihi kazanımlara
imza attıklarını ifade eden Tufanoğlu,
“Göreve geldiğimizde ilk yaptığımız
işlerden biri Hizmet Kolumuza Bağlı
kurumlarda çalışan kamu görevlilerimizden 3. Dönem Toplu Sözleşme taleplerini, beklentilerini İl Başkanlarımız, İşyeri Temsilcilerimiz vasıtasıyla
Genel Merkezde toplamak oldu. Olağanüstü genel kurulda söz verdiğimiz
gibi üyelerini teşkilatımızdan oluşturduğumuz hizmet kolumuza bağlı her
kurum için ayrı ayrı toplu sözleşme
komisyonları kurduk. Toplamış olduğumuz talepleri komisyonlarımızda
değerlendirerek süzgeçten geçirdik
ve rapor haline getirdik. Daha sonra bu raporları Yönetim Kurulumuz,
Memur-Sen Genişletilmiş Başkanlar
Kurulu ve Konfederasyonumuzun
Düzenlemiş olduğu Akademik Çalıştaylarda istişare ederek olgunlaştırdık. 3. Dönem Toplu Sözleşme taleplerimizi içeren tekliﬂer paketimizi
Devlet Personel Başkanlığı’na ilettik.
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Bu süre zarfı içerisinde genelde Başbakan özelde hizmet kolumuza bağlı kurumlarımızın en üst düzeydeki
bürokratlarıyla yapılan görüşmeler
neticesinde, taleplerimizin masaya
yatırılmasına ve bürokrasinin taleplerimiz üzerine eğilmesine zemin hazırladık. Sabahlara kadar devam eden
turlar. Emek, alınteri ve peş peşe gelen kazanımlar. Masa da çakılıp kalan
Kamu-Sen ve KESK. Kamu görevlilerimizin Evet demeyeceği, mutlu
olmayacağı hiçbir Toplu Sözleşmeye
imza atılmayacağının kamuoyuna
deklare edilmesi sonucu kamu görevlilerimize ayrılan bütçenin, öngörülen
enﬂasyonun üzerinde bir zam alarak
son 12 yılın en iyi Toplu Sözleşmesini
imzaladık” dedi.
Bu yıl gerçekleştirdiğimiz 3. Dönem
Toplu Sözleşmelerde de gerek hizmet kolu gerekse genel kamu görevlileri adına toplam 213 kazanıma imza
atıldığını hatırlatan Tufanoğlu, kazanımları şöyle sıraladı:
*Kamu görevlilerinin zaferiyle sonuçlanan 3. Dönem Toplu Sözleşmeyle
birlikte kamu görevlilerimiz 2016 yılı
için 6+5 2017 yılı için 3+4 toplamda
%19.2 zam alarak son 12 yılın oransal
anlamda en iyi zammını almış olduk.
*Bu Toplu Sözleşme ile birlikte Kamu
emeklilerimiz ilk kez mutabakat metnine girmiş oldu. Emeklilerimize oransal zammın yanında 100 TL Seyyanen
artış sağlıyarak 2 yıllık süre için %30
yakın zam almış olduk.
*Bu zamların yanı sıra Kamu Görevlilerimiz için önemli gördüğüm kazanımları kısaca belirtmek istiyorum;
*Çalışanlarımızın ikramiyesinde bir
kalemde 3.765 TL artış sağladık.
*4/C’li kardeşlerimize oransal zammın yanında 159 TL ek ödeme alarak
ve kadro yolunu açtık.
*2005’ten sonra memuriyete başlayan kamu görevlilerine 1 Derece verilmesini sağladık.
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*Kamu görevlilerinin Cuma namazı
saatlerinde izinli sayılmasıyla ilgili süreci başlattık.

*AFAD ve Karayolları’nda ek şoförlük
hizmeti yapan çalışanlarımıza aylık
ilave 70 TL kazanç sağladık.

*Şef kadrolarında bulunanların maaşlarında 65 TL artış sağladık.

*Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Karayolları Genel Müdürlüğü çalışanlarımıza koruyucu giyim malzemesi yardımını aldık.

Hizmet Kolu Toplu Sözleşmesiyle birlikte çalışanlarımıza tarihi kazanımlar
elde ettik.
*Tapu ve AFAD çalışanlarımıza fazla
mesai ücreti alarak emek sömürüsüne son verdik.

*Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde ücretleri döner sermaye bütçesinden karşılanmak üzere personel
alımının önünü açtık ve süreci başlattık.

*Kadastro Çalışanlarımızın Kadastro
Tazminatı Kazanımını devam ettirdik.
*Tapu çalışanlarımız için Medeni Kanunun 1007. Maddesine değişiklik yaparak sorumlulukta süre sınırlaması
getirdik.
*Fiili Hizmet Süresi Zammı ile ilgili çalışmaları başlattık.
Çalışanlarımız için Hizmet Kolumuzdaki kazanımları bir önceki Toplu Sözleşmeye oranla 9 kat arttırarak ulaşılması imkansız bir rekora imza attık.

HERKESLE
KAZANIYOR, HERKESE
KAZANDIRIYORUZ
3. Dönem Toplu Sözleşme’de tarihi başarılara imza atıldığını
belirterek konuşmana başlayan Memur-Sen Genel Başkanı
Ali Yalçın, Toplu Sözleşme’nin, sendikacılıkta farkın anlaşılmasını da anlatılmasını da kolaylaştırdığını ifade etti. Yalçın,
Memur-Sen büyürken, ellerinde yetkiyle değil, yasanın merhametiyle masaya oturanların da öğrenmeye devam edeceğini vurgulayarak, “Memur-Sen olarak hem kazanım üretiyor,
hem de sendikacılık öğretiyoruz. Herkesle kazanıyor, herkese kazandırıyoruz. Üçüncü dönem toplu sözleşmesiyle 213
kazanıma imza attık ve herkese kazandırdık” diye konuştu.

1 MİLYON 111 YÜRÜYÜŞÜMÜZ
KARARLILIKLA SÜRÜYOR
Memur-Sen’in sendikacılık anlayışının temelinde “erdem”
olduğunu hatırlatan Yalçın, şunları söyledi: “Memur-Sen
olarak, dinine, rengine, ırkına bakmaksızın mazlumların, masumların, mağdurların yanında olmaya, zalimlerin karşında
durmaya devam edeceğiz. Emek ve özgürlük mücadelemiz
daha güçlü şekilde sürecek. 1 milyon 111 yürüyüşümüz karar-

lılıkla yol alacak. Geçmişte Memur-Sen yönetiminde bulunan
başkanlarımızın bıraktığı emaneti daha ileriye taşıyacağız.”

1 MİLYON KAMU
GÖREVLİLERİNE KAZANIM,
MAZLUMLARA UMUT OLSUN
1 Milyon sayının önemine de vurgu yapan Yalçın, “1milyon
yeni başlangıçlara, yeni kazanımlara, yeni ufuklara, yeni
umutlara, kararlı adımlarla güvenli yarınlara, Yeniden Büyük
Türkiye’ye ve Adil Bir Dünya’ya hizmet etsin, vesile olsun
istiyoruz. Türkiye’nin en büyük emek hareketi olarak varlık
nedenimizi; Bütün kamu görevlilerini, emeğin ve ekmeğin
değerini bilen herkesi davasına ortak eden, yan yana duran,
kol kola giren, bereket ve heybeti oluşturan, ülkeyi ve dünyayı dönüştüren bir Memur-Sen olarak görüyoruz. Memur-Sen,
gayretiyle ter akıtan, akıttığı terle, cefaya talip oluşuyla berekete mazhar olan ve 956 bin üyesinin güvenini güce, gücünü
kazanıma dönüştüren teşkilatın adıdır” ifadelerini kullandı.

Öncü Medeniyet, Güçlü Sendika...
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Memur-Sen’in
Memur-Sen’in Temel Misyonu
Ekmek, Millet ve Ümmettir
Bayındır Memur-Sen’in 2.
Büyük Türkiye Bulaşmasında
konuşan, Memur-Sen
Onursal Genel Başkanı ve
TBMM İdare Amiri Ahmet
Gündoğdu, “Dün bir okul
müdürlüğüne bile MemurSen üyesi bulamazken
bugün Memur-Sen
mektebinden yetişmiş genel
müdürlere kavuştuğumuz
için Allah’a hamdolsun” dedi.

Memur-Sen’in temel misyonunun ekmek, millet ve ümmet kavramlarıyla şekillendiğini ifade eden Gündoğdu, “Ellebette ekmeğin olduğu yerde
özgürlüğün olabileceğini, ters ifadesiyle darbenin olduğu yerde hem ekmeğin hem de özgürlüğün yokolacağını bilme bilicini sendikacılıktaki dik
duruşu Memur-Sen’in olmazsa olmazıdır” şeklinde konuştu.
Ümmetin Yanında Yer Almak ve Ümmet Bilinci İle Sendikacılık Yapılmalı
Ekmeğin büyümesi özgürlüklerin genişlemesi için millete, millet iradesine
önem vermek gerektiğini söyleyen Gündoğdu, “Millet iradesinin önündeki
vesayeti çöpe atma zarureti sadece Türkiye coğrafyasıyla sınırlamak değil,
dünyalı olmak, mazlumdan yana tavır almak, ümmetin yanında yer almak
ve ümmet bilinci ile sendikacılık yapmak lazım” dedi.

Örgütlü Toplum,
Demokratik, Katılımcı, Çoğulcu
ve Güçlü Toplumdur
Konuşmasında Bayındır Memur-Sen’in birlik, beraberlik ve dayanışma içinde devam
etmesi dilaklarinde bulunan Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Gökhan Kanal, “Örgütlü
toplum, demokratik, katılımcı, çoğulcu ve güçlü toplumdur. Özellikle sendikal yapılar
toplumsal sorunlar karşısında her an yeni öneriler, yeni çözümler ve yeni yollar üreten
vizyon ve misyonlaryla ülkelerin geleceğini şekillendirecek ortak aklı iyi kullanan en
dinamik örgütlenmelerdir” şeklinde konuştu.
Medeni İnsan Örgütlü ve Hak Aramasını Bilen İnsandır
Medeni insanın örgütlü ve hak aramasını bilen insan olduğunu vurgulayan Kanal, “Her
değer sahibi olan ve inanan insan düşüncelerini hayata hakim kılmak istiyorsa mutlaka örgütlü mücadeleye katılmalıdır” dedi.
Memur-Sen Ailesi Milletimize ve İnsanlığa Karşı Bir İyilik ve Merhamet Hareketidir
Refağı tabana yaymanın gelir dağılımında adaleti sağlamanın, haksızlıklara karşı koymanın yolu örgütlenmede ve örgütlü yapılardan geçtiğini ifade eden Kanal, “MemurSen ailesi olarak sizler halka hizmet hakka hizmet anlayışıyla insanı merkeze alan,
milletimize, insanlığa karşı bir iyilik ve erdemliler hareketinin yılmaz neferlerisiniz”
şeklinde konuştu.
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Bayındır Memur-Sen’in 2. Büyük
Türkiye Buluşmasında konuşan
Tapu ve Kadastro Genel Müdürü
Sayın Gökhan Kanal, “Geçmişte
resmi üyesi olarak bulunduğum,
bizzat çalışmalarında iştirak
ettiğim, halende gönül
bağlılığımın devam ettiği
Bayındır Memur-Sen ailesinin
2. Büyük Türkiye Buluşmasını
ve siz dava arkadaşlarımla
bir arada olmanın onur ve
mutluluğunu yaşıyorum” dedi.

KAHRAMAN lar ûehri
Hep
Birlikte

Kardeşçe

MARAû ‘ta

COûKUYLA KUTLANDI
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T

ürkiye’nin en büyük emek hareketi olan Memur-Sen, 1 Mayıs
Emek ve Dayanışma Günü’nü
“Güçlü Memur, Büyük Türkiye ve Adil
bir Dünya için Emeğin Kahramanları
Maraş’ta” temasıyla Kahramanmaraş
müftülük Meydanı’nda kutladı.
On binlerin katıldığı 1 Mayıs kutlamaları Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı.
Mitingde halaylar çekildi, mehteran
marşları ile alan coştu, 4 dilde yayınlanan bildiriyle ensar-muhacir
cir
kardeşliği, emek, dayanışma ve birlik
rlik
mesajları verildi, talepler dile getiriletirildi. Arapça ve Kürtçe bildirileri Suriyeli muhacirler okurken, Türkçe bildiriyi
Azerbaycan vatandaşı Sariyya
yya Tagiyeva okudu.
Meydanda atkılarla yapılan şov
ise
ov is
se
mitinge damgasını vurdu. MemurMemurMem
M
Sen üyeleri tarafından açılan
lan
an üzerinüzerin
inn
de “Hak”, “Adalet”, “Emek”,
“Kardeşk”,
”, “K
“Karde
de
eşlik”, “Huzur”, “Alın teri”, “Özgürlü
“Özgürlük”,
rlükk”,
“Dayanışma”, “Eşitlik”, “Birlik”,
“SayBirl
“Sa
aygın İş” ve “Merhamet” yazılı
azıı kırmızıkırmı
ırm
beyaz atkılarla kamu görevlileri
örevlileri
rev
e
i görgör
gö
sel şov yaptı.
Kutlamalara birçok ilden
den kamu
k u
çalışanları
katılırken,
Bayındır
ay
yınd
Memur-Sen Teşkilatlarının
n da yoğun katılımıyla yapılan kutlamalara,
utlamalara,
alarra,
Kahramanmaraş başta olmak
üzere,
mak
ak üzer
re,
Adana, Mersin, Şanlıurfa, Gaziantep,
Gaziante
G
ep,
Kayseri, Malatya, Adıyaman, Niğde
de
d
e

ve birçok ilden Şube-İl başkanları,
yönetim kurulu üyeleri ve birçok teşkilat mensubumuz coşkulu bir şekilde iştirak etti.
Bayındır Memur-Sen Genel Başkanı
Soner Can Tufanoğlu, Genel Başkan
Vekili Ayhan Aldagül, Genel Başkan
Yardımcıları Ömer Türk, Mustafa Büyük ve Gökhan Şimşek’in de yer aldığı kutlamalarda Memur-Sen Genel
Başkan Yardımcısı Günay Kaya açılış,
Memur-Sen Kahramanmaraş Temsilcisi Aziz Aydın ise selamlama konuşması yaptı. Alandan saatlerce “Memuruz haklıyız kazanacağız”, “İşte
meydan işte 1 Mayıs”, “Mazlumların
umudu zalimlerin korkusu”, “Hak
emek özveri kutsaldır alın teri”, “Zalime karşı omuz omuza”, “Katil Esad
zalim Putin” ve “Teröre hayır kardeşliğe evet” sloganları yükseldi.

Maraş’tan Yükselen
Ses: Kahrolsun
Emperyalizm
Okunan bildirilerin ardından MemurSen Genel Başkanı Ali Yalçın, kürsüye
çıktı. Coşkulu alana hitap eden Yalçın,
“Bugün buradan emperyalizme, emperyalistlere meydan okuyoruz. Terör örgütleri ve efendileri şunu bilin
ki; Çağlardan çağlara, kuşaklardan

Hep
Birlikte

Kardeşç
şçe

12

Öncü Medeniyet, Güçlü Sendika...

kuşaklara süregelen kardeşliğimizle
baş edemeyeceksiniz, yenileceksiniz, yok olacaksınız. Kapitalistler, tetikçiler, devlete paralel hat çekenler,
hesap verecek, bedel ödeyeceksiniz.
Sömürgeciler, kan emiciler, işgalciler, darbeciler, hep birlikte tarihin
çöp sepetine gideceksiniz. Sesimize,
sözümüze, güç katan; Emeği ile var
olanlar, Memurlar, İşçiler, Emekliler,
Emniyet Mensupları. Anadolu’mun
gençleri, kadınları, esnaﬂarı, memleketimin çiftçisi, işsizi, yoksulu, ülkemin sanatçıları, sporcuları, gazetecileri, Güçlü Memur, Büyük Türkiye,
Adil Dünya diye haykırdığımız 1 Mayısa, Müftülük meydanımıza hoş geldiniz” şeklinde konuştu.
Sözleri sıklıkla sloganlarla kesilen
Yalçın, “Hep birlikte; Dünyayı, kartellerin, vahşilerin, zalimlerin, zorba yönetimlerin, sömürenlerin keyfine terk
etmeyeceğiz” dedi.

“1 Milyon Mehmet
Akif’le Zirveden
Yeni Ufuklara
Yürüyoruz”
Yalçın, Memur-Sen’in, çağın erdemliler hareketi olduğunu, Memur-Sen’in,
duruşuyla kamu görevlilerini koruyan kalesi olduğunu söyledi. Yalçın sözlerini şu şekilde sürdürdü:
“Memur-Sen, sendikacılıkta zirvedir.
Memur-Sen, milletle beraberdir. Millet iradesini koruma derdindedir. Bu
soylu mücadelede; 1 Milyon Mehmet
Akif’le, 1 Milyon Aliya’yla, 1 Milyon
Nene Hatun’la, 1 Milyon Mıllış Nuri’yle
zirveden yeni ufuklara yürüyoruz.”
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zehirli sarmaşık gibi saran üç büyük
fitne ateşini de el birliğiyle söndürmeliyiz. Mezhep fanatizmine düşmeden Mezhepçilik fitnesini bitirmeliyiz.
Milli olmaktan vazgeçmeden Irkçılık
fitnesini bitirmeliyiz. Ötekileştirme
hatasına düşmeden terör fitnesini
bitirmeliyiz. Birlik meşalesini hep birlikte yakmalı, 1 milyar 700 bin İslam
alemini tek kılmalıyız” diye konuştu.

Küresel Çeteler
Milletin Demir
Yumruğunu
Yiyecek
“Bizi özümüzden, kökümüzden koparmak isteyenler var” diyen Yalçın, “Kirli, kanlı ve sinsi saldırılarla
Türkiye’yi hedef alanlar var. Canımızı
yakmanın, Anadolu’yu bölmenin, peşinde olanlar var. Soruyorum; Fırsat
verecek miyiz? Göz yumacak mıyız? Seyirci kalacak mıyız? Elbette
hayır, tabi ki hayır… Anaları evlatsız,
çocukları yetim bırakanlara, milleti
gözyaşına boğanlara, çukur terörüyle
vahşet saçanlara hak ettikleri cevabı
vereceğiz. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Emeğimizi değersizleştirenlerin, ekmeğimizi gasp edenlerin
kurduğu çarkı biz yerle bir ettik. Dinimize, inancımıza, başörtüye hakaret
edenlerin, İmam-Hatipliye, meslek
liseliye, milletin seçtiği başörtülü vekile Zulüm edenlerin hakkından biz
geldik. Bugün benzer amaçları gerçekleştirmeye yeltenenler, tarihe üstelik yakın tarihe bir göz atsınlar. Bu
milletin, şefkat tokadı tarihçesini bir
daha okusunlar. Silahlarını teslim etmeyenler, Küresel şebekelerin tetikçiliği için sıraya girenler, Millete ihanet edenler; Kandildekiler, okyanus
ötesindekiler, Suriye’deki iç savaştan
beslenenler, Milletin demir yumruğunu yiyeceksiniz” dedi.

parti, hiçbir cemaat kendi hesaplarını
öne çıkaramaz. Çünkü Türkiye kazanırsa, mazlumlar kurtulacak. Türkiye
kalkınırsa, insanlık kazanacak, adil
bir dünya düzeni yeniden kurulacak.
İnsanlık adaletle buluşacak, dünya
barışla, huzur iklimiyle kucaklaşacak.
Milletin geleceğine çukur kazan bölücüler de, devletin genetiğini ele geçirmeye çalışan paralel şebekeler de,
bu ülkenin bu milletin yarınlarında
olmayacak. Bizim medeniyetimizde
DAEŞ’inyeri olamaz, olmayacak. Bizim idrak zeminimizde Boko Haram
olamaz, olmayacak. Kardeşlik coğrafyasında, Anadolu’nun birlik mayasında PKK olamaz, olmayacak. PYD
olmadı olamayacak. Bu toprakların
kahramanlarının eliyle tarihten silinecekler. Biz hep buradaydık ve hep
burada olacağız. Ümmetin ayağına
dolanan, medeniyet coğrafyamızı

Kutu’l Amare
Zaferindeki O Ruhu
Kuşanalım
Onbinlere “Ümmetin Dirilişinin, İnsanlığın Zulme Direnişinin Öncüleri,
bu şahlanışı, bu dirilişi hem başlatmak hem başarmak zorundayız” diye
seslenen Yalçın, sözlerini şu şekilde
sürdürdü: “Çünkü, Somali’de çocuklar, su ve ekmek bekliyor. Suriyeli
yetimlere uzanacak el biziz. Filistinli
mazlumları Siyonist işgalden kurtaracak güç biziz. El ele vereceğiz, güçlerimizi, gönüllerimizi birleştireceğiz.
Kutu’l Amare Zaferindeki O Ruhu
Kuşanırsak; Kardeşlerimiz Esed’in
zulmünden kurtulacak. Putin’in ölüm
uçaklarına Suriye semaları kapanacak. Siyonizmin hizmetçisi Mısır’ın
darbecisi Sisi, Esmaları katledemeyecek. Ermenistan’ın Karabağ’daki
işgali bitecek. Kendisini demokrasi
beşiği sanan Batı’nın Suriyeli mazlumlara körlüğü, Filistin’in feryatları-

“1 Milyar 700 Bin
İslam Alemini Tek
Kılmalıyız”
Konuşmasında terör örgütlerini de
kınayan Yalçın, önemli mesajlar verdi. Yalçın, “Söz konusu olan Türkiye
ise hiçbir kurum, hiçbir dernek, hiçbir

Öncü Medeniyet, Güçlü Sendika...
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na sağırlığı, kendisini vurmayan teröre duyarsızlığı son bulacak.
Bunları başarırsak çok şeyi değiştiririz. Hazır mısın başarmaya? Kardeşlik
coğrafyasını ayağa kaldırmaya var
mısınız? Adaletin hakim olduğu yeni
bir dünya kurmaya var mısınız? İnsanlığı vahşet baronlarından kurtarmaya
var mısınız? Bu kararlı duruşunuz,
sizlerden yükselen bu ses; Mazlum
milletleri sömürenlerin, yok oluşunu
müjdeliyor. Vahşet hazzıyla cinnet
geçirenlerin, zulmederek kendinden
geçenlerin yıkılışını haykırıyor.”

rın yardakçısı, Emperyalist hırsızların
erketesi. Sömürüyü sadece seyre-

“UTAN BATI, UTAN
BM, UTAN AB”

diyorlar. Sonra da “iyilik meleği” rolüyle sahaya çıkıyorlar. BM istatistik
tutuyor, ölü sayıyor. Dünya Bankası

“Bizim
Çözümümüzün
Merkezi İnsan,
Adresi İslam’dır”

ve IMF,aç kalanların değil, aç bırakanKonuşmasında BM ve AB’yi de kınayan Yalçın, “Kapitalistlerin, emperyalistlerin utanmasını bekleyemeyiz,
sömürü baronlarının, silah tüccarlarının insanlaşmasını umarak zaman
kaybedemeyiz. Her 5 saniyede bir
çocuğun, yılda 18 milyon insanın beslenemediği için ölmesi ayıbına seyirci kalamayız. Emperyalizmin “Bana
zenginlik, sana sefillik” diyen vicdansızlığını bitirmeliyiz.

ların risklerini hesaplıyor. Sömürüye
dair yeni haritalar çiziliyor. Arsızlar
ve hırsızlar şebekesi, dünyanın farklı
coğrafyalarında cirit atıyor. Utan Batı,
Utan BM, Utan AB” dedi.

Dünyanın en zengin üç kişisinin serveti, 48 fakir ülkenin toplam servetinden fazla. Bir tarafta sürekli kazananlar, diğer tarafta açlıktan midesi
kazınanlar. Bu nasıl bir adalet? An
itibariyle dünyadaki en zengin yüzde
1’lik kesimin toplam serveti, geri kalan yüzde 99’luk bölümün yani yaklaşık 7 milyar insanın birikiminden
daha fazla. Lüks arabalarıyla su gibi
benzin tüketmeyi marifet sayanlar ile
temiz, bir bardak su içmeye hasret
kalanlar aynı dünyada yaşıyor.
Bu tabloların ressamları belli. Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası, IMF ve
daha nicesi. Bunlar kapitalist arsızla-
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Yalçın sözlerini şu şekilde sürdürdü:
“Biz, dünyayı sömürü gezegenine
dönüştüren, küresel hırsızları zenginleştiren emperyalist taksimi bozmanın, nimet ve külfet taksimini adaletle yaptırmanın seferindeyiz. Milletle
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Batılı sistemler Müslümanların ayağa
kalkmasını bu yüzden engelliyorlar. O
nedenle Müslüman ağırlıklı coğrafyaların enerjisini savaşlarla yok etmeye
çalışıyorlar. İşte Orta Afrika Cumhuriyeti, İşte Arakan, İşte Patani, Doğu
Türkistan, Afganistan, Bir tarafta Filistin, Suriye, Irak, Bangladeş, diğer
tarafta Mısır, Kırım, Libya ve Çeçenistan. Savaşlar, baskılar, katliamlar,
darbeler, sürgünler, zindanlar, açlık
ve terör.”

birlikte, insanlık için bu seferi sürdüreceğiz. Biz, çözümü kendi değerlerimizde arıyoruz. Bizim çözüm ortağımız millet ve ümmet, çözümde yol
haritamız kadim medeniyettir. Bizim
çözümümüzün merkezi insan, adresi
İslam’dır. Bazılarının kıblesi Batı, Kandil, Moskova ya da Pensilvanya olabilir. Bizim ki, Kabe’dir. Ayağa kalkan
bu milleti, hiçbir güç engelleyemez!
Emperyalizmi ve kapitalizmi besleyen üç şey var: Faiz, İsraf ve Haksız
Savaş. Bu üç şeye esaslı itirazı sadece
İslam yapıyor.

hanesiyle PYD’ye alan açıyor. Bir tek
Suriyelinin hayatını kurtarmış değil. O
halde; “Ne işiniz var orada!” Bir yanda
tek başına üç milyon Suriyeliye kucak
açan Türkiye. Diğer yanda tek bir Suriyeli almamak için kıvranıp duran
Batı. Fatih’in, Sultan Selahaddin’in
torunları olarak, sadece medeniyet
havzamızdan değil, bütün dünyadan zulmü ve vahşeti söküp atmalıyız. Bunun için, Eğilmemeli, Elif gibi
dimdik durmalıyız. Zalimlerin kanlı
senaryolarını yırtıp atmalıyız.”

“Fatih’in, Sultan
Selahaddin’in
Torunları
Dünyadan Zulmü
Söküp Atmalıyız”

“Yeni Anayasayı
Yazana Kadar
Sahadan
Ayrılmayacağız”

Batının küresel vesayet sisteminin
baş aktörünün NATO olduğunu vurgulayan Yalçın, NATO’yu şu şekilde
eleştirdi: “Suriye’deki tavrına bakın.
Esed’le savaşmak yerine DAEŞ ba-

“Bütün bunları başarmak için; Yeniden Büyük Türkiye’yi kurmalıyız”
diyen Memur-Sen Genel Başkanı Ali
Yalçın, “Yeni Türkiye’nin yol haritasını
birlikte yazmalıyız. Türkiye Anayasa

Öncü Medeniyet, Güçlü Sendika...
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Platformunu bu amaçla kurduk. Milleti forsalaştıran, devleti kutsallaştıran, vesayeti derinleştiren cuntacıların ferman anayasasından kurtulmak
için var gücümüzle çalışacağız. İnsan
onurunu dokunulmaz, bireyi özgür,
devleti demokratik kılan yeni bir anayasayı hep birlikte yapacağız. Biz
bunun için çalışırken vesayet rejiminin bekçileri, tetikçileri vesayete suni
teneffüs yapma derdindeler.
Sahayı onlara bırakmayacağız. Yeni
Anayasayı yazana kadar sahadan ayrılmayacağız. İstikrarımızı bozmaya
çalışanlara fırsat vermeyeceğiz.
Yeni, yerli ve milli nitelikte, evrensel
ilkelere, insani değerlere dayalı toplumsal sözleşmeyi birlikte yazacağız. Toplu sözleşmede tarih yazan
Memur-Sen’in birikimini, toplumsal
sözleşmenin yazım sürecinde seferber edeceğiz” şeklinde konuştu.

“Onların
Masadan Eli Boş
Döndüğünü İfşa,
Toplu Sözleşme
Masasından
İstediğini Alan
Sendikacılığı İcra
Ettik”
Toplu Sözleşme sürecini ise Yalçın
şu şekilde değerlendirdi: “1 Milyona
koşan Büyük Memur-Sen ailesinin
neferleri, Memur-Sen ayağa kalkarken, Toplu Sözleşme masasına çakılıp
kalan sendikacılar, Memur-Sen büyüdükçe ufalan sendikalar, Merak ediyorlar. Memur-Sen bu dönem hangi
kazanımları elde edecek. Haklılar, 1
Mayıs meydanlarından dile getirdiğimiz talepleri, toplu sözleşme masasına taşıdığımız tekliﬂeri kazanıma dönüştürdüğümüzün farkındalar.
Onların masadan eli boş döndüğünü
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ifşa, toplu sözleşme masasından istediğini alan sendikacılığı icra ettik.
Buna devam edeceğiz.”

Müftülük
Meydanından
Talepler Yükseldi
Yalçın, Memur-Sen olarak taleplerini
şu
şekilde
sıraladı:
“Kahramanmaraş’ın Müftülük meydanından gelin hep birlikte taleplerimizi haykıralım; Biz, emeğe, alın terine değer verilmesini, Ekmeğimizin
artmasını, Saygın iş ve saygın emek
konusunda ülkemizin dünya liginde
zirveye çıkmasını istiyoruz.
Biz, insan onuruna yaraşır çalışma
şartları talep ediyoruz. İş güvencesi
kırmızıçizgimiz diyoruz, güvencesiz
çalışmaya son verilmesini, İşsizliğin
bitirilmesini, ekonomik büyümeden
pay verilmesini istiyoruz. Taşeron işçiliğe son verilsin, güvencesiz istihdam hatasına düşülmesin istiyoruz.
Bu kardeşlerimiz mutlaka güvenceli
ve kadrolu olsun. 4/B ve 4/C’li bütün
sözleşmeli personelin kadroya geçmesini istiyoruz. Üniversite mezunu
işçilerin kadroya geçirilmesini istiyoruz. Vekil ebe ve hemşirelerin, vekil
imamların, ek ders ücretiyle görev
yapanların, usta öğreticilerin de kadrolu olmasını istiyoruz. Öğretmenden
hemşireye, doktordan imama, iş ve
meslek danışmanından sosyal çalışmacıya kamuda personel açığının kapatılmasını istiyoruz.
Örgütlenmenin önündeki tüm engellerin kaldırılmasını, Emeklilerimize ve
Emniyet güçlerimize Sendika Hakkı
verilmesini istiyoruz. Kamu görevlilerine yönelik bütün kılık-kıyafet
dayatmalarının son bulmasını, Kamu
görevlilerine siyaset hakkı, grev hakkı
verilmesini, Ek ödemelerin tamamının emekli maaşına ve ikramiyesine
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yansıtılmasını, İşçi kardeşlerimizin
kıdem tazminatlarına dokunulmasın
istiyoruz. Bütün kamu görevlilerinin
ek göstergeden yararlanmasını ve ek
göstergelerin artırılmasını talep ediyoruz. Kadına ve kamu görevlilerine
yönelik şiddetin sona erdirilmesini,
Cinsel istismar suçlarına en ağır cezaların verilmesini istiyoruz. Kamu
görevlilerinin

işçilikte

geçirdikleri

sürelerin tamamının hizmetten sayılmasını istiyoruz. Yıpranma payı konusunda verilen sözlerin tutulmasını
istiyoruz.
Biz, bu ülkenin kamu görevlileri - işçileri - emeklileri, kadınları - asgari
ücretlileri - engellileri ve bütün vatandaşları için hakkımız olanı istiyoruz, haklarımızı istiyoruz. Toplu
sözleşme görüşmelerinde üzerinde
çalışılmasına karar verilen konularla
ilgili takvimin hızla işletilmesini ve bu
konuların kazanıma dönüştürülmesini hedeﬂiyoruz. Memur-Sen olarak
kazanmaya, kazanım üretmeye devam edeceğiz.”

Azerbaycan’a Tam
Destek
Yalçın, Azerbaycan’da Sivil Toplumun Gelişmesine Yardım Derneği
tarafından başlatılan “İşgale Dur De”
kampany sına da konuşmasında yer
vererek Azerbaycan’a tam destek
verdiklerini açıkladı. Başlatılan imza
kampanyasına isgaledurde.com sitesine girerek, imza kampanyasına
katılmaları için tüm kamuoyuna da
Yalçın, çağrıda bulundu.

BAYINDIR MEMUR-SEN • Temmuz 2016

n
e
S
r
u
m
e
M
ı
s
a
m
ş
ulu

B
e
y
i
k
r
i
d
l
Tü
i
r
i
t
ş
e
l
k
e
ç
r
Ge

M

emur-Sen Genel Başkanı Ali
Yalçın, Konfederasyon Yöneticileri, sendika genel başkanları, yönetim kurulu üyeleri, şube ve
komisyon başkanları, il temsilcileriyle
Memur-Sen Türkiye Buluşması’nda
bir araya geldi.
Memur-Sen
Büyük
Türkiye
Buluşması’nda binlerce kişiye hitaben yaptığı konuşmasında MemurSen Genel Başkanı Ali Yalçın,
Ankara’da meydana gelen terör saldırısını kınadı, birlik ve beraberlik
çağrısı yaptı. Yalçın, “Küresel emperyalizmin Ortadoğu’nun sınırlarını de-

ğiştirme, bölgenin haritasını yeniden
çizme arayışına izin vermeyeceğiz.
Emperyalizmin bu arayışta birlikte
hareket ettiği terör örgütlerinin kanlı
tuzaklarına gelmeyeceğiz. Birliğimizi
hedef alan yeni Haçlı ittifakına karşı
dik duracağız, birlik olacağız, yüreklerimizi birleştireceğiz, ortak akıl ile
hareket edip kirli emellerini boşa çıkartacağız. Terörü yeneceğiz, küresel
baronların yüz yıllık planlarını alaşağı edeceğiz. Ülkemizin, milletimizin
Yeniden Büyük Türkiye şahlanışına
öncülük edeceğiz. Suriye üzerinden
ülkemize kurulan kumpası yerle bir
edeceğiz” dedi.

Öncü Medeniyet, Güçlü Sendika...

ÜLKEMİZİN,
MİLLETİMİZİN VE
MAZLUMLARIN
YANINDAYIZ
Yalçın sözlerini şu şekilde sürdürdü:
“Ey sıcak denizlere inmeye heveslenen Rusya, Ey Esedi korumak için debelenen Putin, sınırımızı ihlal ettiniz
uçağınızı kaybettin, sinirlerimizi ihlal
etmeye devam ederseniz içerdeki,
Suriye’deki tetikçi uşaklarını da kaybedeceksin. İsrail’in yakın koruması,
insanlığa duyarsızlık markası,
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küresel şebekenin en büyük halkası ABD, PYD’ye şemsiye olmaktan,
Esed’i gizlice korumaktan, petrol
kaynaklarını insanlardan değerli bulmaktan vazgeç. Ya tarafını adam gibi
seç sorumluluk al ya da Türkiye’nin
insani müdahalelerine karşı çıkma,
sessiz kal. Bizim ülkemiz, bizim devletimiz bölgesindeki gelişmelere
sessiz kalacak, Ortadoğu’nun parsellenmesine ses çıkarmayacak müstemleke bir ülke değil. Biz, Suriye konusunda, Rusya’nın sataşmalarında,
Amerikanın terör örgütlerine yönelen
kaypaklıklarında, içimizdeki işbirlikçi
ihanet çırpınışlarında ülkemizin, milletimizin yanında olacağız.”

