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Erdemli Mücadeleye
18 Bin Bay×nd×r
Memur-Sen`liyle Devam
15 Mayïs yetki dönemini açïk ara önde bitiren tełkilatïmïzï canï gönülden
kutluyorum. Bir yïlïn yoŅun çalïłmasïnïn sonucu olarak üye sayïmïzï 18 binlere
çïkardïk. Bu, her zaman söylediŅimiz gibi büyük Bayïndïr Memur-Sen ailesinin
bałarïsïdïr.
Tełkilatïmïz yine boł durmadï. Sahada sorunlarï yerinde tespit etti, kurumlarï
ziyaret etti, genel merkezimizin program ve etkinliklerine katïldï. Elde
ettiŅimiz kazanïmlarï Bayïndïr, Çevre, ńnłaat, Yol, Afad, Tapu ve Kadastro
hizmet çalïłanlarïna anlattï. Ve bu yoŅun çalïłma, bir yetki dönemini daha
Bayïndïr Memur-Sen’in önde tamamlamasïyla sona erdi. Bu bałarïda payï
olan, emeŅi geçen herkese ayrï ayrï tełekkür ediyorum. Genel bałkanïmïzdan
genel merkez yönetim kurulu üyelerimize, łube bałkanlarïmïzdan łube
yönetim kurulu üyelerimize, temsilcilerimize, genel merkez ve łubelerimizin
çalïłanlarïna herkes bu bałarïnïn mimarïdïr, ortaŅïdïr.
Bunun yanï sïra siz deŅerli tełkilatïmïzla yoŅun bir dönemi de geride
bïraktïk. Ülkemizin deŅiłik bölgelerinde tełkilat ziyaretleri gerçeklełtirdik.
Bu ziyaretlerde łube yönetimlerimizle, temsilcilerimizle bir araya geldik,
istiłarelerde bulunduk. Sahanïn taleplerini ve sorunlarïnï yerinde dinledik.
Çok faydalï bir programlar olduŅu kanaatindeyim. Tełkilat ziyaretlerimizde
bizleri yalnïz bïrakmayan arkadałlarïmïza bir kez daha tełekkür ediyorum.
Geleneksel hale getirdiŅimiz tełkilat bulułma Programï’nï bu yïl Genel Merkez
Yönetim Kurulumuzun katïlïmï ile gerçeklełtirdik. ństiłare için düzenlediŅimiz
Bałkanlar Kurulu programïmïz Nevłehir/Ürgüp’te gerçeklełtirdik.
Bayïndïr Memur-Sen ailesi olarak, emeŅin deŅerini korumak, ekmeŅimizi
çoŅaltmak, hakça paylałmak, birliŅimizi ve kardełliŅimizi pekiłtirmek için
mücadele veriyoruz ve vermeye devam edeceŅiz.
Allah gayretlerimizde bize güç versin, bałarïlarïmïzï daim eylesin.
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Soner Can TUFANOĞLU
Bayındır Memur-Sen
Genel Başkanı

üyük Memur-Sen ailesi olarak, emeğin değerini korumak, ekmeğimizi çoğaltmak, hakça paylaşmak, birliğimizi
ve kardeşliğimizi pekiştirmek için
mücadele veriyoruz.

B

Fitnenin, terörün, ve ötekileştirmenin karşısında duruyor, medeniyet,
iman, ihlas, kardeşlik, özgürlük,
vicdan diyen herkesle yüreklerimizi birleştirip, daha güçlü bir Türkiye
için yol alıyoruz.
Memur-Sen sivil iradeyi yok saymak için kurulan tezgâhlara, hazırlanan kumpaslara asla izin vermez. Bu toprakların her ferdinin,
tarihimizin her döneminde olduğu
gibi hem bağımsızlığının sağlanmasında hem de korunmasında bir
nefer olarak sorumluluk alıyoruz.
Özgürlükçü, katılımcı, sivil ve demokratik bir anayasa için sorumluluk alıyor, reformları destekliyor,
normalleşme sürecine hep birlikte
destek veriyor, katkı sağlıyoruz.
Memur-Sen, Türkiye’nin en büyük
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emek örgütüdür. Emeğin değerli
olmasının ve ekmeğin artmasının
ön şartının, özgür, sivil ve demokratik bir siyasal sistem olduğunun
bilincindeyiz.
Memur-Sen ve Bayındır MemurSen olarak ülkemiz ve milletimiz
için zalimin karşısında mazlumun
yanında yer aldık. Üstümüze ne
görev düştüyse yerine getirmeye
çalıştık. Yeri geldi darbelere karşı
egemenlik milletindir diyerek ortak
akıl mitingleri düzenledik. Yeni ve
sivil bir anayasa için anayasa kongresi gerçekleştirdik, 300 STK’nın
bağlı olduğu Anayasa Platformunu kurduk. Yeri geldi 1 ay gibi kısa

SaygǱn bir iȝ, insan
onuruna yaraȝǱr bir
hayat için hep birlikte
onurlu bir duruȝ
sergiliyoruz.
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bir sürede 12 Milyon 300 Bin imza
toplayarak kamuda başörtüsü zulmüne son verdik, Hep birlikte 28
Şubatın son kalıntılarını tarihin çöp
sepetine attık. Yeri geldi teröre karşı bir kardeşlik hareketiyiz diyerek
her platformda insiyatif aldık. Sadece bunlarla da yetinmedik.
Dünya da ve ülkemizde yardıma muhtaç kim varsa, ülkemiz ve
milletimiz bize ne zaman ihtiyaç
duyduklarında her an yanlarında
olduk. Filistinli kardeşlerimiz için
yardım kampanyaları düzenledik.
Irak ve Suriye’den ülkemize gelen kardeşlerimiz için ensar olduk.
Doğu Türkistan’da ve Arakan da
zulüm sürerken alanlara indik, yardım kampanyaları düzenledik. Yine
ülkemizde terör mağduru vatandaşlarımız için yardım kampanyaları düzenledik. FETÖ terör örgütünün gerçekleştirmiş olduğu darbe
girişiminde şehit düşen vatandaşlarımızın ailelerine 1.000.000 TL
yardımda bulunduk. Dünya da ve

Zihinlerindeki vahȝeti
ve ȝiddeti gizlemek için
insani deǟerleri, haklara
iliȝkin evrensel ilkeleri
maskeye dönüȝtürenlerin
maskesini düȝürmeye
kararlǱyǱz.
ülkemizde yardıma muhtaç kim
varsa, ülkemiz ve milletimiz bize
ihtiyaç duyduğu her an MemurSen ve Bayındır Memur-Sen olarak orada olduk. Son olarak Halep
katliamını protesto etmek amacıyla İstanbul’da Memur-Sen teşkilatı
olarak yürüyüş gerçekleştirdik. 81
ilden “Halep’e Yol Açın” sloganıyla
‘Yükümüz İnsanlık, Yönümüz Halep’ diyerek insanlık için, barış için,
adalet için ayağa kalktık. MemurSen olarak 81 ilden yardım seferberliği başlattık. Fetullahçı Terör
Örgütü (FETÖ), 15 Temmuz gecesinde, ülkemizin birliğine, beraberliğine, bağımsızlığına asker elbisesinin içinde ordumuzun silahlarının
arkasına sığınarak saldırdılar. Milletin silahını millete doğrulttu. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Türkiye
Büyük Millet Meclisi, Ankara Emniyeti ve pek çok yer bir düşman
bölgesiymiş gibi uçaklar tarafından
bombalandı. Sivil vatandaşlarımızın üzerine sicim gibi kurşun yağdı.
15 Temmuz gecesi alanlarda iradesine, özgürlüğüne sahip çıkan
saygın bir millet vardı. O gece
Memur-Sen teşkilatı 1 Milyon üyesiyle uçaklardan atılan bombalara
kafa tuttu. Her gidenin yerini biri
aldı. Yılmadık, direndik. Milli irade
direnişinde millet, zillet içinde ya-

şamaktansa izzet içinde ölmeyi
göze almış; cesaretiyle, sadece
bugününü değil yarınlarını da ipotek altına alınmaktan kurtarmıştır.
Bundan böyle millete ait olan egemenlik, asla gasp edilemeyecektir.

millet. Bu millete diz çöktüremeye-

Memur-Sen olarak ilk andan itibaren halkımızla beraber sokaklara
indiğimizde, hiç olmamış bir şey
oluyordu. Bu ülke, 27 Mayıs, 12
Mart, 12 Eylül, 28 Şubat darbelerini
görmüştü. 28 Şubat kısmi direnişini bir kenara bırakacak olursak, o
gece darbeye karşı ilk defa millet
sokaklara çıkmış ve Tankların önüne yatmıştı.

rece bu bayrağı ve bu vatan topra-

cekler, esaret altına alamayacaklar.
FETÖ’süne PKK’sına, DEAŞ’ına ve
onların üst akıllarına sesleniyorum.
Değil yedi düvel yetmiş yedi düvel
gelseniz bu aziz millet olduğu süğını size teslim etmeyeceğiz.
Emperyalistler ve onların taşeronları, bu ruh karşısında büyük bir yenilgiye uğradılar. Milletçe 15 Temmuz mutabakatını hiç bozmadan
yürümeliyiz. O yerli ruhla, kendi
tarihimizi yeniden yazmalıyız. Yeniden Büyük Türkiye için bu tarih ve

Gecenin sonunda şehitlerimiz ve
gazilerimiz vardı, fakat kimsede
matem havası yoktu. Çünkü biz
şehadetin ne olduğunu, gaziliğin
nasıl bir hatıra olduğunu bilen yerli
bir milletiz.
Bu topraklarda milli irade hiç bu
kadar güçlü olmamıştı. Milletimiz
sanki 15 Temmuz’da doğrudan
katılımı gerçekleştirerek iradesine sahip çıkmıştı. Batılı ülkelerde
gittikçe zayıﬂayan halk iradesine
karşı bu topraklarda millet iradesi
resmen duruma el koydu.
Bu saldırıları yapanlar, bu hain planları yapanlar rahat durmayacaklar.
Yeni taşeronlar bulacak yeni senaryolar yazacaklar ve üzerimize
tekrar gelecekler. Ama bu planları
yapanların şunu bilmedikleri kesin;
Bu aziz milletin şanlı tarihini, Çanakkale zaferini, kurtuluş savaşını
okumadıkları kesin. Sütçü imamları, Seyit Onbaşıları, Nene hatunları
bilmedikleri kesin. Bu millet öyle
bir millet ki kurtuluş savaşında
cepheye mermi taşırken mermi ıslanmasın diye bebeğinin üzerindeki örtüyü alıp mermiye örtmüş bir
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şuurla yürümeliyiz.
Önümüzde 4. Dönem Toplu Sözleşme var. Yaklaşık 2 milyon 452
bin memurun ve 2 milyon 438 bin
emeklinin mali, sosyal ve özlük
haklarını korumak ve geliştirmek
için Toplu Sözleşme masasına oturacağız. Her zaman olduğu gibi
yine Büyük Memur-Sen ailesi olarak, çalışma hayatının ve sendikal
hareketin liderliğini, sivil toplum
kuruluşlarının çatı kuruluşu olma
hüviyetini sürdürmeye devam edeceğiz.