MİLLETİ BİR
BİRİNDEN
AYIRAMAYACAKLAR
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Yalçın, “PKK ne
yaparsa yapsın,
KCK ne kadar
kıvranırsa
kıvransın bu topraklarda kardeşlik
devam edecek.
HDP hangi yola
başvurursa başvursun, tarihi bir,
inancı bir, hedefi
bir, kalpte taşıdığı emaneti bir milleti bir birinden ayıramayacak. Türkçülerin ötekileştirme
taktiğini, tek tipleştirme pratiğini
çöp sepetine yollamıştık. Kürtçülerin
öldürerek sindirme taktiğini, çukur
siyasetini kardeşlik diyerek, vatandaşlıkta eşitlik diyerek, tarihin çöp
sepetine yollayacağız” dedi.

Genç Memur-Sen, ülkenin ve ümmetin gençlerine, irfan ve hikmet durağı,
idrak ve şuur kazandırma ağı haline gelmeye devam ediyor. Kadınlar
Komisyonumuz, örgütlenme hızıyla,
soylu mücadeleye katkı hazzıyla gücümüze güç katıyor. Engelli Komisyonumuz, engelleri acziyet görenlere nazire yaparcasına engellilerin
meziyetlerini, maharetlerini, sendikal
örgütlenmeye dair cesaretlerini sergiliyor. Emekli Memur-Sen’imiz, sendikal kulvarın aksaçlıları, aksakallıları
olarak örgütlenmesini sürdürüyor.

YALÇIN’DAN
KOMİSYONLARA
TEŞEKKÜR

Güzel hizmetlerinden, hak, emek, özlük ve özgürlük mücadelesine derinlik kazandıran faaliyetlerinden dolayı
kutluyorum” dedi.

“Kamu görevlilerinin mali ve sosyal
haklarını, çalışma şartlarını iyileştirerek, yeni haklar elde ederek ilerliyoruz” diyen Yalçın, “Zemheri soğuğunda dikilen vefa çınarı Memur-Sen,
yeni dallarıyla hem hizmetlerini hem
de heybetini artırıyor. Bu çınarın
bağrından filizlenen gençlik hareketi
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Bu vesileyle, ulusal düzeyde ve
uluslararası
platformlarda
çok
güzel
faaliyetler
gerçekleştiren
Genç-Memur-Sen’imizi, Kadın, Engelli
Komisyonlarımızı,
Emekli
Memur-Sen’imizi tebrik ediyorum.

15 MAYIS’A
KADAR 1 MİLYONA
ULAŞACAĞIZ
Yalçın sözlerini şu şekilde sürdürdü:
“Bugün itibariyle, 900 binleri aşmış
durumdayız, 15 Mayısa kadar
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1 Milyona ulaşacağız. “1 Milyon üyeli
Memur-Sen” etiketini sendikal tarihin sayfalarına altın harﬂerle yazmak
için ter akıtan siz değerli liderlerimize yürekten teşekkür ediyorum.
Bizim için en büyük olmak; millete,
ümmete, insanlığa hizmette önde olmaktır. Memur-Sen için en büyük olmak, insana, emeğe, özgürlüğe dair
çabalarda öncü olmaktır. Medeniyet
değerlerini yerküreye yayma, insanlığa kazandırma yarışındayız. Bu yarış,
Yeniden Büyük Türkiye’yi kurma yarışıdır. İnsanlık ailesine barış, huzur, refah getirme yarışıdır. Ortadoğu’nun,
medeniyet havzamızın, Müslüman
coğrafyasının sorunlarını çözme, ümmetin yüzünü güldürme yarışındayız.
Kapitalist müstağnilerin, emperyalist
müstekbirlerin, adalet ve ahlak bilmez makyevelistlerin dünya üzerindeki haczini kaldırıncaya kadar koşumuz devam edecek. Yorulmayacağız,
yoldan çıkmayacağız, yönümüzü şaşırmayacağız ve başaracağız.”

DİRENEREK
BAŞLADIĞIMIZ
TOPLU SÖZLEŞMEYİ
KAZANARAK
BİTİRDİK

Toplu Sözleşme süreci hakkında ise
Yalçın, “Kazanımlar serimize, alt yapısı iyi hazırlanmış, stratejisi ortak
akılla kararlaştırılmış toplu sözleşme
görüşmelerinin ilk günü devam ettik.
213 tarihi kazanım ve “bugüne kadar
ki en iyi toplu sözleşme” başarısıyla masadan elimiz dolu dolu kalktık.
Süreci zaferle, rekorlarla tamamladık.
Toplumsal uzlaşı ve çalışma barışının
önünü açarak, 1 Kasım’da istikrarın
yakalanmasında önemli bir katkı sunduk. Direnerek başladığımız toplu
sözleşmeyi kazanarak bitirdik, şimdi
anlatarak, anlaşılmasını sağlayarak,
rakiplerin aldatmalarını bertaraf ederek devam ediyoruz. Toplu sözleşme
süreciyle, sendikal tarihe damgamızı
vurduk, çalışma hayatında yeni bir
milat oluşturduk. Hizmet kolu görüşmelerinin değerini arttırdık. Bürokrasinin toplu sözleşme hakkını
kavramasını, sendikaların önemini
anlamasını sağladık” değerlendirmesinde bulundu.

VESAYETÇİLERİ
RAHATSIZ ETMEYE
DEVAM EDECEĞİZ
3. Dönem Toplu sözleşmesiyle, Cuma
günleri öğle tatilinin Cuma namazı
vaktini de içine alacak şekilde dü-

Öncü Medeniyet, Güçlü Sendika...

zenlenmesini sağladıklarını hatırlatan
Yalçın, “Vicdani kazanımımızı hayata
geçiren Başbakanlık genelgesi yayınlandı. Bu kazanımı hazmedemeyen
acizler, gazeteci görünümlü tetikçiler,
laikliğin, Cumhuriyetin kazanımlarının altını oyduğumuzu, Cuma gününün tatil günü olması için hazırlık
yaptığımız yazdılar. Cevabımız net
oldu. “Milletimiz Cuma gününü bir
bayram havasında idrak edebilmeli,
bayram günü olarak değerlendirebilmeli” dedik. Hıristiyanların Pazar,
Yahudilerin Cumartesi gününü tatil
ilan etmesinden rahatsız olmayanlar
Müslümanların Cuma günü tatil yapma ihtimalinden korkuyor, rahatsız
oluyorlar. Sosyal denge sözleşmelerinde Muharrem ayı orucuyla ilgili
düzenleme yapanlar, Cuma Namazı konusundaki sıkıntıları giderecek
hükme itiraz ediyorlar.
Cuma Namazı hatta Cuma dediğimizde “laiklik elden gidiyor” feryadı
koparıyorlar. Erbakan Hocamızı yad
ederek “Hadi Ordan, Hadi Ordan”
diyorum. Türkiye’nin değişim ve dönüşümünden, milletin ve sistemin
öze dönüşünden rahatsız oluyorlar.
Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür
dilemiyoruz. Biz o rahatsızlığı, sendikacılığımızla aldığımız ödül olarak
görüyoruz. “Ya Cumartesi’yi ya Pazarı alın Cuma’yı tatil günü yapın”
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teklifimizle milletimizi mutlu etmeye,
vesayet beslemesi bu tayfayı rahatsız
etmeye devam edeceğiz” şeklinde
konuştu.

KAMU
GÖREVLİLERİNİN
İŞ GÜVENCESİNİN
SİGORTASI
MEMUR-SEN’DİR
İş güvencesinin, Memur-Sen’in kırmızıçizgisi olduğunu vurgulayan Yalçın,
sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Statü
hukukunun erozyona uğratılmasına
asla izin vermeyiz. Bunun için “Güçlü
Memur Güçlü Türkiye Çalıştayı” yaparak, 657 Sayılı Devlete Memurları
Kanunu’nda iş güvencesine dokundurtmadan yapılacak değişikliklerin
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yol haritasını belirledik. “Güçlü Memur Güçlü Türkiye” felsefesine inanmış Memur-Sen olarak, iş güvencesinin aşındırılmasına, esnetilmesine
karşıyız.”

MASADAN
KALKANA MİLLET
HESAP SORAR

4/C GARABETİNİ
BİTİRECEK İRADE
DE BİZİZ

Mevcut anayasanın toplumsal değerlerimize uymadığını, siyasal vizyonumuza ise dar geldiğini ifade eden
Yalçın, “Büyüyen Türkiye’nin, gelişen
Türkiye’nin, öze dönen Türkiye’nin ve
milletin ihtiyaçlarına cevap veremiyor. Artık, milletin mührünü ve imzasını taşıyan Yeni Anayasa için daha
fazla beklememeliyiz. Biz milleti de
devleti de bu ihanetten kurtarmada
öncü olacağız, olmak zorundayız.
Anayasada neler olsun, neler olmasın, hangi ilkeler, hangi değerler yer
alsın, bunları milletimizle tartışacağız. Milletimizin fikrini alacağız, milletimizin beklentilerini raporlarımıza,
çalışmalarımıza yansıtacağız. Yeni
anayasa masasını millet kurdu. Bu
masada mızıkçılık yapan, masadan
kalkan milletin soracağı hesaba hazır
olsun” dedi.

“4/B’liler, 4/C’liler başta olmak üzere herkesi kadrolu yapmaya kararlıyız” diyen Yalçın, “Bugüne kadar 350
bine yakın 4/B’linin kadrolu olmasını
sağladık. Şimdi sıra 4/C’li kardeşlerimizde. 4/C garabetini bitireceğiz,
mevcut 4/B ve 4/C’lileri de kadrolu
statüyü biz hediye edeceğiz” dedi.

YENİ ANAYASANIN
ÖZNESİ MİLLET,
NESNESİ DEVLET
OLSUN
Yeni Anayasa konusunda da değerlendirmelerde bulunan Yalçın, “Yeni
Anayasayı önemsiyoruz. Çünkü,
darbe anayasalarının darbesini en
çok yiyen kitleyiz. Yeni Anayasanın
öznesi millet, nesnesi devlet olsun
diyoruz. Çünkü, milleti kendine esir
eden kutsal devlet anlayışının, ceberrut devlet tavrının bizden ekmeğimizi, geleceğimizi, emeğimizi çaldığını
unutmuyoruz” diye konuştu.

Öncü Medeniyet, Güçlü Sendika...

Genel Başkan Ali Yalçın’ın konuşmasının ardından, Milli Eğitim Bakanlığı
Strateji Planlama Daire Başkanı Baki
Öztürk, “Teşkilat Eğitimi ve Motivasyon”, Erciyes Üniversitesi Öğretim
Üyesi Doç. Dr. Mustafa Bostancı ise
“Sosyal Medya’nın Etkin Kullanılması” konulu birer sunum gerçekleştirdi.
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Bayındır Memur-Sen

Başkanlar Kurulu Toplantısı Yapıldı

M

emur-Sen Büyük Türkiye Buluşması kapsamında düzenlediğimiz Bayındır MemurSen Başkanlar Kurulu’nda konuşan
Genel Başkanımız Soner Can Tufanoğlu, Türkiye’nin en büyük sivil toplum örgütünün teşkilatı olarak büyük
bir duyarlılık sergilendiğini, bundan
sonra da bu çizgide olunacağını ifade
etti.
Bayındır Memur-Sen Başkanlar Kurulu Toplantısına Genel Başkan Soner
Can Tufanoğlu, Genel Başkan Vekili
Ayhan Aldagül, Genel Başkan Yardımcıları Ömer Türk, Mustafa Büyük,

Gökhan Şimşek, Şube Başkanları ve
Bayındır Memur-Sen İl Temsilci Başkanları katılmıştır.

geliyoruz. Hizmet kolumuza bağlı ku-

Memur-Sen Büyük Türkiye Buluşması
yoğun ilgiyle gerçekleştirildi. Bayındır Memur-Sen olarak sorunlardan
nemalanan sendikacılık yerine çözüm
odaklı sendikacılığını önemsediklerini
ifade eden Tufanoğlu, “Yetki mücadelemiz sürecinde ortaya koyduğumuz
temel ilkemiz çözüm odaklılıktı” dedi.
Başkanlar Kurulu Toplantısında konuşan Genel Başkan Tufanoğlu, “ Teşkilat mensuplarımız ve üyelerimize
sürekli ve çeşitli zamanlarda bir araya

lerini yerinde dinliyor, çözüme ka-

Öncü Medeniyet, Güçlü Sendika...

rumlarda çalışanlarımızı işyerlerinde
ziyaret ederek sorunlarını ve talepvuşturmak için elimizden geleni yapıyoruz. Bayındır Memur-Sen olarak
20 Bin Üye ve 20 Şube hedeﬂerimize
emin adımlarla ilerliyoruz. Değerler
sistemi harmanlayacak ve medeniyet
felsefemiz üzerinde yükselen bir sendikacılık anlayışını kurumsallaştırarak
yolumuza devam ediyoruz” Şeklinde
konuştu.
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23. Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Yapıldı
Memur-Sen Büyük Türkiye buluşması kapsamında 23. Genişletilmiş
Başkanlar Kurulu Toplantısı Yapıldı.

M

emur-Sen 23. Genişletilmiş Başkanlar Kurulu
Toplantısı, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın,
Memur-Sen Yönetimi, Memur-Sen’e bağlı sendikaların genel başkanları ve Memur-Sen İl Temsilcileri’nin
katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda Türkiye ve dünya
gündemine dair birçok konuda istişareler gerçekleştirildi.
Başkanlar Kurulu’nda konuşan Memur-Sen Genel Başkanı
Ali Yalçın, Memur-Sen olarak 1 Milyon sayısına gün saydıklarını belirterek, “1 Milyon sayısı hedefinin altında yatan
temel gerçek, Türkiye’de sendikacılığı vesayetin ırgatlığına, darbecilerin uşaklığına endeksleyenlerin yanlış yolda
oluşlarının, aymazlıklarının ve açmazlıklarının bu ülkeye
neler kaybettirdiğinin farkında oluşumuzdur” dedi.
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Türkiye’nin 1 Milyon üyeli bir Memur-Sen’e ihtiyacı olduğunu vurgulayan Yalçın, bu yolculukta herkesi görev almaya davet etti. Sorumlulukların farkında olarak hareket
edilmesi gerektiğini ifade eden Yalçın, “Türkiye’nin korku
tünelinden çıkma sürecinde en büyük katkıyı sunan, en
dik duran kuruluş Memur-Sen’dir. Bundan sonraki süreçte
de bu duruşumuzu sürdüreceğiz. Bütün kamu görevlilerine kazandıran teşkilat, bütün kamu görevlilerini de kazanacaktır. Zirveden yeni ufuklara yürüme idealine yürek
koymaya devam edelim” şeklinde konuştu.
Toplantıda başkanlar tek tek söz alarak, fikirlerini beyan
etti. Toplantıda ele alınan konular üzerinden yol haritası
belirlendi.

Öncü Medeniyet, Güçlü Sendika...
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Genel Başkanımız Tufanoğlu,
TKGM Döner Sermaye İşletmesi
Müdürlüğü Çalışanlarıyla
Bir Araya Geldi
Hizmet Kolu Toplu Sözleşmesiyle birlikte Tapu ve Kadastro Çalışanlarımız
için elde ettiğimiz kazanımlar ise;

B

ayındır Memur-Sen Genel Başkanı Soner Can Tufanoğlu, Bayındır Memur-Sen Ankara 2
Nolu Şube Başkan Vekili Taner Düzgören, TKGM Döner Sermaye İşletmesi Müdürü Gürkan Özçelik Müdür
Yardımcısı Ömer Sinan Bayçelebi, İş
Yeri Temsilcileri ve üyelerimizle kahvaltılı toplantıda bir araya geldi.
Tufanoğlu: Bizim davamız hak ve
adalet. Emeğimizin hakkı için mücadele ediyoruz.
Bayındır Memur-Sen Ankara 2 Nolu
Şube Başkan Vekili Taner Düzgören’in
TKGM Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü çalışanları için organize ettiği kahvaltılı toplantıda konuşan ve 3.
Dönem Toplu Sözleşme kazanımlarının yanı sıra Memur-Sen’in sendikal
duruş ve faaliyetleri hakkında bilgi
veren Bayındır Memur-Sen Genel
Başkanı Soner Can Tufanoğlu, “Bizim
davamız hak ve adalet. Emeğimizin
hakkı için mücadele ediyoruz. İstikrar
istiyoruz” dedi.

“Ulaşılması Güç Bir
Rekora İmza Attık”
3. Dönem Toplu Sözleşme ile birlikte sosyal kazanımlar rekor seviyeye ulaştığını ifade eden Tufanoğlu,
“Genel toplu sözleşmeyle 43, hizmet kolları toplu sözleşmesiyle 170
olmak üzere toplam 213 kazanımla
tarihi bir rekora imza attık. Bayındır
Memur-Sen olarak bir önceki Toplu
Sözleşmeye oranla kazanımlarımızı 9
kat artırdık. Ulaşılması güç bir rekora
imza attık” şeklinde konuştu.

*Tapu Müdürlüğü çalışanlarımızın
fazla mesai sorununu çözüme kavuşturduk.
*Tapu çalışanlarımız için Medeni Kanunun 1007. Maddesine süre sınırlaması getirdik.
*Kadastro Çalışanlarımızın Kadastro
Tazminat Kazanımını devam ettirdik.
*Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde ücretleri döner sermaye bütçesinden karşılanmak üzere personel alımının önünü açtık ve süreci
başlattık.
*Fiili Hizmet Süresi Zammı İçin Gerekli Çalışmayı Başlattık.

“İş güvencesi
Memur-Sen ve
Kamu Görevlilerinin
Ortak Kırmızı
Çizgisidir”
İş güvencesi Memur-Sen ve kamu
görevlilerinin ortak kırmızı çizgisi olduğunu ifade eden Tufanoğlu, “Son
dönemde sık sık gündeme gelen 657
sayılı yasanın değiştirilmesi ile ilgili

Öncü Medeniyet, Güçlü Sendika...

Memur Sen’in görüşünü burada bir
kez daha belirtmek istiyorum. Seçim beyannamesinde yer verilmeyen,
işaret dahi edilmeyen 657 Sayılı Kanun değişikliği ve iş güvencesi odaklı tartışma zemini arayışını doğru
bulmuyoruz. Kamu görevlilerinin iş
güvencesinin olması bir riskler zinciri olarak gösterilmek isteniyor. İş
güvencesi olmadığında ortaya çıkacak tehlikeler ve açıklar konusunda
değerlendirme yapılmadığı çok net
anlaşılıyor. 657 Sayılı Kanun’da reformist anlayışla değişiklik yapılması
başlığının hemen altına iş güvencesi
alt başlığını koyma çabaları; kamu
personel sistemini, iş güvencesini ve
657 Sayılı Kanun’un içerdiği hükümleri ve genel konseptini incelemeyen,
irdelemeyenlerin konuya müdahil olduğunu gösteriyor. Memur-Sen olarak, güvencesiz istihdam noktasında
netiz ve buna kesinlikle karşıyız. İş
güvencesi Memur-Sen ve kamu görevlilerinin ortak kırmızı çizgisidir.
Memur-Sen olarak, güvenceli kamu
görevlisini, güçlü memur olarak görüyoruz. Güçlü memuru da güçlü
devlet olarak görüyoruz. Tam da bu
nedenle kamu da istihdamın artırılmasını savunuyor, kamu görevlisi
statüsünü aşındırmaya yönelik 657
Sayılı Kanun’da yapılacak değişiklikleri kabul etmiyoruz” dedi.
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Bayındır Memur-Sen Kadın Komisyonu Başkanı
Betül CİNEVİZ

Bayındır Memur-Sen

KADINLARI UNUTMADI
Bayındır Memur-Sen Kadın Komisyonu 8 Mart
Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle İller
Bankası A. Ş Sosyal Tesislerinde düzenlediği
kahvaltı programı yoğun bir katılıma sahne oldu.
Bayındır Memur-Sen Kadın Komisyonunun düzenlediği
8 Mart Dünya Kadınlar Günü Programına Bayındır MemurSen Genel Başkan Vekili Ayhan Aldagül, Genel Başkan
Yardımcısı Gökhan Şimşek, Ak Parti Ankara Milletvekili
Jülide Sarıeroğlu, Bayındır Memur-Sen Kadın
Komisyonu Başkanı Betül Cineviz ve Komisyon
üyleri, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Banu Aslan
Can, Hizmet Kolumuza Bağlı Kurumların
Yöneticileri, Ankara 3 Nolu Şube Başkanı
Zekeriya Çelik, 2 Nolu Şube Sekreteri
Taner Düzgören ve üyeler katıldı.
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Jülide Sarıeroğlu, “Kadın güçlü olursa
Türkiye güçlü olur” şeklinde konuştu.

Hayatın vazgeçilmezi ve hayatın devamının en önemli unsuru, huzur ve
mutluluğun kaynağı olduğunu ifade
eden Bayındır Memur-Sen Genel Başkan Vekili Ayhan Aldagül,“8 Mart Dünya Kadınlar Günü, Müminler için en
güzel örnek sevgili peygamberimizdir.
O, Hanımlara karşı daima sevgi, saygı,
hoşgörü ve anlayış göstermiş, bırakın
dövmeyi; hanımlara karşı hiçbir zaman
kaba davranmamış, hep güler yüzlü
olmuştur. Dolayısıyla peygamberimizin hanımlara karşı gösterdiği bu tavır,
hepimiz için örnek olmalıdır. Bu vesile
ile tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya
Kadınlar Gününü kutluyor, saygılarımı
sunuyorum” dedi.
Toplumda kadınların hak ettiği değeri
görmesi için herkese görevler düştüğünü belirten Aldagül, “Kadınlar aile
içine sıkıştırılarak toplumla buluşmaktan alı konmamalı, kuşatıcılığından
şefkat elinden toplum mahrum bırakılmamalıdır.Kadınları
yoksulluktan
kurtarmanın en etkili yolu, yeni iş olanakları oluşturmaktır. Aşırı yoksulluk
içinde yaşayan kadınlara özel bir özen
gösterilmelidir” şeklinde konuştu.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü programında konuşan Bayındır MemurSen Kadın Komisyonu Başkanı Betül
Cineviz,”Kadın annedir; kadın şefkattir; kadın özverinin simgesidir. İnsan
olabilmenin en temel unsurudur kadın.
Kadın İnsanlığın devamı için olmazsa
olmazdır. Çoğu zaman değil, her zaman her gözün nuru, hayatın can damarıdır” dedi.
Toplumda kadınların hak ettiği değeri
görmesi için herkese görevler düştüğünü belirten Cineviz, “Dünya’da ve
ülkemizde daha huzurlu yaşam özlemlerini ve isteklerini dile getiren, birlik
ve beraberliğimiz simgesi, doğumdan
ölüme kadar hayatın her anında varlıklarını hissettiğimiz, bizi biz yapan değerli kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun” dedi.
Genel Başkan Vekili Ayhan Aldagül’ün
konuşmasının ardından, Kişisel Gelişim
ve Sosyal İletişim Uzmanı, Yazar Fatih
Akbaba, “8 Mart Dünya Kadınlar Günü”,
konulu bir sunum gerçekleştirdi.
Program sonrası Genel Başkan Vekilimiz Ayhan Aldagül, Bayındır MemurSen Kadın Komisyonu Başkanı Betül
Cineviz,Ak Parti Ankara Milletvekili Jülide Sarıeroğlu’na tablo hediye etti.

Konuşmasına Son devrin İslam
mazlum mütefekkir Bediuzzaman
Said Nursi’nin sözleriyle devam

Çalışma ortamlarında kadınlara yönelik düzenlemelerin yeterli olmadığını
sözlerine ekleyen Aldagül, “Kadınların
gelir arttırıcı işlere erişimleri kolaylaştırılmalı, medeni ve politik haklarını tam
olarak kullanmalarına olanak sağlanmalıdır. Buna rağmen yeterli olmasa
daMemur-Sen ve Bayındır Memur-Sen
olarak, kadınlara yönelik birçok kazanıma imza attık” dedi.

eden Aldagül, 3 tane biri alt alta

Kadınların toplumsal hayattaki önemine değinen Ak Parti Ankara Milletvekili

dımcımız olsun.

koyup toplarsan 3 yapar, Ancak, 3
tane biri yan yana dizer kol kola takar aynı hedefe yönlendirirseniz 111
hükmündedir bu da örgütlü yapının
tılsımıdır. 1’lerle başlayıp 1 Milyon
111 bin 111’lere giden bu yolda sizleri aramızda görmek gücümüze güç
katacaktır diyor, ALLAH yar ve yar-
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AK Parti Ankara Milletvekili Jülide SARIEROĞLU

Toplumda
Kadınlara Hak
ettiği Değeri
Vermeliyiz

Bu kazanımlardan
bazıları;
Süt izninin günlük 1 buçuk saatten
3 saate çıkarılması,
Hamilelere nöbet muafiyeti getirilmesi,
Ücretsiz doğum izninin 12 aydan
24 aya çıkarılması,
Boşanan kamu görevlilerine tayin
hakkı,
Ücretsiz izin süresinin derece ve
kademe ilerlemesinde sayılması,
Doğum sonrası analık izninin bitiminden sonra birinci doğumda 2 ay,
İkinci doğumda 4 ay, sonraki doğumlarda ise 6 ay süreyle günlük
çalışma süresinin yarısı kadar çalışılması ve tam ücret verilmesi,
Çocuk ilkokula başlayana kadar
yarım zamanlı çalışılabilme hakkı,
Sağlık kurumlarında kreş açılması için genelge yayınlanması ve
başörtüsü yasağının kaldırılmasını
sağlayarak büyük bir mağduriyeti
önledik.
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E

meğin hak ettiği değeri bulması ve insanın inandığı değerlere uygun yaşamasını sağlanmak noktasında mücadele etmeyi varlığının amaç ve ilkesi gören sendika olarak, bütün kadınlarımızın gününü kutluyor, kendilerine sağlık,
huzur ve başarı diliyoruz.
Bayındır Memur-Sen Teşkilatı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
dolayısıyla hizmet kolumuza bağlı kurumlarda çalışan kadın
personelleri ziyaret etti.
8 Mart Dünya Kadınlar Gününde Kamuda çalışan kadın personellerimiz unutmadık.
Gerçekleşen ziyaretlerde Bayındır Memur-Sen teşkilatı, hizmet kolumuza bağlı kurumlarda çalışan personellerin 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 teşekkürlerini iletmiştir.
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Bayındır Memur-Sen’den

Ankara Kadın Komisyonu’ndan
Örnek Çalışma

B

ayındır
MemurSen Ankara Kadın
Komisyonu’nun organize ettiği Dünya Çevre
Günü kapsamında Ankara
Kalecik Yukarı Samanlık
Köyü İlköğretim Okulunu
Boyama etkinliğine Bayındır Memur-Sen Genel Başkanı
Soner Can Tufanoğlu, Genel Başkan Vekili Ayhan Aldagül,
Bayındır Memur-Sen Ankara 1 Nolu Şube Başkanı Yaşar
Durmuş,Bayındır Memur-Sen Ankara 2 Nolu Şube Sekreteri Taner Düzgören, Bayındır Memur-Sen Kadın Komisyonu Başkanı Betül Cineviz, Bayındır Memur-Sen Ankara
Kadın Komisyonu Başkanı Suna Bayar ve komisyon üyeleri katıldı.
Programda konuşan Bayındır
Başkanı
Soner
Can
Tufanoğlu,”Kadınlar
hayatın vazgeçilmezi, hayatın devamının en önemli
unsuru, evimizin huzurumuzun, mutluluğumuzun
kaynağı. Bizi biz yapan Ce-

Memur-Sen

Genel

nabı Hak’kın kendisinden sonra doğum olayıyla bir insanı
yarattığı duygusunu bahşetmiş olduğu özellikli bir varlık
ve kişilik. Sivil toplum, toplumumuzun geleceği açısından,
devletin bakamadığı açıları gören, uzanamadığı noktalara
ulaşmaya çalışan ve geleceğe daha sağlıklı yürümemizi
sağlayan çok önemli unsurlardır” dedi.
Sivil toplum kuruluşları
ve hayatta kadınların yeri
önemlidir diyen Tufanoğlu,
Siz hanım kardeşlerimizin
o dava içerisinde olması
ve bunu adeta nasıl bir kumun içine su ve benzerini
döktükten sonra çimentoyu koymadığınızda beton elde
edilemiyorsa aynı şekilde de her şeyde kadınların varlığı
olmadan bir şeyin olması mümkün değildir. Onun için ben
sizleri öncelikle Dünya Çevre Günü münasebetiyle sivil
toplum yapılanması içerisinde kendiniz ve ülkenizin geleceğine bir katkı sunmak için bugün burada gerçekleştirdiğiniz okul boyama etkinliğini organize eden Bayındır
Memur-Sen Ankara Kadın Komisyonu Başkanı Suna Bayar
ve komisyon üyelerini ayrı ayrı kutluyorum. Bundan sonraki çalışmalarınızda birlik ve beraberlik içerisinde başarılar diliyorum.” şeklinde konuştu.
Program, Genel Başkan Soner Can Tufanoğlu’nun “Dünya Çevre Günü’’ anısına Ankara Kalecik Yukarı Samanlık
İlköğretim Okulu öğrencilerine çeşitli hediyeler takdim
etmesi ve toplu fotoğraf çektirmesiyle son buldu.

Öncü Medeniyet, Güçlü Sendika...
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Bayındır Memur-Sen’den

Kızılay’a Kan Bağışı

B

ayındır Memur-Sen Ankara
Kadın Komisyonunun organize ettiği kan bağışı kampanyası Ankara Çevre ve Şehircilik İl
Müdürlüğü’nde gerçekleştirildi.
Bayındır Memur sen Genel Başkan Vekili Ayhan Aldagül, Bayındır
Memur-Sen Ankara Kadın Komisyonu Başkanı Suna Bayar, komisyon
üyeleri ve hizmet kolumuza bağlı kurumlarda çalışan üyelerimiz kan bağışında bulundu.
Kan Bağışı kampanyasında konuşan
Bayındır Memur-Sen Genel Başkan
Vekili Ayhan Aldagül, “Kızılay Kan
Bağışında bulunmak için bugün buradayız. Bu kan bağışı kampanyasının
ne kadar anlamlı olduğunu hepimiz

28

biliyoruz. Bu süreçte ülkemizin birlik
beraberlik içerisinde olması gerektiğinin bilincindeyiz. Kızılay`ın bu gibi
faaliyetlerini her zaman Bayındır Memur sen olarak destekliyoruz. Mesai
saati bitimine kadar Ankara Çevre ve
Şehircilik İl Müdürlüğü’nde çalışan
tüm üyelerimizi kan bağışı yapması
için bekliyor” dedi.
Aldagül, “Gelin kan verin siz de bir
hayat kurtarın. Vereceğimiz kan ile
insanların hayatlarını kurtarabiliriz.
Kan vermek, bir hayır işidir. İnsanlığa
faydalı olan hayırlı bir hizmettir. Sağlıklı insanlarımız kan vererek sağlıklarını koruyabilirler. Bir insana hayat
vermek, tüm insanlığa hayat vermeye
benzer. Tüm vatandaşlarımızı kampanyaya destek olmaya, kan ver-
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meye davet ediyorum. Kampanya’yı
düzenleyen Bayındır Memur-Sen Ankara Kadın Kolları Komisyonu Başkanı Suna Bayar ve komisyon üyelerine
teşekkür ediyorum. Hepinize, sağlıklı
ve mutlu bir gelecek dilerim.” şeklinde konuştu.
Kan bağışı kampanyasında konuşan
Ankara Bayındır Memur-Sen Kadın
Komisyonu Başkanı Suna Bayar, “Bugün de Kızılay Kan kampanyasına
destek vermek amacıyla, Bayındır
Memur-Sen olarak hizmet kolumuzdaki kamu kurumlarını harekete geçiriyoruz. Gönüllülük esasıyla kanlarımız bağışlayacağız. Kan bağışında
bulunan tüm üyelerimize teşekkür
ediyorum” dedi.
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Kızılay Ankara Kan Bağışı Merkez Müdürü Dr. İbrahim
Günay, Türk Kızılayı’nın, ülkenin ihityacı olan kan ve kan
ürünlerini düzenli, gönüllü, bilinçli kan bağışçılarından
karşılaması ve kan bağışı bilincinin toplumda yaygınlaştırması için yapmış olduğu çalışmalara vermiş olduğu
destek ve göstermiş olduğu duyarlılık için, Bayındır Memur sen Ankara 2 Nolu Şube Sekreteri Taner Düzgören’e
teşekkür belgesi verdi.
Bayındır Memur sen Ankara 2 Nolu Şube Sekreteri Taner
Düzgören, “Kan bağışının ne kadar anlamlı olduğunu çok
iyi biliyoruz. Verdiğimiz kan bir gün bir yerde, birisine hayat verecektir. Verdiğimiz kan hayat kurtarmaktadır. Bu
bizi mutlu ediyor. Kan bağışında bulunan tüm üyelerimize
teşekkür ediyorum” dedi.

Öncü Medeniyet, Güçlü Sendika...
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Bayındır Memur-Sen’den

Savaş Mağduru Çocuklara
“Şefkatin Eli’ Etkinliği”

B

ayındır Memur Sen Ankara Kadın Kolları Komisyonu tarafından savaş mağduru çocuklar
için Sıdıka Kınacı İlköğretim Okulunda “Memurun Sesi, Şefkatin Eli” temalı “Bir günlüğüne benimle çocuk
olur musun?” sloganıyla barış ve sevgi şenliği düzenlendi.
Bayındır Memur-Sen Ankara Kadın
Kolları Komisyonunun organize ettiği
Savaş Mağduru Çocuklara ‘Benimle
Bir Günlüğüne Çocuk Olur Musunuz?’
etkinliğine Bayındır Memur-Sen Genel Başkanı Soner Can Tufanoğlu,
Genel Başkan Yardımcısı Gökhan
Şimşek, AK Parti 25. Dönem Ankara
Milletvekili ve Genel Merkez Ar-Ge
Başkan Yardımcısı Mahmut Sami Mallı, Cumhurbaşkanlığı Personel Daire
Başkanı Ahmet Minder, Tapu ve Kadastro Genel Müdür Yardımcısı Ömer
Sinan Bayçelebi, Bayındır MemurSen Kadın Komisyonu Başkanı Betül
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Cineviz ve komisyon üyeleri, teşkilat mensuplarımız
ve hizmet kolumuza bağlı kurumların
yöneticileri katıldı.
Yolu
kardeşlik,
yönü eşitlik, sonu
birlik ve beraberlik
olan bir gelecek
için hep birlikte
mücadele ettiklerini ifade eden Genel Başkan Soner
Can Tufanoğlu,”Bizler, dayanışma,
paylaşma, yardımlaşma kültürünün
insanlarıyız. Hemhal olmayı bilen,
diğergâmlığı yüklenen bir medeniyetin mensuplarıyız. Bu anlayışla
nerede sıkıntı ve mağduriyet varsa,
nerede mahzun ve mazlum varsa
Memur-Sen ve Bayındır Memur-Sen
oradadır” dedi.

Öncü Medeniyet, Güçlü Sendika...

Türkiye’nin ilk günden itibaren, din,
dil ve ırk ayrımı yapmadan 2,7 milyon Suriyeliye kapısını ve gönlünü
açarak insanlık tarihinde yeni utanç
tablolarının yaşanmasını engellediğini söyleyen Tufanoğlu, Türkiye, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi
Başkanlığı (AFAD) Koordinasyonunda Suriyeli misafirlerimiz için 10 ilde
26 barında merkezi kurdu. 280 bin
Suriyeli misafirimiz, tüm fiziksel, sos-
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yardımı, ihtiyaç sahibi bin kişi ile iftar
ve 100 Filistinli çocuğa bayramlık giyim yardımı gerçekleştirdik. MemurSen olarak Tel Abyad’dan Türkiye’ye
sığınanlara yönelik bir TIR’lık gıda
yardımı, Kosova’nın güneyinde bulunan Mamuşa’da 200 kişilik bir iftar
programı ve Budist zulmü altındaki Arakanlı mazlumlara 20 bin TL’lik
gıda yardımı yaptık” ifadelerini kullandı.
Memur-Sen olduğu müddetçe de her
zaman mazlumun yanında olacak ve
bu yardımları yapmaya devam edeceğini belirten Tufanoğlu,”Bayındır
Memur-Sen Ankara Kadın Komisyonu Başkanı Suna Bayar ve komisyon üyelerine bugün böyle anlamlı
bir organizasyon düzenledikleri için
canı gönülden teşekkürler ediyorum”
dedi.

yal ve psikolojik ihtiyaçlarının karşılandığı bu barınma merkezlerinde
yeni hayatlarına devam ediyor” şeklinde konuştu. Memur-Sen sadece
bir sendika değil aynı zamanda bir
yardım örgütü özelliği taşıdığına değinen Tufanoğlu, “Memur-Sen’in her
daim mazlumun yanında yer almıştır.
AFAD’ında bildirdiği üzere yaklaşan

kış mevsimi nedeniyle battaniye temini ve yatak problemlerini çözmek
için Şanlıurfa’da 7 bin battaniye ve 3
bin sünger yatak götürdük.
Memur-Sen, paylaşma ve kardeşlik
ayında “Mazlumlar İçin İnfak Vakti”
sloganıyla yardım kampanyası kapsamında Filistinlilere 1000 koli gıda
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“Memurun Sesi, Şefkatin Eli” etkinliğinde konuşan Bayındır Memur-Sen
Ankara Kadın Kolları Komisyonu Başkanı Suna Bayar, ”Çocukların en çokta sevgiye ihtiyacı var. Hangi ülkeden
olursa olsun bizim için önemli olan
insanların karşılıklı olarak sevgi alışverişi içerisinde olması bütün yaraları sevginin saracağına inanıyorum”
dedi. Şenlikte çocuklar için şişme
oyun parkurları, yarışmaların yanı sıra
mısır, pamuk şeker, Osmanlı macunu,
limonata, dondurma ve soğuk sandviç ikram edildi.
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Sorunların Zamana Yayılmaması İçin
Çalışmalar Hızlanacak
hizmet koluna ilişkin Bayındır MemurSen’in taleplerini Bakan Süleyman Soylu ve KPDK Heyetine iletti.

K

amu Personel Danışma Kurulu
2016 Yılı ilk Toplantısı’nı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Süleyman Soylu Başkanlığında gerçekleştirdi.
Genel Başkanımız Soner Can Tufanoğlu ile Genel Başkan Vekili Ayhan
Aldagül’ün katılımıyla yapılan KPDK’ya
Kamu Görevlileri Sendikaları Heyet
Başkanı ve Memur-Sen Genel Başkanı
Ali Yalçın, Memur-Sen’e üye 11 hizmet
kolunda yetkili sendikaların genel başkanları, genel müdürler, bürokratlar ve
diğer konfederasyon temsilcileri katıldı.
Genel Başkanımız Soner Can Tufanoğlu, Bayındır,Çevre, İnşaat , Yol, Afad,
Tapu ve Kadastro çalışanları adına,
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Toplantıda konuşan Memur-Sen Genel
Başkanı Ali Yalçın, masaya 29 madde
de Memur-Sen’in tekliﬂerini sundu. Taşeronların kadroya alınmasının sevindirici bir gelişme olduğunu vurgulayan
Yalçın, “Bu konuda bazı çekincelerimiz
var. İstihdam ediliş biçimleri ile ilgili
biz 4A ve 4/D statüsünde değerlendirilmesinden yana tarafız. 4/B ve 4/C
aradan çıksın istiyoruz. Burada yeni bir
statüden bahsediliyor. Ancak çalışanların memnun olduğu bir şeyden bizim
mutlu olmamamız söz konusu olamaz.
Çekincelerimizi de bir kenarda tutuyoruz. Bu kapsamdan önce 4/C’nin neticeye bağlanması gerekirdi. Çünkü 64.
Hükümet Eylem Planı’ndan önce 3. Dönem Toplu sözleşme hükümleri var. 4/C
konusu öncelenmeliydi ama bu konuda
halen bir cümlenin kurulmamış olması
bizi son derece üzmüştür. Bu konuda
mutlaka somut adım bekliyoruz” diye
konuştu.
Yalçın, “Toplu Sözleşme hükümlerinin
uygulanmaması halinde alanlarda, 4/C
için yürüyüş yapmak gibi bir seçeneğin
gündemimize gelmesini istemiyoruz.
Böyle bir gündem oluştuğu takdirde
imzamızın gereği olarak, alana çıkmak
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noktasında üzerimize düşeni yaparız”
şeklinde konuştu.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu ise, masanın başat konusu olan 4/C, kamuda çalışan ve memur
işi yapan işçilerle ilgili konuları Maliye
Bakanı ile görüştüğünü, her yönüyle
detaylı bir şekilde üzerinde çalışacağını vurgulayarak, “Devlet Personel
Başkanlığı’nda kamu kurumları birlikte
pazartesiden itibaren bir çalışma yürütülecek. Bu konuda sorumluk Bakan
Yardımcısı Orhan Yeğin de olacak. Diğer aksayan yönlerle birlikte yeni gelişen konumlar dâhil olmak üzere Devlet
Personel Başkanlığı’nda bir masa oluşturulacak. Tüm konular burada formel
bir toplantı yerine kapsamlı toplantılarla ele alınacak. Ve beklentiler karşılana-
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caktır” dedi. Memur-Sen Genel Başkanı
Ali Yalçın, KPDK Toplantısında MemurSen’in tekliﬂerini şu şekilde sıraladı:
3. Dönem Toplu Sözleşmelerinin kamu
görevlilerinin geneline yönelik mali ve
sosyal haklar başlıklı ikinci kısmı ile
hizmet kollarına yönelik mali ve sosyal haklar başlıklı üçüncü kısmında yer
alan bazı hükümlerinde çalışmaların
yapılması yanında bazı maddelerinde
de çalışmaların belirlenen bir tarihe
kadar sonlandırılarak kamu görevlilerin lehine hüküm olarak mali ve sosyal
haklarına yansıtılması imza altına alınmıştır.
Bugüne kadar KPDK gündemine getirilerek üzerinde değerlendirme yapılan
konularla beraber gelişen yeni durumların olması, ekonomik parametrelerdeki değişimler, görünür hale gelen
sorunlar ve çelişkiler üzerinden toplu
sözleşmelerde yer almamakla birlikte
kurum idari kurulları ya da ikili görüşmeler aracığıyla Bakanlığınız dâhil ilgili kurumlara yazılı ya da sözlü olarak
iletilen taleplerimiz de bulunmaktadır.
Karşılanması halinde kamu personel
sisteminin işleyişline katkı sağlayacak
taleplerimiz ile kazanıma dönüşmesi halinde hizmetin kalitesini ve kamu
görevlilerinin motivasyonunu artıracak
tekliﬂerimize aşağıda yer verilmiş olup
bu masada sorumluluk alınması halinde sonuç çizgisine daha kısa sürede
ulaşabileceğimizi öngörmekteyiz.
Bu hafta başında Bakanlar Kurulu toplantısında Sayın Başbakanın taşeron
işçileri asıl iş yardımcı iş ayrımı olmaksızın kamuya alınacağına ilişkin verdiği
müjdeyi önemsiyoruz.
Türkiye’de çalışma hayatının gayri insani tarafını oluşturan taşeron işçiliğine son veriliyor olması çok önemli bir
gelişme. Seçim beyannamesinde bir
sözün yerine getirilmesi olan bu doğru
tavrın, Toplu Sözleşmedeki imza boyutuyla da hayata geçmesi gerektiğini bir
kez daha vurguluyoruz. Bu çerçevede;

Bazı İşçilerin Kamu Görevlisi
ve Geçici Personelin
Sözleşmeli Personel
Statüsüne Geçirilmesi
720 bin özel sektör işçisini (taşeron işçiler ) kamuda istihdam etmeye karar
veren irade 23 bin 4/C’li personeli ve
sayısı 5 bini bulmayan memur işi yapan
işçileri kadroya geçirme konusunda
daha net bir yaklaşım ortaya koyabilir,
koymalıdır. Çünkü bu hem ağızdan çıkan söz hem de kalemden çıkan imzaya dönüşmüştür. Bu toplu sözleşmeye
tabi olma görevidir. Bu nokta da biz 10
günlük süre içerisinde 4/C statüsünü
sona erdirecek ve mağduriyetleri bitirecek düzenlemenin yürürlüğe girmesini istiyoruz. Bu kapsamda hali hazırda
kamu hizmetini yürüten ve bu yöneüyle kamu personeli kapsamında buunan
vekil ebe/hemşire, vekil imam, fahri kuran kursu öğreticileriyle ve ders ücreti
karşılığı görev yapanlar, Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanlığında ek ders ücretiyle görev yapan meslek elemanları,
kamu dışı aile sağlığı çalışanları, farklı
bakanlıklarda görev yapan usta öğreticiler ve benzeri durumda olanların
da kadroya alınmasını da kapsayacak
şekilde düzenlemenin bir an önce yapılması gerekmektedir. Alanlarda 4/C
için yürüyüş yapmak gibi bir seçeneğin
gündemimize gelmemesini istiyoruz,
böyle bir gündem geldiği takdirde alana çıkmak noktasında gereğini yaparız.

Ek Ödeme Kaynaklı
Sorunların Giderilmesi
1 Ocak 2016 tarihinde yürürlüğe giren Toplu Sözleşme hükmüne göre
4/C’li personel ek ödeme almaktadır. Ancak bu ek ödemeden diğer ek
ödemelerden farklı olarak gelir vergisi kesilmektedir. Yapılan ödemenin
ek ödeme olması durumunda gelir
vergisi kesilmemesi gerekmektedir.
Diğer taraftan Mahkeme kararıyla
hak edilen ek ödemelerin ödenmesi
hukuk devleti ilkesinin gereğidir. Bu
itibarla Mahkeme kararlarının uygulanarak bugüne kadar oluşan mağ-
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duriyetlerin acilen giderilmesi gerekmektedir.

Toplu Sözleşme
Kapsamındaki Çalışmaların
Tamamlanması
a- İşçilikte geçen sürelerin memuriyette değerlendirilmesi konusunda
çalışmaların bir an önce sonuçlandırılması gerekmektedir.
b- Kamu görevlilerinin ulaşabilecekleri en üst kadro ve derecelere
ulaşabilmelerinin sağlanması noktasında bir kanun değişikliğine gerek
olmadan 657 sayılı Kanun’un verdiği
cevazla toplu sözleşme hükmünün
gereğinin ivedi olarak yerine getirilmesini bekliyor, kamu görevlilerinin
yükselebilecekleri derece itibariyle
sınırlama öngören hüküm, uygulama
ve yönetsel iş ve işlemlerin yürürlükten kaldırılmasını istiyoruz.
c-Refakat izninin kullanılmasına yönelik sorunların giderilmesi için yapılan çalışmaların sonlandırılmasını
istiyoruz

Özel Hizmet Tazminatı ve
Yan Ödemeler
Yan ödeme kararnamesinin yeniden düzenlenmesi, eşit işe eşit ücret
mantığı kapsamında Şube Müdürleri
ve Şeﬂerin özel hizmet tazminatlarının Adalet Bakanlığı’nda çalışan aynı
unvandaki personel ile eşitlenmesini
istiyoruz,

İlave Özel Hizmet Tazminatı
ile Ek Ödeme Artışından
Yararlananların Kapsamının
Genişletilmesi
a) Toplu sözleşmenin 35’inci maddesinde düzenlenen devlet memurlarına ödenecek zam ve tazminatlara
ilişkin karara ekli II sayılı cetvelin “e”
teknik hizmetler bölümünün 6’ncı
sırasında ek özel hizmet tazminatı
ödenmesi öngörülen yerlerde fiilen
çalışanlara ödenecek tazminat kıs-
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mına, düzenlenecek torba yasada
geçecek şekilde; Teknik Müdür Yardımcısı, Teknik Şef, Teknik Uzman,
Uzman Tekniker, Eksper, Çay Eksperi,
Kimyager, Biyolog vb. teknik ve sağlık hizmetleri sınıfında çalışan personelin de eklenmesini istiyoruz.
b) Toplu sözleşme hükmünde yer
alan koruma güvenlik personelinin
yararlandığı ek ödeme artışında koruma güvenlik şefi, amiri, amir yardımcısı ve grup amir ve şeﬂeri ile
bunların yardımcılarının da yararlandırılmasını istiyoruz.

Emekli İkramiyesine İlişkin
Mağduriyetin Giderilmesi
Kamu kurum ve kuruluşlarında işçi
statüsünde veya sözleşmeli personel
(SSK’lı) olarak çalışırken aynı unvanlarla memur kadrolarıyla ilişkilendirilen (çeşitli karar, yasal düzenleme
veya sınavla aynı kurum ya da farklı
kurumlara memur olarak atanan)
personele, kıdem tazminatı almaksızın görev yaptığı süreye ilişkin emekli
ikramiyesi ödenmesi konusundaki sıkıntıların giderilmesini, konuya ilişkin
Maliye Bakanlığı görüşünün SGK’nın
ödeme yapacağı şekilde değiştirilmesini istiyoruz.

Fiili Hizmet Zammından
(Yıpranma Tazminatından)
Yararlanan Kamu
Görevlilerinin Kapsamının
Genişletilmesi
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Fiili hizmet zammı (yıpranma tazminatı) kapsamından yer alacak kamu
görevlilerinin belirlemesi ve bunlara
ilişkin sürelerin tespiti amacıyla Toplu Sözleşmede hüküm altına alınan
fiili hizmet zammına ilişkin Sosyal
Güvenlik Kurumu Başkanlığı bünyesinde oluşturulan komisyon çalışmalarının bir an önce sonuçlandırılarak
sağlık çalışanları, belediyelerde görev yapan itfaiye personeli ile zabıta
personeli vb. kadro ve unvanlar başta
olmak üzere yürütülecek çalışmalar
kapsamında kamu görevlilerinin fiili
hizmet zammı konusundaki beklentilerini karşılayacak öneri ve tekliﬂerimiz doğrultusunda düzenlemenin bir
an önce hayata geçirilmesinin bekliyoruz.

Lisans Tamamlama
Düzenleme ve Uygulmasının
Hayata Geçirilmesi
Kamu görevlilerinin öğrenimlerine
uygun alanlarda lisans tamamlayabilmeleri hususunda gerekli yasal
düzenlemenin yapıalrak uygulamaya
dönük sistemin hayata geçirilmesini
istiyoruz.

Rotasyon Uygulamalarından
Vazgeçilmesi
Çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında (Orman Genel Müdürlüğü, Diyanet
İşleri Başkanlığı vb.) son dönemde
yaygınlaşan rotasyon düzenleme ve
uygulamaları kamu görevlilerini gereksiz şekilde huzursuzluğa sürükleme
sonucunu doğurmakta kamu hizmeti
açısından da bir fayda üretmemektedir.
Toplu sözleşmedeki hüküm de dikkate
alınarak rotasyon uygulması kapsamının minimize edilmesi hususunda çalışmaların tamamlanması ve bahsi geçen
personelin rotasyon uygulaması kapsamından çıkarılmasını istiyoruz.

Tapu ve Kadastro Genel
Müdürlüğü Bünyesinde
Mülkiyet Uzmanlığı Kadrosu
İhdas Edilmesi

Öncü Medeniyet, Güçlü Sendika...

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
bünyesinde mülkiyet uzmanlığı kadrosu ihdas edilmesi, kuruluş kanununda gerekli düzenleme yapılarak
kadrolara öncelikle kurum içerisinden
atama yapılması için yılı içerisinde sınav yapılması gerekmektedir.

Kadroya Geçirilen
Sözleşmeli Personele
Yönelik 5 Yıllık Kurumlar
arası Nakil Yasağının
Kaldırılması
657 sayılı kanunun geçici 41 inci maddesinde yer verilen kurumlar arası
nakil yasağının ilgili kamu kurum ve
kuruluşlar açısından kamu hizmetinin
sunumu yönüyle bir sıkıntı oluşturmayacağı dikkate alınarak, 5 yıllık nakil yasağının bütün kamu görevlileri
için kaldırılması yönünde düzenleme
yapılmasını istiyoruz

Kadın Kamu Görevlilerine
Yönelik Düzenlemeler
ve Kadın İstihdamının
Artırılması
Kamu kurum ve kuruluşlarına ait işyerlerinde, bünyelerinde görev yapan kamu görevlilerinin zorunlu
eğitim çağına girmemiş çocuklarına
yönelik kreş hizmeti sunulması, kreş
hizmeti sunul(a)mayan işyerlerinde
görev yapan kamu görevlilerine, kreş
hizmetinden faydalanacak her çocuk
için kreş ücreti ödenmesini istiyoruz
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GENEL BAÃKANIMIZ TUFANOÂLU,
Tapu ve Kadastro Genel MüdürlüÇü
2015 YÅlÅ Faaliyetlerinin DeÇerlendirilmesi ve 2016 YÅlÅ
Hedeflerinin Müzakeresi ÇalÅÄtayÅnda konuÄtu.

T

apu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 2015 Yılı Faaliyetlerinin
Değerlendirilmesi ve 2016 Yılı
Hedeﬂerinin Müzakeresi Çalıştayı
Antalya’da yapıldı.
Çalıştayda konuşan Bayındır MemurSen Genel Başkanı Soner Can Tufanoğlu, “Bu sene kuruluşunun 169.
Yılını kutladığımız büyük Tapu ve Kadastro ailesinin bir parçası olmaktan,
burada sizlerin arasında bulunmaktan büyük mutluluk duyduğumu öncelikle belirtmek isterim. Yıllar önce

Kurucu Genel Başkanımız Merhum
M. Akif İnan abimizin öncülüğünde
bir avuç gönül insanının bu topraklara ekmiş olduğu tohumlar bugün
ulu bir çınar haline gelmiş, MemurSen 1.000.000 yaklaşan üyesiyle
Türkiye’nin en büyük emek hareketine dönüşmüştür. Buradan bir kez
daha sizlerin huzurunda başta Kurucu Genel Başkanımız Mehmet Akif
İnan abimize, geçtiğimiz dönem yönetim Kurulu’nda birlikte çalıştığım
Tapu Müdür Yardımcısı Zekeriya Ceyhan kardeşime ve bu uğurda hayatını
kaybeden adlarını hatırlayamadığım
tüm dava neferlerimize Allah’tan rahmet diliyorum” dedi.
“Memur-Sen ve Bayındır Memur-Senin hedefi, “önce insan” anlayışından hareketle insan onurunu ayağa
kaldırmaktır”
Memur-Sen ve Bayındır Memur-Senin hedefi, “önce insan” anlayışından
hareketle insan onurunu ayağa kaldırmak olduğunu belirten Tufanoğlu,
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“Sendikamızın kuruluşundan bugüne kadar üstlendiği misyon doğrultusunda verdiği soylu mücadele ve
elde ettiği kazanımlar, sendikal anlayışımızı ortaya koymaktadır. MemurSen camiası olarak, sendikamızın ve
konfederasyonumuzun büyümesiyle
yetinen pragmatik sendikacılık değil, çözüme paydaş sorumlu sendikacılığı benimsediğimizi, ücret
sendikacılığı yerine değerler sendikacılığı ve hizmet sendikacılığı yaptığımızı göreceksiniz.“Yeniden Büyük
Türkiye’nin” inşası sürecinde sorumluluk almayı milli bir görev olarak
gören Türkiye’nin en büyük konfederasyonu Memur-Sen olarak çalışanlarımıza daha fazla refah, ülkemize
daha fazla huzur, milletimize daha
derin bir kardeşlik için çalışmaktayız.
Dünya mazlumlarına daha çok destek için çıktığımız kutlu yolculuk ve
soylu mücadelede;
Hedefimiz barış ve kardeşliğin hakim
olduğu birlik ve dirlik içinde olan “Ye-
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niden Büyük Türkiye’dir.” Yeniden
Büyük Türkiye’nin inşasında üzerimize düşeni yaptık, yapmaya da
devam edeceğiz. Memur-Sen olarak
Darbe dönemlerinin yasakçı zihniyetine, vesayetçi anlayışına, kanunları
kullanarak koyduğu yasaklara, boyun eğmedik ve ortak akıl mitingleri
düzenleyerek mücadelemizi verdik.
Yine aynı darbeci zihniyetin koyduğu
yasalarla değil daha büyük ve daha
güzel bir Türkiye’de yaşayabilmek
için sivil anayasanın bir an önce yapılması gerektiğine inandık ve çalışmalarımızı yaptık. Kadına şiddetin
ve zulmün en ağır vakalarını yaşadığımız bugünlerde “Özgürlük için on
milyon imza” kampanyasıyla kamudaki başörtü yasağının kaldırılmasına
öncülük ettik. Başörtüsü zulmüne 12
milyon 300 bin imzayla dur dedik.
Yine insanları ötekileştiren, değersiz
kılan, etnik kimliğinden dolayı dışlayan zihniyetlerin yanında değil, karşısında durduk” şeklinde konuştu
“Dünya üzerinde yaşanan bütün zulümlere karşı dik durduk, durmaya
da devam edeceğiz”
Dünya üzerinde yaşanan bütün zulümlere karşı dik durduk, durmaya
da devam edeceklerini ifade eden
Tufanoğlu, Ülkemizde yaşanan felaketlerde milletimizin yanında yer
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demokrasiye vurulan darbeye ve özgürlük diyenleri katleden darbecilere
karşı Mısır halkının yanında yer aldık.
Filistin’e ve Gazze’ye olan muhabbetimizi, terör devletlerine yönelik
lanetimizi her fırsatta dile getirdik.
Ülkemizde ve İslam coğrafyasında
yaşanan olaylar bizlere çok daha büyük sorumluluklar ve görevler yüklemektedir. İşte bu yüzden Memur-Sen
ve Bayındır Memur-Sen nerede olursa olsun mazluma destek, zalime korku olmaya devam edeceğini belirtti.

alarak acılarına ortak olduk. Bayırbucak Türkmenlerine ve Terör Mağduru
vatandaşlarımıza 81 İlden Merhamet
Tırları gönderdik. Sadece ülkemizle
kalmayıp medeniyet havzasındaki
bütün insanların, bütün mazlumların gür sesi olmaya çalıştık. Dünya
üzerinde yaşanan bütün zulümlere
karşı dik durduk, durmaya da devam edeceğiz. Suriye’de, Irak’ta kan
akarken, Filistin’de gözyaşı dinmezken, Somali’de, Mali’de, Etiyopya’da
açlık yürekleri burkarken sessiz kalamazdık, seyirci olamazdık, olmadık
da. Arakan’da, Doğu Türkistan’da ve
Suriye’de zalim yönetimlerin zulmüne maruz kalanlara el uzattık. Mısır’da
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Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
2015 Yılı Faaliyetlerinin Değerlendirilmesi ve 2016 Yılı Hedeﬂerinin Müzakeresi Çalıştayında konuşan Bayındır
Memur-Sen Genel Başkanı Soner Can
Tufanoğlu, 3. Dönem Toplu Sözleşme
Kazanımlarından bahsetti.
-Bayındır Memur-Sen olarak geçtiğimiz yıl gerçekleştirdiğimiz 5. Olağan
Genel Kurul ile birlikte yeni anlayış,
yeni vizyon ve yeni stratejimizi devreye soktuk.
-Resmi sayımlar sonucunda diğer
sendikaların toplam üye sayısını geçerek 15.000 bin üyeyle zirveye oturduk, liderliğimizi sürdürdük.
-Toplu sözleşme masasına, 11 Hizmet
Kolunda yetki alarak oturma hakkı
elde ettik.
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-Kamu görevlilerine Cuma Namazı
izni verilmesi için çalışmayı başlattık.
-3. Dönem Toplu Sözleşme ile birlikte sosyal kazanımlar rekor seviyeye
ulaştı. Genel toplu sözleşmeyle 43,
hizmet kolları toplu sözleşmesiyle
170 olmak üzere toplam 213 kazanımla tarihi bir rekora imza attık.
Bayındır Memur-Sen olarak bir önceki Toplu Sözleşmeye oranla kazanımlarımızı 9 kat artırdık. Ulaşılması güç
bir rekora imza attık.

-Toplu Sözleşme öncesi hizmet kolumuza bağlı her kurum için, üyelerini
teşkilatımızdan seçtiğimiz Toplu Sözleşme komisyonları kurduk.
-Akademik çalıştaylarla 3. Dönem
Toplu Sözleşme taleplerimizin alt
verilerini oluşturduk. Akademik çalışmalarla oluşturulan verileri komisyonlardan çıkan raporlarla birleştirerek yoğurduk, olgunlaştırdık.
-Ortaya çıkan talepleri Bayındır
Memur-Sen Yönetimi, Başkanlar Kurulu, Genişletilmiş Başkanlar Kurulu
gibi istişare mekanizmalarından geçirerek tekliﬂer paketine dönüştürdük ve Devlet Personel Başkanlığı’na
sunduk.
-Bu süreçte Başbakanla yaptığımız
görüşme tekliﬂerimizin devletin zirvesinde masaya yatırılmasına, tartışılmasına, bürokrasinin işi daha ciddi
ele almasına zemin hazırladı. Sonrası
hepinizin malumu ilk turda üç kazanım.
- Ve sabahlara kadar devam eden
turlar. Alınteri, emek, müzakereler.
Peş peşe gelen kazanımlar.
-Kamu görevlilerinin zaferiyle sonuçlanan 3. Dönem Toplu sözleşmesiyle
birlikte kamu görevlilerimiz 2016 yılı
için 6+5, 2017 yılı için 3+4 kümülatif ise iki yıllık yüzde 19.2 zam alarak
son 12 yılın oransal anlamda en iyi kazanımını elde etmiş oldu.

Memur-Sen
ve Bayındır
Memur-Senin
hedefi, “önce
insan” anlayışından
hareketle insan
onurunu ayağa
kaldırmaktır
-3. Dönem Toplu Sözleşme ile birlikte ilk defa Emeklilerimiz mütakabat
metnine girmiş oldu.
Emekli kamu görevlilerinin maaşlarına oransal zammın yanında 100 TL
ilave artış sağladık.
-Çalışanların emekli ikramiyelerine
bir kalemde 3765 TL artış sağladık.
- 4/C statüsündeki kamu görevlilerinin maaşlarına 159 TL ek ödemeyle
birlikte 14.3 ile 17.3 arasında zam aldık.
-4/C’li personelin ve üniversiteli işçilerin kadroya geçişinde kapıyı araladık.
-İlave bir derece verilmesi beklentisini kazanıma dönüştürdük.
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Hizmet Kolu Toplu Sözleşmesiyle birlikte Tapu ve Kadastro Çalışanlarımız
için elde ettiğimiz kazanımlar ise;
*Tapu Müdürlüğü çalışanlarımızın
fazla mesai sorununu çözüme kavuşturduk.
*Tapu çalışanlarımız için Medeni Kanunun 1007. Maddesine süre sınırlaması getirdik.
*Kadastro Çalışanlarımızın Kadastro
Tazminat Kazanımını devam ettirdik.
*Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde ücretleri döner sermaye bütçesinden karşılanmak üzere personel
alımının önünü açtık ve süreci başlattık.
*Fiili Hizmet Süresi Zammı İçin Gerekli Çalışmayı Başlattık.
Bayındır Memur-Sen’in hizmet kolumuza bağlı toplam 10 kurum bulunduğunu ve bu kurumların içerisinde
sendikamızın kanayan yarası olarak
Tapu Müdürlüklerini gördüğünü vurgulayan Genel Başkanımız Tufanoğlu
şöyle devam etti:
“Tapu Müdürlüklerimizi yılda ortalama 20 milyon vatandaşımız ziyaret
etmektedir. Bununla beraber Tapu
Müdürlüklerimizde yılda 8 milyona
yakın işlem yapılarak ülke bütçesine
yaklaşık olarak yılda 9 katrilyon lira
para aktarılmaktadır. Ayrıca Tapu
Müdürlüklerinde yapılan anketlerde
vatandaş memnuniyetinin % 97’lere
ulaştığı tespit edilmiştir. Buna karşılık
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çalışanlarımızın karşılaştıkları riskleri,
aldıkları ücreti ve iş yoğunluğunu kıyaslayacak olursak ortada büyük bir
adaletsizliğin olduğu görülmektedir.
Tapu bir ülkenin namusudur anlayışıyla mesai mefhumu olmaksızın
emek veren Tapu ve Kadastro çalışanlarımız için önümüzdeki dönemde mücadele edeceğimiz” dedi.
Taleplerin başında;
*Çalışanlarımıza döner sermaye bütçesinden pay verilmesi,
*Mülkiyet Uzmanlığı kadrolarının tahsisi gelmektedir.
Tapu ve Kadastro Çalışanlarımızın
hak ettikleri mali ve sosyal hakları
alan kadar mücadelemiz her platformda devam edecektir.
“İş güvencesi Memur-Sen ve kamu
görevlilerinin ortak kırmızı çizgisidir”
İş güvencesi Memur-Sen ve kamu
görevlilerinin ortak kırmızı çizgisi olduğunu ifade eden Tufanoğlu, “Son
dönemde sık sık gündeme gelen 657
sayılı yasanın değiştirilmesi ile ilgili
Memur Sen’in görüşünü burada bir
kez daha belirtmek istiyorum. Seçim beyannamesinde yer verilmeyen,
işaret dahi edilmeyen 657 Sayılı Kanun değişikliği ve iş güvencesi odaklı tartışma zemini arayışını doğru
bulmuyoruz. Kamu görevlilerinin iş
güvencesinin olması bir riskler zinciri olarak gösterilmek isteniyor. İş
güvencesi olmadığında ortaya çıkacak tehlikeler ve açıklar konusunda
değerlendirme yapılmadığı çok net
anlaşılıyor. 657 Sayılı Kanun’da reformist anlayışla değişiklik yapılması
başlığının hemen altına iş güvencesi
alt başlığını koyma çabaları; kamu
personel sistemini, iş güvencesini ve
657 Sayılı Kanun’un içerdiği hükümleri ve genel konseptini incelemeyen,
irdelemeyenlerin konuya müdahil olduğunu gösteriyor. Memur-Sen olarak, güvencesiz istihdam noktasında
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netiz ve buna kesinlikle karşıyız. İş
güvencesi Memur-Sen ve kamu görevlilerinin ortak kırmızı çizgisidir.
Memur-Sen olarak, güvenceli kamu
görevlisini, güçlü memur olarak görüyoruz. Güçlü memuru da güçlü
devlet olarak görüyoruz. Tam da bu
nedenle kamu da istihdamın artırılmasını savunuyor, kamu görevlisi
statüsünü aşındırmaya yönelik 657
Sayılı Kanun’da yapılacak değişiklikleri kabul etmiyoruz” dedi.
“Memur-Sen akademik sendikacılık
anlayışını benimsemiştir”
Memur-Sen akademik sendikacılık
anlayışını benimsediğini hatırlatan
Tufanoğlu, “Sendikacılık anlayışımızın sorumlu sendikacılık ve hizmet
sendikacılığı olduğunu belirtmiştim,
aynı zamanda Memur-Sen akademik
sendikacılık anlayışını benimsemiştir. Bu anlayışla sendikamız, 2011 yılında aldığı Avrupa Birliği Projesiyle
ülkemizde yeterlilik belgesi verebilen
sayılı kurumlar arasına girmiştir. Sendikamız bünyesinde faaliyet gösteren
Mesleki Yeterlilik Belgesi Vermeye
yetkili MESYET İktisadi İşletmemiz,
Harita Kadastro, Yapı Teknik Ressamlığı ve Restorasyon alanlarında birçok
sektör çalışanımızı yeterlik belgesiyle buluşturmuştur. MESYET İktisadi
İşletmemiz ülkemize ve sektöre kat-
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kıda bulunmak için Harita Kadastro
(seviye 4 - 5) alanında 130 belgeyi
ücretsiz olarak vermiş, önümüzdeki
1 yıl içerisinde 400 belgeyi de ücretsiz olarak vermeyi hedeﬂemektedir”
diye konuştu.
Tufanoğlu konuşmasını,Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’müzün 2015
Yılı Faaliyetlerinin değerlendirilmesi
ve 2016 Yılı Hedeﬂerinin Müzakere
Çalıştayının ülkemize ve milletimize
şimdiden hayırlara vesile olmasını
diliyor, bu duygu ve düşüncelerle sizleri; sendikam Bayındır Memur-Sen
adına saygı ve sevgiyle selamlıyorum” sözleriyle noktaladı.

Mesai mefhumu
olmaksızın emek
veren Tapu
ve Kadastro
çalışanlarımızın
haklarını her
platformda
savunarak
geliştirmeye ve
yeni kazanımlar
elde etmeye devam
edeceğimiz
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Memur-Sen’in

157’nci YardÅm TIR’Å Yola ÇÅktÅ
Terör mağdurlarına ve Bayırbucak Türkmenlerine yönelik başlatılan yardım kampanyası
kapsamında Memur-Sen’e ait yardım TIR’larının sayısı, son yardımlar da eklenince
toplamda 157 oldu.

M

emur-Sen, Hak-İş, İHH ve
Kızılay’ın başlattığı “Merhamet TIR’ları Yola Çıkacak,
Hendekleri Aşacak, Bayırbucak’a
Ulaşacak” kampanyası kapsamında yardımlar hız kesmeden sürüyor.
Memur-Sen’in “81 ilden 100 TIR yardım” hedefiyle gerçekleştirdiği yardımlarda TIR’larının sayısı toplamda
157’ye yükseldi.
Memur-Sen’in kısa sürede bu sayıyı
yakalamasını sevindirici bir gelişme
olarak nitelendiren Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, “Teşkilatımıza
teşekkür ediyorum. Memur-Sen olarak iyilik hareketi olduğumuzu bir kez
daha ispatlamış olduk” dedi.

BİZ, İYİLİK
HAREKETİZ
Memur-Sen’in nerede bir mazlum
varsa dil, din, renk, ırk ayrımı gözetmeksizin merhamet elini uzatan
bir teşkilat olduğunu belirten Yalçın,

“Terör örgütünün zulmünden bıkan
kardeşlerimiz, Sur’da, Nusaybin’de,
Cizre’de, Silopi’de evlerinden ayrılmak zorunda kaldı. Kardeşlerimiz
darda ve zorda. Memur-Sen ailesi
olarak buna kayıtsız kalamazdık. Biz
de onlardan öğrendiğimizi yapmaya,
onlardan gördüğümüz gibi sıkıntılarını gidermeye ve acılarını paylaşmaya
gayret ediyoruz. Nerede bir mazlum
varsa yanındayız, nerde bir zalim varsa karşındayız” dedi.