O gece, bin yǱl boyunca
bu topraklarǱ yoǟuran,
hep en kritik yerlerde
ortaya çǱkan ruh, salâlar
eȝliǟinde tüm ihtiȝamǱyla
tekrar ortaya çǱktǱ ve arzǱ
kuȝattǱ
5

Bayındır Memur-Sen
Başkanlar Kurulu Yapıldı

kanları ve Memur-Sen Nevşehir İl Başkanı Mustafa Özdemir katıldı. Toplantıda konuşan Bayındır Memur-Sen Genel
Başkanı Soner Can Tufanoğlu, teşkilat
mensuplarına önemli mesajlar verdi.
Bayındır
Memur-Sen
Başkanlar
Kurulu’nda teşkilata hitap eden Tufanoğlu, zorlu yollardan, dar patikalardan geçtiklerini, sarp yokuşları aşarak
bugüne ulaştıklarını söyledi. ‘Bir çiçekle
bahar olmaz’ diyenlere inat, ‘Bütün baharlar bir çiçekle başlar’ diyerek bu
davanın tohumlarını serpen rahmetli
Erbakan hocamıza, Kurucu Genel Başkanımız Merhum Mehmet Akif abimize,
geçtiğimiz dönem yönetim kurulunda
birlikte çalıştığım kardeşim Zekeriya
Ceyhan’a, Çorum İl Başkanımız Elvan
Yalçın başkanımıza, burada ismini ha-

B

ayındır Memur-Sen Başkanlar
Kurulu toplantısı Nevşehir’de
yapıldı. Toplantıya Bayındır

Memur-Sen Genel Başkanı Soner Can
Tufanoğlu, Genel Başkan Vekili Ayhan
Aldagül, Genel Başkan Yardımcıları
Ömer Türk, Mustafa Büyük, Gökhan
Şimşek, Bayındır Memur-Sen Şube
Başkanları, Bayındır Memur-Sen İl Baş-
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tırlayamadığım bu davanın bugünlere
gelmesinde emeği geçen hakkın rahmetine kavuşmuş tüm dava neferlerimize Allah’tan rahmet diliyorum” dedi.

Erdemli ve Soylu
Mücadelemizi Kararlı
Adımlarla Sürdürüyoruz
Erdemli ve Soylu Mücadelemizi Kararlı Adımlarla Sürdürdüklerini belirten
Genel Başkan Tufanoğlu, “Sendikamızı bugünlere gelmesine emeği geçen,
bu bayrağı taşıyan genel başkanından
yönetim kurulu üyelerine, şube başkanından, il başkanlarına, işyeri temsilcilerine ve tüm dava neferlerine yürekten teşekkürlerimi sunuyorum” diye
konuştu.

Bir Millet İşlerini İstişare
ile Çözerse Zillete Düşmez
Birlik ve beraberliğin önemine değinen
Tufanoğlu, “Bu tür toplantıların büyük
önem arz ettiğini peygamber efendimizin ‘Bir millet işlerini istişare ile çözerse
zillete düşmez’ hadisi şerifinden yola
çıkarak önemli gördüğümüz konuları
istişare etmek, fikir alışverişinde bulunmak açısından büyük değer taşıdığını
ifade edebilirim” şeklinde konuştu.

Teşkilatımız 15 Temmuz
Darbe Girişimi Gecesi
Taşın Altına Elini Değil
Gövdesini Koymuştur
Tufanoğlu, “Memur-Sen kuruluşunda
bugüne kadar yaptığı faaliyetlere ve
temel taşlarına bakacak olursak, ücret sendikacılığı yapmadığını, değerler
ve hizmet sendikacılığı anlayışını benimsemiş olduğunu göreceksiniz. Son
zamanlarda ülkemizin ve milletimizin
birliğine, beraberliğine ve bağımsızlığına yönelik en sinsi ve en alçakça
saldırıların gerçekleştiği bir dönemden

Bayındır Memur-Sen Sayı: 03
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Tufanoğlu, “Yönetim kurulumuz ile birlikte o geceyi 15 Temmuz gecesini Ankara sokaklarında geçiren birisi olarak
şunları söylemek istiyorum; Hainliğin,
alçaklığın, ihanetin kelimelerle tarif
edilemediği bir geceyi yaşadık. Tabiri
caizse inanamıyorsunuz bu uçaklar bu
tanklar bu helikopterler kimin? Bu askerler kimin, bu askerler halkın üzerine
neden ateş açıyor? Hayal gibi geliyor.
Fakat 15 Temmuz gecesi aziz milletimiz
bir kez daha gösterdi, Kürdü, Türkü,
Arabı, Çerkezi ile yurdun her kesimiyle
namusuna el değdirmemiş, mabedin
göğsüne namahren eli değdirmemiştir.
Allah hepsinden razı olsun. Şehitlerimize de Allah’tan rahmet diliyorum” dedi.

Memur-Sen Olarak Her
Zaman Mazlumun Yanında
Olduk

geçmekteyiz. Teşkilatımız bu saldırılarda üstüne düşen ne görev varsa yerine
getirmiş, taşın altına elini değil gövdesini koymuştur. 15 Temmuz kanlı darbe
girişimi gecesi STK olarak ilk reﬂeksi
gösteren 1 Milyon üyesiyle alanlara
inen Memur-Sen ve Bayındır MemurSen teşkilatına ayrıca teşekkürlerimi
iletiyorum” dedi.
15 Temmuz darbe girişiminin milli iradenin önünde duramadığına değinen
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Dünya da ve ülkemizde yardıma muhtaç
kim varsa, ülkemiz ve milletimiz bize
ne zaman ihtiyaç duyduğunda her an
yanlarında olduklarını belirten

İş Güvencesi Milletin ve
Devletin Bekasıdır
İş güvencesi milletin ve devletin bekası
olduğunu ve Kamuda iş güvencesine
dokunulacağı yönündeki tartışmalara
da değinen Tufanoğlu, “İş güvencesinde
esnekliğin,
sızmanın
hâkimiyete
dönüşmesine kapı araladığını gördük.
kamuya ait şirketlerde, kamu kurumu

niteliği bulunmayan, personelin kamu
görevlisi sıfatına, iş güvencesine sahip
olmadığı alanlarda (FETÖ) pozisyonları
kolayca ele geçirdi. Kendilerinden
olmayanı kolayca elediler. Bu noktada
şunu kesinlikle ifade etmeliyim ki; iş
güvencesine yönelik her tehdit cümlesi,
iş güvencesini hedef alan her tartışma
zemini, FETÖ’yü de FETÖ gibi örgütleri
de motive eder” ifadelerini kullandı.
Bayındır Memur-Sen Mardin İl Temsilci Başkanı Abdulsamet Yılmaz, Genel
Başkanımız Soner Can Tufanoğlu’na
plaket takdim etti.
Bayındır Memur-Sen Ankara 1 Nolu
Şube Başkanı Yaşar Durmuş ve Bayındır Memur-Sen Nevşehir İl Temsilci
Başkanı Ahmet Üzel, Genel Başkanımız
Soner Can Tufanoğlu’na plaket takdim
etti.

Bayındır Memur-Sen Sayı: 03
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Genel Başkanımız Tufanoğlu,
Şanlıurfa-Suruç Çadırkent’ini Ziyaret Etti

B

ayındır Memur-Sen Genel Başkanı Soner Can
Tufanoğu, Genel Başkan Yardımcısı Ömer Türk
ve beraberindeki heyet Şanlıurfa`da temaslarda
bulundu.
Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Şanlıurfa`ya gelen
Bayındır Memur-Sen Genel Başkanı Soner Can Tufanoğlu, Genel Başkan Yardımcısı Ömer Türk ve beraberindeki heyet, Şanlıurfa-Suruç Çadırkent`inde Suriyeli
misafirlerle bir araya geldi.

Tufanoğlu: Türkiye Dünya`ya İnsanlık
Dersi Veriyor
Çatırkent`te yapılan incelemelerin ardından konuşan
Genel Başkan Tufanoğlu, “Türkiye buradan dünyaya
insanlık dersi vermektedir. Burada yaşayan Ensar-Muhacir kardeşliğidir. Kardeşlik hukukunun yansımasıdır.
Batı üç maymunu oynarken, Türkiye mazlumlara sahip
çıkmıştır. Batı zulme ortak olurken Türkiye kardeşlerini açıkta bırakmamıştır. Bu topraklarda yaklaşık olarak
2,5 milyon Suriyeli kardeşimiz, bizim misafirimiz olarak
ağırlanmakta, ihtiyaçları karşılanmaktadır. Kardeşlerimiz bize emanettir. Emanete sahip çıkmak hepimizin
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görevidir. Kış gelmiştir. Şartlar zorlaşmıştır. 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. Bu
konuda öncü olan herkese yürekten teşekkür ederiz.” şeklinde konuştu.

Memur-Sen Teşkilatı
1 Milyon Üyesiyle
15 Temmuz Gecesi
Alanlardaydı
Memur-Sen Teşkilatı 1 Milyon Üyesiyle
15 Temmuz Gecesi Alanlarda olduğunu
belirten Tufanoğlu, “Memur-Sen teşkilatı olarak Türkiye’nin demokratikleşmesinin önünde bariyer kuranlara
karşı dalga kıran görevi gördük. 28 Şubat post-modern darbeden aldığımız
dersle, 2000 yılından sonra yapılan
her girişimin karşında olduk. Ülkemiz 8
tane darbe girişimi atlattı. Son olarak

15 Temmuz darbe girişimi görünümlü
işgal hareketine karşı meydanlara indik, tanklara, uçaklara meydan okuduk.
1 milyon üyemizi harekete geçirerek,
‘darbelerin panzehri meydanlardır’
çağrısında bulunduk. Memur-Sen olarak millet iradesinin yanında, darbelerin karşında olduğumuz haykırdık. Sonuç olarak milletimiz adeta bir destan
yazdı ve hainlere unutamayacağı bir
ders verdi. Ülkenin söz konusu olduğu
yerde üye teferruattır. 15 Temmuz hain
FETÖ darbe girişimi karşında dik durduk ve bu duruşumuzu bütün dünyaya
gösterdik” diye konuştu.

İş Güvencesi Olmayan
Kamu Görevlisinin, İşini
Güven İçinde Yapması
Mümkün Değil
Kamuda iş güvencesine dokunulacağı yönündeki tartışmalara da değinen
Tufanoğlu, “Kamu hizmetinin sürekliliği söz konusu iken kamu hizmetleri

noktasında iş görenlerin istihdamına
yönelik süreklilik yoksa devletin kamu
hizmetleri noktasında asli sorumluluğundan söz edemeyiz. FETÖ’nün
yapılandığı kurumların büyük bölümünde iş güvencesinin esnek veya
olmadığını vurgulayarak, iş güvencesinin milletin ve devletin bekasının
garantör değerlerden biridir. Tufanoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Eğer
iş güvencesi olmasaydı, 7 Şubat’ta,
17-25 Aralık’ta bir direncin oluşması, 15 Temmuz’da darbe teşebbüsünü
bertaraf edecek bir dirayetin oluşması mümkün olmazdı. Zira FETÖ, darbe yapmaya gerek kalmadan, devleti
bütün erkleriyle ele geçirirdi.”İşinin
güvencesi olmayan kamu görevlisinin,
işini güven içinde yapmasının mümkün
olamayacağı
gerçeğini
görmeme
ısrarından vazgeçilmeli. Memur-Sen’in
iş güvencesini yok edecek, esnetecek,
değersizleştirecek arayışlara sessiz
kalmayacağını, sesini ve sözünü
yükselteceği unutulmamalıdır.»