ÖZGÜR BİR
SURİYE İÇİN
DİRENECEĞİZ
Bugüne kadar katil Esed rejimin yaptığı zulümlere Rusya saldırılarının da
eklendiğini Bayırbucak’ın kuşatma altına alındığını vurgulayan Yalçın, şunları kaydetti: “Bayırbucak’a karadan,
havadan ve denizden ağır saldırılar
yapılmaktadır. Katil Esed ile birlikte
Rusya, kardeşlerimizi hedef almakta-

Öncü Medeniyet, Güçlü Sendika...

dır. Bu duruma sessiz kalmak vicdansızlık, sorumsuzluktur. Biz olayların
başladığı günden bu yana ayaktayız.
Beş yıldır yardımlarımızla bölgedeyiz. Beş yıldır tepkimizle alanlardayız. Oturmayacağız. Kardeşlerimiz
özgürlüğüne kavuşana kadar, onların
haklı taleplerini haykıracağız, özgür
bir Suriye için direneceğiz.”
Yalçın, 157 TIR yardım sayısına ulaşmanın son derece önemli olduğunu
vurgulayarak, “Her ilden en az 1, büyük şehirlerden 1’den fazla olmak şartıyla hedefimiz en az 100 TIR yardım
yapmaktı. Son yardımların da eklenmesiyle birlikte 157 sayısını yakalamış bulunuyoruz. Geldiğimiz nokta
oldukça sevindirici. İyi bilinmelidir ki
nerede sıkıntı, mağduriyet, mahzun
ve mazlum varsa Memur-Sen oradadır” dedi. Yalçın, kampanyaya destek
veren başta Memur-Sen teşkilatı olmak üzere, hayırseverlere, iş adamlarına ve paydaş kuruluşlara teşekkür
etti.
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ÇadÅrkent’te

Ensar-Muhacir BuluÄmasÅ

M

emur-Sen Genel Başkan Ali
Yalçın ve beraberindeki heyet Mardin’de temaslarda
bulundu. Mardin temasları kapsamında Mardin-Midyat Çadırkent’te
Suriye ve Iraklı misafirlerle bir araya
gelen Genel Başkan Yalçın, sorunlarını dinledi, acılarını paylaştı. Yalçın,
bir süre gençlerle sohbet etti, masa
tenisi ve satranç oynadı, çocuklara
hediyeler dağıttı.
Çadırkent’te Midyat Kaymakamı
Oğuzhan Bingöl, Cumhuriyet savcısı
İbrahim Bozkurt, Müftü Mehmet Şafi
Bilik, Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Esen, EğitimBir- Sen Genel Başkan Yardımcısı Ra-
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çın, “Bu konuda öncü olan herkese
yürekten teşekkür ederiz. Türkiye
buradan dünyaya insanlık dersi vermektedir. Türkiye dünyaya merhamet
diplomasisi öğretmektedir” şeklinde
konuştu.

EMANETE SAHİP
ÇIKMALIYIZ
Yalçın, “Kardeşlerimiz bize emanettir. Emanete sahip çıkmak hepimizin
görevidir. Kış gelmiştir. Şartlar zorlaşmıştır. Acilen seferberlik başlatıp,
kardeşlerimizin yanında durmalıyız.
Onların yaralarını sarmak için elimizden gelenin fazlasını yapmalıyız.
Büyük Memur-Sen olarak biz dün
olduğu gibi bugün de sorumluluk almaya devam ediyoruz. Biz hem emek
hareketi hem de merhamet hareketiyiz» dedi.

mazan Çakırcı, Memur-Sen Mardin İl
Temsilcisi Mustafa Aydın, çok sayıda
Memur-Sen il temsilcisi ve sendikaların şube başkanlarıyla birlikte Genel
Başkan Ali Yalçın Çadırkent’te basın
toplantısı düzenledi.

ÖĞRENCİLERE
KIRTASİYE
YARDIMI

YALÇIN: TÜRKİYE
DÜNYA’YA
İNSANLIK DERSİ
VERİYOR

Memur-Sen heyeti, Çadırkent ziyaretinin ardından Suriye’li öğrencilerin
eğitim gördüğü Midyat Kocatepe İlk
Okulu’nda incelemelerde bulundu.

Basın Toplantısında Ali Yalçın, “Burada yaşayan Ensar-Muhacir kardeşliğidir. Kardeşlik hukukunun yansımasıdır. Batı üç maymunu oynarken,
Türkiye mazlumlara sahip çıkmıştır.
Batı zulme ortak olurken Türkiye kardeşlerini açıkta bırakmamıştır” dedi.

Öğretmenlerle mini bir toplantı gerçekleştiren heyet, öğrencilere kırtasiye malzemesi dağıttı.
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın
ve kendisine eşlik eden heyet Vali
Ömer Faruk Koçak’ı da ziyaret etti.
Heyet, Mardin- Suriye Yardımlaşma
Platformu merkezine de giderek incelemelerde bulundu, yardım faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

TÜRKİYE
MERHAMET
DİPLOMASİSİ
ÖĞRETİYOR

Memur-Sen heyeti Mardin’de Mehmet Akif İnan Kız Anadolu İmam
Hatip Lisesinde de öğretmenlerle bir
süre sohbet etti.

“Bu topraklarda yaklaşık olarak 2,5
milyon Suriyeli kardeşimiz, bizim
misafirimiz olarak ağırlanmakta, ihtiyaçları karşılanmaktadır” diyen Yal-
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Merhamet TIR’larÅ
Yola ÇÅkÅyor

M

emur-Sen, Hak-İş, İHH ve
Kızılay Hendek terörü yüzünden mağdur olanlara
ve Bayırbucak Türkmenlerine yardım kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında «Merhamet TIR’ları
yola çıkacak, Hendekleri aşacak,
Bayırbucak’a ulaşacak” sloganıyla 81
ilden yardım konvoyları yola çıkacak.
Kampanyaya, Memur-Sen ve Hakİş’in 100 Bin TL’lik nakit yardım ile
start verilirken yola çıkacak TIR sayısında beklentinin en az 100 TIR olduğu belirtildi. Basın toplantısı düzenleyen Memur-Sen, Hak-İş, İHH ve Türk
Kızılayı kampanya hakkında detaylı
bilgilendirme yaptı. Yalçın toplantıda, “Anadolu’muzun, kardeşlik coğrafyamızın beş yapraklı merhamet
yoncası misali Memur-Sen, Hak-İş,
İHH ve Kızılay olarak insani değerlerin ve insanlık erdeminin garantörlüğünün hakkını vermenin gayretiyle,
mazlumlara, mahzunlara, mağdurlara umut olma hedefiyle”Merhamet
TIR’ları Yola Çıkacak, Hendekleri Aşacak, Bayırbucak’a Ulaşacak” yardım
kampanyamız içinBismillah diyoruz.
Bu kampanyamızla, hem hendek terörü mağduru Kürt kardeşlerimize,
hem de Katil Esed ve Zalim Putin
imalatı devlet terörünün son mağduru Türkmen kardeşlerimize birlikte el
uzatacağız” dedi.
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Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın,
basın toplantısında, “Vahşet, zulüm,
terör ve şiddet, insanlıktan nasipsiz
beşer eliyle üretilen yıkıcı, can yakıcı
ve yok edici zehirdir. Adalet ve merhamet ise, beşer çizgisini aşmış ve kemali insana ulaşmış insanların ve bu
insanların bir araya gelerek oluşturduğu teşkilatların, platformların teröre, şiddete, zulüm ve vahşete karşı en
etkili panzehirdir. Vahşetin, zulmün,
terörün, şiddetin insanlar ve insanlık
üzerinde açtığı yaralara merhamet
merhemi sürme noktasında insanlığın garantörü olmayı önemsiyoruz.
Benzer şekilde doğal afetlerde de
yardım telaşı ve mağdurlara el uzatma heyecanıyla hareket ettik, ediyoruz. Bu anlayışla Memur-Sen olarak,
her birini medeniyet paydaşı olarak
gördüğümüz, insanlık ve merhamet
hareketi noktasında davadaşımız kabul ettiğimiz Hak-İş’le, İHH ile sayısız
yardım kampanyası gerçekleştirdik.
Ülkemizin yüz akı kurumlarından Kızılay ile birlikte mazlum ve mağdurların destek ve yardım beklentilerini
karşılayan birçok çalışma yürüttük.
Van depreminde, deprem bölgesine ilk giden ve yardım elini uzatan
konfederasyon olduk. Samsun’da
yaşanan sel felaketindeki selzedeleri mübarek Ramazan ayında yalnız
bırakmadık. Arakan’lı Müslümanların
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dertlerine ortak olduk. “Kış geldi,
Suriye İçin Bir Ekmek, Bir Battaniye”
kampanyasına destek verdik. Suriyeli
kardeşlerimiz için, Memur-Sen Kadın
Komisyonumuz, “Bir Mama, Bir Bez;
Sadece Bir SMS” kampanyası başlattı. Kazakistanlı çocuklara Elif Ba
kitabı gönderdik. 2011 yılındaki tüm
iftar programlarımızı iptal ederek,
“İnsanlık ölmedi, yardımlar Afrika’ya”
kampanyasıyla Afrika’da açlıktan ve
susuzluktan ölen çocukların yardımına koştuk. Filipinlerde gerçekleşen
tayfun felaketinin yaralarını sarmak
için “Filipinler İçin İnsanlık Vakti”
adıyla yardım kampanyası başlattık.
Suriye için başlatılan “Sana ihtiyacım
var” kampanyasına tam destek verdik. Somalili yetimlere sahip çıktık.
Soma, Bosna ve Orta Afrika için eş
güdümlü yardım kampanyası başlattık. “Telafer’e El Uzat” sloganı ile
kardeşlerimizin yardımına koştuk.
“Yetimler, ana babası ölünce değil,
onlara bu ümmet sahip çıkmadığı zaman yetim kalır.” düsturu ve “Yetim
gülerse dünya güler” anlayışıyla “Her
Sınıfın Bir Yetim Kardeşi Var” projesine paydaş olduk, ümmetin yetimlerine kucak açtık. Habeşistan’da su kuyuları açtırdık. Kurban yardımlarımızı
Kosava’nın Prizren ve Mamuşa bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık. Ayn el-Arap(Kobani)’den gelerek
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ülkemize misafir olan kardeşlerimize
7 bin battaniye, üç bin yatak ulaştırdık, gıda yardımları yaptık” şeklinde
konuştu.

HENDEK
MAĞDURLARININ
YANINDAYIZ
Yalçın sözlerini şu şekilde sürdürdü:
“Cizre, Sur, Nusaybin ve Silopi başta olmak üzere Doğu ve Güneydoğu
bölgesindeki bazı il ve ilçelerimizde,
dün dağa çıkarak terör estirenler bugün hendek kazarak terör iklimi oluşturmanın peşinde koşuyor. Hendek
kazıyorlar, ölüm çukurlarıyla göçe
zorluyorlar. Açtığı asit kuyularıyla
ölüm kusan derin devlet uzantılarından nöbeti devralan terör örgütü,
açtığı hendeklerle zulüm kusuyor,
vahşet üretiyor. Darbelerle vesayeti
zirveye taşıyanlardan nöbeti devralanlar, hendeklerle Kürtler üzerinde
vesayet oluşturmanın hesaplarını
yapıyor. Dün, dağları mesken tutmalarını, terörü yöntem olarak kullanmalarını “Kürtlerin hakları ve Kürt

halkı için” yalanıyla gerekçelendirenler, bugün yalanlarına inanmayan,
yöntemlerine tepki veren Kürt kardeşlerimizi hedef alıyorlar. Vesayet
hendekleri, gerçek hedeﬂerini bir
kez daha ortaya çıkardı. Terör örgütü
ve uzantıları, hiçbir zaman Kürtlerin
haklarını kazanmayı düşünmemişti.
Terör örgütü, kendisine destek vermeyen, boyun eğmeyen, ideolojisine
itibar etmeyen Kürtleri haklamayı,
yok etmeyi, bölgeden uzaklaştırmayı
planlamıştı, şimdilerde hendek stratejisiyle hedefine ulaşmak istiyor. Evlatlarını örgüte teslim etmeyen, oylarını örgütle ilişkili partiye vermeyen,
ideoloji bağlamında örgütün esaretine girmeyen Kürtlerden arınmış, arındırılmış bir coğrafi alan hayal ediyor.
Kürt çocuklarının, Kürt gençlerinin
geleceğini kazanmasını değil hendek
kazmasını, Kürt kadınlarının güçlenmesini değil göç etmesini, Kürtlerin
vatandaş hakları noktasında eşitliğini
değil terör ve örgüt karşısında boyun
eğmesini isteyenlere meydanı bırakmayacağız. Göçe zorlanan, yuvalarını, evlerini toprağını, tarlasını, bağını
terk etme baskısı yapılan kardeşlerimize, annelerimize, çocuklarımıza
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sahip çıkacağız. Eğitime ara vermek
zorunda kalanların eğitimine, ekmeğinden mahrum edilenlerin ekmeğine, emek tezgâhından koparılanların
emeğine biz, hepimiz, milletimiz garantör olacak.”

HENDEKLERİ
KARDEŞLİK
ÇİMENTOMUZ İLE
KAPATACAĞIZ
Yola çıkacak olan Merhamet Tırlarının, sadece hendeklerin ürettiği
mağduriyeti
sonlandırmayacağını
ifade eden Ali Yalçın, “Hendekleri
beraberlik kumu ve birlik çimentosu
ile kardığımız bin yıllık kardeşlik çimentosu ile kapatacak iradenin de
oluşmasını sağlayacak. Kapanacak
o hendeklerin üstüne de, Çözüm
Süreci’nin nihai hedefi olan eşit vatandaşlık noktasına ulaşmamızı sağlayacak işaret levhalarını millet olarak
hep birlikte dikeceğiz. Terör örgütü
ve yandaşları açtıkları hendeklerle,
milletin, ülkemizin ve insanlığın ku-
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yusunu kazma hesaplarını yapanların
ekmeğine yağ sürmek istiyor. Somalilere, Sudanlılara can suyu olacak su
kuyuları açan milletimiz ve bizler ise,
o ekmeği kursakta bırakmaya kararlıyız” diye konuştu.

EN AZ 100 TIR
YOLA ÇIKACAK
Bayırbucak hakkında ise Yalçın,
“Hendek terörünün devreye sokulmasıyla neredeyse eş zamanlı olarak,
Suriye’deki çatışma alanının kapsamına Bayırbucak, Türkmendağı’nın
da aralarında bulunduğu yoğunlukla
Türkmen kardeşlerimizin yaşadığı
bölgeler de dâhil edildi. Cani Esed’in
karadan misket bombalarıyla ölüm
kustuğu Bayırbucak’a, vahşi Putin
yönetimindeki Rusya’da doğrudan
sivilleri hedef alan saldırılara başladı.
Zulüm bombaları yüklenen Rus uçaklarının cinnet sortileriyle hedef aldığı
Bayırbucaklı Türkmen kardeşlerimizi
yalnız bırakmadık, bırakmayacağız.
Yardım TIR’larımızla, Türkmendağına, Bayırbucak’a merhamet sortileri
yapacağız, yardım çıkarması, kardeş-
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lik ve dayanışma taarruzu gerçekleştireceğiz. Türkmen Dağını Esed’in
zulmüne, Putin’in vahşetine terk etmeyeceğiz. Türkmen kardeşlerimize
yönelik yardımlarımızın kapsamını
bu kampanyamızla daha da genişletiyoruz. “Merhamet Tırları Yola Çıkacak, Hendekleri Aşacak Bayırbucaka
Ulaşacak” kampanyamız yorulmadan
sürdürdüğümüz insan ve insanlık
odaklı maratonumuzun yeni etabıdır.
Kampanyamızı 100 Bin TL’lik yardım
çeki ile bugün başlatıyoruz. Hedefimiz 81 ilden, yiyecek ve giyecek
malzemeleriyle merhamet tırlarını
doldurmak ve bunun sayısını en kısa
sürede 100’e ulaştırmaktır. Büyükşehirlerimizden daha yüksek düzeyde
katkı ve destek bekliyoruz. Kampanyamız hem ayni hem de nakdi yardım
olarak gerçekleşecek. Bu noktada
özellikle, yakın zamanda daha da
ağırlaşacak kış mevsimi şartlarını ve
özellikle de yardım bekleyen çocuklarımızın durumu gözetilerek kışlık
giyecek konusunda yüksek hassasiyet bekliyoruz. Bu noktada eski ve
yeni ayırımı yapmadan bütün vatandaşlarımızdan özelikle de teşkilatımızın öncülerinden azami gayret bekli-
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yoruz. Giyecek yardımlarının dağıtımı
konusunda başta İstanbul ve Ankara
olmak üzere giyecek yardımı çadırları oluşturmak için de özel bir çalışma
yapacağız” dedi.

DERDE DÜŞENİN
YANINDAYIZ
Yalçın sözlerini şu şekilde sürdürdü:
“Çağın erdemliler hareketi olmanın
sorumluluğu yanında insanlığın merhamet hareketi olmanın gayretiyle
toplumsal vicdanın seslendiricisi,
milletimizin vicdani hassasiyetinin
temsilcisi olarak bütün dünyayı merhamet duruşumuzun, mağdura el
uzatma anlayışımızın coğrafyası kabul ettik. Mazlumun diline, dinine, ırk
ve mezhebine, kimliğine ve meşrebine bakmadık. Biz, derde düşenin yakınında, darda kalanın yanında olduk.
Zulüm hendeklerine düşürülmek istenenlerin, vahşet çukurlarında canına kast edilenlerin yardımına koştuk.
Şiddet ve terör mimarlarının, taşeronlarının hedef aldığı insanların aman
çağrısına, yardım çağrısına cevap
vermekten, onlara destek olmaktan,
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insanlık için insanlığın irfan merkezi
olmaktan yorulmadık, yorulmayacağız. Bu duygu ve düşüncelerle; işçi
sendikacılığında insani yardım faaliyetlerinin zirvesi olan HAK-İŞ, insani
yardım faaliyetlerinde sadece ülkemizin değil medeniyet perspektifimizin küresel markası olan İHH ve insan
merkezli devlet anlayışının ve insanlık değerlerine yönelik kaliteli ve etkili kamu hizmetinin patentini almayı
her çalışmasıyla hak eden Kızılay ile
birlikte başlattığımız ve yürüteceğimiz “Merhamet TIR’ları Yola Çıkacak, Hendekleri Aşacak Bayırbucak’a
Ulaşacak” yardım kampanyamızda
milletimizin büyük desteğine mazhar
olacağına inanıyor, yardımların bereketle artması konusunda Yüce Allah
hepimizin yar ve yardımcısı olmasını
niyaz ediyorum.”

baskılarından yılan vatandaşlar evleri
terk etmek durumunda kaldı. Diğer
tarafta Esed ve Rusya zulmü altında
olan Bayırbucak Türkmenleri işgali ve
zulmü yaşıyor. Bu kampanya ile hem
doğu illerimize hem de Bayırbucak’a
yardımlarımızı yapacağız. Baskılara
Güneydoğu’da dayanamayıp evlerini
terk etmek zorunda kalanlara hem
de Suriye Türkmenleri ile de bir dayanışma içinde bu kampanyayı başlatıyoruz. Kampanyayı bütün illerdeki
Memur-Sen ve Hak-İş temsilcileriyle
birlikte bu kampanyaya dahil olmaya
davet ediyoruz” dedi.

ARSLAN:
DAYANIŞMA
İÇİNDE BU
KAMPANYAYI
BAŞLATIYORUZ

DEDE:
MAZLUMLARIN
YANINDAYIZ

Kampanyanın tanıtıldığı basın toplantısında konuşan HAK-İŞ Genel
Başkanı Mahmut Arslan, “Şırnak,
Mardin ve ilçelerde terör örgütünün

Sembolik olarak biz Hak-İş ve MemurSen olarak 100 Bin TL’lik ilk katkıyı sağladıklarını ifade eden Arslan,
“Şimdi sendikalarımızın üyelerimizin
ve kamuoyunun kampanyaya destek
vermesini istiyoruz” diye konuştu.

İHH Genel Başkan Vekili Yavuz Dede,
vakıf olarak yollarının Arakan’dan
Mısır’a, Filistin’den Doğu Türkistan’a,
Suriye’ye; Kafkasya’dan Balkanlar’a,
Afrika’dan Ortadoğu’ya mazlum ve
mağdur bütün coğrafyaya uğradıklarını belirten Dede, “Bu yolculuğumuzda sıkıntıya düşmüş, felakete
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uğramış, zulüm görmüş, aç ve açıkta
kalmış tüm insanlara ulaşma gayesi
taşıyoruz. bugün de amacımız mazlumların yanında olmaktır” dedi.

SELVİ: STK’LARA
TEŞEKKÜR
EDİYORUM
Tük Kızılay’ı Göç ve Mülteci Hizmetleri Müdürü Bayram Selvi, Suriyelilere yaptığı yardımlar nedeniyle
Türkiye’ye karşı olağanüstü bir sempati olduğunu belirterek, “Türkiye’deki, sivil toplum kuruluşları nerede bir
mazlum varsa el uzatıyor. Suriye meselesinde de aynı tavrı görüyoruz.
Bunun için Türkiye her zaman iyi ve
güzel olarak yad edilecek. Sivil toplum kuruluşlarımıza ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini
kullandı.
“Memur-Sen olarak, her birini medeniyet paydaşı olarak gördüğümüz,
insanlık ve merhamet hareketi noktasında davadaşımız kabul ettiğimiz
Hak-İş’le, İHH ile sayısız yardım kampanyası gerçekleştiriyoruz”
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Memur-Sen’in
BayÅrbucak’a YardÅmlarÅ Sürüyor
Memur-Sen’e ait 8 TIR dolusu yardım Samsun’dan yola çıktı. TIR’ları Memur-Sen
Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Esen, AK Parti İstanbul Milletvekili Metin
Külünk, Memur-Sen İl Temsilcisi Necdet Güneysu, Samsun Canik Belediye Başkanı
Osman Genç ve Memur-Sen teşkilatı uğurladı.

M

emur-Sen, Hak-İş, İHH ve Kızılay’ın Terör mağdurları ve Bayırbucak Türkmenleri için başlattığı
“Merhamet TIR’ları Yola Çıkacak, Hendekleri Aşacak, Bayırbucak’a Ulaşacak” kampanyasında 81 İlden yardımlar yapılmaya devam ediyor. Kampanya kapsamında
Memur-Sen’e ait 8 TIR dolusu yardım Samsun’dan yola
çıktı. TIR’ları Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Esen, Memur-Sen İl Temsilcisi Necdet Güneysu,
AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk, Samsun Canik Belediye Başkanı Osman Genç ve Memur-Sen teşkilatı uğurladı. TIR’ların uğurlanması öncesinde bir basın
açıklaması yapan Mehmet Emin Esen, “Bugüne kadar 139
TIR dolusu yardımlarımızı terör mağduru ve Bayırbucak’lı
kardeşlerimize ulaştırdık. Bugün Samsun’dan 8 TIR’ımız
daha yola çıkıyor. Öncelikle Samsun teşkilatımıza ve tüm
hayırseverlere teşekkür ediyorum. Merhamet elçilerinden
Allah razı olsun” dedi.

ZALİMLERİN
KARŞISINDAYIZ
Esen, “İşgal sürüyor. Esed yanına Putin’i almış Bayırbucaklı kardeşliğimizi vuruyor. Kimyasal gazlardan, varil
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bombalarına, dökme kurşunlardan, şebbihaların işkencelerine kadar insan haklarını, insan onurunu ayaklar
altına alan uygulamalar devam ediyor. Yaralar büyüdü,
acılar katlandı, Bayırbucaklı kardeşlerimiz bizi bekliyor.
Beş yıldır yardımlarımızla bölgedeyiz. Beş yıldır tepkimiz
ile alanlardayız. Beş yıldır merhamet diplomasi ile sahadayız. Oturmayacağız. Bugün Samsun’dan merhamet
TIR’larımızı yola çıkarıyoruz. Bayırbucaklı kardeşlerimize
el uzatıyoruz. Bayırbucak Türkmenlerinin yanında, zalimlerin karşısındayız” diye konuştu.

TERÖR VESAYETİNE FIRSAT
VERMEYECEĞİZ
Güneydoğuda yaşanan gelişmeler hakkında da açıklamalarda bulunan Esen, “Öte yandan biz her türlü vesayetin
karşısındayız. Derin devletin vesayet arayışına da terör
çukurlarıyla bölge halkını vesayet altına almaya çalışan
taşeron örgütün de karşısındayız. Dün derin devlet bölge
halkına zulmediyordu, bugün terör örgütü aynısını yapıyor. Bölge halkının hem malına hem canına kast ediyor.
Milletin evine önüne çukur kazdılar, yollarına mayın döşediler, okullarını yaktılar, hastanelerini hedef aldılar, ke-
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zulüm görmüş, aç ve açıkta kalmış tüm insanlara ulaşma
gayesi taşımaya devam edeceğiz. Nerede bir mazlum
varsa el uzatacağız. Yüce Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun.”
AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk, “Memur-Sen’in
öncülüğünde bu 8 TIR’ı buradan göndererek büyük bir
sembolün kendisini, aslında Yayla Dağı sınır kapısından
Bayırbucak bölgesindeki kardeşlerimize göndererek onların farkında olduğumuzu, onlarla birlikte olduğumuzu
ifade ediyoruz. Bu emek teşekküre, takdire ve tebriğe layıktır” diye konuştu.
penklerini kapattırdılar, millet şuan evlerini terk etti, işlerinden güçlerinden oldu. Ama yalnız değiller. Biz varız.
Büyük Memur-Sen ailesi var. Biz hem emek hareketi hem
de merhamet hareketiyiz. Yollara düşüyor, terör örgütünün açtığı yaraları sarmak için sorumluluk alıyoruz” diye
konuştu.

MAZLUMUN DİLİNE,
DİNİNE, IRK VE MEZHEBİNE
BAKILMAZ

Memur-Sen’in mazlum coğrafyalara yardımlarının durmadan devam ettiğini belirten Memur-Sen İl Başkanı Nejdet
Güneysu, “Mazlumlara ve Bayırbucak’a ulaşıyoruz. ‘Bir çuval unun da senin olsun’ diyerek yola çıktığımız bu yolculukta inanın üyelerimiz ve Samsunlu vatandaşlarımız bizi
şaşırttı. Bu kadar büyük bir destek verdikleri için herkese
teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.
Canik Belediye Başkanı Osman Genç ise, yaptığı konuşmada Memur-Sen’e teşekkür etti.

“Terör mağduru kardeşlerimizle yüreklerimizi birleştirdik”
diyen Esen, şu şekilde konuştu: “Sur, Nusaybin, Cizre de
çukur terörü yüzünden mağdur olan kardeşlerimize yardım elimizi uzattık. Yüklendik kardeşliğimizi, evlerine misafir olduk. Ekmeğinden mahrum edilenlerin ekmeğine,
emek tezgâhından koparılanların emeğine garantör olmaya çalıştık. Mazlumun diline, dinine, ırk ve mezhebine,
kimliğine ve meşrebine hiç bakmadık. Biz, derde düşenin
yakınında, darda kalanın yanında olduk. Bundan sonra da
olmaya devam edeceğiz. Hem sınırlarımız içerisinde hem
sınırlarımızın dışında sıkıntıya düşmüş, felakete uğramış,
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Ãehitler Æçin Karanfil BÅrakÅldÅ
YalçÅn: Teröre Lanet Ãehitlerimize Rahmet Diliyorum
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve STK Temsilcileri, Ankara’daki hain saldırıda
şehit olan asker ve polislerimiz için saldırının gerçekleştiği alana karanfil bıraktı.
Burada konuşan Yalçın, “Teröre lanet şehitlerimize rahmet diliyorum. Bize düşen,
birliğimizi korumaktır. Bize düşen, bizi yıkmak, bölmek durdurmak isteyenlere karşı
tek yürek olmaktır” dedi.

M

emur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Memur-Sen
Yönetimi, Memur-Sen’e bağlı sendikaların Genel
Başkanları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Ankara’da gerçekleştirilen hain terör saldırısını lanetlemek için bir araya geldi. Karayolları Genel Müdürlüğü
önünden saldırının gerçekleştiği alana yürüyen heyet,
şehitler için karanfil bıraktıktan sonra saldırının yapıldığı
alanda incelemelerde bulundu.

Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, Bayındır Memur-Sen
Genel Başkanı Soner Can Tufanoğlu, Birlik Haber-Sen Genel Başkanı Ömer Budak, Kültür Memur-Sen Genel Başkanı Mecit Erdoğan da katıldı.

“TEK YÜREK OLMALIYIZ”
Basın mensuplarına yaptığı açıklamada, birlik ve beraberlik vurgusu yapan Yalçın, “Teröre lanet şehitlerimize
rahmet diliyorum. Hain saldırılar milletimizi asla pes ettiremez. Güzel ülkemiz, her alanda parlayan yıldız olacak.
Bunun gerçekleşmesinden korkanlar, bunu engellemek
isteyenler, geçmişte de oldu. Bugün de var. Yarında olacak. Bize düşen, birliğimizi korumaktır. Bize düşen, bizi
yıkmak, bölmek durdurmak isteyenlere karşı tek yürek
olmaktır” şeklinde konuştu.
Kınama eylemine Memur-Sen Genel Başkan Yardımcıları
Günay Kaya, Mehmet Bayraktutar, Mehmet Emin Esen, Levent Uslu, Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Vekili Latif Selvi,
Bem-Bir-Sen Genel Başkanı Mürsel Turbay, Büro Memur-
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Memur-Sen Genel BaÄkanÅ Ali YalçÅn:

BayÅrbucak Türkmenlerinin YanÅnda, Zalimlerin KarÄÅsÅndayÅz
Suriye Türkmen Meclisi Başkanı Abdurrahman Mustafa ve beraberindeki heyet
Memur-Sen’i ziyaret etti. Ziyaretten sonra Suriye Türkmen Meclisi Başkanı
Abdurrahman Mustafa ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ortak basın açıklaması
gerçekleştirdi.

B

asın toplantısında konuşan
Memur-Sen Genel Başkanı Ali
Yalçın, “Bayırbucak Türkmenlerinin Yanında, Zalimlerin Karşısındayız» dedi. Suriye Türkmen Meclisi
Başkanı Abdurrahman Mustafa ise,
“Hiç kimsenin zerre şüphesi olmasın
ki Türkmen Dağı’nın yiğitleri namus
bildiği toprağını ne pahasına olursa
olsun koruyacaktır. Bu mücadele de
yanımızda sadece Türkiye var. Bizim
anavatanımız Türkiye’dir. Bizim kardeşlerimiz Türkiye halkıdır. Bizim yanımızda olan Memur-Sen’dir. MemurSen’e yürekten teşekkür ediyorum”
dedi.
Konuşmasına teşekkür ile başlayan
Ali Yalçın, “Başta misafirimiz Suriye Türkmen Meclisi Başkanı Abdurrahman Mustafa ve bölgede özgür
bir Suriye için mücadele eden tüm
kardeşlerimizi selamlıyorum, sergi-

ledikleri onurlu duruş, verdikleri Hak
mücadelesinde Memur-Sen olarak
yanlarında olduğumuzun bilinmesini
istiyorum. Suriye Türkmen Meclisi’ne
çalışmalarından dolayı teşekkür ediyor, “Bayırbucak Türkmenlerinin Yanında, Zalimlerin Karşısında» olduğumuzun altını çiziyorum» dedi.

SURİYE HALKI
YALNIZ DEĞİLDİR

dökme kurşunlardan, şebbihaların
işkencelerine kadar insan haklarını,
insan onurunu ayaklar altına alan
uygulamalar var. Bu kadar zulme
karşı Batı’nın çifte standardı, BM’nin
etkisizliği, İslam ülkelerinin sessizliği
var. Özgürlük için direniş iradesini
kuşananlar soykırıma tabi tutulurken,
dünyanın duyarsızlığı var. Bizim de
buna isyanımız var. Suriye halkı yalnız değildir. Yalnız da olmayacaktır»
şeklinde konuştu.

“5 Yıldır sistematik bir şekilde Suriye’de zulüm var”
diyen Yalçın, sözlerini şu
şekilde sürdürdü: “Kan var,
göz yaşı var, sürgün var,
topraklarını ve namuslarını
korumak için direnenlere
karşı uygulanan devletler
terörü var. Kimyasal gazlardan, varil bombalarına,
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YardÅm TIR’larÅ DiyarbakÅr’a UlaÄtÅ

Memur-Sen, Hak-İş, İHH ve Kızılay’ın, terör mağdurlarına yönelik başlattığı yardım
kampanyası kapsamında Memur-Sen’e ait yardım TIR’ları Diyarbakır’a ulaştı.
Diyarbakır, Yeniyol’da TIR’ları karşılayan Memur-Sen Genel Başkanı Ali
Yalçın, yaptığı basın açıklamasında,
“Yolu kardeşlik, yönü eşitlik, sonu
birlik ve beraberlik olan bir gelecek
için hep birlikte mücadele etmeliyiz”
dedi.

ACILARI
PAYLAŞMAYA
GELDİK
Yalçın sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Bugün buradayız. Çünkü bizler,
dayanışma, paylaşma, yardımlaşma

kültürünün insanlarıyız. Hemhal olmayı bilen, diğergamlığı yüklenen
bir medeniyetin mensuplarıyız. Bu
anlayışla nerede sıkıntı ve mağduriyet varsa, nerede mahzun ve mazlum
varsa Diyarbakır oraya aktı, Mardinli, Bingöllü, Şırnaklı Mardinli, Diyarbakırlı oraya koştu. Arakan’da gözyaşı vardı, Diyarbakır silmeye gitti.
Filistin’de hüzün vardı Diyarbakırlı
paylaşmaya gitti. Suriye’de vahşet
vardı, Mardinli, Şırnaklı Diyarbakırlı
evini açtı. Samsun’da sel vardı, Diyarbakır, Mardin, Şırnak ekmeğini
paylaştı. Van’da Sakarya’da, Bolu

BİZ, FARKLILIKLARIMIZI
ZENGİNLİĞİMİZ OLARAK
GÖRÜYORUZ
50
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ve Dinar’da deprem canımızı yaktı,
Diyarbakır’ın, Şırnak’ın, Siirt’in, Bingöl ve Bitlis’in yüce gönüllü insanları
bağrımıza düşen ateşi söndürmeye
koştu. Memur-Sen, ülkede ve dünyada nereye yardım için koşmuşsa ön
saﬂarda Diyarbakır, Şırnak, Hakkari,
Bingöl ve Bitlisli kardeşlerimiz, üyelerimiz, gönül erlerimiz vardı. Bugün
de Diyarbakır’da, Mardin’de, Şırnak’ta
hanelerine, bedenlerine yüreklerine,
zihinlerine terör kurşunları sıkılan
kardeşlerimiz, Şırnak’ta, Mardin’de,
Cizre’de, Silopi’de evlerinden ayrılmak zorunda kalan kardeşlerimiz
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diyoruz. Bugün yaşanılan sıkıntıları
gidermek için, kardeşlerimizin ihtiyaçlarını karşılamak için yükü gıda
maddeleri olan 10 TIR’la buradayız.

darda ve zorda. Biz de onlardan gördüğümüz gibi sıkıntılarını gidermeye,
onlardan öğrendiğimizi yapmaya ve
acılarını paylaşmaya geldik.”
“Sevgi, muhabbet ve kardeşlik, insan kalbinin taşıdığı en değerli yüktür” diyen Yalçın, “Biz kalplerimizin
bu daimi yükleriyle Diyarbakır’dayız.
Biz, farklılıklarımızı zenginliğimiz olarak görüyoruz. Bu yüzden, farklılıkları
ortaklaşma gerekçesi ve birlik ve beraberliğimizi var etme, güçlendirme
sermayesi olarak kabul ediyoruz. Dün
olduğu gibi bugün de yarın da birlikte yaşamayı başarmak, bu birlikteliği
hedef alanlarla, anlamayanlarla yine
birlikte mücadele etmek mecburiyetindeyiz.. Dertlerimize, sıkıntılarımıza birlikte çare aramak ve üretmek

zorundayız. Sen’i, ben’i değil biz’i
esas almalıyız. Cizre’de kar yağsa
Ankara’da üşüyorum diyen, Nusaybin’deki kardeşinin ayağına diken
battığında yüreği kanayan kardeşliği
devam ettirmeliyiz” şeklinde konuştu.

MEMUR-SEN
ÜYELERİNİN
YÜREKLERİ SİZE
HER ZAMAN AÇIK
Yalçın sözlerini şu şekilde sürdürdü:
“Biz bu bakışla, hak ettiği bu gerçeklere rağmen haksızlıkla karşı karşıya bırakılan kardeşlerimize, sıkıntı
içerisinde bulunan kardeşlerimize
yanınızdayız, sizinleyiz, birlikteyiz
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Hediyeleşmede ve yardımlaşmada
bu coğrafyanın insanlarıyla yarışmak, onlara yetişmek kolay değil.
Peygamberler diyarı, Sahabeler istirahatgahı olmuş bu mekanları insani
değerler mevzisi haline getiren siz
değerli kardeşlerimizin, bu mütevazi
desteğimizi kabul edeceğini umuyoruz. Burada özellikle şunu belirtmek
isterim. Memur-Sen sizin evinizdir. Sizin değerlerinizi yaşayacağınız yuvanızdır. Ankara’daki genel merkezimizin kapıları da Memur-Sen üyelerinin
yürekleri de size her zaman açıktır.
Çünkü bunu bize siz öğrettiğiniz. Bu
idraki birlikte yaşayalım ve yaşatalım. Bu duygularla ev sahipliğiniz için
yürekten minnetlerimi ifade ediyor,
daha güzel, daha huzurlu, daha mutlu bir Türkiye, Diyarbakır, Şırnak için
el ele yürüyüşümüzde Allah’ın yar ve
yardımcımız olmasını temenni ediyorum.”
Memur-Sen Heyeti, terör mağduru aileleri de evlerinde ziyaret etti.
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın
ile sohbet eden ailelere yardım kolileri teslim edildi.
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66. KarayollarÅ Bölge Müdürleri
ToplantÅsÅ YapÅldÅ
az vakit, daha az nakit harcayarak
yollarımızı yapmak.
Yıldırım, KGM Konferans Salonu’nda
düzenlenen 66. Karayolları Bölge
Müdürleri Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, bu toplantıların karayolları
teşkilatının dinamik yapısının temelini oluşturduğunu, tazelenme ve yenilenme anlamına geldiğini ifade etti.

B

ayındır Memur-Sen Genel
Başkanı Soner Can Tufanoğlu,
Ulaştırma, Denizcilik ve Haber-

leşme Bakanı Binali Yıldırım ve Karayolları Genel Müdürü İsmail Kartal’ın
konuşma yaptığı 66. Karayolları Bölge Müdürleri toplantısına katıldı.
Yıldırım, Karayolları Genel Müdürlüğünün (KGM) Türkiye’nin imarı için
güzel çalışmalar ortaya koyduğunu
belirterek, “Şimdiki sloganımız, emniyetle, konforla, daha az yakıt, daha
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KGM’nin kurulduğu günden beri
Türkiye’nin kalkınması, gelişmesi,
imarı için çok güzel çalışmalar ortaya koyduğuna dikkati çeken Yıldırım,
“Şimdiki sloganımız, emniyetle, konforla, daha az yakıt, daha az vakit,
daha az nakit harcayarak yollarımızı
yapmak. Yakıt, vakit, nakit yollar için
önceliğimiz.” diye konuştu.
Başlattıkları yeni projelerin, bir önceki projenin rekorunu ortadan kaldıracak nitelikte olduğuna işaret eden
Yıldırım, şunları kaydetti:
“Geçen yıla kadar Ovit Tüneli, dünyanın sayılı, Türkiye›nin en uzun karayo-

Öncü Medeniyet, Güçlü Sendika...

lu tüneliydi. Yakında başlayacağımız
ve Ovit’in pabucunu dama atacak
Zigana Tüneli de Türkiye’nin en uzun
karayolu tüneli olacak. Dünyada ekonomik krizin devam ettiği bu yıllarda
Türkiye’ye dünyanın en büyük havalimanını yapıyoruz. Dünyanın ilklerine
sahip köprülerini yapıyoruz. Yavuz
Sultan Selim Köprüsü asma köprüler
arasında genişliği en fazla, kuleleri en
yüksek, bu kadar uzun açıklığa sahip,
üzerinden demiryolu geçen ilk asma
köprü. İzmit Köprüsü, İzmir-İstanbul
Otoyolu, Avrasya Tüneli, Marmaray,
hızlı trenler, otoyollar, bölünmüş yollar ülkemizin geldiği seviyeyi gösteriyor.”
Türkiye’nin bugün birçok ülkenin yıllık milli gelirinden daha büyük tek
bir projeyi gerçekleştirir hale geldiğini vurgulayan Yıldırım, İstanbul-İzmir Otoyolu’nun, İzmit Körfez Geçiş
Köprüsü’nün toplam maliyetinin, Türkiye Cumhuriyeti’nin 1950’deki milli
gelirinden fazla olduğunu dile getirdi.
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çalışmalar yapılıyor. Biz burada konuşurken Türkiye’nin her köşesinde yer
altında, tünellerde, köprülerde, yol
boyunda çalışan binlerce kardeşimiz
var. 4 bine yakın noktada Türkiye’nin
geleceğini inşa eden binlerce insan
var. Onlar bu medeniyet yolculuğunun görünmez kahramanlarıdır.” diye
konuştu.
Yıldırım, 2016’da sadece yol yapımına değil yol güvenliğine de önem
verilmesi gerektiğini belirterek, “Biz,
insanı yaşat ki devlet yaşasın felsefesine göre hareket eden bir Hükümetiz. İdari ve fiziki her türlü tedbiri hiç
gecikmeye mahal vermeden yerine
getirmemiz lazım.” dedi.

Açılış töreninde konuşan Karayolları
Genel Müdürü İsmail KARTAL da Kurum olarak ülkeye ve yol kullanıcıları-

na daha güvenli, konforlu ve çevreye
duyarlı yol ağı tesis etmek için yurt
kalkınması yarışında etkin görev üstlendiklerini belirtti. Karayollarının sorumluluğunda 65 bin 543 km yol ağı
bulunduğunu söyleyen Genel Müdür
KARTAL, bölünmüş yol çalışmalarında 24 bin 280 km’ye ulaşılarak, 75
ilimizin birbiriyle bağlantısını sağlandığını, trafik kazalarının azalarak, güvenli ve konforlu ulaşım konusunda
çok önemli aşamalar kaydedildiğini
ifade etti.

Karayolları ekibinin, halkın dilinde
efsane olan her projeyi gerçeğe dönüştürdüğünü dile getiren Yıldırım,
“Halkımızın yeni efsaneler üretmesi
lazım çünkü efsane dayanmıyor. Biri
bitiyor arkasından biri başlıyor. Kesintisiz 13 yıldır yurdun her köşesinde

Öncü Medeniyet, Güçlü Sendika...
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BayÅndÅr Memur-Sen
1,2 ve 3 No’lu Ãube ÂÄyeri Temsilcileri
ÂstiÄare ve EÈitim ProgramÅ GerçekleÄtirildi

Sen Genel Başkanı Soner Can Tufanoğlu, Genel Başkan Yardımcıları
Ömer Türk, Mustafa Büyük, Gökhan
Şimşek, Ankara 1,2 ve 3 No’lu Şube
Yönetimleri ile işyeri temsilcileri katılmıştır.
Bayındır Memur-Sen Genel Başkanı Soner Can Tufanoğlu, hem nitelik
hem de nicelik olarak örgütlenmelerini en üst seviyeye çıkarmak için var
güçleriyle çalıştıklarını söyledi.
Ankara 1,2 ve 3 No’lu Şube yönetimi, şubelerin yönetim kurullarının da
katıldığı programda konuşan Genel
Başkan Tufanoğlu, Bayındır MemurSen’in 15 Mayıs 2016 da hedef 20 Bin
üye yolunda Ankara 1,2 ve 3 No’lu
Şubelerin çok önemli bir yere sahip
olduğunu adeta bir lokomotif görevi gördüğünün altını çizdi. Kuruluşundan bugüne kadar geçen sürede
sadece ücret sendikacılığı değil, değerler sendikacılığı ve hizmet sendikacılığı anlayışını benimsediklerini
belirten Tufanoğlu,“Daha da güçlenmeli, hem nitelik hem de nicelik olarak örgütlenmemizi en üst seviyeye
çıkarmalıyız” dedi.

A

nkara 1,2 ve 3 No’lu Şube işyeri temsilcileri genişletilmiş
istişare ve eğitim toplantısı

Ankara Haymana’da yapıldı.
Ankara Haymana’da yapılan işyeri
temsilcileri genişletilmiş istişare ve
eğitim toplantısına Bayındır Memur-
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Üye sayımızın 20 binlere çıkarılması
konusunda işyeri temsilcilerine büyük görevler düştüğünü kaydeden
Tufanoğlu, Bayındır Memur-Sen’in
bütün önemli kazanımlarda alın terinin ve imzasının bulunduğunu, söz
konusu kazanımların alanda iyi anlatılması durumunda bile üye yapma
konusunda sıkıntı yaşanmayacağını
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dile getirdi. Halktan yana bir anayasa
yapılması hususunda ellerinden gelen mücadeleyi verdiklerini ve bunu
sürdürmeye kararlı olduklarını dile
getiren Tufanoğlu, “Bu millet her an
darbe olacak diye diken üstünde olmaktan bıkmıştır, vesayet dönemlerinden büyük dersler çıkarmış ve
en son 1 Kasım seçiminde vesayet
yanlılarına, paralel çetelere, bölücü
mihraklara dur demiştir. Yeni süreçte
de milletin istediği, halktan ve haktan
yana bir anayasa yapmaktır” şeklinde
konuştu.
Tufanoğlu: Hedefimiz üye sayımızı
15 Mayıs 2016 tarihinde 20 Bin’e çıkarmak
Bayındır Memur-Sen Genel Başkanı

bulunduğunu söyleyen Tufanoğlu,
“Sorunlarımızı biliyor, reçetesini de
sunuyoruz. Üyelerimizden aldığımız
güç ile bunların da üstesinden geleceğimize inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Soner Can Tufanoğlu, çalışanların sahada karşılaştığı sorunları tartışmak
ve çözüm önerileri geliştirmek adına
böylesi toplantıların önemli olduğunu ifade ederek, “Sendika olarak her
zaman eğitim çalışanlarının yanında
olduk ve sorunlarını dert edindik. Bu
sorunların çözüme kavuşturulabilmesi için de elimizden ne geliyorsa
yaptık, yapmaya da devam ediyoruz.
Hâlâ çözüm bekleyen birçok sorun

Öncü Medeniyet, Güçlü Sendika...

Genel
Başkan
Soner
Can
Tufanoğlu’nun konuşmasının ardından, Sendika uzmanı, Danışman Tarık
Zengin, “Kamuda Etkili Sendikacılık
Teşkilat Eğitimi”, konulu bir sunum
gerçekleştirdi.
Gerçekleştirilen Ankara 1,2 ve 3 No’lu
Şube Komisyon toplantılarında istişareler yapıldı, sorunlar ve çözüm
önerileri masaya yatırıldı. Ayrıca toplantıda yol haritası da belirlendi.
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BayÅndÅr Memur-Sen

Mamak ve Pursaklar Tapu MüdürlüÈü
ÇalÅÄanlarÅyla Bir Araya Geldi

B

ayındır Memur-Sen Genel Başkanı Soner Can Tufanoğlu, Genel Başkan Vekili Ayhan Aldagül, Genel
Başkan Yardımcıları Ömer Türk, Mustafa Büyük,
Gökhan Şimşek ve Bayındır Memur-Sen 2 Nolu Şube Sekreteri Taner Düzgören, Mamak ve Pursaklar Tapu Müdürlüklerinde görev yapan Tapu Müdür, Müdür Yardımcıları
ve İş Yeri Temsilcileri ile çalışanlarımızın sorunlarını istişare etmek üzere bir araya geldi.
Sorunların, önerilerin ve çözümlerin 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 önerilerinin en kısa sürede
gerekli mercilerle paylaşılacağını ifade eden Tufanoğlu,
3. Dönem Toplu Sözleşme masasında hizmet kolumuza
bağlı çalışanlarımızın birçok sorununa merhem olacak kazanımlar elde edildiğini vurguladı.
Toplantıda konuşan Tufanoğlu, sendika olarak her zaman
üyelerinin, kamu çalışanlarının yanında ve hizmetinde
olduklarını söyledi. Kamu çalışanlarının sorunlarının çözümü için ellerinden geleni yaptıklarını belirten Tufanoğlu, “Bu tür toplantılarda üyelerimizin sorunlarını masaya
yatırıyoruz. Belirlediğimiz sorunları Genel Merkez olarak
değerlendirip en üst yetkili mercilere taşıyoruz. Bundan
sonra da bu tür toplantılarımız devam edecek” dedi.

len mali, sosyal ve özlük haklarının sayısı, geçen döneme
göre büyük oranda arttığını ifade etti. Elde edilen büyük
kazanımların Bayındır Memur-Sen’in, örgütlülüğünün ve
kararlılığının eseri olduğunu sözlerine ekleyen Tufanoğlu,
“Toplu Sözleşme’nin ilk gününe “hizmet kolunun öneminin artması” kazanımıyla yol almaya başlamıştık. Bu toplu sözleşme; içeriğinde en fazla kazanım yer alan hizmet
kolu toplu sözleşmelerinin imzalandığı toplu sözleşme
süreci olmuştur” dedi.
“Sizlerden Aldığımız Destekle Her Geçen Gün Daha Da
Büyüyoruz”
Türkiye’nin birçok ilinde birlik ve beraberlik içinde önemli
çalışmalar yapıldığını gördüklerini kaydeden Genel Başkan Tufanoğlu, “Bayındır Memur-Sen, kamu çalışanlarının
menfaatleri doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor. Başkanından yöneticisine, il yönetiminden üyesine kadar hepimizin başını dik tutacak çalışmalara imza atıyor. Sizlerin
güven ve desteği ile hareket eden, sizlerin sesi olan bir

“Bu Kazanımlar Bayındır Memur-Sen’in, örgütlülüğünün ve kararlılığının eseri”
Çalışanlarımızın sorunlarının dile getirildiği ve çözüm
önerilerinin istişare edildiği bu tür toplantıların önemine
değinen Tufanoğlu, Genel Toplu Sözleşme’yle elde edi-
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olarak bir milyon üye hedefimiz var. İnşallah bu hedeflerimizi gerçekleştirerek daha güçlenecek, kamu görevlilerimizin sorunlarını çözmede gücümüze güç katacağız”
dedi.
Toplantının önemine değinen ve çalışanlarımızın sorunlarının çözümü için önemli bir adım olarak gördüklerini
belirten Mamak ve Pursaklar Tapu Müdürlüğü Müdür ve
Müdür Yardımcıları, bu toplantıyı organize eden Bayındır
Memur-Sen Yönetim Kuruluna teşekkürlerini ilettiler.

Bayındır Memur-Sen var. Sizlerden aldığımız destekle her
geçen gün daha da büyüyoruz şeklinde konuştu.
Tapu Müdürlükleri’nde çalışan memurlarımızın fazla mesai ve iş yoğunluğu sorunlarının ve çözüm önerilerinin
görüşüldüğü toplantıda konuşan Tufanoğlu, 3. Dönem
Toplu Sözleşme Kazanımlarından bahsetti. Tapu Müdürlüğü çalışanlarımızın fazla mesai ücret sorununu çözüme
kavuşturduk. Tapu çalışanlarımızın Medeni Kanunun 1007.
Maddesine süre sınırlaması getirdik. Kadastro Çalışanlarımızın Kadastro Tazminat Kazanımını devam ettirdik. Tapu
ve Kadastro Genel Müdürlüğü’ne Döner Sermaye Bütçesinde karşılanmak üzere personel alımının yolunu açtık.
Fiili Hizmet Süresi zammı için çalışmalar başlattık.
“Kamu Görevlilerimizin Sorun ve Taleplerini Toplu Sözleşme Masasına Taşıdık”
Hizmet kolumuza bağlı çalışanlarımızın sorunlarını çözüme kavuşturmak için Bayındır Memur-Sen olarak büyük
bir özveriyle çalıştıklarını ifade eden Tufanoğlu, “Toplu
sözleşmede 213 kazanıma imza atarak büyük bir başarı elde ettik. Bu başarı Bayındır Memur-Sen’in, MemurSen’in başarısıdır. Sendika olarak 20 bin üye, Memur-Sen

Öncü Medeniyet, Güçlü Sendika...
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Memur-Sen’den Baêbakan YÄldÄrÄm’a
HayÄrlÄ Olsun Ziyareti

M

emur-Sen Heyeti
Başbakan
Binali
Yıldırım’ı
makamında ziyaret etti. Ziyarete Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Bayındır
Memur-Sen Genel Başkanı Soner Can Tufanoğlu,
Memur-Sen yönetimi ile
bağlı sendika ve komisyon
başkanları katıldı.

Kuruluşunun 21. Yılını kutlayan Memur-Sen Yönetimi, Başbakan Binali Yıldırım’a hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi. Ziyarette Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 4/B,
4/C’liler, vekil ebe, hemşire ve imamlar, memur işi yapan
üniversiteli işçiler başta olmak üzere tüm sözleşmelilerin
kadroya alınmasını istedi.
3. Dönem Toplu Sözleşmede imza altına alınan ve üzerinde çalışma başlatılan konuların derhal sonuçlanmasını
da talep eden Yalçın, Taşeron işçiler için başlatılan çalışmadan dolayı memnuniyetini dile getirdi. Taşeron işçiler
konusunda Yalçın, “Bu işçi kardeşlerimize özel statülü
kamu personeli statüsü veriliyor. Biz bu çalışmayı olumlu
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buluyoruz. Ancak, özel statülü kamu personeli pozisyonu
yerine 4/A ya da 4/D olmalı diyoruz. Yani ya işçi ya da
memur kadrosu verilmeli, 4/E diye yeni bir kadro oluşturulmamalı diye düşünüyoruz” dedi.
Görüşmede, geçtiğimiz ay Memur-Sen heyeti tarafından
Kilis’e yapılan ziyaret de
gündeme geldi. MemurSen Genel Başkanı Ali
Yalçın, Memur-Sen heyeti
tarafından Kilis başlıklı geniş kapsamlı bir rapor hazırlayacaklarını vurguladı.
Başbakan Binali Yıldırım,
raporu beklediklerini bu
konuda çok hassas ve duyarlı olduklarını ifade etti.
Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın’ın gündeme getirdiği
talepleri ilgili bakanlıklarla istişare edileceğini belirten
Başbakan Yıldırım, Memur-Sen’e teşekkür etti, 21. Yılını
kutladı.

ZøYARETLER
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Memur-Sen Heyeti
Baêbakan YardÄmcÄsÄ Veysi Kaynak’a
HayÄrlÄ Olsun Ziyareti

M

emur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve Bayındır Memur-Sen Genel Başkanı Soner Can
Tufanoğlu’un içinde bulunduğu Memur-Sen Heyeti Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Yalçın, görüşmede kamu görevlilerinin sorun ve taleplerinden bahsederek sorunların çözüme kavuşturulması gerektiğini dile getirdi.

Ziyaretten memnuniyet duyduğunu ifade eden Başbakan
Yardımcısı Veysi Kaynak, Memur-Sen’in 21. Yıldönümünü
kutlayarak Türkiye’nin demokratikleşme sürecinde verdiği
mücadeleden ötürü Memur-Sen’e teşekkür etti.
Görüşmede Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı
Bayram Tonbul, Büro Memur-Sen Genel Başkan V. Hadi
Erdoğmuş hazır bulundu.

ZøYARETLER

59

BAYINDIR MEMUR-SEN • Temmuz 2016

Memur-Sen’den Bakan Elvan’a
HayÄrlÄ Olsun Ziyareti

M

emur-Sen Genel Başkanı Ali
Yalçın ve Bayındır MemurSen Genel Başkanı Soner
Can Tufanoğlu’un içinde bulunduğu
Memur-Sen Heyeti Kalkınma Bakanı
Lütfi Elvan›a hayırlı olsun ziyaretinde
bulundu.

Memur-Sen Genel Başkanı
Ali Yalçın Kalkınma Bakanı
Lütfi Elvan’a Mehmet Akif İnan
Kitab Seti Hediye Etti
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Bakanlıkta gerçekleşen görüşmede
Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın,
Bakan Elvan’a yeni görevinin hayırlara vesile olmasını diledi. Görüşmede
konuşan Yalçın, 3. Dönem Toplu Sözleşmede imza altına alınan ve üzerinde çalışma başlatılan konuların acilen sonuçlanması gerektiğini belirtti.
Ayrıca Bakan Elvan’dan YPK’daki,

ZøYARETLER

KİT’lerde temel ücret grupları ile ilgili yapılan çalışmalar hakkında bilgi
aldık.
Bakan Elvan ise, ziyaretten duyduğu
memnuniyeti dile getirerek, MemurSen heyetine teşekkür etti.
Görüşmede, Memur-Sen Genel Başkan Yardımcıları Günay Kaya, Hacı
Bayram Tonbul, Birlik Haber-Sen
Başkanı Ömer Budak, Büro MemurSen Genel Başkan V. Hadi Erdoğmuş,
Ulaştırma Memur-Sen Genel Başkanı
Can Cankesen hazır bulundu.
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Çevre ve éehircilik BakanÄ Fatma Güldemet SarÄ’ya
HayÄrlÄ Olsun Ziyareti

M

emur-Sen Genel Başkanı Ali
Yalçın, Bayındır Memur-Sen
Genel Başkanı Soner Can
Tufanoğlu ve Yönetim Kurulu üyeleri
Çevre ve Şehircilik Bakanı Fatma Güldemet Sarı’ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Esen, Bayındır
Memur-Sen Genel Başkanı Soner Can
Tufanoğlu ve Yönetim Kurulu üyeleri
Ayhan Aldagül, Ömer Türk, Mustafa
Büyük ve Gökhan Şimşek, Çevre ve
Şehircilik Bakanı Fatma Güldemet
Sarı’ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Ziyarette konuşan Bayındır MemurSen Genel Başkanı Soner Can Tufanoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Fatma Güldemet Sarı’ya yeni görevinde
başarılar dileyerek, özverili çalışmaların ve istişare ortamının sürdürülmesini temenni ettiklerini vurguladı.

re imza atacağınıza, tecrübelerinizle
çok daha ileriye taşıyacağınıza inanıyoruz” dedi.
Bayındır Memur-Sen olarak çözüm
odaklı bir sendikal anlayışı benimsediğimizi belirten Genel Başkanımız
Tufanoğlu, sorunların çözümünde
karşılıklı işbirliğini önemsediklerini
söyledi. Çevre ve Şehircilik Bakanı
Fatma Güldemet Sarı, çözüm odaklı
sendikal anlayışın, hizmet kalitesi ve
çalışan memnuniyetini de artıracağını
ifade etti. Çevre ve Şehircilik Bakanı
Fatma Güldemet Sarı ise ziyaretten

duyduğu memnuniyeti dile getirip
Memur-Sen’in ve Bayındır MemurSen’in çalışmalarını yakından takip
ettiklerini belirterek, Memur-Sen ve
Bayındır Memur-Sen heyetine çalışmalarında başarılar diledi. Yapılan
ziyarette konuşan Çevre ve Şehircilik
Bakanı Fatma Güldemet Sarı, Genel
Başkanımız Soner Can Tufanoğlu’na
Bakanlık bünyesinde çalışan personellerimizin sorun ve taleplerini çözmek için sürekli istişare içerisinde
olacaklarını belirtmiştir.
Gerçekleşen ziyarette Memur-Sen
Genel Başkanı Ali Yalçın, Çevre ve
Şehirlik Bakanı Fatma Güldemet
Sarı’ya Mehmet Akif İnan Kitap Setini
takdim etti. Ziyaretin sonunda Bayındır Memur-Sen Genel Başkanı Soner
Can Tufanoğlu, Çevre ve Şehircilik
Bakanı Fatma Güldemet Sarı’ya hediye takdim etti.

Genel Başkanımız Tufanoğlu, Bayındır, Çevre, İnşaat, Yol, Afad, Tapu ve
Kadastro hizmet kolunda birçok sorunun Bakan Fatma Güldemet Sarı
döneminde çözüleceğine inandıklarını kaydederek; “Birikimleriniz, tecrübeleriniz ve bugüne kadar ülkemize
ve insanımıza yaptığınız göz dolduran büyük hizmetleriniz ile birlikte
kamu çalışanlarımız için hayırlı işle-

ZøYARETLER
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UlaêtÄrma, Denizcilik ve Haberleême BakanÄ Binali YÄldÄrÄm’a
HayÄrlÄ Olsun Ziyareti

M

emur-Sen Genel Başkanı Ali
Yalçın, Bayındır Memur-Sen
Genel Başkanı Soner Can
Tufanoğlu ve Yönetim Kurulu üyeleri
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme
Bakanı Binali Yıldırım’a hayırlı olsun
ziyaretinde bulundu.

duyduğu memnuniyeti dile getirip

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın,
Bayındır Memur-Sen Genel Başkanı
Soner Can Tufanoğlu, Genel Başkan
Vekili Ayhan Aldagül ve Genel Başkan Yardımcısı Ömer Türk, Ulaştırma Memur-Sen Genel Başkanı Can
Cankesen, Birlik Haber-Sen Genel
Başkanı Ömer Budak ve yönetim kurulu üyeleri, Ulaştırma, Denizcilik ve
Haberleşme Bakanı Binali Yıdırım’a
hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Gerçekleşen ziyarette Memur-Sen
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Memur-Sen’in ve Bayındır MemurSen’in çalışmalarını yakından takip
ettiklerini belirterek, Memur-Sen ve
Bayındır Memur-Sen heyetine çalışmalarında başarılar diledi.

Ziyarette konuşan Bayındır MemurSen Genel Başkanı Soner Can Tufanoğlu, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıdırım’a yeni
görevinde başarılar dileyerek, özverili
çalışmaların ve istişare ortamının sürdürülmesini temenni ettiklerini vurguladı.

Genel Başkanı Ali Yalçın, Ulaştırma,

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme
Bakanı Binali Yıdırım’a ise ziyaretten

Haberleşme Bakanı Binali Yıdırım’a

ZøYARETLER

Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıdırım’a Mehmet Akif İnan Kitap
Setini takdim etti.
Ziyaretin sonunda Bayındır MemurSen Genel Başkanı Soner Can Tufanoğlu, Ulaştırma, Denizcilik ve
hediye takdim etti.
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Memur-Sen Heyetinden Erol Kaya ve Süreyya Sadi Bilgiç’e
HayÄrlÄ Olsun Ziyareti

G

enel Başkanımız Soner Can Tufanoğlu, Memur-Sen
Genel Başkanı Ali Yalçın ve Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Esen ile birlikte TBMM Plan ve
Bütçe Komisyonu Başkanı Süreyya Sadi Bilgiç ve Çevre
Komisyonu Başkanı Erol Kaya’yı TBMM’deki makamlarında ziyaret ederek hayırlı olsun temennisinde bulundu.

Genel Başkanımız Soner Can Tufanoğlu, milletvekillerine
hayırlı olsun temennilerinde bulunarak yeni görevlerinde
başarılar diledi. Tufanoğlu, ayrıca 1 Kasım seçimlerinde
milletimizin tavrının istikrardan yana olduğunu ve milli
iradenin tecelli ettiğini belirtti.

ZøYARETLER
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BayÄndÄr Memur-Sen’den Mehmet Ceylan’a
HayÄrlÄ Olsun Ziyareti

B

ayındır Memur-Sen Genel
Başkanı Soner Can Tufanoğlu, Genel Başkan Vekili Ayhan
Aldagül ve Genel Başkan Yardımcıları
Ömer Türk, Mustafa Büyük ve Gökhan Şimşek Çevre ve Şehircilik Bakan
Yardımcısı Mehmet Ceylan’a hayırlı
olsun ziyaretinde bulundu.
Ziyarette konuşan Bayındır MemurSen Genel Başkanı Soner Can Tufanoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakan
Yardımcısı Mehmet Ceylan’na yeni
görevinde başarılar dileyerek, özverili çalışmaların ve istişare ortamının
sürdürülmesini temenni ettiklerini
vurguladı.
Gerçekleşen ziyarette Bakan Yardımcısı Mehmet Ceylan’a yeni görevinde
başarılar dileyen Tufanoğlu, “Birikimleriniz, tecrübeleriniz ve bugüne
kadar ülkemize ve insanımıza yaptı-

ğınız göz dolduran büyük hizmetleriniz ile birlikte kamu çalışanlarımız
için hayırlı işlere imza atacağınıza,
tecrübelerinizle çok daha ileriye taşıyacağınıza inanıyoruz” dedi.
Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı
Mehmet Ceylan ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirip Bayındır
Memur-Sen’in çalışmalarını yakından

takip ettiklerini belirterek, Bayındır
Memur-Sen heyetine çalışmalarında
başarılar diledi. Yapılan ziyarette
konuşan Çevre ve Şehircilik Bakan
Yardımcısı Mehmet Ceylan, Genel
Başkanımız Soner Can Tufanoğlu’na
Bakanlık bünyesinde çalışan personellerimizin sorun ve taleplerini çözmek için sürekli istişare içerisinde
olacaklarını belirtmiştir.

BayÄndÄr Memur-Sen’den Mehmet SÄddÄk Gülêen’e
HayÄrlÄ Olsun Ziyareti

B

ayındır Memur-Sen Genel Başkanı Soner Can Tufanoğlu,
Genel Başkan Vekili Ayhan Aldagül, Çevre ve Şehircilik Bakanı Başdanışmanı Mehmet Sıddık Gülşen’e
hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Ziyarette konuşan Bayındır MemurSen Genel Başkanı Soner Can Tufanoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Başdanışmanı Mehmet Sıddık Gülşen’e
yeni görevinde başarılar dileyerek,
özverili çalışmaların ve istişare ortamının sürdürülmesini temenni ettiklerini vurguladı.
Gerçekleşen ziyarette Çevre ve Şehircilik Bakanı Başdanışmanı Mehmet
Sıddık Gülşen’e yeni görevinde başarılar dileyen Tufanoğlu, “Birikimleriniz, tecrübeleriniz ve bugüne kadar
ülkemize ve insanımıza yaptığınız
göz dolduran büyük hizmetleriniz
ile birlikte kamu çalışanlarımız için
hayırlı işlere imza atacağınıza, tecrü-
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belerinizle çok daha ileriye taşıyacağınıza inanıyoruz” dedi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Başdanışmanı Mehmet Sıddık Gülşen ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile
getirdi. Bakan Başdanışmanı Mehmet Sıddık Gülşen, Bayındır MemurSen’in hem sivil toplum kuruluşu hem

ZøYARETLER

de memurların temsilcisi olarak çok
önemli işlere imza attığını ve çalışmalarını yakinen takip ettiğini söyledi.
Yapılan ziyarette Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı Bayındır Memur-Sen İşyeri
temsilcisi Talha Türkoğlu da hazır bulundu.
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Genel BaékanÄmÄz Tufanoçlu,

Çevre ve éehircilik BakanlÄçÄ MüsteêarÄ
SayÄn Öztürk’ü Ziyaret etti.

B

ayındır Memur-Sen Genel
Başkanı Soner Can Tufanoğlu, Genel Başkan Vekili Ayhan
Aldagül ve Genel Başkan Yardımcısı
Mustafa Büyük, Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı Müsteşarı Prof.Dr. Mustafa
Öztürk’ü makamında ziyaret etti.
Gerçekleşen ziyarette Genel Başkanımız Tufanoğlu, çalışanlarımızın
sorunları ve taleplerini arasında olan
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Görevde
Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavının açılması, Bakanlık bünyesinde
0-6 yaş çocuklar için kreş açılması

konusunu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Prof.Dr. Mustafa Öztürk
ile paylaşmıştır.
2016 yılı içerisinde Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavının açılması ve
Bakanlık bünyesinde 0-6 yaş çocuklar için kreş sorununun çözümü için
çalışma başlatıldığını belirten Çevre
ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Prof.
Dr. Mustafa Öztürk, yapılan ziyaretten dolayı Bayındır Memur-Sen Genel
Başkanı Soner Can Tufanoğlu’na teşekkürlerini iletmiştir.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Gökhan Kanal’dan
BayÄndÄr Memur-Sen’e Ziyaret

T

apu ve Kadastro Genel Müdür
Gökhan Kanal, Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Gökhan Kanal,

Tapu Kadastro Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Kesimoğlu ve Kadastro
Daire Başkanı Güngör Güzel, Bayındır
Memur-Sen Genel Başkanı Soner Can
Tufanoğlu’nu makamında ziyaret etti.

Tapu ve Kadastro Genel Müdür Gökhan Kanal, Bayındır Memur-Sen Genel
Merkezi’ne iadeyi ziyarette bulunarak
Bayındır Memur-Sen Genel Başkanı
Soner Can Tufanoğlu, Genel Başkan
Yardımcıları Mustafa Büyük ve Gökhan
Şimşek ile bir araya geldi. Görüşmede
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
çalışanlarımızın görevlilerinin sorun ve
talepleri üzerinde duruldu.

3. Dönem Toplu Sözleşme sonrasında
elde ettiği kazanımların çok önemli olduğunu belirtti.

Gerçekleşen ziyarette konuşan Tapu ve
Kadastro Genel Müdürü Gökhan Kanal,
genel yetkili sendika Bayındır MemurSen’in Tapu ve Kadastro çalışanları için

Gerçekleşen ziyaret sonrası Tapu ve
Kadastro Genel Müdürü Gökhan Kanal, Genel Başkanımız Soner Can
Tufanoğlu’na hediye takdim etti.

ZøYARETLER

Ziyaretten duyduğunu memnuniyeti
dile getiren Tufanoğlu, Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Gökhan Kanal,
Tapu Kadastro Genel Müdür Yardımcısı
Hüseyin Kesimoğlu ve Kadastro Daire
Başkanı Güngör Güzel ziyaretlerinden
dolayı teşekkürlerini iletti.
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Genel BaékanÄmÄz Tufanoçlu,

Afet ve Acil Durum Yönetim BaêkanÄ Dr. Fuat Oktay’Ä
makamÄnda ziyaret etti.