Bayındır Memur-Sen Sayı: 03
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Şanlıurfa
temasları
kapsamında
Şanlıurfa-Suruç Çadırkent`te Suriyeli misafirlerle bir araya gelen Genel
Başkan Tufanoğlu, sorunlarını dinledi, acılarını paylaştı. Tufanoğlu, bir
süre çocuklarla sohbet etti, eğitim
gördükleri okulları gezdi. Çadırkent`te
Bayındır Memur-Sen Genel Başkanı Soner Can Tufanoğlu, Genel Başkan Yardımcısı Ömer Türk, Bayındır Memur-Sen Şanlıurfa İl Temsilci
Başkanı Şükrü Seyahnlıgil ve yönetim
kurulu üyeleri çadırkette temaslarda
bulundu. Genel Başkanımız Soner Can
Tufanoğlu, Genel Başkan Yardımcımız Ömer Türk, Bayındır Memur-Sen
Şanlıurfa İl Temsilci Başkanı Şükrü Seyahnlıgil ve yönetim kurulu üyeleri ile
birliikte Suruç Kaymakamı Tarık Açıkgözü Makamında ziyaret etti. Ziyarette
Genel Başkanımız Tufanoğlu, Suruç ve
35.000 bin nüfuslu Suruç Çadırkentte
yaşayan Suriyeli misafirlerimizin son
durumu görüşülmüştür.
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Bayındır Memur-Sen Genel Başkanı
Soner Can Tufanoğlu ve kendisine eşlik
eden heyet Şanlıurfa Çevre ve Şehircilik
İl Müdürü İsmail Işıldağ`ı ve Şanlıurfa
Afet ve Acil Durum İl Müdürü Mahmut
Sönmez’i makamında ziyaret etti.

Heyet, Şanlıurfa-Suruç Çadırkent AFAD
merkezine de giderek incelemelerde
bulundu, yardım faaliyetleri hakkında
bilgi aldı.

Genel Bașkan Yardımcısı Gökhan Șimșek

Erzurum TKBM
Hizmet İçi Eğitim Programına Katıldı

B

ayındır Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Şimşek, hizmet kolumuza bağlı Erzurum Tapu ve Kadastro VIII. Bölge
Müdürlüğü’nün hizmet içi eğitim programına katıldı.
Erzurum Tapu ve Kadastro VIII. Bölge
Müdürlüğü’nün hizmet içi eğitim programında konuşan Bayındır Memur-Sen
Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Şimşek konuşmasında, Bayındır MemurSen’in 18 bine ulaşan üyesiyle Bayındır, Çevre, İnşaat, Yol, Afad, Tapu ve
Kadastro hizmet kolunda genel yetkili
sendika olmasının yanı sıra büyük bir
sivil toplum kuruluşu olduğunu ifade
etti.
Kuruluşundan bugüne kadar hizmet
kolumuza bağlı Tapu ve Kadastro Merkez ve taşra teşkilatında vatandaşa hizmet veren çalışanlarımızın mali, sosyal
ve özlük haklarını korumak ve geliştirmek için gece gündüz demeden genel
yetkili sendika olarak çalıştıklarını belirten Şimşek; “Bayındır Memur-Sen,
genel başkanından yardımcısından,
hukukçusuna, Türkiye’nin en ücra köşesindeki üyesinden yardımcı hizmetlerde görev alan personeline kadar büyük
bir ailedir” dedi.

Kadastro Genel Müdürlüğü ve taşra
teşkilatında hizmet veren çalışanlarımızın sorun ve taleplerini çözüme kavuşturmak için en üst makamlara iletiyoruz” şeklinde konuştu.
Ayrıca konuşmasının devamında Şimşek, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü personel alımı, Fazla mesai ve
görevde yükselme ve unvan değişikliği
gibi konularını da gündeme getirmiştir.
Erzurum VIII. Bölge Müdürlüğü’nün
düzenlemiş olduğu hizmet içi eğitim
toplantısı; Ak Parti Erzurum Milletvekili
Orhan Deligöz, Erzurum Tapu ve Kadastro Bölge Müdürü Ali Ataman, Tapu
Dairesi Başkanı Adnan Kahveci, Uzman
Gökhan Çanakçı, Hukuk Müşaviri Şahin Yalçın, Şube Müdürleri Hasan Çelik,
Nevzat Kul , Sebahattin Aslan, Cevdet
Ekmel Hatipoğlu ve Said Nurbaki Ünsür katılımıştır.

Genel Başkan Yardımcısı Şimşek, “Hizmet kolunda genel yetkili sendika olarak hizmet kolumuza bağlı Tapu ve

Bayındır Memur-Sen Sayı: 03
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Genel Başkanımız Tufanoğlu’ndan,

İZMİR’DE HİZMET KOLUMUZA BAĞLI
KURUMLARA ZİYARET

B

ayındır Memur-Sen Genel Başkanı Soner Can Tufanoğlu, Genel Başkan Vekili Ayhan Aldagül, Çevre ve Şehircilik İzmir İl
Müdürü Selahattin Varan, Karayolları İzmir 2. Bölge Müdürü Abdulkadir Uraloğlu, İlbank İzmir Bölge Müdürü Selahattin
Özsoy, İzmir Tapu ve Kadastro Bölge Müdürü Burhan Usta, İzmir Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü ve İzmir Memur-Sen

İl Temsilcisi Ali Musa Bina’yı makamında ziyaret etti.
Gerçekleşen ziyaretlerde Genel Başkan Tufanoğlu, hizmet kolumuza bağlı kurumlarda çalışan personellerin sorun ve taleplerini paylaşmıştır. Ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getiren Çevre ve Şehircilik İzmir İl Müdürü Selahattin Varan,
Karayolları İzmir 2. Bölge Müdürü Abdulkadir Uraloğlu, İlbank İzmir Bölge Müdürü Selahattin Özsoy, İzmir Tapu ve Kadastro
Bölge Müdürü Burhan Usta, İzmir Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü ve İzmir Memur-Sen İl Temsilcisi Ali Musa Bina ise Genel
Başkanımız Tufanoğlu ve beraberindeki heyete nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerini iletmiştir.
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İzmir’de gerçekleştirilen kurum ziyaretlerine Bayındır Memur-Sen Genel Başkanı Soner Can Tufanoğlu, Genel Başkan Vekili
Ayhan Aldagül’e, Bayındır Memur-Sen İzmir Şube Başkanı Erol Usta ve yönetim kurulu üyeleri eşlik etti.
Teşkilat çalışmaları kapsamında İzmir’e gelen Tufanoğlu, İzmir Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü’nü ziyaret etti. Burada üyelerle bir araya gelen Genel Başkan Tufanoğlu, sorunları ve talepleri yerinde dinledi.
Yapılan bir dizi kurum ziyaretten sonra Genel Başkanımız Tufanoğlu, İzmir’de Bayındır Memur-Sen İzmir Şube yönetimi, işyeri
temsilcileri ile Akşam Yemeğinde bir araya geldi. Toplantıda sendikal faaliyetler ve çalışanlarımızın birçok sorun ve taleplerini
görüşüldü.
Bayındır Memur-Sen İzmir Şube Başkanı Erol Usta ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte İzmir Memur-Sen İl Temsilciliği’ni de
ziyaret eden Tufanoğlu, İl Temsilcisi Ali Musa Bina’dan sendikal faaliyetler ile ilgili bilgi aldı.

Bayındır Memur-Sen Sayı: 03
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Bayındır Memur-Sen
Elazığ Şube Başkanlığının

OLAĞAN GENEL KURULU
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

E

lazığ Öğretmenevi toplantı salonunda yapılan kongreye Bayındır Memur-Sen Genel Başkanı Soner Can
Tufanoğlu, Genel Başkan Vekili Ayhan Aldagül, Genel
Başkan Yardımcısı Gökhan Şimşek, Bayındır Memur Sen Elazığ Şube Başkanı Ömer Aydoğdu, yönetim kurulu üyeleri,
Elazığ’da hizmet kolumuza bağlı kurumların bürokratları,
çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilci, 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 Elazığ Şube
1. Olağan Genel Kurulunun öncelikle sendikamıza, Elazığ’a,
Bayındır Memur-Sen’imize, Memur-Sen’imize, üyelerimize,
çalışanlarımıza ve ülkemizin geleceğine hayırlı olmasını diliyorum. Biz büyük bir aileyiz. Birlikteliğimiz bizi güçlü kılacak, hem Elazığ’ımız için hem ülkemiz için çalışmaya devam
edeceğiz» dedi.

Memur-Sen’in Türkiye’nin En
Büyük Emek Hareketidir
Memur-Sen’in Türkiye’nin en büyük emek hareketi olduğunu belirten Tufanoğlu, “Kamu görevlileri
ve emeklilerin hakkını, hukukunu
gözetme, sosyal adaleti sağlama,
milli gelirden adil dağılımı sağlama konusunda gayret gösteren
Türkiye’nin en büyük emek hareketiyiz. Bu nedenle ufkumuz asla
ülkemizle sınırlı tutmayıp, kireçle
boyanmış sınırların dışına çıkarak,
bunun dışına taşıp, gönül coğrafyalarımız ve medeniyet coğrafyamıza
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ulaşacağız. Sendikal birikimimizi diğer ülkelerde bulunan
emek örgütleri ile birleştirerek, küresel bir emek birlikteliğine doğru yürüyeceğiz. Memur-Sen olarak geçtiğimiz ay
içerinde yaptığımız 58 ülkeden 120 konfederasyon yöneticisinin katılımıyla gerçekleştirdiğimiz “İslam Dünyasında Sendikacılık” Uluslararası sempozyumunu gerçekleştirdik. Gönül
coğrafyamıza ulaşmak noktasında önemli bir adım atmış olduk. Bu tip çalışmalarımız bundan sonraki süreçte de devam
edecek. Türkiye’deki sendikal duruşumuzu dünya kamuoyuna taşıyacağız” dedi.

15 Temmuz
Hain Darbe Girişimi
Karşında Dik Durduk
Memur-Sen ve Bayındır MemurSen’in Türkiye’nin demokratikleşmesinde büyük katkısı olduğunu
vurgulayan Tufanoğlu, “Türkiye’nin
demokratikleşmesinin önünde bariyer kuranlara karşı dalga kıran
görevi gördük. 15 Temmuz darbe
girişimi görünümlü işgal hareketine karşı meydanlara indik, tanklara,
uçaklara meydan okuduk. 1 milyon
üyemizi harekete geçirerek, ‘darbelerin panzehri meydanlardır’ çağrısında bulunduk. MemurSen olarak millet iradesinin yanında, darbelerin karşında olduğumuz haykırdık. Sonuç olarak milletimiz adeta bir destan
yazdı ve hainlere unutamayacağı bir ders verdi. 15 Temmuz
hain darbe girişimi karşında dik durduk ve bu duruşumuzu
bütün dünyaya gösterdik” diye konuştu.

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
konuda 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 Elazığ Şube Başkanı Ömer Aydoğdu’da,
Elazığ şube 1. Olağan Genel Kurulunun hayırlı olmasını dileyerek açılışa katılanlara teşekkür etti.
Birlik ve berberlik mesajlarının verildiği ve yüzde doksan oranında üyelerimizin katılımıyla sonuçlanan kongrede Ömer
Aydoğdu, Bayındır Memur-Sen Elazığ 1. Olağan Konresinde
Şube Başkanı olarak seçildi. Aydoğdu yaptığı 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.
Kongrenin konuşan Memur Sen Elazığ İl Temsilci Başkan İbrahim Bahşi, sendikacılığın önemine dikkat çekerek, Elazığ’da
memurların hakkını koruyan, onların sesi olan Memur Sen’in
aktif olarak çalışmalara devam edeceğini belirtti. Maharetin
zirvesinin Memur Sen olduğunu aktaran Başkan Bahşi, “Memur Sen camiası olarak Hizmet kollarında yetkili 11 sendikamızla ve her kademede teşkilatını tamamlamış Elazığ’ın en
büyük emek hareketiyiz” dedi.
ELAZIĞ ŞUBE GENEL KURULU SEÇİMLERİ SONUCUNDA
YÖNETİM KURULU ŞU İSİMLERDEN OLUŞTU
øube Baùkan×

: Ömer Aydoödu

øube Baùkan Vekili

: Kemal Y×lmaz

øube Baùkan Yard×mc×s× Mali

: Bilal Canpolat

øube Baùkan Yard×mc×s× Teùkilatland×rma

: Tamer Taù

øube Baùkan Yard×mc×s× Bas×n ve Halkla ÷liùkiler

: Adnan Demir

øube Baùkan Yard×mc×s× Mevzuat ve Toplu Sözleùme : Yusuf Altunkaya
øube Baùkan Yard×mc×s× Eöitim ve Sosyal ÷ùler

: Osman P×ht×l×

Bayındır Memur-Sen Sayı: 03

17

Bayındır Memur-Sen Genel Başkan
Yardımcısı Ömer Türk,

“BİZ SENDİKACILIKTA YENİ BİR ÇIĞIR
AÇMAK İÇİN YOLA ÇIKMIŞ BİR KADROYUZ”
nel Başkan Yardımcısı Türk, Bayındır
Memur-Sen’in ve Memur-Sen’in sendikacılık anlayışının Türkiye’de sendikacılık algısını değiştirdiğini söyledi.

“Biz Sendikacılıkta Çığır
Açmak İçin Yola Çıkmış
Bir Kadroyuz”

B

ayındır Memur-Sen 20 Şube hedefine bir adım daha yaklaştı.
Samsun’da gerçekleştirilen Şube
Seçimi çalışmaları kapsamında Bayındır Memur-Sen teşkilat çalışmaları hız
kesmeden devam ediyor.
Samsun’da gerçekleştirilen Şube Seçimi programına Bayındır Memur-Sen
Genel Başkan Yardımcısı Ömer Türk,
Gökhan Şimşek, Memur-Sen Samsun 11
hizmet koluna bağlı Şube Başkanları ve
çok sayıda Memur-Sen üyeleri ve davetliler katıldı.
Bayındır Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Ömer Türk 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 Ge-
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Sendikacılığı sadece sloganlara hapseden ve dar alanlarda kör dövüşüne
döndüren, şiddetin, anarşizmin, vandalizmin merkezi haline getirilen, korsan
gemilerin limanı olarak adlandırılan bir
uğraş alanı olmaktan çıkardıklarını dile
getiren Türk; “Sendikacılığa kalite kazandıran, vizyon katarak toplumla buluşturan bir kadroyuz. Çalışanın hakkını
ve hukukunu korurken, işverenin de
hakkını ihmal etmeyen bir kadroyuz.
Bütün çalışmalarımız toplumla kucaklaşmış, toplumla bütünleşmiştir” dedi.

“Memur-Sen 950 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 Türk, “Biz Memur-Sen
ailesiyiz, çıkış noktamız kendi değerlerimizdir. Memur-Sen 950 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.

“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 Türk, “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.

“15 Temmuz da Darbeci
FETÖ’cüleri Devletin,
Milletin ve STK’ların Dik
Duruşu Diz Çöktürdü”
15 Temmuz da Darbeci FETÖ’cüleri
devletin, milletin ve STK’ların dik duruşu diz çöktürdüğünü belirten Türk,

seçimimizin başta ülkemize, milletimize
ve kurumumuza hayırlar getirmesi dileğiyle, hayırla kalın, hayırda kalın…
ALLAH yar ve yardımcımız olsun.

“15 Temmuz`da Hasan Sabbah`ın işgalcileri milletin üzerine çöktü. Ama
başaramadılar, asla başaramayacaklar.
12 Mart›lar, 12 Eylül’ler, 28 Şubat’lar...
Batı’dan soğuk hava ile birlikte gelen
tüm bu zor günleri yaşayan bir teşkilatız. Bütün bu zorlukları, hep birlikte,
el ele, omuz omuza mücadele vererek
atlattık” şeklinde konuştu.
15 Temmuz gecesi ülkenin karanlığa
gömülmemesi için canını hiçe sayarak
sokaklara inen herkes, ülkenin makûs
talihinin değişmesine vesile olmuştur
diyen Türk, “Millete namlusunu çevirmiş
tanka karşı dimdik durarak dünyaya eşi
benzeri görülmemiş bir ders vermiştir.
Bu direnişte can veren şehitlerimize ve
gazilerimize çok şey borçluyuz. İçimizdeki hainlere karşı destan yazan şehitlerimizi minnetle ve saygıyla anıyor ve
gazilerimize teşekkür ediyorum” dedi.
Konuşmasına Son devrin İslam mazlum
mütefekkir Bediuzzaman Said Nursi’nin
sözleriyle devam eden Türk,
3 tane 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,

Kongrede konuşan Bayındır MemurSen Samsun Şube Başkanı Semih Karaca, ‘’Milletimizin birlik ve beraberliğe,

dayanışmaya her zamankinden çok
daha fazla ihtiyacı olduğu bir dönemden geçiyoruz. Allah birlik ve beraberliğimizi daim etsin ülkemizin içinden
geçtiği bu sancılı günlerde teröristlere,
vatan hainlerine, darbecilere ve ülkemizdeki huzuru bozmak isteyenlere fırsat vermesin ‘’ dedi.

SAMSUN ŞUBE GENEL KURULU SEÇİMLERİ SONUCUNDA
YÖNETİM KURULU ŞU İSİMLERDEN OLUŞTU
Şube Başkanı

: Semih Karaca

Şube Başkan Vekili

: Vedat Tiryaki

Şube Başkan Yardımcısı Mali İşler

: Burcu Korkmaz

Şube Başkan Yardımcısı Teşkilatlandırma

: İbrahim Çoşkun

Şube Başkan Yardımcısı Basın ve Halkla İlişkiler

: İsa Çolak

Şube Başkan Yardımcısı Mevzuat ve Toplu Sözleşme : İlyas Arslan
Şube Başkan Yardımcısı Eğitim ve Sosyal İşler

: Fatma Tümçakır

Bayındır Memur-Sen Sayı: 03
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TUFANOĞLU; “İŞ GÜVENCESİNİ,
DEVLETİN VE MİLLETİN BEKASI AÇISINDAN
GARANTÖR DEĞERLERDEN BİRİ
OLARAK KABUL EDİYORUZ”

G

enel Başkanımız Soner Can Tufanoğlu, İller Bankası Sosyal
Tesislerinde Bayındır MemurSen Ankara 1 Nolu Şube Başkanlığımızın tarafından düzenlenen kahvaltıda,
hizmet kolumuza bağlı kurulmadan
İller Bankası A.Ş çalışanlarımızla bir
araya geldi.
Kahvaltıya Bayındır Memur-Sen Genel
Başkanı Soner Can Tufanoğlu, Bayındır Memur-Sen Ankara 1 Nolu Şube
Başkanı Yaşar Durmuş, yönetim kurulu
üyeleri, iş yeri temsilcileri ve çok sayıda
Bayındır Memur-Sen üyesi katıldı.
“İş Güvencesini, Devletin ve Milletin
Bekası Açısından Garantör Değerlerden
Biri Olarak Kabul Ediyoruz”
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Konuşmasında kamu personel sistemimizin ana gövde unsurlarından iş güvencesini, devletin ve milletin bekası
açısından da garantör değerlerden biri
olarak kabul ettiklerini ifade eden Tufanoğlu, “Bu noktada şunu kesinlikle ifade etmeliyim ki; iş güvencesine yönelik
her tehdit cümlesi, iş güvencesini hedef alan her tartışma zemini, FETÖ’yü
de FETÖ gibi örgütleri de motive eder.
Bu boyutuyla 657 sayılı Kanun başta
olmak üzere kamu personel mevzuatında ve bunların oluşturduğu kamu
personel sisteminde FETÖ’ye yönelik
tepki ve FETÖ’yle mücadele akslı bir
reform çalışması yapılması değil restorasyon çalışması yapılması gerekiyor”
dedi.

“İş Güvencesi Bizim Kırmızı
Çizgimizdir”
Tufanoğlu; “Biz, bu anlamda MemurSen olarak “iş güvencesi kırmızı
çizgimiz” derken, emek örgütü olarak
sahip olduğumuz nicel potansiyeli korumayı değil üzerinde yaşadığımız toprakların ortak vatan, ortak yurt olmasını sağlayan niteliklerimizi harmanlayan
“güven duygusunu” esas alıyoruz” şeklinde konuştu.
“Son Çare Olarak da 15 Temmuz’da
Fettullahçı Terör Örgütü (FETÖ)’yü
Devreye Soktular”
Son çare olarak da 15 Temmuz’da
Fettullahçı Terör Örgütü (FETÖ)’yü

devreye soktular diyen Tufanoğlu;
“Ülkemizdeki bu taşeronlar, ağaçları
bahane ederek geziyle sokakları yaktılar. 17-25 Aralık’ta yeni bir 28 Şubat
için birleştiler. İradesiyle seçilen hükümeti devirip kazanımları yerle bir
etmeye çalıştılar. Yardım tırlarını durdurup İsrail’e uşaklık ettiler. Yetti mi,
yetmedi. 6-7 Ekim’de katliam yapıp
Türkiye’yi Suriye yapmaya kalkıştılar. 15 Temmuz`da Hasan Sabbah`ın
işgalcileri milletin üzerine çöktü. Ama
başaramadılar, asla başaramayacaklar.
Amaç ülkemizin birliğini bozmaya
çalışmaktı. Tüm bunları bir araya
getirdiğimizde hepsinin üst aklının
bir olduğunu ortaya çıkmakta ve
hepsinin ortak derdi, gayesi güçsüz bir
Türkiye’dir” ifadelerini sözlerine ekledi.

“15 Temmuz’da Alanlara İlk
Çıkan Teşkilat Memur-Sen’dir”
15 Temmuz’da alanlara ilk çıkan teşkilat Memur-Sen’in olduğunun altını
çizen Tufanoğlu şu şekilde konuştu;
“Çünkü biz darbelerden çok çektik.
Demokratik, özgür bir Türkiye için
ter akıtıyoruz ve uzun soluklu bir
yolculuğun içindeyiz. 27 gün boyunca
devam eden milli irade nöbetlerinde
sabahlara kadar alanlardan hiç
ayrılmadık. Memur-Sen olarak, yerli
ve milli bir konfederasyonuz. Evrensel
değerler konusunda ise hassasız.
Ülkemizde antidemokratik süreçlerin

geride kalması, özlük ve özgürlük
alanlarının genişlemesi noktasında çok
önemli katkılar sunan bir teşkilatız.
Türkiye’de bir daha darbe tasarımına
da, pratiğine de tahammülümüz yok.
Bu vesileyle, FETÖ’nün kanlı darbe
teşebbüsünün bertarafını ve püskürtülmesini sağlayan milli direnişte ve
yerli şahlanışta şahadete yürüyen 241
kardeşimize, terörle mücadelede şehit
verdiğimiz yiğit yürekli insanlarımıza
ALLAH’tan rahmet, yakınlarına ve geride bıraktıklarına sabır, gazilerimize de
şifa ve metanet diliyorum. ALLAH hepsinden razı olsun”