B

ayındır Memur-Sen Genel Başkanı Soner Can Tufanoğlu ve
Genel Başkan Vekili Ayhan Aldagül, Afet ve Acil Durum Yönetim
Başkanı Sayın Dr. Fuat Oktay’ı makamında ziyaret etti.
Gerçekleşen ziyarette Ankara’da
meydana gelen terör saldırısı ile ilgili
konuşan Tufanoğlu, “Terörün karanlık ve kanlı yüzünü herkesin görmesi
gerekiyor. Milletimizin arasına fitne
sokmak, kardeşi kardeşe kırdırmak
isteyenler her gün yeni bir oyunla,
yeni bir senaryoyla karşımıza çıkıyor.
Binlerce yıllık kardeşliğimiz, egemen
güçlerin kirli oyunlarına kurban edilmeye çalışılıyor. Bizi birbirimize düşman etmeye çalışan teröre karşı hep
birlikte tepkimizi göstermeliyiz” diye
konuştu.
Bu tür karanlık planlarla ülkemizi karıştırmak isteyenler kirli emellerine
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hiçbir zaman ulaşamayacağını ifade
eden Tufanoğlu,” Milletimiz sahip
olduğu sağduyu ile bu hain planları
her zaman boşa çıkarmayı bilmiştir.
En büyük temennimiz bu alçak saldırının tüm yönleriyle aydınlatılması,
faillerinin yakalanması ve arkasındaki
karanlık güçlerin ortaya çıkarılmasıdır. Bir kez daha, saldırıda vefat eden
vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet;
ailelerine, yakınlarına ve milletimize
sabır ve başsağlığı diliyorum” dedi.

tarma (K9) Köpeği Eğitimi, Kurtarma

Yapılan görüşmede AFAD çalışanlarımızın fiili hizmet süresi zammından
yararlanması ile ilgili komisyon çalışmalarının devam ettiği ayrıca AFAD
çalışanlarımızın görev tanımının belirlenmesi konusu da gündeme gelmiştir.

ifade eden Sayın Dr. Fuat Oktay ise,

Ayrıca görüşmede Aram a Kurtarma
Personeli (Seviye 5), Arama Kurtarma Uzmanı (Seviye 6), Arama Kur-
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Dalgıcı ( Seviye 5) alanlarında mesleki belgelendirme belgesinin verilmesi
konusunda Bayındır Memur-Sen bünyesinde faaliyet gösteren Bayındır
Memur-Sen Mesyet İktisadi İşletmesi
ile AFAD arasında işbirliği protokol
yapılmasıyla ilgili görüş alışverişinde
bulunulmuştur.
Ziyaretten memnuniyet duyduğunu
nazik ziyaretlerinden dolayı Genel
Başkanımız Soner Can Tufanoğlu’na
teşekkürlerini iletti.
Yapılan ziyarette Afet ve Acil Durum
Yönetim Başkanlığı Bayındır MemurSen AFAD İşyeri Temsilcimiz Yusuf
Çakır hazır bulunmuştur.
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Genel BaékanÄmÄz Tufanoçlu,

èl Bank A.é. Yönetim Kurulu BaêkanÄ
Feramuz Üstün’e Ziyaret

B

ayındır Memur-Sen Genel Başkanı Soner Can Tufanoğlu, Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Büyük, İl
Bank A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığına atanan Feramuz Üstün’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Gerçekleşen ziyarette konuşan Genel Başkan Tufanoğlu,
İl Bank A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığına atanan Feramuz Üstün’e yeni görevlerinin hayırlı olması temennisinde

bulunarak çalışmalarında başarılar diledi. İl Bank A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Feramuz Üstün, yapılan ziyaretten
duyduğu memnuniyeti dile getirerek Bayındır Memur-Sen
Genel Başkanı Soner Can Tufanoğlu’na nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerini iletti.
Yapılan ziyarette Bayındır Memur-Sen Ankara 1 Nolu Şube
Mali Sekreteri Mehmet Saim Şahin hazır bulunmuştur.

Genel BaékanÄmÄz Tufanoçlu,

Mesleki Yeterlilik Kurumu BaêkanÄ
Ceylan’Ä Ziyaret Etti

B

ayındır Memur-Sen Genel Başkanı Soner Can Tu- Başkanlığına atanan Adem Ceylan’a yeni görevlerinin hafanoğlu, AK Parti 25. Dönem Ankara Milletvekili ve yırlı olması temennisinde bulunarak çalışmalarında başaGenel Merkez Ar-Ge Başkan Yardımcısı Mahmut rılar diledi.
Sami Mallı ile birlikte Mesleki Yeterlilik Kurumu BaşkanlıMesleki Yeterlilik Kurumu Başkanı Adem Ceylan, yapılan
ğına yeni atanan Adem Ceylanı makamında ziyaret etti.
ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Bayındır
Gerçekleşen ziyarette konuşan Bayındır Memur-Sen Genel Memur-Sen Genel Başkanı Soner Can Tufanoğlu’na nazik
Başkanı Soner Can Tufanoğlu, Mesleki Yeterlilik Kurumu ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerini iletti.

ZøYARETLER
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Memur-Sen Heyetinden AFAD Baêkan YardÄmcÄsÄ
Hamza Taêdelen’e Ziyaret

B

ayındır Memur-Sen Genel Başkanı Soner Can Tufanoğlu ve Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Esen, AFAD Başkan Yardımcısı Hamza
Taşdalen’i makamında ziyaret etti.

Ziyaretten memnuniyet duyduğunu ifade eden ve Memur-

Gerçekleşen ziyarette konuşan Bayındır Memur-Sen Genel Başkanı Soner Can Tufanoğlu, AFAD Başkan Yardımcılığına atanan Hamza Taşdelen’e yeni görevlerinin hayırlı
olması temennisinde bulunarak çalışmalarında başarılar
diledi.

gütleri arasında dikkat çektiğini belirtti.

Sen’in Türkiye’nin en büyük sivil toplum kuruluşu olduğunu kaydeden AFAD Başkan Yardımcısı Hamza Taşdelen,
Memur-Sen’in yaptığı başarılı çalışmalarla sivil toplum ör-

Yapılan ziyarette Bayındır Memur-Sen AFAD işyeri temsilcileri Yunus Alıç ve Teoman Selçuk Köksal da hazır bulundu.

Genel BaékanÄmÄz Tufanoçlu,

èller BankasÄ A.é Genel Müdürü
Dedeoçlu’nu Ziyaret etti.

B

ayındır Memur-Sen Genel Başkanı Soner Can Tufanoğlu ve Genel Başkan Vekili Ayhan Aldagül,
İller Bankası A.Ş Genel Müdürü Mehmet Turgut
Dedeoğlu’nu makamında ziyaret etti.

sunu İller Bankası A.Ş Genel Müdürü Sayın Dedeoğlu ile

Gerçekleşen ziyarette Genel Başkanımız Tufanoğlu, çalışanlarımızın sorunları ve taleplerini arasında olan izin durumu ve maaş sıkalalarının yeniden düzenlenmesi konu-

oğlu, yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile ge-
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paylaşmıştır.
İller Bankası A.Ş Genel Müdürü Mehmet Turgut Dedetirerek, Bayındır Memur-Sen Genel Başkanı Soner Can
Tufanoğlu’na teşekkürlerini iletmiştir.
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Genel BaékanÄmÄz Tufanoçlu’ndan,

KarayollarÄ Genel Müdürü èsmail Kartal’Ä Ziyaret etti.

B

ayındır Memur-Sen Genel Başkanı Soner Can
Tufanoğlu, Genel Başkan Vekili Ayhan Aldagül,
Karayolları Genel Müdürü İsmail Kartal’ı makamında ziyaret etti.
Gerçekleşen ziyarette Genel Başkanımız Tufanoğlu,
çalışanlarımızın sorunlarını ve taleplerini Karayolları
Genel Müdürü İsmail Kartal ile paylaşmıştır. Karayolları Genel Müdürü İsmail Kartal, ziyaretten duyduğu
memnuniyeti dile getirerek, Bayındır Memur-Sen Genel Başkanı Soner Can Tufanoğlu’na teşekkürlerini
iletti.

BayÄndÄr Memur-Sen’den

Çevre ve éehircilik BakanlÄçÄ Tabiat VarlÄklarÄnÄ Koruma
Genel Müdürü Osman Öztürk’ü makamÄnda ziyaret etti.

B

ayındır Memur-Sen Heyeti, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü
Osman Öztürk’ü makamında ziyaret etti.

Bayındır Memur-Sen Genel Başkanı Soner Can Tufanoğlu,
Genel Başkan Vekili Ayhan Aldagül, Ankara 1 Nolu Şube
Başkanı Yaşar Durmuş ve İşyeri Temsilcisi Serhat Doğu
Alparslan ile birlikte Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat
Varlıklarını Koruma Genel Müdürü Osman Öztürk’ü ziyaret ederek, yeni görevinde başarılar diledi.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma
Genel Müdürü Osman Öztürk’de, ziyaretten duyduğu
memnuniyeti dile getirdi. Genel Müdür Öztürk, “MemurSen ve Bayındır Memur-Sen’in hem sivil toplum kurulu-

şu hem de memurların temsilcisi olarak çok önemli işlere
imza attığını ve çalışmalarını yakından takip ettiğini söyledi.

Genel BaékanÄmÄz Tufanoçlu’ndan,

Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Gökhan Kanal’Ä Ziyaret etti.

B

ayındır Memur-Sen Genel Başkanı Soner Can Tufanoğlu, Genel Başkan Vekili Ayhan Aldagül ve Genel
Başkan Yardımcısı Gökhan Şimşek, Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Gökhan Kanal’ı makamında ziyaret etti.
Gerçekleşen ziyarette Genel Başkanımız Tufanoğlu, çalışanlarımızın sorunlarını ve taleplerini Tapu ve Kadastro
Genel Müdürü Sayın Kanal ile paylaşmıştır.
Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Gökhan Kanal ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Bayındır
Memur-Sen Genel Başkanı Soner Can Tufanoğlu’na teşekkürlerini iletti.

ZøYARETLER
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Genel Baékan YardÄmcÄlarÄmÄz Mustafa Büyük ve Gökhan èiméek,

KÄrÄkkale, Yozgat, Erzincan, Erzurum, IçdÄr, Ardahan, Bayburt,
Gümüêhane, Rize, Trabzon ve Ordu teêkilatÄmÄzÄ ziyaret ederek
hizmet kolumuzdaki çalÄêanlarla bir araya geldi.
Daha sonra Yozgat’ya giden Genel
Başkan Yardımcılarımız Mustafa Büyük ve Gökhan Şimşek, İl Başkanımız
Mehmet Ali Gümüş ve Yönetim Kurulu Üyelerini ziyaret ederek, çalışmaları
hakkında bilgi aldılar. İl başkanlığında
çok sayıda Bayındır Memur-Sen üyesiyle bir araya gelen Mustafa Büyük
ve Gökhan Şİmşek, burada Bayındır
Memur-Sen’in sendikal ve bir Sivil
Toplum Kuruluşu olarak yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verdiler.
Ziyaretlerine Erzincan da devam
eden Bayındır Memur-Sen Genel
Başkan Yardımcıları Mustafa Büyük
ve Gökhan Şimşek ve Erzincan İl Temsilci Başkanı Bilal Selçuk ve yönetim
kurulu üyeleri, çalışanlara MemurSen ve Bayındır Memur-Sen’in, varlık
amaçlarını, yürüttükleri sendikal ve
toplumsal çalışmaları hakkında bilgi
verdiler.

B

ayındır Memur-Sen Genel
Başkan Yardımcımız Mustafa
Büyük ve Gökhan Şimşek, Kırıkkale, Yozgat, Erzincan, Erzurum,
Iğdır, Ardahan, Bayburt, Gümüşhane,
Rize, Trabzon ve Ordu teşkilatımızı
ziyaret ederek hizmet kolumuzdaki
çalışanlarla bir araya geldi.
İlk olarak Kırıkkale’ye giden Genel
Başkan Yardımcımız Mustafa Büyük
ve Gökhan Şimşek, burada İl Temsilci Başkanımız Mehmet Köksal ile
bir araya gelerek teşkilat çalışmaları
hakkında bilgi aldılar. Daha sonra hizmet kolumuza bağlı kurumları ziyaret
eden Büyük ve Şimşek, yaşanılan sıkıntıları ve talepleri ele aldılar.
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“Bayındır
Memur-Sen Olarak
Değerler ve Hizmet
Sendikacılığı
Anlayışını
Benimsedik”
Bayındır Memur-Sen’in kurulduğu
gün kuşandığı değerler ve hizmet
sendikacılığı vizyonuyla, adil bir düzen ve daha yaşanılabilir bir dünya
için yola çıktıklarını belirten Genel
Başkan Yardımcısı Mustafa Büyük,
“Bizim varlık sebebimiz bu davada
olmak, zaferimiz ise bu davada ölmektir. Yolumuz uzun olabilir. Bu yolda birçok engellerle karşı karşıya kalabiliriz. Ancak, yolumuzun uzunluğu,
davamıza olan inancımızı artırır. Ne

TEùKøLAT ZøYARETLERø

mutlu bu Hak davada canla başla koşanlara. Ne mutlu sizlere ve ne mutlu
bizlere” dedi.

“Personellerimiz
Huzurlu ve Mutlu Bir
Ortamda Çalışır İse
Verim Artar”
Bayındır Memur-Sen’in hizmet kolumuza bağlı kurumlarda çalışan kamu
personellerimizin sorunlarına çözüm
üretmek için çalıştıklarını vurgulayan
Genel Başkan Yardımcımız Mustafa
Büyük, “Biz her zaman çalışan memurumuzun, işçimizin, taşeronumuzun mutluluğunu huzurunu ön planda tutan bir anlayış ile çalışmalarımızı
sürdürmekteyiz. 3. Dönem Toplu Sözleşme kazanımlarını memurlarımızın,
çalışanlarımızın mutluluğu huzuru
refahı için elde ettik. Personelimiz
huzurlu mutlu bir ortamda çalışır ise
verimi artar. Verim artarsa milletimiz
kazanır, milletimiz halkı kazanırsa
Türkiye gelişir Türkiye büyür. Bütün
çalışanlarımızı mutlu etmek için bu
görevleri sürdürüyoruz. Nasıl bugünlere kadar birlik ve beraberlik ile
büyük işlere imza attıysak, bundan
sonra da başaracağımıza inanıyorum.
Bu birlik ve beraberlimizin her zaman
devam etmesini temenni ediyor, tüm
memurlarımıza çalışmalarında başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı
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dımcımız Şimşek, “Taşeron sisteminin

Bayburt, Gümüşhane, Rize, Trabzon

sürdürülebilir olmadığı ve taşeron sis-

ve Ordu Teşkilatımızı ziyaret etti.

teminin iﬂas ettiğine yönelik tespitle-

Genel Başkan Yardımcılarımız Mus-

rimiz sonuç verdi. Toplumun birçok

tafa Büyük, Gökhan Şimşek ve bera-

kesimini derinden ilgilendiren taşeron

berindeki heyet, Bayburt merkezdeki

sorununa ilişkin Sayın Başbakanımız

hizmet kolumuza bağlı kurumların ar-

tarafından açıklanan ‘kadro müjde-

dından Gümüşhane, Bayburt İl Tem-

sini’ büyük bir memnuniyetle karşı-

silci Başkanı İlhan Yılmaz ve yönetim

ladık. Kamuda kangren haline gelen

kurulu üyeleri, Gümüşhane İl Temsilci

taşeron sorununa çözüm ararken,

Başkanı Ali Rıza Özer ve yönetim ku-

yeni bir karmaşa oluşturulmamalıdır.

rulu üyeleri,Rize, Trabzon ve Ordu’da-

Sorunlar ve çözümler sosyal diyalog

ki kurumları ve çalışanlarını ziyaret

yoluyla tartışılmalı ve kararlaştırılma-

ettiler.

lıdır” diye konuştu.
Daha sonra Genel Başkan Yardım-

sorunları dinleyen Genel Başkan Yar-

cılarımız Mustafa Büyük ve Gökhan

dımcılarımız, Rize İl Temsilci Başkanı

Şimşek, Iğdır ve Ardahan teşkilatımızı

Akın Nalkıran ve Yönetim kurulu üye-

ziyaret ederek hizmet kolumuza bağlı

leri, Trabzon İl Temsilci Başkanı Yücel

kurumları ziyaret ettiler.

Durmuş ve yönetim kurulu üyeleri,

Yapılan Kurum ziyaretlerinde çalışanTeşkilat ziyaretlerinde konuşan ve
sendikamızın üye sayısının her geçen
gün artığına dikkat çeken Bayındır
Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı
Gökhan Şimşek, “Bu kutlu yolculukta bizimle olan, Hakk’ı tutup kaldıran, haksızlıklara boyun eğmeyen ve
ne pahasına olursa olsun haksızlıkla
mücadele eden yol arkadaşlarımıza,
ailemizin bütün mensuplarına tekrardan sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bayındır Memur-Sen’imizi anlamak, onu yaşatmak, onu yaşamak
bambaşka bir şeydir” diye konuştu.

Çalışanların, yaşadıkları sıkıntı ve

Ordu İl Temsilci Başkanı Hacı Aydın
ve yönetim kurulu üyeleri ile tespit

ların, yaşadıkları sıkıntı ve sorunları

ettikleri sıkıntıların çözümü konusun-

dinleyen Genel Başkan Yardımcıla-

da istişare ve değerlendirmelerde bu-

rımız Mustafa Büyük, Gökhan Şim-

lundular.

şek, Iğdır İl Temsilci Başkanı Ahmet
Dursun ve Yönetim Kurulu üyeleri ve
Ardahan teşkilatımızla tespit ettikleri
sıkıntıların çözümü konusunda istişare ve değerlendirmelerde bulundular.
Genel Başkan Yardımcımız Mustafa
Büyük ve Gökhan Şimşek’den

“Sorunlar ve
Çözümler Sosyal
Diyalog Yoluyla
Tartışılmalı ve
Kararlaştırılmalı”
Taşeron konusunun çözümü noktasında atılan adımları olumlu karşıladıklarını belirten Genel Başkan Yar-
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Genel BaékanÄmÄz Tufanoçlu,

Trabzon ve Kocaeli’de Bir Dizi Ziyarette Bulundu.

B

ayındır Memur-Sen Genel Başkanı Soner Can Tufanoğlu,
Trabzon ve Kocaeli’nde bir dizi
ziyarette bulundu.
Bayındır Memur-Sen Genel Başkanı
Soner Can Tufanoğlu, hizmet kolumuza bağlı işyerleri ziyaretlerinde çalışanları ile bir araya geldi.
Yapılan ziyaretlerde Bayındır MemurSen Trabzon İl Temsilci Başkanı Yücel
Durmuş ve yönetim kurulu üyeleri,
Kocaeli İl Temsilci Başkanı Mustafa
Altun ve yönetim kurulu üyeleri hazır
bulundu.
Genel Başkanımız Tufanoğlu, Trabzon
ziyaretinde Trabzon Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ali Vedat Çiftçi, Trabzon
Karayolları 10. Bölge Müdürü Selahattin Bayram Çavuş, Trabzon Tapu
ve Kadastro Bölge Müdürü Adnan
Cevher, Trabzon İl Afet ve Acil Durum
Müdürlüğü ve Trabzon İller Bankası
Bölge Müdürlüğü’nü ziyaret etmiştir.
Trabzon İl Afet ve Acil Durul Müdürlüğü çalışanlarını ziyaret eden Genel
Başkanımız Tufanoğlu, burada üyele-

rimizle bir araya geldi.
Gerçekleşen ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren Trabzon
Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ali Vedat Çiftçi, Trabzon Karayolları 10.
Bölge Müdürü Selahattin Bayram Çavuş, Trabzon Tapu ve Kadastro Bölge
Müdürü Adnan Cevher, Genel Başkan Soner Can Tufanoğlu, Bayındır
Memur-Sen Trabzon İl Temsilci Başkanı Yücel Durmuş’a ve yönetim kurulu üyelerine teşekkürlerini iletmiştir.
Kocaeli’nde gerçekleştirilen bir dizi
ziyarette Bayındır Memur-Sen’i en az
20 Bin üye hedefine ulaşması gerektiğini vurgulayan Genel Başkan Soner Can Tufanoğlu, Bayındır MemurSen’in sendikal faaliyetleri hakkında
bilgiler verdi. Çalışma hayatında yaşanan sıkıntılar hakkında bilgiler alan
Tufanoğlu, çözümü konusunda üyelerimizle ve çalışanları ile karşılıklı istişarelerde bulundu.
Bayındır Memur-Sen Genel Başka-
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nı Soner Can Tufanoğlu ve Bayındır
Memur-Sen Kocaeli İl Temsilci Başkanı Mustafa Altun ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Kocaeli Çevre
ve Şehircilik İl Müdürü Mehmet Ersan
Aytaç ve Kocaeli İl Afet ve Acil Durum Müdürü Salim Tekoğlu’lu makamında ziyaret ederek çalışanlarımızın
sorun ve taleplerini paylaşmışlardır.
Daha sonra Bayındır Memur-Sen Genel Başkanı Soner Can Tufanoğlu,
Trabzon ve Kocaeli ilinde üyelerimizle akşam yemeğinde bir araya geldi.
Genel Başkanımız Tufanoğlu şu açıklamalarda bulundu “Memur-Sen’in
milletin içinden doğmuş, milletin sinesinde büyümüş, milleti için gözünü
kırpmadan ön saﬂarda mücadele vermiş bir erdemliler hareketidir” şeklinde konuştu.
“Memur-Sen 956 Bin Üyesiyle
Türkiye’nin En Büyük Sivil Toplum
Hareketidir”
Memur-Sen’in bugün 956 Bin üyesiy-
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le Türkiye’nin en büyük sivil toplum
hareketi olduğunu ifade eden Genel Başkanımız Tufanoğlu, “MemurSen’in Hedef 1 Milyon Üye yolunda en
büyük desteği Bayındır Memur-Sen
teşkilatı 17 Bin üye sayısını aşarak
göstermiştir ve göstermeye devam
edecektir. 2015 yılında yaptığımız
toplu sözleşme de dahil olmak üzere
2016 ve 2017 yılları arasında yapacağımız teşkilat çalışmalarını ve teşkilatımızın sorunlarını dinlemek üzere
buraya geldik” dedi.

hizmet üreten taşeron işçilerin durumunu, konumunu biliyoruz. Kamu
çalışanlarımızın mali, sosyal ve özlük
hakları biran önce çözüme kavuşturulmalıdır ” dedi.
Bayındır Memur-Sen Kocaeli İl Temsilci Başkanı Mustafa Altun ise, “
Memur-Sen’in 11 hizmet kolunda yet-

1 Mayıs İşçi Bayramı’nı kutluyorum.
Biz Memur-Sen olarak sizlere her
alanda destek olmaya çalışıyoruz.
Memur-Sen sadece ücret sendikacılığı değil, değerler sendikacılığı, hizmet sendikacılığı anlayışını benimsemiştir” dedi.

Bayındır Memur-Sen Yeni Kazanımlarıyla Toplu Sözleşme’de Çığır Açtı
3. Dönem Toplu Sözleşme masasına
Bayındır Memur-Sen kazanımlarıyla
damgasını vurduğunu belirten Genel
Başkanımız Tufanoğlu, “Tekliﬂerinin
büyük çoğunluğunu kazanıma dönüştüren Bayındır Memur-Sen, yeni
döneme de yeni kazanımlar elde etmek için çalışmalarına aralıksız devam etmektedir” şeklinde konuştu.
“Taşeronlara Kadro Verilmeli”
Genel Başkan Tufanoğlu, MemurSen’in Türkiye’nin en büyük konfederasyonu olarak, ülkenin sorunlarına çözüm üretmeyi ve uygulanabilir
tekliﬂer sunarak, sorun değil, çözüm
odaklı sendikacılığı anlayışını benimsediğinin altını çizdi. Tufanoğlu,
kadro soruna da değinerek, “Kamu
çalışanlarımızı mutlu etmek noktasındaki Memur-sen’in asli sorumluğunu
önemsiyorum. Kamu kurumlarında

kili sendika olduğunu, birlik ve beraberlik içerisinde Memur-Sen bayrağını
en iyi şekilde dalgalandırdıklarını söyledi. Altun, kamu görevlilerinin mali,
sosyal ve özlük hakları için mücadele
veren herkese teşekkür etti.
Programda konuşan Kocaeli MemurSen İl Temsilci Başkanı Mehmet Akkuş, “Bu güzel program ile hepimizi bir araya getirdiği için Bayındır
Memur-Sen Kocaeli İl Temsilci Başkanı Mustafa Altun’a ve yönetimine teşekkür ediyorum. Ayrıca herkesin
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Genel BaékanÄmÄz Tufanoçlu,

Bursa ve BalÄkesir’de Hizmet Kolumuza
BaçlÄ KurumlarÄ Ziyaret Etti
Tufanoğlu: “Bayındır Memur-Sen
Çözüm Odaklı Çalışıyor”

BalÄkesir

B

ayındır Memur-Sen Genel Başkanı Soner Can Tufanoğlu,
Genel Başkan Vekili Ayhan Aldagül, Bursa Bayındır Memur-Sen İl
Temsilci Başkanı Mustafa Uçmaz ve
yönetim kurulu üyeleri ile beraber,
Bursa Tapu ve Kadastro Bölge Müdürü Feridun Yörük, Bursa İller Bankası
Bölge Müdürü Ali Ekrem Ayti, Bursa
İl Afet ve Acil Durum Müdürü İbrahim
Tarı, Bursa Karayolları 14. Bölge Müdürü Mehmet Yazıcıoğlu, Nilüfer Tapu
Müdürü İsmail Hakkı Şen’i makamında ziyaret etti.
Bursa’da hizmet kolumuza bağlı kurumlarda yaptığı ziyaretlerde konuşan Bayındır Memur-Sen Genel Başkanı Soner Can Tufanoğlu, Bayındır
Memur-Sen’in kamu çalışanlarının sorunlarını toplu sözleşme ve KPDK’ya
taşıdığına dikkat çekerek “Sendika
olarak hizmet kolumuza bağlı kurumlarda çalışan kamu görevlilerinin sorunlarını çözüm olabilecek her
platforma taşıyoruz. Özellikle milletvekilleri ile görüşmelerimizde, ikili temaslarımızda sorunları, sıkıntıları birebir iletiyoruz. Bayındır Memur-Sen
çalışmalarını çözüm odaklı sürdürüyor ve bu nedenle güzel kazanımlar
elde ediyor.”dedi.
Bayındır, Çevre, İnşaat, Yol, Afad,
Tapu ve Kadastro hizmet çalışanlarının mesleğinin onuruna yaraşır haklar ve çalışma koşulları için tüm mücadeleye devam ettiklerini sözlerine

BalÄkesir
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BalÄkesir

ekleyen Genel Başkanımız Soner Can
Tufanoğlu, “Kamuda çalışanların haklarını geliştirmek kadar, devletimizin
insanına en nitelikli şekilde hizmet
götürmesini de önemseyen bir sivil
toplum örgütü anlayışı içinde hareket ediyoruz. Sorunları dile getirerek,
muhatap olduğumuz bütün kademelerde sorunların çözümünü en etkili
şekilde savunuyoruz. Mücadelemiz
hakkaniyetli bir çalışma ortamı, nitelikli kamu hizmeti sağlansın” dedi.
Sendika olarak üyelerden aldıkları
gücü üyelerin mağduriyetini gidermek ve haksızlığa, hukuksuzluğa karşı mücadele etmek için kullandıklarını
söyleyen Tufanoğlu, “Hizmet kolumu-

BalÄkesir

BalÄkesir

BalÄkesir

BalÄkesir

BalÄkesir
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za bağlı kurumlarda çalışan kamu görevlilerinin mali, özlük ve sosyal haklarının korunması ve geliştirilmesi için
çalışmalarımız sürekli devam etmekte. Sendika olarak kamu görevlilerimizin sorun ve taleplerinin takipçisi
olacağız. Sorunlar çözülene, talepler
karşılanıncaya kadar mücadele edeceğiz” diye konuştu.
Genel Başkan Soner Can Tufanoğlu,
Balıkesir de hizmet kolumuza bağlı
kurumlarda çalışan kumu görevlilerimizi ziyareti sırasında Üçüncü Dönem
Toplu sözleşme sürecinden bahsetti.
Toplu sözleşmede Memur-Sen olarak
213 kazanım elde ettiklerini hatırlatan
Tufanoğlu, bu kazanımlarla kamu görevlilerini mutlu ettiklerini belirterek
yeni kazanımlar elde etmek için durmadan çalışacakları vurguladı. Genel
Başkanımız Soner Can Tufanoğlu,

BalÄkesir

BalÄkesir

BalÄkesir

BalÄkesir
BalÄkesir

BalÄkesir

Bursa

Bursa

Bursa
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BalÄkesir

Bursa
Genel Başkan Vekili Ayhan Aldagül, Balıkesir Bayındır Memur-Sen
İl Temsilci Başkanı Bayram Şahin ve
yönetim kurulu üyeleri ile birlikte, Balıkesir Çevre ve Şehircilik İl Müdürü
Abdullah Yenigün, Balıkesir Kadastro
Müdürü Nedim Çolpan, Karesi Tapu
Müdürü Atilla Eren, Balıkesir İl Afet
ve Acil Durum Müdürü Bayram Şahin,
Balıkesir Karayolları 141. Şube Şefi Salih Arapa, Altı Eylül Tapu Müdürü Hamit Berber’i makamında ziyaret etti.
Tufanoğlu: “Bayındır Memur-Sen’in
Kazanımları Ortadadır”

1 derece verilmesi, Tapu Müdürlüğü ve Afet ve Acil Durum Müdürlüğü çalışanlarımızın fazla mesai ücret
sorununun çözülmesi, Karayolları ve
AFAD’ta Şoförlük hizmetide yapan
kamuz görevlilerimize aylık ilave 70
TL ödenmesinin sağlanması, Çevre
ve Şehircilik Bakanlığı ve Karayolları
Genel Müdürlüğü personellerine Koruyucu Giyim Malzemesi verilmesinin
sağlanması, Gişe sistemi izleme me-

murlarına seyyar görev tazminatının
ödenmesi, Tapu ve Kadastro Genel
Müdürlüklerinde Döner Sermaye bütçesinden karşılanmak üzere personel
alımının yolu açılması ve Kadastro
çalışanlarımıza Kadastro Tazminatı
Kazanımının devam ettirilmesi bu güzel kazanımlarından bazıları. Bayındır
Memur-Sen durmayacak kazanmaya
kazandırmaya devam edecek” ifadelerine yer verdi.

Bursa

Balıkesir de kurum ziyaretlerinde konuşan Genel Başkan Soner Can Tufanoğlu, Ocak ayı itibari ile 3. Dönem
toplu sözleşme kazanımlarının da
bir bir hayata geçmeye başladığını
hatırlatarak “Memur-Sen olarak tüm
memurlar ve memur emeklileri adına
gerçekleştirdiğimiz 3. Dönem toplu sözleşme kazanımları gerek mali
gerekse sosyal kazanımlar bakımından memurlarımızı memnun etmiştir.
2005’ten sonra göreve başlayanlara

Bursa

Bursa

Bursa
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BayÄndÄr Memur-Sen’den

Hizmet Kolumuza BaçlÄ èêyerlerine Ziyaret

B

ayındır Memur-Sen Genel Başkan Vekili Ayhan Aldagül ve Genel Başkan Yardımcısı Gökhan
Şimşek’in il ziyareti aralıksız devam
ediyor. Bu kapsamda Karabük’teki
Bayındır Memur-Sen hizmet koluna
bağlı kurumlarda çalışan memurları ziyaret eden Genel Başkan Vekili
Aldagül ve Genel Başkan Yardımcısı
Şimşek, çalışanları ile tek tek görüşerek sorunlarını yerinde tespit etti.
Bayındır Memur-Sen Genel Başkan
Vekili Ayhan Aldagül ve Genel Başkan
Yardımcısı Gökhan Şimşek, Şube Müdürü ve Bayındır Memur-Sen Karabük
İl Temsilci Başkanı Ahmet Özakça ve
yönetim kurulu üyeleri ile birlikte,

BartÄn

BartÄn
Karabük Çevre ve Şehircilik İl Müdürü
Mehmet Ali Tunç, Karabük Çevre ve
Şehircilik İl Müdür Yardımcısı Mustafa
Aynacı, Karabük Kadastro İl Müdürü
Şinasi Abanoz, Karabük Tapu Müdürlüğü Sami Yoğurtçu, Karabük AFAD
İl Müdürü Dr. Gazanfer Erbay ve Safranbolu Tapu Müdürlüğünü ziyaret
etti.
Hizmet kolumuza Karabük Çevre ve
Şehircilik İl Müdürlüğü, Kadastro İl
Müdürlüğü Karabük Tapu Müdürlüğü,
Karabük AFAD İl Müdürlüğü ve

BartÄn

BartÄn

BartÄn

BartÄn

Safranbolu Tapu Müdürlüğü İşyerlerindeki kurumlarda çalışanlarla
bir araya gelen Genel Başkan Vekili
Ayhan Aldgül ve Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Şimşek, çalışanların
sorunlarını yerinde dinleyerek kurum
yetkililerine iletti. Karşılıklı istişarelerin yapıldığı toplantılarda sendikamızın çalışmaları anlatılarak sendikal
faaliyetler hakkında bilgiler verildi.
Karabük teşkilat ziyaretlerini tamamlayan Genel Başkan Vekili Ayhan Aldagül ve Genel Başkan Yardımcısı
Gökhan Şimşek, Bartın’a geçti. Bartın
ziyaretinde Aldagül ve Şimşek, Bayındır Memur-Sen Bartın İl Temsilci
Başkanı Nuray Arfundalı ve yönetim
kurulu üyeleri ile birlikte, Bartın Çevre
ve Şehircilik İl Müdürü Ali Özcan, Bartın Kadastro İl Müdürü Fatih Demir,
Bartın AFAD İl Müdürü Nurhan Doğru
Öz ve Bartın Tapu Müdürlüğünü ziyaret etti.
“Hedef 20 Bin Üye”
Bartın iline gerçekleştirilen teşkilat ziyaretinde Bayındır Memur-Sen olarak
hedeﬂerinin 20 bin, Memur-Sen olarak ise bir milyon olduğunu açıklayan
Genel Başkan Vekili Aldagül, daha
güçlü olmak, daha fazla hak elde etmek, haksızlıklar karşısında dik
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BartÄn
durmak için bu hedeﬂere ulaşacaklarının altını çizdi. Aldagül, “Sivil toplum anlayışıyla çalışmalarına devam
eden sendikamız şu anda genel yetkili sendika. Hizmet kolumuzdaki çoğu
kurumda yetkiliyiz. Üye sayımız 17 binin üzerine çıktı. Bayındır Memur-Sen
olarak 20 bin üyeye, Memur-Sen olarak bir milyon üyeye koşuyoruz. Hedeﬂerimize ulaşmalıyız ki, daha güçlü olalım. Daha güçlü olalım ki, daha
fazla hak elde edelim. Demokrasimizi
daha fazla yükseltelim. Zalimin karşısında daha dik duralım. Mazlumun
sesini daha gür duyuralım. Hedefimizi gerçekleştirmede üyelerimize de
görev düşüyor. Üyelerimizden yakın
arkadaşlarını sendikamıza davet etmelerini bekliyoruz. İnşallah tüm teşkilatımız ve üyelerimizle bu hedeﬂerimize hep birlikte ulaşacağız” şeklinde
konuştu.
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Çevre ve Şehircilik İl Müdür Vekili
Mustafa Özmen, Zonguldak AFAD İl
Müdür Vekili Ahmet Güngör, Zonguldak Kadastro İl Müdürü Erdal Akyol,
Zonguldak Tapu Müdürü Tuncer Çoşgun, Ereğli Kadastro Müdürü Serhat
Yücel, Ereğli Tapu Müdürü Veysel
Doldu’yu makamında ziyaret etti. Görüşmede, ildeki çalışmalar hakkında
bilgi alışverişinde bulunuldu.