“Memur-Sen Türkiye’nin En
Büyük Emek Hareketidir”
Konuşmasında Memur-Sen ve Bayındır
Memur-Sen’in mazlum coğrafyaları için
gerçekleştirdiği yardım kampanyalarına değinen Tufanoğlu, “Memur-Sen
camiası olarak; 950 Bin üyemizle ve
hizmet kollarında yetkili on bir sendikamızla Türkiye’nin en büyük emek
hareketiyiz. Memur-Senimiz ve Bayındır Memur-Senimiz insan onurunu ve
insani değerleri merkeze alan, insanı,
insanlıkla buluşturmaya gayret eden
bir erdemliler hareketidir. Bu sebeple
mücadelemiz haklıyı güçlü kılma mücadelesidir. Mücadelemiz mazlumun
diline, dinine, ırkına ve cinsiyetine bakmaksızın sahip çıkma mücadelesidir.
Ülkemizde yaşanan Soma ve Ermenek
maden facialarında, Van Depremin’de
ailelerin yanında yer alarak acılarına
ortak olduk. Sadece ülkemizle kalma-

yıp medeniyet havzasındaki bütün insanların, bütün mazlumların gür sesi
olmaya çalıştık. Değerlerimizin bize
çizdiği bu yolda geçmişte olduğu gibi,
Arakan’dan Pakistan’a, Somali’den
Doğu Türkistan’a, Bosna’dan Nepal’a,
Sudan’dan
Filistine,
Suriye’den
Kosova’ya dost ve yardım elimizi uzattıysak bugünde “Mazlumlar İçin İnfak
Vakti” sloganıyla yardım kampanyası
başlattık. Kampanya kapsamında Filistinli kardeşlerimize 1000 koli gıda
yardımı 100 Filistinli çocuğa bayramlık giyim yardımı gerçekleştirilecektir.
Kampanya kapsamında “Merhamet
TIR’ları yola çıkacak, Hendekleri aşacak, Bayırbucak’a ulaşacak” sloganıyla
81 ilden yardım konvoyları yola çıktı.
Kampanyaya, Memur-Sen ve Hak-İş’in
100 Bin TL’lik nakit yardım ile start
verdi. Memur-Sen olarak Ramazan
ayı boyunca yürütülecek olan yardım
kampanyası kapsamında Mardin’de
terör mağduru ailelere gıda yardımı
gerçekleştirdik. Memur-Sen olarak
bu sene iftar yerine, yardıma muhtaç ailelere gıda kolisi vermeye karar
verdik. Bayındır Memur-Sen olarak
Ankara Mamak’ta yaşayan Bayırbucak Türkmenlerine gıda yardımlarını
ulaştırdık. Fetullahçı Terör Örgütü’nün
(FETÖ)’nün darbe girişimi sırasında
şehit düşen vatandaşların aileleri ve
gaziler için başlatılan ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca yürütülen
15 Temmuz Dayanışma Kampanyasına
Memur-Sen olarak 1.000.000 Milyon
TL yardımda bulunduk” dedi.

Kahvaltıda açılış konuşmasını yapan
Bayındır Memur-Sen Ankara 1 Nolu
Şube Başkanı Yaşar Durmuş; ‘‘Sendikamızın çalışmalarını daha da güçlendirmek adına çalışmalarımız yoğun
şekilde devam etmektedir. Görevi devraldığımızda 500 civarında olan üye
sayımız bugün 850 civarına ulaşmıştır.
Yani %70 civarında bir büyüme elde
ettik. Emekli olan ve kurum değiştiren personeli de dikkate aldığımızda
%100’e yakın bir büyüme söz konusudur. Bu teveccühünüzden dolayı sizlere ve gayretli çalışmalarından dolayı
temsilci arkadaşlara yönetimim adına
teşekkür ediyorum. Bu büyüme sizler
sayesinde olmuştur” dedi.
Konuşmasının

sonunda

Bayındır

Memur-Sen Ankara 1 Nolu Şube Başkanı Yaşar Durmuş, çalışanlarımızın
taleplerinizi temsilci arkadaşlar vasıtasıyla veya doğrudan kendilerine iletebileceklerini belirterek, “Şimdiye kadar
olduğu gibi bundan sonra da elimizden
gelen gayreti göstermeye hazırız” dedi.

Bayındır Memur-Sen Sayı: 03
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Bayındır Memur-Sen
Bursa Şube Başkanlığının

OLAĞAN GENEL KURULU
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

B

ursa BUSKİ Konferans salonunda yapılan kongreye Bayındır
Memur-Sen Genel Başkanı Soner
Can Tufanoğlu, Genel Başkan Vekili
Ayhan Aldagül, Bayındır Memur Sen
Bursa Şube Başkanı Mustafa Uçmaz,
yönetim kurulu üyeleri, Bursa MemurSen Şube Başkanları, Bursa’da hizmet
kolumuza bağlı kurumların bürokratları, çok sayıda sivil toplum kuruluşu
temsilci, sendika üyesi ve basın mensupları katıldı.
Kongrede konuşan Tufanoğlu “Dünyada savaşlar ve zulüm bitmiyor. Yanı
başımızda Suriye’de, Filistin’de Müslümanlar öldürülüyor. Dün Bosna’da,
Karabağ’da, Çeçenistan’da yaşanmış
katliamların hüznünü hala yüreğimizde taşıyoruz. İşte tüm bu zulme ve işkencelere dur demek için Memur-Sen
ve Bayındır Memur-Sen teşkilatı olarak
haykırıyor ve dünyanın neresinde olursa, dini, dili ve etnik kökeni ne olursa
olsun zulmün son bulmasını istiyoruz.
Milletimizin şefkat elini bu mazlum
coğrafyalara götürmek için çalışıyoruz.” dedi.
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Bayındır, Çevre, İnşaat,
Yol, Afad, Tapu ve
Kadastro Çalışanlarının
Güvencesi Bayındır
Memur-Sen’dir
Genel Başkanımız Tufanoğlu, 14 yıldır
Bayındır, Çevre, İnşaat, Yol, Afad, Tapu
ve Kadastro Çalışanları için sendikal
alanda hizmet veren Bayındır MemurSen’in üyelerinin desteği ile diğer
sendikalara örnek bir hareket olduğunu söyledi. Tufanoğlu, “Kurucu Genel
Başkanımız Merhum Mehmet Akif İnan
ve arkadaşlarının önderliğinde kamu
sendikacılığına adım atıldığından bugüne 14 yıldır Bayındır, Çevre, İnşaat,
Yol, Afad, Tapu ve Kadastro Çalışanlarının hakkı için mücadele ediyoruz.
Toplu Sözleşme masalarında, KİK toplantılarında yaptığımız görüşmelerle
hizmet kolumuzdaki çalışanların sesi
oluyor, taleplerimizi iletiyor ve bunları
kazanıma dönüştürüyoruz. Her geçen
gün büyüyen ve üye sayısı 18’ binlere
varan Büyük Bayındır Memur-Sen ai-

lesi olarak sendikal mücadelenin rol
model merkezi haline geliyoruz. Üyelerimizden aldığımız güçle yeni ufuklara
doğru yol alıyoruz. Bayındır MemurSen dün olduğu gibi bugün ve yarın da
Bayındır, Çevre, İnşaat, Yol, Afad, Tapu
ve Kadastro Çalışanlarının güvencesi
olacak ve haklarının savunucusu olacaktır.” dedi.

İş Güvencesi Milletin ve
Devletin Bekasıdır
İş güvencesi milletin ve devletin bekası
olduğunu ve Kamuda iş güvencesine
dokunulacağı yönündeki tartışmalara
da değinen Tufanoğlu, “İş güvencesinde esnekliğin, sızmanın hâkimiyete
dönüşmesine kapı araladığını gördük.
kamuya ait şirketlerde, kamu kurumu
niteliği bulunmayan, personelin kamu
görevlisi sıfatına, iş güvencesine sahip
olmadığı alanlarda pozisyonları kolayca ele geçirdiler, kendilerinden olmayanı kolayca elediler. Bu noktada şunu
kesinlikle ifade etmeliyim ki; iş güvencesine yönelik her tehdit cümlesi, iş

değerlerden biri olarak kabul ediyoruz”
şeklinde konuştu.

Hayatta olanlara da sağlıklı uzun ömürler diliyorum” dedi.

Genel Başkan Tufanoğlu, “Bayındır
Memur-Sen Bursa Şubesi 1. Olağan
Genel Kurulunun ülkemize, milletimize, üyelerimize ve Bayındır MemurSen çalışanlarına hayırlar getirmesini
temenni ederek, hepinizi selamların en
güzeli olan Allah’ın selamıyla selamlıyor ve hepinizi Allah’a emanet ediyorum” şeklinde konuştu.

Yeni Süreçte
Çalışmalarımız Hız
Kesmeyecek

Kongrede söz alan Bayındır MemurSen Genel Başkan Vekili Ayhan Aldagül, “Kurulduğumuz günden beri insan
merkezli bir anlayış ile sendikacılık
yaptık. Bugüne kadar referansımızı
medeniyet değerlerinden aldık. Sendikacılığı bu ülkede kurulduğu günden
beri polisin sıktığı biber gazına hapsetmedik. Özlük mücadelesi verdik. Bayındır Memur-Sen Bursa Şube Başkanı
ve Yönetimine şimdiden başarılar diliyorum, şube seçiminin başta ülkemize,
Bursa ilimize ve çalışanlarımıza hayırlı
olmasını diliyorum.” şeklinde konuştu.

güvencesini hedef alan her tartışma
zemini, FETÖ’yü de FETÖ gibi örgütleri de motive eder. Bu boyutuyla 657
sayılı Kanun başta olmak üzere kamu
personel mevzuatında ve bunların
oluşturduğu kamu personel sisteminde FETÖ’ye yönelik tepki ve FETÖ’yle
mücadele akslı bir reform çalışması yapılması değil restorasyon çalışması yapılması gerekiyor” ifadelerini kullandı.
Tufanoğlu, “Biz, bu anlamda MemurSen olarak “iş güvencesi kırmızı çizgimiz” derken, emek örgütü olarak sahip
olduğumuz nicel potansiyeli korumayı
değil üzerinde yaşadığımız toprakların
ortak vatan, ortak yurt olmasını sağlayan niteliklerimizi harmanlayan “güven duygusunu” esas alıyoruz. Kamu
personel sistemimizin ana gövde unsurlarından iş güvencesini, devletin ve
milletin bekası açısından da garantör

Kongrenin açılış konuşmasını yapan
Uçmaz, “Yolcu gider, yol kalır. Bizler
bu kutlu yolun yolcusuyuz. Elbette bu
yolda bizlere üzerimize düşen görevleri yerine getirip bayrağı bizden sonra gelen yol arkadaşlarımıza devredip
gideceğiz; ama yol kalacak. Merhum
Hocamız Akif İNAN’ın açmış olduğu bu
kutlu yolda dün bizlere yarenlik eden,
yol arkadaşlığı eden, bizlere bu bayrağı devreden ebediyete intikal etmiş,
ukbadan bize el sallayan dava ve yol
arkadaşlarımızı, rahmetle anıyoruz.

Yeni süreçte çalışmalarına hız kesmeyeceklerini belirten Bayındır MemurSen Bursa Şube Başkanı Mustafa
Uçmaz, “Ülkemizde gözü olan emperyalist çevreler, gördüğümüz üzere 15
Temmuz sonrası da oyunlarını oynamaktan geri kalmıyor. Bizler milletimiz
ile milli iradenin yanında yer alarak,
bu oyunları yeni dönemde de bertaraf edeceğiz. Sadece ülkemizde değil;
nerede mağdur ve mazlum varsa onun
yanında yer alarak zalime ‹dur demeyi›
bileceğiz. Tabi bu süreçte asli görevimizi de unutmadan üyelerimizin sorunlarını çözmeye devam edeceğiz. 18 bin
üyesi olan Bayındır Memur-Sen’e yeni
üyeler kazandırarak, üye sayısını yükseltip, çalışanlarımızın hakkını aramaya
gayret göstereceğiz” dedi.
Bursa Memur Sen il Başkanı Numan
Şeker, açılış konuşmasını Kudüs Şairi Memur-Sen Kurucu Genel Başkanı
merhum Mehmet Akif İnan başta olmak üzere sendikanın davasına hizmet
eden ve ahirete intikal etmiş tüm dava
arkadaşlarını rahmetle anarak başladı.
Bursa’da hem yetkili hem de etkili sendika olduklarını hatırlatan Şeker, “1 milyon üye sayısı ile Türkiye’nin en büyük
sivil toplum örgütü ve emek hareketiyiz” dedi.

BURSA ŞUBE GENEL KURULU SEÇİMLERİ SONUCUNDA
YÖNETİM KURULU ŞU İSİMLERDEN OLUŞTU
Şube Başkanı

: Mustafa Uçmaz

Şube Başkan Vekili

: Ali Akdoğan

Şube Başkan Yardımcısı Mali

: İlyas Tamir

Şube Başkan Yardımcısı Teşkilatlandırma

: Divane Solmaz

Şube Başkan Yardımcısı Basın ve Halkla İlişkiler

: Mustafa Taşkın

Şube Başkan Yardımcısı Mevzuat ve Toplu Sözleşme : İsmail Hakkı Şen
Şube Başkan Yardımcısı Eğitim ve Sosyal İşler

: Mustafa Pehlivan

Bayındır Memur-Sen Sayı: 03
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MEMUR-SEN GENİŞLETİLMİŞ BAŞKANLAR
KURULU GERÇEKLEŞTİRİLDİ

M

emur-Sen Genel Başkanı Ali
Yalçın, “Meydanlardayız. Çanakkale ruhuyla sahadayız. 81
ilde alanları boş bırakmıyor, kanlı darbe girişiminin mimarları, tetikçileri ve
senaristlerinden hesap sorulana kadar
ayaktayız” dedi.
Memur-Sen Genişletilmiş Başkanlar
Kurulu gerçekleştirildi. Toplantıya Bayındır Memur-Sen Genel Başkanı Soner Can Tufanoğlu, Genel Başkan Vekili
Ayhan Aldagül, Genel Başkan Yardımcıları Mustafa Büyük, Gökhan Şimşek,
Memur-Sen’e Bağlı sendikaların Genel
Başkanları ve yönetim kurulu üyeleri
katılmıştır. Başkanlar kurulunda konuşan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, kanlı darbe girişimini lanetledi, şehitlere Allah’tan rahmet diledi. Gazilere
de şifa dileyen Yalçın, “Bu katliam girişimi, bu alçaklık, bu ihanetten sonuna
kadar hukuk önünde hesap sorulsun.
Bütün insani değerleri hedef alan bu
caniler en ağır şekilde cezalandırılsın.
Devletin en tepesini ve topyekun karş ğ
ç
deşliğimizi
hedef alan tetikçilere
asla
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merhamet gösterilmesin. Kanlı darbe
girişimi tüm yönleriyle soruşturulsun,
dış ayakları ve finans kaynakları da deşifre edilsin” dedi.

ÇANAKKALE RUHU TOPYEKUN
ŞAHA KALKTI
Küresel terör şebekesi FETÖ’nün kanlı
ve alçak darbe girişimine karşı 79 milyonun yüreklerini birleştirdiğini ifade
eden Yalçın, “15 Temmuz’da başlayan
kanlı darbe kalkışması, milletin, siyasetin ve özellikle de Cumhurbaşkanın
iradesiyle Çanakkale ruhunu topyekun
şaha kalkmasıyla, püskürtüldü. İhanetin ve hainliğin karşısına millet, birlik
ve beraberliği çıkartmıştır. 60 darbesi
Millî Birlik Komitesini, 80 darbesi Millî
Güvenlik Konseyini 15 Temmuz 2016
kanlı darbe girişimi ise birlik, beraberlik ve kardeşlik koalisyonuna vesile
oldu. Darbeciler ve işgalciler en çok da

bundan korkuyordu. Korktukları başlarına geldi. Bugün Cumhurbaşkanımızın
davetiyle AK Parti, CHP ve MHP Genel
Başkanlarının bir araya gelmesi, meydanlarda devam eden kardeşliği, siyaset kurumu tarafından da benimsenmiştir. ‘Sen’, ‘Ben’ değil, ‘Biz’ duruşuyla
hareket ettiğimiz sürece değil darbeye
her türlü kirli harbe de hazırız. Bu birlik meydanlarda kavim olsun, büyük
ve güçlü Türkiye daim olsun” şeklinde
konuştu.

ALANLARI BOŞ
BIRAKMIYORUZ
Meydanlardan çekilmeyeceklerini deklare eden Yalçın, “Yalçın, “Meydanlardayız. Çanakkale ruhuyla sahadayız. 81
ilde alanları boş bırakmıyor, kanlı darbe girişiminin mimarları, tetikçileri ve
senaristlerinden hesap sorulana kadar
ayaktayız” dedi.

Genel Bașkan Yardımcısı Gökhan Șimșek

“Memur-Sen 1.000.000 Üyesiyle
Türkiye’nin En Büyük Emek Hareketidir”

B

ayındır Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Gökhan
Şimşek, hizmet kolumuza bağlı İzmir Tapu ve Kadastro
III. Bölge Müdürlüğü’nün hizmet içi eğitim programına
katıldı.
İzmir Tapu ve Kadastro III. Bölge Müdürlüğü’nün hizmet içi
eğitim programında söz alan Bayındır Memur-Sen Genel
Başkan Yardımcısı Gökhan Şimşek, “Bu sene kuruluşunun
169. Yılını kutladığımız büyük Tapu ve Kadastro ailesinin bir
parçası olmaktan, burada sizlerin arasında bulunmaktan büyük mutluluk duyduğumu öncelikle belirtmek isterim” dedi.

Memur-Sen 1.000.000 Üyesiyle
Türkiye’nin En Büyük Emek Hareketidir

“İş Güvencesi Memur-Sen ve Kamu
Görevlilerinin Ortak Kırmızı Çizgisidir”

Şimşek konuşmasında; “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, Memur-Sen 1.000.000 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” şeklinde konuştu.

Genel Başkan Yardımcısı Şimşek konuşmasının sonunda son
dönemde sık sık gündeme gelen 657 sayılı yasanın değiştirilmesine değindi. Şimşek, “Memur Sen’in görüşünü burada bir
kez daha belirtmek istiyorum. 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.

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

Şimşek konuşmasını, “Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’müzün 2016 Yılı Hizmet İçi Eğitim Programının verimli
geçmesini diliyor, bu duygu ve düşüncelerle sizleri; sendikam
Bayındır Memur-Sen adına saygı ve sevgiyle selamlıyorum”
şeklinde tamamladı.

Bayındır Memur-Sen’in 18 bine ulaşan üyesiyle Bayındır, Çevre, İnşaat, Yol, Afad, Tapu ve Kadastro hizmet kolunda genel yetkili sendika olmasının yanı sıra büyük bir sivil toplum
kuruluşu olduğunu ifade eden Şimşek, 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. Memur-Sen ve Bayındır Memur-Senin hedefi, ‘önce
insan’ anlayışından hareketle insan onurunu ayağa kaldırmak
olduğunu söyledi.

İzmir III. Bölge Müdürlüğü’nün düzenlemiş olduğu hizmet içi
eğitim toplantısına; Bayındır Memur-Sen İzmir Şube Başkanı
Erol Usta ve yönetim kurulu üyeleri katılmıştır.

Bayındır Memur-Sen Sayı: 03
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Memur-Sen
GENİŞLETİLMİŞ BAŞKANLAR KURULU GERÇEKLEŞTİRİLDİ

M

emur-Sen Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Toplantısı’nda
konuşan Memur-Sen Genel
Başkanı Ali Yalçın, Türkiye ve dünya
gündemine dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Yalçın, “Halep’te kan
pazarı kuranları lanetliyoruz. Derhal
Halep’e Koridor Açılsın diyoruz” şeklinde konuştu.
Memur-Sen Genişletilmiş Başkanlar Kurulu, Ankara’da Memur-Sen Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri, MemurSen’e bağlı sendikaların Genel Merkez
Yönetim Kurulu Üyeleri ve Memur-Sen
İl Temsilcilerinin katılımıyla Ankara’da
gerçekleştirildi. Kurulda, Mehmet Akif
İnan Vakfı’nın kurulduğu açıklanarak,
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sendikal alandaki gelişmeler masaya
yatırıldı. Memur-Sen Konfederasyonu
Gençlik Teşkilatı, Kadınlar Komisyonu,
Emekli Komisyonu ve Engelliler Komisyonu genel başkanları da birer sunum
gerçekleştirdi.
Terörü Birlikte Yeneceğiz
Genişletilmiş Başkanlar Kurulu toplantısında konuşan Yalçın, Türkiye ve
dünya gündemini de değerlendirdi.
İstanbul’daki terör saldırısını kınayarak
sözlerine başlayan Yalçın, “Terör bu ülkenin kıymetli evlatlarını esir alamayacak, hain saldırıda hayatını kaybeden
şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Doğrudan doğruya ülkemizi, birliğimizi, kardeşliğimizi hedef alanlara

inat birlikte hareket edeceğiz, terörü
birlikte bitireceğiz, birlikte yeneceğiz”
ifadelerini kullandı.
Yardım TIR’ları Yola Çıkıyor
Yoğun saldırı altında kalan Suriye’nin
Halep kentinde yaşananları “Soykırım”
olarak değerlendiren Yalçın, “Halep’te
kan pazarı kuranları lanetliyoruz. Derhal Halep’e Koridor Açılsın diyoruz.
Halep’te katliam yapanları, soykırım
platformu kuranları kınıyoruz. Katliamları sessiz kalanları da zalimlerin ortağı ilan ediyoruz” dedi. Halep’e 81 ilden
81 Tır yardım yapacaklarını hatırlatan
Yalçın, çalışmaların devam ettiğini,
TIR’ların en kısa sürede bölgeye doğru
hareket edeceğini açıkladı.

Bayındır Memur-Sen’den
Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Halit Turgut’a Ziyaret

B

ayındır Memur-Sen Genel gut ile paylaşmıştır. Gerçekleşen
Başkan Vekili Ayhan Al- ziyaretten duyduğu memnunidagül, Bayındır Memur- yeti dile getiren Bursa Çevre ve
Sen Bursa Şube Başkanı MusŞehircilik İl Müdürü Halit Turgut
tafa Uçmaz ve yönetim kurulu
ise Bayındır Memur-Sen Genel
üyeleri, Bursa Çevre ve Şehircilik
Başkan Vekili Ayhan Aldagül,
İl Müdürü Halit Turgut’u makaBayındır Memur-Sen
Bursa
mında ziyaret etti.
Ziyarette Genel Başkan Vekilimiz

Şube Başkanı Mustafa Uçmaz ve

Ayhan Aldagül, çalışanlarımızın yönetim kurulu üyelerine nazik
sorun ve taleplerini Bursa Çevre ziyaretlerinden dolayı teşekkürve Şehircilik İl Müdürü Halit Tur- lerini iletmiştir.

Bayındır Memur-Sen Sayı: 03
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Millete ve İradesine

SAHİP ÇIKMAK İÇİN ALANLARDAYIZ

B

ayındır Memur-Sen ailesi olarak; milli irademize, vatanımıza, bayrağımıza, egemenliğimize, millete ve iradesine sahip çıkmak için alanlardayız.