“Mücadelemiz Kamu Görevlilerimizin Huzurlu ve Güvenli İş Ortamına
sahip Olması”
Bayındır Memur-Sen Genel Başkan
Yardımcısı Gökhan Şimşek de Bartın il ziyaretinde konuştu. Tüm kurumları ayrı ayrı gezerek ildeki kamu
görevlilerinin sorunlarıyla yakından
ilgilendiklerini belirten Gökhan Şimşek, not aldıkları sorunları genel
merkezle paylaştıklarını ve sorunlara
çözüm üretmeye çalıştıklarını söyledi. Yapılan toplantılarla, çalışmalarla
Bartın’da Bayındır Memur-Sen farkını ortaya koyduklarını kaydeden
Şimşek, “Bizim mücadelemiz kamu
görevlilerimizin huzurlu ve güvenli
iş ortamına sahip olmasıdır. Bu konuda çalışmalarımıza hız kesmeden
devam ediyoruz. Hep birlikte el ele,
gönül gönüle vermeye devam ederek
tüm zorlukları birlikte aşmaya devam
edeceğiz. Sendikamızı ilimizde büyütmeye ve güçlendirmeye devam
edeceğiz. Sendikamıza destek veren
tüm üyelerimize teşekkür ediyorum”
diye konuştu.
Genel Başkan Vekili Ayhan Aldagül,
Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Şimşek Bartın’nın ardından Zonguldak’a
geçerek Bayındır Memur-Sen Zonguldak İl Temsilci Başkanı Sadettin Kuruyamaç ve yönetim kurulu üyeleriyle
birlikte, Zonguldak

Düzce

Düzce
Düzce

Düzce
Düzce

Düzce
Eskiéehir

Bayındır Memur-Sen Genel Başkan
Vekili Ayhan Aldagül, Genel Başkan
Yardımcısı Gökhan Şimşek, Bayındır
Memur-Sen Düzce İl Temsilci Başkanı
Yaşar İhsan Okumuş ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte, Düzce Çevre ve
Şehircilik İl Müdürü Ertuğrul Durak,
Düzce Kadastro İl Müdürü Temel Çimen, Düzce Tapu Müdürü Orhan Çalık
ve Düzce AFAD İl Müdürü Ali Kartal’ı
makamında ziyaret etti.
Gerçekleşen ziyarette Bayındır MemurSen Genel Başkan Vekili Ayhan Aldagül, Genel Başkan Yardımcısı Gökhan
Şimşek, Düzce ilinde hizmet kolumuza
bağlı kurumlarda çalışan üyelerimizin
sorun ve taleplerini gündeme getirmişlerdir.

Eskiéehir
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Genel Başkan Vekilimiz Ayhan Aldagül ve Genel Başkan Yardımcımız
Gökhan Şimşek, teşkilat çalışmalarına
Sakarya’da devam ettiler. Sakarya İlinde Bayındır Memur-Sen Genel Başkan
Vekili Ayhan Aldagül ve Genel Başkan
Yardımcısı Gökhan Şimşek,

BAYINDIR MEMUR-SEN • Temmuz 2016

Bayındır Memur-Sen İl Temsilci Başkanı Zeki Binici ve yönetim kurulu üyeleri
ile birlikte, üyelerimizin sıkıntı ve taleplerine çözümleri konusunda istişarelerde bulunmak üzere Sakarya Çevre
ve Şehircilik İl Müdürü Uğur Korkmaz,
Sakarya Kadastro İl Müdürü Ömer Ay,
Adapazarı Tapu Müdürü Hasan Kara
ve Sakarya Arama Kurtarma Birlik Müdürü Aydın Kaya’yı makamında ziyaret
etti.

Karabük

Karabük
Karabük

Eskişehir kurum ziyaretlerinde konuşan Bayındır Memur-Sen Genel Başkan Vekili Ayhan Aldagül, sendikamız
ve yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi verdi. Bayındır Memur-Sen Genel
Başkan Vekili Ayhan Aldagül, Genel
Başkan Yardımcısı Gökhan Şimşek,
Bayındır Memur-Sen Eskişehir İl Temsilci Başkanı Turan Demir ve yönetim
kurulu üyeleri ile birlikte, Eskişehir
Çevre ve Şehircilik İl Müdürü

Karabük

Sakarya

Karabük

Sakarya

Zonguldak

Sakarya

Zonguldak

Sakarya

Eskiéehir

Eskiéehir
Habib Bulguroğlu, Eskişehir Tapu
Bölge Müdürü Cevdet Kılıç, Eskişehir
AFAD İl Müdürü Recep Bayar ve Eskişehir İller Bankası Bölge Müdürü Levent Yanar’ı makamında ziyaret etti.
Gerçekleşen ziyarette konuşan Aldagül, Memur-Sen ve Bayındır MemurSen’in kamu görevlilerinin haklarının
savunuculuğu yanında, sivil toplum
örgütü olarak yürüttüğü çalışmaların
ülke için büyük kazanç olduğunu söyledi.
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BayÄndÄr Memur-Sen’den

Rize èlinde Hizmet Kolumuza BaçlÄ
ç èêyerlerine
êy
Ziyaret
y

B

ayındır Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Büyük Rize ilinde hizmet kolumuza bağlı kurumlara bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

Bu kapsamda Rize’deki Bayındır Memur-Sen hizmet koluna bağlı kurumları ve bu kurumlarda çalışan kamu görevlilerimizi ziyaret eden Genel Başkan Yardımcısı Mustafa
Büyük, çalışanları ile tek tek görüşerek sorunlarını yerinde
tespit etti.
Rize ziyaretinde Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Büyük’e
Bayındır Memur-Sen Rize İl Temsilci Başkanı Akın Nalkıran
ve yönetim kurulu üyeleri eşlik etti.
“Bayındır Memur-Sen Ekip Çalışmasının Ürünüdür”
Rize teşkilat çalışmalarında konuşan Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Büyük, Bayındır Memur-Sen’in Türkiye’de
teşkilatlanma konusunda önemli bir yeri olduğuna dikkat çekerek bunda ekip çalışmasının büyük öneme sahip
olduğunu söyledi. Büyük, Bayındır Memur-Sen hem üye
sayısı oranı bakımından, hem de yetkili olduğu iller bakımından Türkiye geneline hitap eden örgütlü dağılımı ile

dikkat çekmiştir. Bayındır Memur-Sen Karadeniz’de olduğu kadar Akdeniz’de de vardır. Doğu Anadolu’da olduğu
kadar Batı’da da vardır. Rize’de olduğu kadar Konya’da,
Malatya’da olduğu kadar Bursa’da vardır. Bu, Bayındır
Memur-Sen’in Türkiye’nin tümünü kucaklayabilecek bir
potansiyelin göstergesidir. Ülkemizin en örgütlü teşkilatına sahip bir sendika olarak alanımızda her zaman en iyi
olmak ve teşkilatımızı sürekli aktif tutmak motivasyonu
yüksek tutmak için sürekli çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.
Bu yıl Mayıs ayı hedeﬂerinin 20 Bin olduğunu belirten Büyük, bu hedefi sizlerin gayretleri çalışmaları ile yakalayacağımıza inanıyoruz’ ifadelerine yer verdi.
Teşkilat çalışmaları sonrası Bayındır Memur-Sen Genel
Başkan Yardımcısı Mustafa Büyük, Bayındır Memur-Sen
Rize İl Temsilci Başkanı Akın Nalkıran ve yönetim kurulu
üyeleri, hizmet kolumuza bağlı kurumlarda çalışan kamu
görevlilerimizle yemekli toplantıda bir araya geldi.
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Genel BaékanÄmÄz Tufanoçlu,

Samsun TeêkilatÄmÄzÄ
ê
Ziyaret
y
Etti

B

ayındır Memur-Sen Genel Başkanı Soner Can Tufanoğlu, Genel Başkan Yardımcıları Ömer
Türk ve Mustafa Büyük Samsun teşkilatımızı ziyaret ederek, hizmet kolumuzdaki kamu görevlileriyle bir araya
geldiler.

şanları, Genel Başkanımız Tufanoğlu ve Genel Başkan Yardımcılarımız
Ömer Türk ve Mustafa Büyük, Bayındır Memur-Sen Samsun İl Temsilci
Başkanı İlhan Anlı ve yönetim kurulu
üyelerine ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerini iletti.

Genel Başkanımız Tufanoğlu ve Genel
Başkan Yardımcılarımız Ömer Türk ve
Mustafa Büyük, ilk olarak Samsun İl
Başkanlığımızı ziyaret ederek, Bayındır Memur-Sen Samsun İl Temsilci
Başkanı İlhan Anlı ve İl Yönetim Kurulu üyelerinden çalışmaları hakkında
bilgi alarak, görüş alışverişinde
bulundular.
Daha sonra Genel Başkanımız
Tufanoğlu ve Genel Başkan Yardımcılarımız Ömer Türk ve Mustafa Büyük, Bayındır Memur-Sen Samsun İl
Temsilci Başkanı İlhan Anlı, yönetim
kurulu üyeleri ve işyeri temsilcileri ile
birlikte, Samsun Tapu ve Kadastro 10.
Bölge Müdürü Hasan Özbalaban’ı ve
Samsun Karayolları 7. Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.
Gerçekleşen ziyaretten duyduğu
memnuniyeti dile getiren Samsun
Tapu ve Kadastro 10. Bölge Müdürü
Hasan Özbalaban ve Samsun
Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü çalı-
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BayÄndÄr Memur-Sen Genel BaékanÄ Tufanoçlu

Osmaniye, Adana ve Mersin’de bir dizi ziyarette bulundu.

B

ayındır Memur-Sen Genel Başkanı Soner Can Tufanoğlu, Osmaniye, Adana ve Mersin’de bir
dizi ziyarette bulundu.
Bayındır Memur-Sen Genel Başkanı
Soner Can Tufanoğlu, hizmet kolumuza bağlı işyerleri ziyaretlerinde çalışanları ile bir araya geldi.
Yapılan ziyaretlerde Bayındır MemurSen Osmaniye İl Temsilci Başkanı Mustafa Evcil ve yönetim kurulu
üyeleri, Adana İl Temsilci Başkanı
Eyüphan Sertyalçın ve yönetim kurulu üyeleri, Mersin İl Temsilci Başkanı
Mehmet Ali Aklamuz ve yönetim kurulu üyeleri hazır bulundu.

Bayındır Memur-Sen Osmaniye İl
Temsilci Başkanı Mustafa Evcil ve yönetim kurulu üyeleri, Genel Başkanımız Soner Can Tufanoğlu’na hediye
takdim etmiştir.

Genel Başkanımız Tufanoğlu, Osmaniye ziyaretinde Tapu İl Müdürü
Mehmet Akçul, Çevre ve Şehircilik İl
Müdürlüğü Abdulvahap Güven’i makamında ziyaret ederek üyelerimiz ve
çalışanlarımızın sorunlarını ve taleplerini paylaşmıştır. Osmaniye Afet ve
Acil Durul İl Müdürlüğü çalışanlarını
ziyaret eden Genel Başkanımız Tufanoğlu, burada üyelerimizle bir araya
geldi.

Osmaniye’de gerçekleştirilen bir dizi
ziyarette Bayındır Memur-Sen’i en az
20 Bin üye hedefine ulaşması gerektiğini vurgulayan Genel Başkan Soner Can Tufanoğlu, Bayındır MemurSen’in sendikal faaliyetleri hakkında
bilgiler verdi. Çalışma hayatında yaşanan sıkıntılar hakkında bilgiler alan
Tufanoğlu, çözümü konusunda üyelerimizle ve çalışanları ile karşılıklı
istişarelerde bulundu.

Gerçekleşen ziyaretten duydukları
memnuniyeti dile getiren Osmaniye
Tapu İl Müdürü Mehmet Akçul, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Abdulvahap
Güven ve Osmaniye Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü çalışanlarımız ziyaretten dolayı Genel Başkanımız Soner
Can Tufanoğlu, Osmaniye İl Temsilci
Başkanı Mustafa Evcil ve yönetim kurulu üyelerine teşekkürlerini iletmiştir.

Bayındır Memur-Sen Genel Başka-
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nı Soner Can Tufanoğlu ve Bayındır
Memur-Sen Adana İl Temsilci Başkanı
Eyüphan Sertyalçın ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Adana Çevre
ve Şehircilik İl Müdürü Ahmet Krılmaz, Adana AFAD İl Müdürü Gültekin
Genç, Adana İlbank A.Ş. Muhasebe
Müdürü İshak Caymaz’ı makamında
ziyaret ederek çalışanlarımızın sorun
ve taleplerini paylaşmışlardır.
Genel Başkanımız Soner Can Tufanoğlu, Bayındır Memur-Sen İl Temsilci
Başkanı Eyüphan Setyalçın ile birlikte
Adana Memur-Sen İl Temsilci Başkanı
Mehmet Sezer’i ziyaret etti. Yapılan
nazik ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Adana Memur-Sen İl
Temsilci Başkanı Mehmet Sezer, Genel Başkanımız Soner Can Tufanoğlu,
Bayındır Memur-Sen İl Temsilci Başkanı Eyüphan Setyalçın’a ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerini iletmiştir.
Daha sonra Bayındır Memur-Sen Genel Başkanı Soner Can Tufanoğlu,
Mersin ilinde üyelerimizle kahvaltılı
toplantıda bir araya geldi. Yapılan
toplantıda Genel Başkanımız Tufanoğlu şu açıklamalarda bulundu
“Memur-Sen’in milletin içinden
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toplu sözleşme de dahil olmak üzere
2016 ve 2017 yılları arasında yapacağımız teşkilat çalışmalarını ve teşkilatımızın sorunlarını dinlemek üzere
buraya geldik” dedi.

doğmuş, milletin sinesinde büyümüş,
milleti için gözünü kırpmadan ön saflarda mücadele vermiş bir erdemliler
hareketidir” şeklinde konuştu.
“Memur-Sen 956 Bin Üyesiyle
Türkiye’nin En Büyük Sivil Toplum
Hareketidir”
Memur-Sen’in bugün 956 Bin üyesiyle Türkiye’nin en büyük sivil toplum
hareketi olduğunu ifade eden Genel Başkanımız Tufanoğlu, “MemurSen’in Hedef 1 Milyon Üye yolunda en
büyük desteği Bayındır Memur-Sen
teşkilatı 17 Bin üye sayısını ulaşarak
göstermiştir ve göstermeye devam
edecektir. 2015 yılında yaptığımız
Bayındır Memur-Sen Yeni Kazanımlarıyla Toplu Sözleşme’de Çığır Açtı

“Yetki Mücadelesinde 11’de 11 Yaptık”
Yetki mücadelesinde 11’de 11 yaparak
ilk kez tüm hizmet kollarında yetkili
olan konfederasyon unvanını aldıklarını hatırlatan Tufanoğlu, MemurSen’in büyük ölçüde kurumsallaşmasını tamamladığını, Türkiye’de ve
dünyada bütün yönleriyle takip edilen lider ve marka konfederasyon olduğunu ifade etti.
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3. Dönem Toplu Sözleşme masasına
Bayındır Memur-Sen kazanımlarıyla
damgasını vurduğunu belirten Genel
Başkanımız Tufanoğlu, “Tekliﬂerinin
büyük çoğunluğunu kazanıma dönüştüren Bayındır Memur-Sen, yeni
döneme de yeni kazanımlar elde etmek için çalışmalarına aralıksız devam etmektedir” şeklinde konuştu.
Çalışanların sıkıntılarını dinleyen Genel Başkan Tufanoğlu, yaşanan sorunlar hakkında bilgiler alarak kamu
çalışanları ile karşılıklı istişarelerde
bulundu.
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BayÄndÄr Memur-Sen Genel BaékanÄ Tufanoçlu

ElazÄç TeêkilatÄmÄzÄ Ziyaret Etti

B

ayındır Memur-Sen Genel Başkanı Soner Can Tufanoğlu, Genel Başkan Vekilimiz Ayhan
Aldagül, Elazığ teşkilatımızı ziyaret
ederek, hizmet kolumuzdaki kamu
görevlileriyle bir araya geldiler.
Bayındır Memur-Sen Genel Başkanı
Soner Can Tufanoğlu ve Genel Başkan Vekilimiz Ayhan Aldagül, Bayındır Memur-Sen Elazığ İl Temsilci
Başkanı Hanefi Çevik ve yönetim
kurulu üyeleri ile birlikte Elazığ Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Abdülkadir
Kandemir’i, Elazığ Karayolları Bölge
Müdürü Ahmet Gülşen’i, Elazığ İller
Bankası Bölge Müdürü Ali Tekateş’i,
Tapu Müdürü Mahir Tuncer’i makamında ziyaret etti.
Gerçekleşen ziyaretten duyduğu
memnuniyeti dile getiren Elazığ Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Abdülkadir
Kandemir, Elazığ Karayolları Bölge
Müdürü Ahmet Gülşen, Elazığ İller
Bankası Bölge Müdürü Ali Tekateş
ve Tapu Müdürü Mahir Tuncer, Genel
Başkanımız Soner Can Tufanoğlu’na,

Genel Başkan Vekilimiz Ayhan
Aldagül’e, Bayındır Memur-Sen Elazığ İl Temsilci Başkanı Hanefi Çevik ve
yönetim kurulu üyelerine ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerini iletti.
Elazığ teşkilat ziyaretleri kapsamında
Genel Başkanımız Soner Can Tufanoğlu, Genel Başkan Vekilimiz Ayhan
Aldagül, Bayındır Memur-Sen Elazığ
İl Temsilci Başkanımız Hanefi Çevik,
yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Elazığ Eğitim Bir-sen 1 Nolu Şube Başkanı İbrahim Başi’yi ziyaret ettiler.
Genel Başkanımız Soner Can Tufanoğlu ve beraberindeki heyet, Elazığ
Eğitim Bir-Sen 1 Nolu Şube Başkanı
İbrahim Başi’yi ve yönetimini ziyaret ederek, sendikal konularda görüş
alışverişinde bulundular.
Sıcak ve samimi karşılamasından dolayı Elazığ Eğitim Bir-Sen 1 Nolu Şube
Başkanı İbrahim Başi’ye teşekkür
eden Genel Başkanımız Soner Can
Tufanoğlu, Elazığ’ı ziyaretleri süresince Memur-Sen’in insanların
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gönüllerinde güzel bir şekilde yer
edindiğini gördüğünü söyledi. Sendikacılığın tam olarak bu olduğun
belirten Tufanoğlu, önemli olanın bu
kubbede hoş bir seda bırakmak olduğunu, bunu da Elazığ Eğitim Bir-Sen
Şube Başkanı İbrahim Başi ve yönetiminin çok iyi şekilde başardığını ifade
ederek çalışmalarında başarılar diledi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Elazığ Eğitim Bir-Sen
Şube Başkanı İbrahim Başi, Genel
Başkanımız Soner Can Tufanoğlu’na
hediye takdim ederek beraberindeki
heyete ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.
Daha sonra Genel Başkanımız Soner
Can Tufanoğlu, Genel Başkan Vekilimiz Ayhan Aldagül, Bayındır MemurSen Elazığ İl Temsilci Başkanı Hanefi
Çevik ve yönetim kurulu üyeleri ile
birlikte hizmet kolumuza bağlı işyerlerini ziyaret ederek çalışanlarımızın
sorunlarını ve taleplerini yerinde dinlemiştir.
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Genel Baékan YardÄmcÄmÄz èiméek,

Hatay’da Bir Dizi Ziyaret Gerçekleêtirdi

B

ayındır Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Şimşek,
Bayındır Memur-Sen Hatay İl
Temsilci Başkanı Hüseyin Tutar ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Hatay
Tapu ve Kadastro 12. Bölge Müdürü
Burhan Göksu, Defne Tapu Müdürü
Suzan Bilgin, Antakya Tapu Müdürü
Şahin Üsdağ’ı makamında ziyaret etti.
Hatay’daki çalışmalar hakkında
konuşan Bayındır Memur-Sen Genel
Başkan Yardımcısı Gökhan Şimşek,
“Sendika olarak bizler kamu görevlilerimiz için varız. Her platformda
kamu görevlilerimizin hakları için mücadele ediyoruz. Mücadelemizi gören
kamu görevlilerimiz sendikamızı tercih etmeye devam ediyor. Ülkemizin
dört bir yanında kamu görevlilerimiz

Bayındır Memur-Sen çatısı altına giriyor. Bilindiği gibi sendikamızın 20
bin, konfederasyonumuz MemurSen’in bin milyon üye hedefi var. Hedeﬂerimize emin adımlarla ilerliyoruz.
Bizleri tercih eden tüm kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum. Bizi tercih eden kamu görevlilerimiz şüphe

duymasın ki, onlardan aldığımız gücü
kamu görevlilerimizin hakları için kullanmaya devam edeceğiz. Bunun en
güzel örneğini 3’üncü dönem toplu
sözleşmede yaşadık. Toplu sözleşmede 213 kazanıma imza atarak büyük
bir başarı elde ettik. Bundan sonrada
kazanımlarımız hız kesmeden devam
edecek” dedi.
Gerçekleşen ziyaretten duyduğu
memnuniyeti dile getiren Hatay Tapu
ve Kadastro 12. Bölge Müdürü Burhan
Göksu, Defne Tapu Müdürü Suzan
Bilgin, Antakya Tapu Müdürü Şahin
Üsdağ, Bayındır Memur-Sen Genel
Başkan Yardımcısı Gökhan Şimşek,
Bayındır Memur-Sen Hatay İl Temsilci
Başkanı Hüseyin Tutar’a nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerini iletti.
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Genel Baékan Vekilimiz Ayhan Aldagül,

Bitlis, Van ve AçrÄ’daki KurumlarÄ Ziyaret Etti
bahsetti. Aldagül“Tarihi kazanımlarla
sonuçlanan 3. Dönem Toplu Sözleşmenin sendikamıza, sendikal mücadeleye ve Bitlis’te görev yapan kamu
çalışanlarına hayırlı olmasını diledi.
Gerçekleşen ziyarette Genel Başkan
Vekilimiz Ayhan Aldagül, Bayındır
Memur-Sen İl Temsilci Başkanı Hikmet Tutak ve Yönetim Kurulu üyeleri
ile hizmet kolumuza bağlı kurumlardaki çalışanlarımızla toplu sözleşme
sonrası kazanımların genel değerlendirme yapılmıştır.
Van
Bitlis ziyaretinin ardından Van’a geçen
Aldagül, Bayındır Memur-Sen Van İl
Temsilci Başkanı İbrahim Yaşin ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte hizmet
kolumuza bağlı Van Afet ve Acil Durum
İl Müdürü Osman Uçar, Tapu ve Kadastro Bölge Müdürü Yüksel Serdar, İller
Bankası A.Ş İl Müdürü Enver Çelebi,

Karayolları 11. Bölge Müdür Yardımcısı
İbrahim Yaşar, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mahsum Semerci ve Van Kadastro Müdürü Eyüp Kızıltaş’ı makamında
ziyaret ederek toplu sözleşme ile elde
edilen kazanımlar ile ilgili görüş alışverişinde bulundu.
Kurum ziyaretlerinin ardından üyelerle bir araya gelen Aldagül, 3.Dönem
Toplu Sözleşme kazanımları ile ilgili
bilgilendirme toplantısı yaptı.
Aldagül, burada yaptığı konuşma da
2016-2017 toplu sözleşme görüşmelerinde elde edilen kazanımları anlattı. 3. Dönem Toplu Sözleşme ile
önemli kazanımlar elde edildiğinin altını çizen Aldagül, “ Bugüne kadar üç
defa toplu sözleşme masasına oturduk. Tecrübelerimiz, kazanımları beraberinde getirdi. Yönetim Kurulumuzun üstün gayretiyle Bayındır, Çevre,
İnşaat, Yol, Afad, Tapu ve Kadastro
hizmet kolunda 9 kazanım elde ettik.
Hizmet kolumuzda çalışan personeller, tarihi haklara sahip oldu. İnşallah
önümüzdeki toplu sözleşmeler daha
da iyi olacak” dedi.
Ağrı
Genel Başkan Vekilimiz Aldagül’in
teşkilat ziyaretlerinin son durağı
Ağrı oldu. Burada Bayındır MemurSen Ağrı İl Temsilci Başkanı tarafından karşılanan Aldagül ve Bayındır
Memur-Sen Ağrı İl Temsilci Başkanı
Faruk Çelik ve yönetim kurulu üyeleri
ile birlikte Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hikmet Şişecioğlu ve Ağrı Afet ve
Acil Durum İl Müdürü Erkan Gürcan’ı
makamlarında ziyaret etti.

Bitlis
İlk olarak Bitlis ziyaretini gerçekleştiren Aldagül, Bitlis Çevre ve Şehircilik
İl Müdürü Hüseyin Aras, Bitlis Kadastro İl Müdürü Ali Kiver, Hizan Tapu
Müdürlüğü, Mutki Tapu Müdürlüğü ve
Tatvan Tapu Müdürlüğü’nü Bayındır
Memur-Sen Bitlis İl Temsilci Başkanı Hikmet Tultak ve Yönetim Kurulu
üyeleri ile birlikte ziyaret etti.
Ziyarette konuşan Aldagül, 3. Dönem
Toplu Sözleşme kazanımlarından
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Genel BaékanÄmÄz Tufanoçlu:

“20 Bin Üye Hedefimize Emin AdÄmlarla Yürüyoruz”
y

B

ayındır Memur-Sen Genel Başkanı Soner Can Tufanoğlu ve
Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Şimşek ile birlikte Kastamonu ve
Sinop’ta teşkilat çalışması kapsamında bir takım ziyaretlerde bulundu.
“20 Bin Üye Hedefimize Emin Adımlarla Yürüyoruz”
Bayındır Memur- Sen’in Bayındır,
Çevre, İnşaat, Yol, Afad, Tapu ve Kadastro çalışanları hizmet kolunda genel yetkili sendika olduğunu vurgulayan Tufanoğlu, “ 15 Mayıs hedefimiz
20 bin üyedir. Bayındır Memur-Sen
olarak, 20 bin üye hedefimize doğru emin adımlarla ilerliyoruz. Şu anki
üye sayımız 17 bini buldu. 15 Mayıs’ta
10 kurumun 10’nunda yetkili sendika
olma azmiyle çalışmalıyız. Sizlerin de
gayretiyle 20 bin üye hedefimize ulaşacağız” diye konuştu.
“Yeni Kazanımlar Ürettik”
Bayındır Memur- Sen’in, 2016-2017
hizmet kolu toplu sözleşmesi ile Bayındır, Çevre, İnşaat, Yol, Afad, Tapu
ve Kadastro çalışanları hizmet kolunda çalışan 44 bin kamu görevlisi için
yeni kazanımlar elde ettiğini söyleyen
Tufanoğlu, “ Tapu Müdürlüğü ve AFAD
çalışanlarımızın 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 personellerine Koruyucu
Giyim Malzemesi verilmesini sağladık.
Tapu çalışanlarımızın Medeni Kanunun
1007. Maddesine süre sınırlaması getirdik. Kadastro Çalışanlarımızın Kadastro Tazminat Kazanımını devam ettirdik.
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’ne
Döner Sermaye Bütçesinde karşılanmak üzere personel alımının yolunu
açtık.Şef Kadrolarında Bulunanların

Gerçekleştirilen ziyaretlerde Bayındır, Çevre, İnşaat, Yol, Afad, Tapu ve
Kadastro çalışanlarının sorunları ile
çözüm yolları konusunda fikir alışverişinde bulunulmuştur.
Ziyaretlerden sonra Hizmet Kolumuza Bağlı Kurumların işyerlerini ziyaret
maaşlarına 65 TL artış sağladık. Fiili
Hizmet Süresi zammı için çalışmalar
başlattık” dedi.

eden Genel Başkanımız Tufanoğlu,

Genel Başkan Tufanoğlu, Genel Başkan Yardımcısı Şimşek ve beraberindeki heyet ile birlikte, Kastamonu
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, İller
Bankası Bölge Müdürlüğü, Karayolları
Bölge Müdürlüğü, Tapu ve Kadastro
Bölge Müdürlüğü; Sinop Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Tapu ve Kadastro İl Müdürlüğü, Afet ve Acil Durum İl
Müdürlüğü’nü ziyaret etti.

verişinde bulunmuştur.

TEùKøLAT ZøYARETLERø

çalışan personelin sorunlarını dinleyerek çözüm konusunda görüş alış-

Kastamonu ve Sinop’ta hizmet kolumuza bağlı kurumları ve işyerlerine
yapılan ziyaretlerde Genel Başkanımız Tufanoğlu’na Kastamonu İl Temsilci Başkanı Mehmet Tegin ve yönetim kurulu üyeleri; Sinop İl Temsilci
Başkanı M. Bahattin Akif Nas ve yönetim kurulu üyeleri eşlik etmiştir.
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Tufanoğlu:

“Bayındır Memur-Sen Sendikacılıkta Markadır”

B

ayındır Memur-Sen Genel Başkanı Soner Can Tufanoğlu ve
Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Şimşek, Bayındır Memur-Sen İstanbul 2 Nolu Temsilciliğimizin organize ettiği Büyük İstanbul Buluşması
programında çalışanlarımızla bir araya geldi.
Programda
konuşan
Bayındır
Memur-Sen Genel Başkanı Tufanoğlu,
“Memur-Sen ve Bayındır Memur-Senin hedefi, ‘önce insan’ anlayışından
hareketle insan onurunu ayağa kaldırmak. Sendikamızın kuruluşundan
bugüne kadar üstlendiği misyon doğrultusunda verdiği soylu mücadele ve
elde ettiği kazanımlar, sendikal anlayışımızı ortaya koymaktadır” şeklinde
konuştu.
Tufanoğlu, Bayındır Memur-Sen olarak her zaman hizmet kolumuza bağlı
çalışanlarımızın yanında olduğuklarını, bundan sonra da sorunları çözmek, daha iyi çalışma ortamı sağlamak, mali, sosyal ve özlük haklarını
geliştirmek için çalışmalarımızı sürdüreceklerini ifade etti.

“Bayındır MemurSen Sendikacılıkta
Markadır Artık”

büyütmek, ülkemizin büyüyen ve gelişen refahından ve özgürlüklerinden
pay almaktır. Büyük Bayındır MemurSen ailesi olarak, çalışma hayatının
ve sendikal hareketin liderliğini, sivil
toplum kuruluşlarının çatı kuruluşu
olma hüviyetini sürdüreceğiz ve Türkiye ve milletimiz için değer ve kazanım üretmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Bayındır Memur-Sen’in ilk günkü heyecanla hizmetlerine devam ettiğini
ifade eden Genel Başkan Soner Can
Tufanoğlu, “Bayındır Memur-Sen’in
başarısı birlik ve beraberlik içerisinde
çalışmaktan, ihlas ve samimiyetten
kaynaklı bir başarıdır. Bu başarı ekip
işidir. Genel merkeziyle teşkilatıyla
üyesiyle uyumlu çalışmanın, istişare
etmenin sonucudur.
Bayındır Memur-Sen hizmet koluna bağlı kurumlarda çalışanlarımız
haklarını arama konusunda Bayındır
Memur-Sen altı yıldır yetkiyi vermektedir. 15 Mayıs itibariyle 6. kez yetki
yine Bayındır Memur-Sen’e vermiştir
ve sendikacılıkta artık markadır.” Şeklinde konuştu.
Hedef 20 Bin Üye
“Rakiplerimizle arayı açarak zirve yolculuğumuzu sürdürmede katkısı olan,
emeği geçen tüm Bayındır Memur Sen camiasına teşekkür ediyorum”
diyen Tufanoğlu, “Ülke genelinde, 20
Bin üyeli, etkili bir Bayındır MemurSen hedeﬂedik ve bu hedefimiz
doğrultusunda Genel Merkez yönetimi olarak gayret ve çalışmalarımız
artarak devam ediyor. Diğer önemli
bir hedefimiz ise, Türkiye’nin hem
demokrasisini hem de ekonomisini
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Bayındır Memur-Sen’in hizmet kolumuza bağlı toplam 10 kurum bulunduğunu ve bu kurumların içerisinde
sendikamızın kanayan yarası olarak
Tapu Müdürlüklerini gördüğünü vurgulayan Genel Başkanımız Tufanoğlu
şöyle devam etti:
“Tapu Müdürlüklerimizi yılda ortalama 20 milyon vatandaşımız ziyaret
etmektedir. Bununla beraber Tapu
Müdürlüklerimizde yılda 8 milyona
yakın işlem yapılarak ülke bütçesine
yaklaşık olarak yılda 9 katrilyon lira
para aktarılmaktadır. Ayrıca Tapu
Müdürlüklerinde yapılan anketlerde
vatandaş memnuniyetinin % 97’lere
ulaştığı tespit edilmiştir. Buna karşılık
çalışanlarımızın karşılaştıkları riskleri,
aldıkları ücreti ve iş yoğunluğunu kıyaslayacak olursak ortada büyük bir
adaletsizliğin olduğu görülmektedir.
Tapu bir ülkenin namusudur anla-
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yışıyla mesai mefhumu olmaksızın
emek veren Tapu ve Kadastro çalışanlarımız için önümüzdeki dönemde
mücadele edeceğimiz” dedi.
Programın açılış konuşmasını yapan
Bayındır Memur-Sen İstanbul 2 Nolu
İl Temsilci Başkanı Dursun Önder, terör olaylarını kınadı, sağduyu çağrısı
yaptı. Önder, “’Bu toprakları vatan
yapan, bu ay yıldızlı bayrağa rengini veren onu özgürce semalarımızda
dalgalandıran şehitlerimize Allah’tan
rahmet diliyorum. Hain terör saldırısını en şiddetli biçimde kınıyor ve bu
saldırı sonucu yaşamını yitiren yurttaşlarımıza da Allah’tan rahmet diliyorum” dedi.
Konuşmasında değerler ve hizmet
sendikacılığının önemine değinen
Dursun Önder, “Bayındır Memur-Sen
teşkilatı olarak asla diğer sendika yapılanmaları gibi illegal örgütlerin, amaçları ülkemizi bölmeye yönelik olan siyasi yapılanmaların güdümünde olan,
devletimizin kıymetli makamlarına
saygısızlık içerecek açıklamalar ve eylemlerde bulunan örgütlenme mantığına sahip olmadık, olmayacağız. Bu

mantığa sahip
örgütlenmelerinde her daim
proje geliştirme
faaliyetleri
ve
sosyal aktiviteler çerçevesinde
adeta kenetlenmiş bir dayanışma
kudretiyle
karşısında olacağız. Genel yetkili
sendika olarak amacımız hizmet kolumuza bağlı kurum çalışanlarımızın
sosyal, ekonomik ve özlük haklarının
iyileştirilmesi ile ilgili proje geliştirme
faaliyetlerini yoğunlaştırıp çalışanlarımız adına kuracağımız beyin fırtınası
ekibi ile elitist bir yapı çerçevesinde,
genel merkez yönetimimiz öncülüğünde teşkilatlarımızım üst yönetim

yaptık. Bu yaptığımız sözleşmeyle
memurlarımızın önemli kazanımları
oldu. Sadece bizim sendikamıza üye
olanlar değil, diğer sendikaya üye
olanlar da bu sözleşmeden faydalanacak. Hayırlı olmasını diliyorum.
Kazanımlarımızla sadece toplu sözleşme tarihine değil çalışma hayatına
damgamızı vurduk. Genel Toplu Sözleşmeyle 43, hizmet kolları toplu sözleşmesiyle 170 olmak üzere toplam
213 kazanımla kapsamlı, bol kazanımlı ve kamu görevlilerini mutlu eden
bir toplu sözleşme imzaladık. Kamu
görevlilerinin zaferiyle sonuçlanan 3.
Dönem Toplu Sözleşmesiyle, 2016 yılı

makamlarına taşımak olacaktır” şek- için yüzde 6+5, kümülatif ise yüzde
linde konuştu.
11.3, 2017 yılı için yüzde 3+4 kümülatif

Kazanımların
Adresiyiz
Bayındır MemurSen İstanbul 2
Nolu Temsilciliğinin organize ettiği Büyük İstanbul
Buluşmasında
konuşan MemurSen İstanbul İl
Temsilci Başkanı
Durali
Baki,”3.
Dönem
toplu
sözleşmemizi

ise yüzde 7.12 zam alarak enﬂasyon
canavarının başını ezdik. Bu iki yıllık
bazda yüzde 19.2 zam demek” dedi.
İstanbul’da gerçekleşen ve Bayındır
Memur-Sen İstanbul 2 Nolu Temsilciliğimizin organize ettiği Büyük İstanbul Buluşmasına, Memur-Sen İstanbul İl Temsilci Başkanı Durali Baki,
Bayındır Memur-Sen İstanbul 2 Nolu
Temsilci Başkanı Dursun Önder, yönetim kurulu üyeleri, işyeri temsilcilerimiz ve üyelerimiz katılmıştır.
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Bayındır Memur-Sen