Bayındır-Memur-Sen Genel Başkanı Soner Can Tufanoğlu ve
Genel Merkez Yönetim Kurulunun Cumhurbaşkanı Külliyesi
önünde organize ettiği Demokrasi Nöbeti standına ilgi yoğundu.
Bilinmesini isteriz ki; Büyük Memur-Sen ve Bayındır MemurSen ailesi olarak, bugün sahadayız. Milletin ve iradesinin
üzerinde vesayet kurulmasını asla kabul etmiyoruz. Alanlardayız, milli iradenin yanındayız. Memur-Sen bundan önce
gerçekleşen darbe dönemlerinde olduğu gibi bugün de milli
iradenin en büyük savunucusudur. Sahada da, alanlarda da
vesayetin karşısında dik duruşumuzu sürdürüyoruz.
Şimdi; Türkiye›nin birliğine, bütünlüğüne ve kardeşliğine
savaş açan FETÖ mensuplarının ve onların destekçilerinin
bertaraf edilmesi gerekmektedir. Millete rağmen namluyu
millete doğrultan hainler, vesayet girişimi ile ülkenin kazanımlarına kast edenler hesap vermelidir. Gün meydanları
boş bırakmama, milli iradeye ve milli egemenliğe sahip çıkma günüdür. Gün vesayet odaklarının ait oldukları yere, tarihin çöp sepetine atılana kadar mücadeleye devam etme
günüdür. Hain odakların, sivil hükümete, millete ve millet
egemenliğine karşı bulunduğu darbe teşebbüsünü lanetlemek, milli iradeye ve milli egemenliğe sahip çıkmak için
15 Temmuz akşamından beridir sürdürdüğümüz demokrasi
nöbetimize devam ediyor, bundan önce gerçekleşen darbe
dönemlerinde olduğu gibi bugün de milli iradenin yanında
yer almayı sürdürüyoruz.
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Darbe girişimine karşı siyasi görüşü ne olursa olsun omuz
omuza durarak yeni bir destan daha yazan, ellerinde sadece
şanlı Türk Bayrağımızla tanklara, namlulara karşı koyan aziz
milletimize, alçakça girişime karşı duran vatansever, milletsever güvenlik güçlerimize, komutanlarımıza, Türkiye’nin 81
ilinde gündüz işlerine ya da evlerine giden, akşamları nöbet
tutan bütün Bayındır Memur-Sen İl ve Şube Başkanlıklarımıza ve üyelerimize şükranlarımızı sunuyoruz.
Bu kapsamda Bayındır Memur-Sen olarak Demokrasi Nöbeti için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde bir stand kurduk.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde kurduğumuz stand da
Demokrasi Nöbeti tutan vatandaşlarımıza dondurma ikramında bulunduk. Bayındır Memur-Sen’in standını ziyaret
eden Demokrasi Nöbetçileri arasında Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Gökhan Kanal, Tapu ve Kadastro Genel Müdür
Yardımcısı Hüseyin Kesimoğlu, Tapu ve Kadastro İnsan Kaynakları Dairesi Başkanı Abdullah Oğultay, İller Bankası Genel

Müdür Yardımcısı Mehmet Gürbüz, Bem Bir-Sen Genel Başkanı Mürsel Turbay ve yönetim kurulu üyeleri, Büro MemurSen Eski Genel Başkanı Uğur Ünalan, Bayındır Memur-Sen
Ankara Şube Başkanları ve yönetim kurulu üyeleri ile çok
sayıda üye katıldı. Vatandaşlara dondurma ikramında bulunuldu.

Bayındır Memur-Sen Sayı: 03
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Memur-Sen Genel Başkanı Ali YALÇIN;

HEP BİRLİKTE TERÖRE VE İHANETE
KARŞI AYAKTAYIZ
Programda konuşan Memur-Sen Genel
Başkanı Ali Yalçın, “Tarih şehri, medeniyet şehri, ilim ve kardeşlik şehri maviliklerin görkemli şehri Van’dayız. Yeni
bir diriliş, yeni bir zafer, yeni bir umut,
yeniden büyük Türkiye idealimizi haykırmak için Şehri irfandayız. Kardeşlikle
var olmak, kardeşlik ırmağında hep birlikte akmak için buradayız. Hep birlikte
teröre ve ihanete karşı ayaktayız” dedi.

V

an Beşyol Meydanı’nda toplanan
binlerce STK, Terör Koalisyonunu, Üst Aklını, terörizmi kınadı.
Türkçe ve Kürtçe okunan bildirilerde
kardeşlik vurgusu yapıldı, terör lanetlendi. Kanaat önderleri, yazarlar ve
akademisyenlerin de katıldığı programda, STK’lar adına konuşan MemurSen Genel Başkanı Ali Yalçın, “Kardeşlikle var olmak, kardeşlik ırmağında
hep birlikte akmak için buradayız. Hep
birlikte teröre ve ihanete karşı ayaktayız” dedi.
Programa Bayındır Memur-Sen Genel
Başkan Vekili Ayhan Aldagül ve Genel
Başkan Yardımcısı Gökhan Şimşek de
katılmıştır.

DARBEYİ YENDİK. TERÖRÜ
DE YENECEĞİZ
Türkçe ve Kürtçe okunan bildirilerde
kardeşlik vurgusu yapıldı, terör lanetlendi. Beşyol Meydanını dolduran vatandaşlar, “Birlikte Türkiye’yiz”, “ ‘Sen’
‘Ben’ yok ‘BİZ’ varız”, “Mü’minler ancak
kardeştirler”, “Darbeyi Yendik. Terörü de Yeneceğiz”, “Birlikte Diriliş İçin,
Birlikte Direnişteyiz”, “Teröre Van minute” ve “Üst Aklın Maşaları PYD/PKK
- FETÖ- DAİŞ” yazılı dövizler taşıdı.
HEP BİRLİKTE TERÖRE VE İHANETE
KARŞI AYAKTAYIZ
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BU BAĞ ÇÖZÜLMEZ, BU
VATAN BÖLÜNMEZ
Yalçın şunları söyledi: “Özü sözü bir
gönlü bir insanların mekanı Van’dan
haykırıyoruz; 15 Temmuz’da denediniz
başaramadınız. Kanlı darbe girişimi
sonrası üst akıldan talimat aldınız. Taşeron örgütler olarak sahaya indiniz.
Saldırmaya başladınız. Yine başaramayacaksınız. Biz hiç diz çökmedik ki
başarasınız. Başaramazsınız. İşte buradayız! FeqîyêTeyran’ınkardeşlik dizelerinin nefes bulduğu yerde gönül
dostlarımızla birlikteyiz, bu birlikteliği
bozmaya gücünüz yetmez. Ektiğiniz

fitne ile birlikte sizi de bu topraklardan
söküp atacağız. Gönülleri en sağlam ve
köklü bir biçimde bağlayan bağımızla,
imanımızla buradayız. Bu bağ çözülmez, bu vatan bölünmez. Ey! PYD/
PKK, DAİŞ ve FETÖ… Ey! Haçlı İttifakının emir erleri: Elinize emperyalizm
tarafından verilen silahları bırakın. Artık
yeter! Kandan ve katliamdan beslenmeyin. Siyonizmin kanlı senaryolarında
figüran olmaktan vazgeçin. Milletin iradesine, bu kardeşlik atmosferine teslim
olun. Diz çökeceksiniz. Aman dileneceksiniz. Ebedi kardeşliğimiz karşısında
çaresizce yalnızlaşacaksınız. Yenikapı
Ruhunu Kuşanıp karşınıza çıkan, medeniyet ve değerler paydasında hayatı
yeniden anlamlandıran yiğit yürekler
karşısında yok olup gideceksiniz. Değerleri kuşananlar burada.. Dayanışma
ruhu ile hareket edenler burada. Emperyalizmin, terörizmin ve siyonizmin
karşısında dim dik duran
Güneydoğu, Doğu Anadolu, tüm Türkiye burada. EdiBese! Yeter Artık diyoruz.
Sabrımızı sınamayın. Unutmayın. Unutmayacağız.”

15 Temmuz Günü Dünya,

Yeniden Büyük Türkiye ile Tanıştı

İ

stanbul`da Taksim Meydanı, İstanbul
İl ve Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde demokrasi nöbeti tutan vatandaşlara seslenen Memur-Sen
Genel Başkanı Ali Yalçın, “Millet, devlet, siyaset, STK`lar ve medya omuz
omuza kanlı darbe girişimine ‘dur`
dedi. Burası artık eski Türkiye değil. 15
Temmuz`da millet, dünyaya yeniden
Büyük Türkiye`nin kartvizitini gösterdi” dedi.
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın,
küresel terör şebekesi FETÖ’nün kanlı
ve alçak darbe girişiminin ardından 81
ilde demokrasi nöbeti tutan vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor.
Yalçın bu kapsamda, Taksim Meydanı,
İstanbul İl ve Sultanbeyli İlçe Emniyet
Müdürlüğü önünde nöbet tutan vatandaşlara hitap etti. Memur-Sen’in, kanlı darbe girişimin hemen ardından 81
ilde alanlara indiğini ve hain girişime
ilk tepkiyi gösterdiğini belirten Yalçın,
“Küresel terör şebekesi FETÖ’nün bütün imkân ve kabiliyetlerini kullanarak
denediği kanlı darbe girişimini bir kez
daha lanetliyor, şehitlerimize Allah’tan
rahmet, yakınlarına, milletimize ve

devletimize başsağlığı diliyoruz. Yaralı
kardeşlerimize de Rabbimizden şifa diliyoruz” şeklinde konuştu.

“Memur-Sen olarak, 1 milyon üyemizle

KALKIŞMANIN HESABINI
ÖDEYECEKLER

devam edeceğiz, rehavete kapılmaya-

Cuntanın yaptığı kanlı girişimin, milletin ‘dur’ demesi ve yar vermesi ile
amacına ulaşamadan sonlandırıldığını
vurgulayan Yalçın, “Milletin kendisine
emanet ettiği silahları millete çeviren,
milletin üzerine tankları süren ayarı bozuklara millet, haddini bildirmiştir. Bu
ülkenin başına çökmeye çalışanlar en
büyük tepkiyi görmüştür. Kanlı terör
örgütü milli iradeye karşı yaptığı kalkışmanın hesabını ödeyecektir. Göğsünü
darbecilere siper eden kardeşlerimiz
iyi ki var. Paralel Terör Örgütünün, dış
destekli kanlı darbe girişimini millet
püskürttü. Teşekkürler Türkiye” diye
konuştu.

‘sen’, ‘ben’ demeden kanlı kalkışmaya
ilk tepkiyi biz verdik. Mücadele etmeye
cağız, 81 İlde meydanları boş bırakmayacağız. Millet, devlet, siyaset, STK’lar
ve medya omuz omuza kanlı darbe
girişimine ‘dur’ dedi. Burası artık eski
Türkiye değil” ifadelerini kullandı.

MÜCADELEMİZİ
SÜRDÜRECEĞİZ
Kökü dışarıda olan yapıların Türkiye’den
Suriye/Mısır çıkarmak istediğini dile
getiren Yalçın, “Silahları gösterip, tankları üzerimize süren ve millete kurşun
sıkanlara asla teslim olmayacağız. Artık Türkiye’de muhtıra verenlere karşı
şapkasını alıp kaçan siyasetçiler yok.
İktidarı, muhalefetiyle cuntacılara karşı
milli iradenin yanında yer alan, milli ira-

81 İLDE MEYDANLARDAYIZ

deyle cumhurbaşkanı olan siyasetçiler

“Tarihin en büyük ihaneti ile karşı karşıya kaldık. Bu kanlı kalkışmayı bir kez
daha lanetliyorum. Bu kanlı cuntacılarla ve dış destekçilerle sonuna kadar mücadele edeceğiz” diyen Yalçın,

var. Şimdi darbecilerin kökü bu topraklardan kazınana dek mücadele edeceğiz. Türkiye’nin demokratik yapısına el
uzatanlara haddini bildirmeye devam
edeceğiz” dedi.