İzmir Şube Seçimini Yapıldı

B

Sen 956 bin üyesiyle Türkiye’nin en
büyük emek hareketidir. Bu ülkede
rengine, diline şekline bakmaksızın,
milletine, mezhebine bakmaksızın,
gözyaşı ve alın terinin renginin aynı
olduğundan hareketle, bütün milleti
kucakladık” Şeklinde konuştu.

ayındır Memur-Sen 20 Şube
hedefine bir adım daha yaklaştı. İzmir’de gerçekleştirilen
Şube Seçimi çalışmaları kapsamında
Bayındır Memur-Sen teşkilat çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.
Bayındır Memur-Sen Genel Başkan
Vekili Ayhan Aldagül konuşmasında,
Sendikacılıkta Mazlumun yanında olmayı, zalime ve zulme karşı Elif gibi
durmayı Emeğin ve Alın terinin Temsilcisi olmayı bize bizzat yaşayarak
öğreten Mescidi Aksa Şairi Başta Kurucu Genel Başkanımız Mehmet Akif
İNAN abimize ve bu uğurda Hakkın
Rahmetine kavuşmuş tüm dava neferlerimize Allahtan Rahmet dilediğini söyledi.
Protokol konuşmalarında delegelere
hitap eden Bayındır Memur-Sen Genel Başkan Vekili Ayhan Aldagül, Bayındır Memur-Sen’in ve Memur-Sen’in
sendikacılık anlayışının Türkiye’de
sendikacılık algısını değiştirdiğini
söyledi.
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“Memur-Sen
956 Bin Üyesiyle
Türkiye’nin En
Büyük Emek
Hareketidir”
Memur-Sen’in, sadece sendikal faaliyet yürüten bir teşkilat değil, hizmet
sendikacılığı ve değerler sendikacılığını sendikacılık tarihine sokan bir
aile olduğunu vurgulayan Aldagül,
“Biz Memur-Sen ailesiyiz, çıkış noktamız kendi değerlerimizdir. Memur-
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“Bizler Medeniyet
Değerlerimizi Esas
Alıyoruz”
İnsan merkezli bir hizmet anlayışı ile
sendikası, dünya görüşü ne olursa olsun bütün çalışanların sosyal, mali ve
özlük haklarının yanında yarınlarının
inşası içinde çabaladıklarını söyledi.
İnsanı merkezine almayan bir hizmet
anlayışı olamaz diyen Aldagül şöyle
devam etti. “Bizler medeniyet değerlerimizi esas alıyoruz. Burnumuzun
dibindeki Suriye’da olan acı olaylara
sessiz kalamayız. İnançları için yurtlarından sürülen Arakan’lı kardeşlerimizin çığlığına kayıtsız kalamayız” dedi.
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İzmir Şube İl Olağan Genel Kurulu Seçimleri
sonucunda Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu.
Şube Başkanı

Erol Usta

Şube Başkan Vekili

Bilal Kuba

Şube Başkan Yardımcısı Mali İşler

Hakan Topal

Şube Başkan Yardımcısı Teşkilatlandırma

Hasan Dindar

Şube Başkan Yardımcısı Basın ve Halkla İlişkiler

Murat Uludağ

Şube Başkan Yardımcısı Mevzuat ve Toplu Sözleşme

Ali İhsan Körpeş

Şube Başkan Yardımcısı Eğitim ve Sosyal İşler

Osman Asoglu

“Kamu
Görevlilerinin Mali
ve Sosyal Haklarını
Ayağa Kaldırdık”
Memur-Sen’in toplu sözleşme taleplerini “yüzdelik zam, enﬂasyon farkı,
taban aylığa zam ve refah payı” şeklinde oluşturduklarını belirten Aldagül, “3. Dönem toplu sözleşme süreci
sonunda, genel toplu sözleşmeyle 43,
hizmet kollarında ise 170 toplanmada

213 kazanım elde ettik. Kamu İşveren
Heyeti’nin ilk teklifini yetersiz bularak
ayağa kalktık ve bu teklifi müzakereye değer bulmadığımızı ifade ettik.
Tekliﬂerimizde ısrarcı olduk ve kamu
görevlilerinin maaş ve ücretlerini, diğer mali haklarını, sosyal ve demokratik haklarını ayağa kaldıran bugüne
kadarki en iyiyi toplu sözleşmenin altına imza attık” dedi.
Konuşmasına Son devrin İslam mazlum
mütefekkir Bediuzzaman Said Nursi’nin
sözleriyle devam eden Aldagül, 3 tane
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biri alt alta koyup toplarsan 3 yapar,
Ancak, 3 tane biri yan yana dizer kol
kola takar aynı hedefe yönlendirirseniz
111 hükmündedir bu da örgütlü yapının
tılsımıdır. 1’lerle başlayıp 1 Milyon 111 bin
111’lere giden bu yolda sizleri aramızda
görmek gücümüze güç katacaktır diyor, seçimimizin başta ülkemize, milletimize ve kurumumuza hayırlar getirmesi
dileğiyle, hayırla kalın, hayırda kalın…
ALLAH yar ve yardımcımız olsun.
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Bayındır Memur-Sen

Erzurum Şube Başkanlığının
1. Olağan Genel Kurulu Gerçekleştirildi
Polat, yönetim kurulu üyeleri, çok
sayıda sendikalı ve basın mensupları
katıldı.
Genel Kurulda konuşan Bayındır
Memur-Sen Genel Başkanı Soner
Can Tufanoğlu, Memur-Sen’in büyük
bir camia olduğuna vurgu yaparak,
“Bayındır Memur-Sen Erzurum Şube
1. Olağan Genel Kurulunun öncelikle sendikamıza, Erzurum’a, Bayındır
Memur-Sen’imize, Memur-Sen’imize,

B

üyelerimize, çalışanlarımıza ve ülkemizin geleceğine hayırlı olmasını diliyorum. Burada toplanan dava arkadaşlarımızın gözündeki hizmet aşkını
görebiliyorum. İşte Memur-Sen’lilik,
dava bilinci budur. Birlikteliğimiz bizi
güçlü kılacak, hem Erzurum’umuz
için hem ülkemiz için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

ayındır Memur-Sen 20 Şube
hedefine bir adım daha yaklaştı. Erzurum’da gerçekleştirilen
Şube Seçimi çalışmaları kapsamında
Bayındır Memur-Sen teşkilat çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.
Orman Genel Müdürlüğü Sosyal Tesisleri toplantı salonunda yapılan
kongreye Bayındır Memur-Sen Genel
Başkanı Soner Can Tufanoğlu, Genel
Başkan Yardımcıları Mustafa Büyük
ve Gökhan Şimşek, Ak Parti Erzurum
Milletvekili Orhan Deligöz, Memur
Sen Erzurum İl Temsilcisi Abdullah
Duman, Tapu Kadastro Erzurum Bölge Müdürü Ali Ataman, Bayındır Memur Sen Erzurum İl Başkanı Abdullah
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AK Parti Erzurum Milletvekili
Orhan Deligöz
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“Memur-Sen
956 Bin Üyesiyle
Türkiye’nin En
Büyük Emek
Hareketidir”
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Memur-Sen’in, sadece sendikal faaliyet yürüten bir teşkilat değil, hizmet
sendikacılığı ve değerler sendikacılığını sendikacılık tarihine sokan bir
aile olduğunu vurgulayan Tufanoğlu,
“Biz Memur-Sen ailesiyiz, çıkış noktamız kendi değerlerimizdir. MemurSen 956 bin üyesiyle Türkiye’nin en
büyük emek hareketidir. Bu ülkede
rengine, diline şekline bakmaksızın,
milletine, mezhebine bakmaksızın,
gözyaşı ve alın terinin renginin aynı
olduğundan hareketle, bütün milleti
kucakladık” Şeklinde konuştu.

“Memur-Sen ve
Bayındır MemurSen’in hedefi, “önce
insan” anlayışından
hareketle insan
onurunu ayağa
kaldırmaktır”
Memur-Sen ve Bayındır Memur-Senin
hedefi, “önce insan” anlayışından hareketle insan onurunu ayağa kaldırmak

olduğunu belirten Tufanoğlu, “Sendikamızın kuruluşundan bugüne kadar
üstlendiği misyon doğrultusunda verdiği soylu mücadele ve elde ettiği kazanımlar, sendikal anlayışımızı ortaya
koymaktadır. Memur-Sen camiası olarak, sendikamızın ve konfederasyonumuzun büyümesiyle yetinen pragmatik sendikacılık değil, çözüme paydaş
sorumlu sendikacılığı benimsediğimizi, ücret sendikacılığı yerine değerler
sendikacılığı ve hizmet sendikacılığı
yaptığımızı göreceksiniz.“Yeniden Büyük Türkiye’nin” inşası sürecinde sorumluluk almayı milli bir görev olarak
gören Türkiye’nin en büyük konfederasyonu Memur-Sen olarak çalışanlarımıza daha fazla refah, ülkemize daha
fazla huzur, milletimize daha derin bir
kardeşlik için çalışmaktayız” dedi.

“İş güvencesi
Memur-Sen ve kamu
görevlilerinin ortak
kırmızı çizgisidir”
İş güvencesi Memur-Sen ve kamu
görevlilerinin ortak kırmızı çizgisi olduğunu ifade eden Tufanoğlu, “Son
dönemde sık sık gündeme gelen 657
sayılı yasanın değiştirilmesi ile ilgili
Memur Sen’in görüşünü burada bir
kez daha belirtmek istiyorum. Seçim beyannamesinde yer verilmeyen,
işaret dahi edilmeyen 657 Sayılı Kanun değişikliği ve iş güvencesi odaklı tartışma zemini arayışını doğru
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bulmuyoruz. Kamu görevlilerinin iş
güvencesinin olması bir riskler zinciri olarak gösterilmek isteniyor. İş
güvencesi olmadığında ortaya çıkacak tehlikeler ve açıklar konusunda
değerlendirme yapılmadığı çok net
anlaşılıyor. 657 Sayılı Kanun’da reformist anlayışla değişiklik yapılması
başlığının hemen altına iş güvencesi
alt başlığını koyma çabaları; kamu
personel sistemini, iş güvencesini ve
657 Sayılı Kanun’un içerdiği hükümleri ve genel konseptini incelemeyen,
irdelemeyenlerin konuya müdahil olduğunu gösteriyor. Memur-Sen olarak, güvencesiz istihdam noktasında
netiz ve buna kesinlikle karşıyız. İş
güvencesi Memur-Sen ve kamu görevlilerinin ortak kırmızı çizgisidir.
Memur-Sen olarak, güvenceli kamu
görevlisini, güçlü memur olarak görüyoruz. Güçlü memuru da güçlü
devlet olarak görüyoruz. Tam da bu
nedenle kamu da istihdamın artırılmasını savunuyor, kamu görevlisi
statüsünü aşındırmaya yönelik 657
Sayılı Kanun’da yapılacak değişiklikleri kabul etmiyoruz” dedi.
Bayındır Memur-Sen Erzurum Şube
Başkanı Abdullah Polat’ ta, Erzurum
şube 1. Olağan Genel Kurulunun hayırlı olmasını dileyerek açılışa katılanlara teşekkür etti.
Mevcut Başkan Abdullah Polat, birlik ve
berberlik mesajlarının verildiği kongrede yeniden göreve seçildi. Polat yap-
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tığı konuşmasında kongreye katılanlara
teşekkür ederek, çalışanların haklarının
korunması ve geliştirilmesi, insan hak
ve özgürlükleri, birlik beraberlik ruhu
ve kardeşlik için verdikleri mücadeleye
devam edeceklerini kaydetti.
Ak Parti Erzurum Milletvekili Orhan
Deligöz de, selamlama konuşmasında
Bayındır Memur-Sen Erzurum Şube 1.
Olağan Genel Kurulunun hayırlı olmasını dileyerek, şube temsilcilerine ve
üyelerine çalışmalarında başarılar diledi. Memur Sen’in gerçekleştirdiği çalışmaları takdir ile karşıladığını ifade eden
Deligöz, “Ben milletvekilliği dönemimden önce aktif bir Memur Sen’liydim.
Şimdi milletvekili olmuş olabilirim ama
gönlüm hala Memur Sen’de. Gerçekleştirilen bu çalışmalar Memur Sen’in büyüklüğünü gösteriyor. Sizlere bu kutlu
yolunuzda başarılar dileyerek, daima
arkanıza olduğumu tekrar belirtmek istiyorum” dedi.
Yapılan konuşmalar sonrası başlayan
seçim süreci ile birlikte tek aday mevcut Bayındır Memur Sen Erzurum İl
Başkanı Abdullah Polat, yeniden başkanlık koltuğuna layık görüldü.
Kongrenin konuşan Memur Sen Erzurum İl Temsilci Başkan Duman, sendikacılığın önemine dikkat çekerek,
Erzurum’da memurların hakkını koruyan, onların sesi olan Memur Sen’in
aktif olarak çalışmalara devam edeceğini belirtti. Maharetin zirvesinin
Memur Sen olduğunu aktaran Başkan
Duman, “Memur Sen camiası olarak 14
bin üyemizle ve Hizmet kollarında yet-
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kili 11 sendikamızla
ve her kademede
teşkilatını tamamlamış Erzurum’un
en büyük emek hareketiyiz. Erdemli
gençliğin temellerini atan ve gençlerle her zaman
yakından ilgilenmiş
kurucu Genel Başkanımız Mehmet Akif
İnan’ıda rahmetle ve şükranla anıyorum. Üyelerimize, ülkemize vefamızı,
ümmete ve medeniyete vefamızı hiç
terk etmedik. Toplu görüşme ve toplu
sözleşme süreçlerinde, masada tekliflerimizi kazanıma dönüştürürken Toplumsal Uzlaşı için Toplu Sözleşmede
Uzlaşıyı önemsedik. 2002’den 2015
kadar olan süreçte toplu pazarlık masalarıyla, personel rejimine ilişkin yasalarla elde edilen sendikal kazanımlar
incelendiğinde ortada üç tabloyu görüyoruz. İlk tabloda; Sendikal acziyet
ve kaybetmeye mahkûmiyet var. İkinci
tabloda; Toplu pazarlık süreçlerini ideolojik 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, direnmede cesaretin, kazanım üretmede
maharetin zirvesi var, Memur-Sen var”
dedi.

Genel Başkanımız Soner Can Tufanoğlu, Erzurum Bayınıdır Memur-Sen Şube
Başkanı Abdullah Polat ve Şube Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte Erzurum
Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Rahmi
Şenocak, Erzurum Karayolları 12. Bölge Müdürü Enver Şerif BAĞ, Erzurum
Tapu ve Kadastro 8. Bölge Müdürü Ali
Ataman, Erzurum İLBANK A.Ş Bölge
Müdürü Metin Yılmaz, Yakudiye Tapu
Müdürü Fetullah Nehir, Erzurum Afad
İl Müdürü Selahattin Karslı,Erzurum
Afad Birlik Müdürü, Erzurum Dap Bölge Müdür Yardımcısı Mehmet Özdoğan
ve Erzurum Şube Yönetim Kurulu üyesi
Zafer Özcan’ı makamında ziyaret etti.
Daha sonra Genel Başkanımız Soner Can Tufanoğlu, Erzurum Bayındır
Memur-Sen Şube Başkanı Abdullah Polat ve Şube yönetim kurulu üyeleri ile
beraber hizmet kolumuza bağlı kurumlarda çalışan kamu görevlilerimizi ziyaret ederek sorun ve taleplerini yerinde
dinledi.

Erzurum Şube 1. Olağan Genel Kurulu Seçimleri
sonucunda Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu.
Şube Başkanı

Abdullah Polat

Şube Başkan Vekili

Nasuhi Gözeler

Şube Başkan Yardımcısı Mali

Yunus Engin

Şube Başkan Yardımcısı Teşkilatlandırma

Hakan Gözübüyük

Şube Başkan Yardımcısı Basın ve Halkla İlişkiler

Zafer Özcan

Şube Başkan Yardımcısı Mevzuat ve Toplu Sözleşme

Mahmut Keteci

Şube Başkan Yardımcısı Eğitim ve Sosyal İşler

Selami Narmanlı

ùUBELERDEN HABERLER
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Hatay Bayındır Memur-Sen’den

‘Mehmet Akif İnan Hatıra
Ormanı İçin Fidan Dikti.

H

atay Bayındır Memur-Sen
Temsilciliği ‘ Mehmet Akif İnan
Hatıra Ormanı Kampanyası
Kapsamında Fidan Dikti.
Hatay Bayındır Memur-Sen İl Temsilci Başkanı Hüseyin Tutar ve MemurSen’e bağlı sendikaların başkanları ile
üyeler Hatay da ‘Memur-Sen Mehmet
Akif İnan Hatıra Ormanı’ oluşturdu.
Konuyla ilgili açıklamada bulunan
Hatay Bayındır Memur-Sen İl Temsilci Başkanı Hüseyin Tutar, “Bizler
büyük Memur-Sen camiası olarak, her
alanda aziz milletimize hizmet götürmeye devam ediyoruz. Orman ve Su
İşleri Bakanlığı ile yaptığımız iş birliği protokolü kapsamında Türkiye’nin
81 ilinde ‘Memur-Sen Mehmet Akif
İnan Hatıra Ormanı’ oluşturmak için,
‘Bir Milyon Üye İçin Bir Milyon Fidan’
projesinin Hatay ayağını hep beraber

gerçekleştireceğiz. Memur-Sen olarak, çevreye karşı duyarlılığı artırma
adına, böyle bir etkinliği düzenlemekten son derece mutluyuz, gururluyuz.
Bu anlamlı organizasyona aktif olarak
katıldığınız için siz değerli kardeşlerime teşekkür ediyorum.
Hassasiyetinizle kök salacak bu fidanlar, büyük medeniyetimizin de inşallah sembolleri olacaktır. Bizim kültürümüzde her kim bir ağacı dikerse,
onun gölgesinden insanlar, canlılar
istifade ettikçe, fidanı diken kişinin

ùUBELERDEN HABERLER

amel defterine sevap yazılır. Artık
Memur-Sen bu meşaleyi yakmış oldu.
Bu örnek davranışın diğer sendikalara da taşınmasını temenni ediyoruz.
Biz Mehmet Akif İnan’ın kurduğu bir
sendikayız. Bu yıl vefatının 16’inci yıldönümü. Bizim kültürümüzde kanaat
önderleri, bize yaşatma medeniyetini
miras bıraktılar. Yaşatma ideali düşüncesiyle kardeşliğimizin yeniden
pekişmesi için çözüm sürecini, millet
iradesinin yeninde tesisi için yeni anayasayı önemsiyoruz. Yaşatma ideali
düşüncesiyle, ’Bir Milyon Üye için Bir
Milyon Fidan’ protokolü kapsamında
Hatay’da on bin fidan dikerek bu ideali hayata geçiriyoruz. Ağaçlarımız,
milletimiz ve değerlerimiz yaşasın
diye bir milyon fidan dikimini hayata
geçiriyoruz. Bu faydalı işlerin aratarak
devam etmesini temenni ediyorum”
dedi.
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Bayındır
Memur-Senʼden

İLKÖĞRETİM OKULUNDA
OKUYAN ÖĞRENCİLERİNE YARDIM

B

ayındır Memur-Sen Van Özalp
Boğazkesen Köyü İlköğretim okulunda okuyan yardıma
muhtaç öğrencilere yönelik başlattığı
300 öğrenciye kırtasiye malzemesi
yardım kampanyası kapsamında toplanan eğitim malzemeleri Van’daki
öğrencilere ulaştırıldı.
Konu hakkında konuşan Bayındır
Memur-Sen Genel Başkanı Soner
Can Tufanoğlu, “Van Özalp Boğazkesen Köyü İlköğretim okulunda
okuyan yardıma muhtaç öğrencilere

96

yönelik başlattığı 300 öğrenciye kırtasiye malzemesi yardım kampanyası
kapsamında toplanan eğitim malzemeleri öğrencilerin mağduriyetini
sonlandıracak, beraberlik kumu ve
birlik çimentosu ile kardığımız bin yıllık kardeşlik çimentosu ile kapatacak
iradenin de oluşmasını sağlayacak”
dedi.

Öncü Medeniyet, Güçlü Sendika...

“Sevgi, muhabbet ve kardeşlik, insan
kalbinin taşıdığı en değerli yüktür”
diyen Tufanoğlu, “Biz, farklılıklarımızı zenginliğimiz olarak görüyoruz.
Bu yüzden, farklılıkları ortaklaşma
gerekçesi ve birlik ve beraberliğimizi var etme, güçlendirme sermayesi
olarak kabul ediyoruz. Dün olduğu
gibi bugün de yarın da birlikte yaşamayı başarmak, bu birlikteliği hedef
alanlarla, anlamayanlarla yine birlikte
mücadele etmek mecburiyetindeyiz.
Dertlerimize, sıkıntılarımıza birlikte
çare aramak ve üretmek zorundayız.
Sen’i, ben’i değil biz’i esas almalıyız.
Cizre’de kar yağsa Ankara’da üşüyorum diyen, Van’da kardeşinin ayağına
diken battığında yüreği kanayan kardeşliği devam ettirmeliyiz” şeklinde
konuştu.
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Tufanoğlu, “Başlatılan yardım kampanyası ile Van Özalp Boğazkesen
Köyü İlköğretim okulunda okuyan
kardeşlerimizi yalnız bırakmadık, bırakmayacağız. Yardım kampanyalarımızla kardeşlik ve dayanışma taarruzu gerçekleştiriyoruz. Van’da okuyan
kardeşlerimize yönelik yardımlarımız
bu kampanyamızla hayata geçiyor”
şeklinde konuştu.
Yardım kampanyasında bir açıklama yapan Bayındır Memur-Sen 2
Nolu Şube Sekreteri Taner Düzgören,

“Yolu kardeşlik,
yönü eşitlik, sonu
birlik ve beraberlik olan bir gelecek için hep birlikte mücadele
etmeliyiz. Çünkü
bizler, dayanışma, paylaşma,
yardımlaşma kültürünün insanlarıyız.
Düzgören “Biz, farklılıklarımızı zenginliğimiz olarak görüyoruz. Dün olduğu gibi bugün de, yarın da birlikte
yaşamayı başarmak, bu birlikteliği
hedef alanlarla anlamayanlarla yine
birlikte mücadele etmek mecburiyetindeyiz. Dertlerimize, sıkıntılarımıza
birlikte çare aramak ve üretmek zorundayız. Van’da kar yağsa Ankara’da
‘üşüyorum’ diyen, Nusaybin’deki
kardeşinin ayağına diken battığında yüreği kanayan kardeşliği devam

Öncü Medeniyet, Güçlü Sendika...

ettirmeliyiz” dedi. Boğazkesen Köyü
İlköğretim okulunda öğrencilere yardımları dağıtan Bayındır Memur-Sen
Van İl Temsilci Başkanı İbrahim Yaşin
ve İl Temsilci Sekreteri Murat Narman,
bu örnek davranıştan dolayı Bayındır
Memur-Sen ve yardımda bulunanlara teşekkür ederek, “Paylaşmak,
hediyeleşmek bizim olmazsa olmazımız olan çok güzel hasletlerimizden.
Türkiye’de yaşayan tüm insanlarımız,
her fırsatta bir bahane ile kardeş olduklarını, bir ve beraber olduklarını
göstermekten geri durmuyor. Bayındır Memur-Sen kardeşlerimizin
de sergiledikleri bu onurlu ve duyarlı
davranışlarından dolayı kendilerine
teşekkür ediyorum” dedi.
Öte yandan hediyeleri alan öğrenciler bu duyarlı davranışlarından dolayı
hayırseverlere teşekkür etti.
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Mesleki Yeterlilik Sónavó Karabük’te Yapóldó

K

arabük’te, “Türkiye’de Mesleki Yeterlilik Kurumunun
ve Ulusal Yeterlilik Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi (UYEP)” kapsamında ‘Yapı Teknik Ressamlığı ile
Tarihi Eser Koruma ve Restorasyon Elemanı’ faaliyetlerinde bulunan kişiler, mesleki yeterlilik sınavına girdi.

yapılan sınava giren ve başarılı olan 60 kişiye, Avrupa
Birliği Projesi kapsamında Bayındır Memur-Sen MESYET
İktisadi İşletmesi tarafından mesleki yeterlilik belgesi verilecek.

Bayındır Memur-Sen MESYET İktisadi İşletmesi sınavda
Karabük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde Mesleki Ye- başarılı olanlara verilecek sertifikaların uluslararası geterlilik Sistemi dâhilinde ilgili alanların meslek standartla- çerliliği olduğunu gibi sertifika sahipleri özel sektörde işe
başladığında sigorta primlerinin 48 ay boyunca devlet tarını yükseltmek ve iş verimliliğini artırmak amacıyla
rafından karşılanacak.
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Bayóndór Memur-Sen MESYET’e TÜRKAK Gözetim Denetimi

B

ayındır Memur-Sen Mesyet’e TÜRKAK tarafından ikinci gözetim denetimi gerçekleştirildi.

Harita Kadastro Mesleki Yeterlilik Sınavı
Yapıldı.
Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından
13UY0117-4 Harita Kadastro Meslek
alanında yetkilendirilmiş Bayındır
Memur-Sen Mesyet’in bünyesinde 04.05.2016 tarihinde yapılan sınav başarıyla gerçekleşmiştir.

Avrupa Birliği Bakanlığı Ulusal Yeterlilik Sisteminin Güçlendirilmesi
(UYEP) Kapsamında yürüttüğümüz Mimarlık, Mühendislik ve
Teknikerlik Faaliyetleri Sınav
Merkez Projesinin çıktısı olan,
Bayındır Memur-Sen Mesyet İktisadi İşletmesinin gözetim denetimi
Başdenetçi Doğan Yıldız ve Stajyer
Denetçi Enver Şapcılar tarafından yapılmıştır.

Sınavda başarılı olan adaylara MYK
onaylı Mesleki Yeterlilik Sertifikası verilecektir.

Gerçekleşen Toplantıya Bayındır Memur-Sen
Genel Başkan Yardımcısı ve İşletme Genel Müdürü Gökhan Şimşek, Mali İşler Sorumlusu Erdal Altıngöz ve Kalite
Yönetim Temsilcisi Gizem Temürlenk katılmıştır.

MESYET

Sınava başvurmak isteyen adayların “ www.mesyet.com.
tr “web sayfasında yer alan iletişim bilgilerinden Bayındır
Memur-Sen MESYET Sekretarya’sını arayabilirler.
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Genel Baġkanómóz Tufanoálu,

Kanal 5’te Gündemi Deáerlendirdi

B

ayındır Memur-Sen Genel
enel Başkanı
Soner Can Tufanoğlu,, Kanal 5’te
ogramında
“Gündem Ankara” programında
gündemi değerlendirdi.

yapmaktır. Bunun
Bu
için siyasi partileri uzlaşma noktalarında
nokta
bir araya getirmek,
baskı olu
oluşturmak, katkı sunmak, tenkit ve tekliﬂ
t
erle sürece müdahil ol-

3. Dönem Toplu Sözleşme Kazaşkin
nımlarından, gündeme ilişkin
an
konulardan, yeni anayasadan
Bayındır Memur-Sen’in çalış-malarına kadar birçok konu-uda değerlendirmelerde bulen
lunan Tufanoğlu merak edilen
sorulara da yanıt verdi.

mak istiyoruz” dedi.
1 Mayıs’ta gerilim meydana
g
getirenlerin “emekçiler” olm
madığını ifade eden Genel
Başk
Başkan Tufanoğlu,

Hizmet kolumuza bağlı kurumilerimizin
larda çalışan kamu görevlilerimizin
sorun ve taleplerini her platformda
e getirdiklegündeme getirdiklerini dile
an Tufanoğlu,
rini ifade eden Genel Başkan
“Afad Türkiye’nin yeni yüzü, ülkemizde ve uluslararası
alanda birçok başarıya imza atıyor. Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı’nın gerçekleştirmiş olduğu kentsel dönüşüm
projeleri ile vatandaşlarımızın daha kaliteli ortamlarda,
yeşil alanı, bahçesi, sosyal, rekreasyon ve spor alanları,
kreşleri, anaokulları, dini tesisleriyle çok daha donanımlı şehirlerin inşasında katkısı oldukça büyük. Karayolları
Genel Müdürlüğü mega projelerle yatırım rekoru kırıyor”
dedi.
Tufanoğlu, Kanal 5 canlı yayınında gazeteci-yazar Seyfi
Uzunkök’ün konuğu oldu. Türkiye Anayasa Platformunun çalışmaları hakkında bilgi veren Tufanoğlu, yeni anayasanın yapılması için sorumluluk aldıklarını belirterek,
“Kendi kültür ve medeniyet coğrafyamıza dayanan Yeni
Anayasa’yı, hep birlikte yazalım” çağrısında bulundu.
Darbe anayasasından kurtulmak, yeni sivil bir anayasayı hayata geçirmek için bütün kuruluşların Türkiye
Anayasa Platformu çatısı altında bir araya geldiğini dile getiren Tufanoğlu, “Sivil toplum kuruluşları olarak, Türkiye’nin yeni, sivil, demokratik bir anayasaya ulaşmasını istiyoruz.
Türkiye’nin gündeminden anayasa
tartışmaları çıkmalıdır. Bizim önceliğimiz, milli iradeyi güvence
altına alan yeni anayasayı
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“1 May
Mayıs Emek ve Dayanışma
Günü’nü g
gerilime çevirenlerin, sabote
edenlerin, a
alanları savaş alanına döndürenlerin çalışa
çalışanlar olması mümkün değil.
Yüz binler alanlara dertlenme hakkını kullanmak için geliyor. Dertlerini, sıkıntılarını, sorunlarını ve taleplerini haykırmak için alanlara geliyor. İşsiz ise iş talebini yükseltmek
için alanlara iniyor. Taşeron ise güvenceli istihdam için
meydanlara geliyor. Asgari ücretli ise ücretinin artması
için mitinge katılıyor. Ancak, bazı örgütlerin göz yumduğu, zemin oluşturduğu ve örtülü destek verdiği illegal
örgütlerin ideolojik sesi, bu dar ve sabit gelirli kesimlerin
sesini bastırıyor. Çünkü bu örgütler gerilimden, gerilimin
ortaya çıkardığı gürültüden besleniyorlar” şeklinde konuştu.
Büyük Memur-Sen Ailesi olarak, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü her yıl ülkemizin kadim bir şehrinde ve
bir tema ile kutlama kararı aldıklarını söyleyen Tufanoğlu, “Kahramanmaraş Meydanı’ndan “Güçlü
memur, büyük Türkiye ve adil bir dünya için
emeğin kahramanları Maraş’ta” temasıyla
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde
bütün halkımıza ve insanlığa sesleneceğiz” dedi.

MESYET
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81 ILDE
TERÖRÜ LANETLEDİ
Memur-Sen Ankara’da yaşanan terör saldırısını
81 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen
basın açıklamalarıyla kınadı.
Yapılan açıklamada, “13 Mart Pazar günü akşam saatlerinde Ankara/ Kızılay’da meydana gelen terör saldırısını şiddetle kınıyor, gerçekleştirenleri lanetliyoruz.
Yüce ALLAH’tan, menfur saldırıda hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara acil şifalar, ailelerine, yakınlarına,
milletimize sabır ve metanet diliyoruz. Milletimizin başı
sağ olsun” denildi.

güvenliğine yapılmış bir saldırıdır. Bu hunharca saldırı,

Bu saldırının failleri, insanlıktan çıkmış ve insanlıktan
nasipsizdir” ifadelerine yer verilen ortak açıklamada,
“Bu vicdan yoksunu katiller, eylemleriyle doğrudan insanı, insan onurunu ve insanlığı hedef alıyorlar. Bu cani
saldırı, Türkiye’ye, Türkiye’nin bütünlüğüne, huzur ve

alanının genişlemesini engellemeye çalışanların kirli

milli iradeyi akamete uğratma hayali kuranların, milli
birliği bozmaya kalkışanların saldırısıdır. Bu saldırı, birlikte yaşama irademize, dayanışma kültürümüze, hep
birlikte oluşturduğumuz kardeşlik iklimine yapılmış bir
saldırıdır. Bu saldırı, demokrasimizin gelişmesini, demokratik standartlarımızın yükselmesini, sivil siyaset
işbirliği hamlesidir. Bu saldırı, hukukun üstünlüğünden,
hakların zenginleşmesinden, güvenlik-özgürlük dengesinin özgürlük lehine şekillenmesinden rahatsızlığın
dışa vurumudur” denildi.

MİLLET, KİRLİ OYUNLARI FERASETİYLE
BOZACAK
Yapılan yazılı açıklama şu şekilde devam etti: “İnsani bütün değerleri hiçe sayan terör saldırısı; yönetimi ve hükumeti zaafa uğratmaya, bütün siyasi partileri etkisiz kılmaya ve sivil siyaset alanını
daraltmaya yönelik kalleşçe bir eylemdir. Bu saldırı, küresel krizlere, bölgesel gerilimlere rağmen
ekonomik büyümesini sürdüren, sosyal kalkınmasını devam ettiren Türkiye’yi içe hapsetme tezgahının yeni bir versiyonudur. Bu saldırı, küresel emperyalizm karşısında diz çökmeyen, bölgesinin
sorunlarına sırt dönmeyen, insanlık için yeni umut kapıları üreten Türkiye’nin geleceğine yönelik bir
saldırıdır.
Memur-Sen ailesi olarak; insan onurunu korumaya, Türkiye’nin bütünlüğüne sahip çıkmaya, milletin
ve iradesinin yanında yer almaya, birlikte yaşama kültürümüz ve kardeşlik iklimini güçlendirmeye,
sivil siyasetin etki alanını daha da genişletmeye, hukukun üstünlüğünün hakim olduğu siyasal düzen
içerisinde demokratik standartları yükseltmeye, Türkiye’nin aydınlık gelecek yolculuğuna katkı sunmaya ve milletimizin huzur, refah ve barış içerisinde yaşamasında sorumluluğumuzu sürdüreceğiz”

TERÖR ÖRGÜTLERİNİN SON
ÇIRPINIŞLARI, YOK OLUŞ FERYATLARI
“Terörün, terör örgütlerinin ve bu eylemlerin azmettiricilerinin, Yeniden Büyük Türkiye yolculuğumuzu engellemesine, Türkiye’nin yönünü ve yolunu değiştirmesine izin vermeyeceğiz” vurgusu yapılanan açıklamada, “Son dönemde yoğunlaştırılmak istenen terör saldırılarını da terör örgütlerinin
son çırpınışları ve yok oluş feryatları olarak görüyoruz. Bu çerçevede, terörü günlük hayatın parçası
haline getirme çabalarına karşı, milletimizin tek yürek halinde terörü ve terör örgütlerini yeneceğine, bitireceğine olan inancımız tamdır. Milletimiz, devletle işbirliği içerisinde terörle mücadeleyi,
özgürlük-güvenlik dengesini koruyarak kararlı bir şekilde sürdürecektir. Bu mücadelede, milletimiz,
siyasi partiler, devlet kurumları ile sivil toplum örgütleri teröre ve terör gruplarına karşı ortak akılla
ve güçlü bir iradeyle birlikte hareket etmelidir, edecektir. Bu inançla, Ankara / Kızılay’daki hain terör
eyleminde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha ALLAH’tan rahmet, ailelerine, yakınlarına ve milletimize sabır ve başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.
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“15 Mayıs 2016 tarihi itibariyle
16.984 üye sayımızla sendikamızı genel yetkiye taşıyan teşkilatımıza,
emeği geçen isimsiz kahramanlarımıza ve
tüm üyelerimize teşekkür ediyoruz”
www.bms.org.tr