Bayındır Memur-Sen Sayı: 03
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Bayındır Memur-Sen

“Demokrasi ve Şehitler Mitingine” Katıldı

B

ayındır Memur-Sen Genel Başkanı Soner Can Tufanoğlu, Genel Başkan Vekili Ayhan Aldagül, Genel Başkan
Yardımcısı Mustafa Büyük, Bayındır Memur-Sen İstanbul 1 Nolu Temsilci Başkanı Hasan Canlı, 2 Nolu Temsilci
Başkanı Dursun Önder ve yönetim kurulu üyeleri, 5 milyon
kişinin katılımıyla İstanbul Yenikapı’da yapılan “Demokrasi ve
Şehitler Mitingi”ne katıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail
Kahraman, AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulisi Akar, CHP Genel
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Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet
Bahçeli’nin İstanbul Yenikapı Miting alanına gelmesiyle başlayan “Demokrasi ve Şehitler Mitingi” vatandaşlardan yoğun
ilgi gördü. 5 milyon kişinin katıldığı mitingde birlik beraberlik
vurgusu yapıldı, 15 Temmuz darbe girişimini gerçekleştiren
başta FETÖ olmak üzere bütün terör örgütleri lanetlendi.
“Demokrasi ve Şehitler Mitingi” vatandaşlardan yoğun ilgi
gördü. 5 milyon kişinin katıldığı mitingde birlik beraberlik
vurgusu yapıldı, 15 Temmuz darbe girişimini gerçekleştiren
başta FETÖ olmak üzere bütün terör örgütleri lanetlendi.

Memur-Sen Genel Başkanı AliYalçın:

Türkiye’nin Yolunun Kesilmesine,
Geçit Vermeyiz

D

arbe girişimine karşı düzenlenen Büyük Kızılay Mitingi`nde
konuşan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, “Darbecilerin son nefesi
tükenene kadar, alanları, meydanları
terk etmeyeceğiz. Türkiye’nin yolunun
kesilmesine, yönünün değiştirilmesine
geçit vermeyeceğiz” dedi.
Darbe girişimine karşı yurt genelinde Memur-Sen üyeleri ve vatandaşlar
sokağa indi. Ellerinde Türk bayrakları taşıyan binlerce kişi Ankara Kızılay
Meydanı’nda toplandı. Vatandaşlar
darbeciler aleyhine sık sık slogan atarak darbe girişimini kınadı. Mitinge katılan Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın,
darbeye karşı milletin ciddi bir irade
ortaya koyduğunu belirterek, “Vatanı
işgale, devleti ele geçirmeye, millete
ayar çekmeye yeltenenlerin 15 Temmuz
akşamı başlattığı darbeyi püskürten,
darbeci kahpelerin yüzüne tüküren bir
milletin mensubu olmanın onurunu, gu-

rurunu yaşıyoruz bu meydanda. Millete
ve devlete karşı ayaklananlar, küresel
şebekelerin ayak oyunlarına tetikçiliğe
soyunanlar. Millet ayaktadır, Çanakkale
Ruhu hayattadır. Millete tank namlusu
doğrultan şerefsizlere, millet iradesinin tecelligahı Meclise bomba yağdıran
hain hadsizlere geçit vermedik, geçit
vermeyeceğiz. Yeniden Büyük Türkiye,
Güçlü Türkiye, Ümmetin Umudu Türkiye iradesinin garantörleri bu meydandadır. Bu meydan, ülkesine, milletine,
devletine sahip çıkan, ‘ezan susmaz,
bayrak inmez’ diyen kahramanların
toplanma alanıdır” diye konuştu.

MİLLET DEVLETİN
YANINDADIR
Sivil siyaseti sonuna kadar savunacaklarını dile getiren Yalçın, “MemurSen milletin emrindedir. Memur-Sen,
milletin iradesini koruma derdindedir.
Memur-Sen, demokrasi nöbetindedir.
Darbeye direnme, darbecileri alt etme

hedefiyle milletle birliktedir. Ey darbeciler, ey darbeye yeltenen şerefsizler…
Milletle bilek güreşine tutuşanın sonu
kaybetmektir. Kaybettiniz. Tıpkı şerefinizi, haysiyetinizi, namus ve izzetinizi
kaybettiğiniz gibi. Menderes’e, Özal’a,
Erbakan’a hak ettikleri desteği verme
imkanı olmayan millet yok artık. İman
varsa imkan vardır diyerek, devleti ele
geçirmeye, ülkeyi işgal etmeye, milleti
köle ilan etmeye hevesli yapıların heveslerini kursağında bırakan inanmış,
adanmış, cesareti kuşanmış bir millet
var. Millet devletin yanındadır. Millet,
sivil siyasetin arkasındadır. Millet, demokrasiyi koruma, darbeye izin vermeme kararlılığındadır. Bu kararlılıkla, bu
kirli yapıların, cunta tezgahının içinde,
arkasında, yanında duran herkese hesap soracak. Millet, bağımsızlığının,
özgürlüğünün teminatı olan devleti korumak, milletin iradesini daima hakim
kılmak için ne gerekiyorsa yapacaktır”
şeklinde konuştu.

Bayındır Memur-Sen Sayı: 03
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Darbe Girişimini STK’lar TBMM’de Protesto Etti

K

anlı darbe girişimini protesto etmek için TBMM’yi ziyaret eden
Memur-Sen ve STK Temsilcileri,
darbeye karşı ortak bildiri okudu.
Terör Örgütü FETÖ/PDY tarafından 15
Temmuz’da yapılan darbe girişimini
Memur-Sen ve 538 STK temsilcisi Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde protesto
etti. Memur-Sen Konfederasyonu Genel Başkanı Ali Yalçın, Bayındır MemurSen Genel Başkanı Soner Can Tufanoğlu, Genel Başkan Vekili Ayhan Aldagül,
Genel Başkan Yardımcıları Mustafa Bü-
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yük, Gökhan Şimşek ve bağlı sendikaların Genel Başkanları, Yönetim Kurulu
Üyeleri ve STK temsilcileri TBMM Başkanı İsmail Kahraman ile TBMM’de bir
araya geldi.
STK’lar adına hazırlanan ortak bildiriyi
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu okudu. Hisarcıklıoğlu’nun okuduğu ortak
açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Bugün ülkemizin önde gelen, 538 sendika
konfederasyonu, meslek ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi ile birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeyiz.

mizin bütün demokratik kurumları ve
milletimiz, bu alçakça saldırı karşısında
demokrasimizi sahiplendi.

Meclisimiz, geçen Cuma demokrasiye kasteden alçakça saldırıların hedefi
oldu. Vatan hainleri tarafından, tarihinde ilk defa bombalandı. Kahramanca
direndi. Gazi unvanını bir kez daha hak
etti.
Açıktır ki, demokrasi ve hukuk devleti
yoksa sivil toplum kuruluşları da yoktur. Bugün burada bir araya gelen bizler, ülkemizin geleceği için demokrasi
dışında bir seçenek görmüyoruz. Cuma
gecesinden sabahın ilk ışıklarına kadar
halkımızın direnişi, ülkemizin geleceğine dair hepimizi umutlandırdı. Ülke-

Medya çalışanları, silahlı baskınlara direnerek, milletin haber alma özgürlüğünü korumak için kendi canlarını tehlikeye attı. Cumhurbaşkanımız, Meclis
Başkanımız ve Başbakanımızdan başlayarak, mecliste grubu bulunan tüm siyasi partilerin genel başkanları ve kitle
örgütleri ilk andan itibaren dik durarak,
darbecilerin hesaplarını boşa çıkardılar.
Milletimiz, yollarda tanklar araçları ve
insanları ezerken, havadan bombalar
düşerken; yoğun ateş altında, yılmadan
alanları doldurdu. Milletimiz, demokrasi konusundaki kararlılığını ve azmini
ortaya koydu.
Ülkemizin 93 yıldaki tüm siyasi ve ekonomik kazanımlarına kast edenler, başarısız oldular. Bizler, önde gelen sivil
toplum kuruluşları olarak, Cuma gecesinin o karanlık saatlerinin birlik ve
beraberlik içinde aşılmış olmasından
mutluyuz. Bugün burada, Cuma gecesi
oluşan demokrasi mutabakatının devam etmesini talep etmek üzere Gazi
Meclisimizdeyiz. Bundan böyle ülkemizin geleceği için adımlar atılırken, bugünkü demokrasi mutabakatı hiç unutulmasın. Ortak akıl daim olsun.
Milletin kayıtsız şartsız egemenliğini
hiçe sayan, bu darbe teşebbüsü; ülkemizin kurumsal altyapısının güçlendirilmesi gerektiğini hepimize gösterdi.
Bu yönde tedbirlerin alınacağı, adım-

ların atılacağı yer; Türkiye Büyük Millet
Meclisi’dir. Bir yandan, milli egemenliğe
saldıran vatan hainlerinden hukuka uygun olarak, yüce Türk adaleti önünde
hesap sorulmalı. Öte yandan, bu tür
alçakça saldırıları engellemek için siyasetin alması gereken tedbirler hızla
hayata geçirilmeli.
Kahraman ordumuzu ve vatansever askerlerimizi de hiçbir şekilde yıpratmamalıyız. Bizler, ülkemizin 538 sendika
konfederasyonu, meslek ve sivil toplum
kuruluşu temsilcisi olarak, bugün yüce
Meclisimizi ziyaret ederek, demokrasi
nöbetine devam ediyoruz. Bizler, milli
iradeye sahip çıkıyoruz. Geleceğe ve
çocuklarımıza daha güçlü, daha huzurlu; daha müreffeh, daha demokratik bir
ülke bırakmak hepimizin görevidir. Bu
nedenle, hızla hep birlikte çalışmaya
odaklanmalıyız.”
Daha sonra kürsüye çıkan TBMM Başkanı İsmail Kahraman, darbe girişimi
karşında milli iradenin yanında olan
STK temsilcilerine teşekkür etti.
TBMM’DE HASAR GÖREN
BİNALARDA İNCELEME
TBMM Başkanı İsmail Kahraman,
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, STK Başkanları ve temsilcileri
TBMM’nin 15 Temmuz gecesi cunta
tarafından yapılan bombalamada hasar gören bölgelerinde incelemelerde
bulundu.
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203 STK’dan
Kanlı Darbe Girişimine ‘Ortak’ Tepki

K

anlı darbe girişimini protesto
etmek amacıyla bir araya gelen
ve aralarında Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın’ın da bulunduğu
203 STK temsilcisi, Ortak Akıl Platformu olarak, ‘Tan Vaktidir, Tam Vaktidir’
temasıyla darbeye karşı ortak bildiri
okudu.
Terör Örgütü FETÖ/PDY tarafından 15
Temmuz’da yapılan kanlı darbe girişimini Memur-Sen ve 203 STK, İstan-
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bul Haliç Kongre Merkezi’nde kınadı.
Memur-Sen’in de paydaşı olduğu Ortak Akıl Platformu adına bildiriyi, MÜSİAD Başkanı Nail Olpak okudu.
Bildiride şu ifadelere yer verildi:
Ülkemiz 15 temmuz gecesi, tan vaktinde milli iradesini ortaya koydu ve demokrasimize sahip çıktı. 203 kuruluşu
temsil eden Ortak Akıl Platformu olarak, öncelikle Milli iradeyi korurken şehit düşen vatandaşlarımıza ve güvenlik

görevlilerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Ortak akıl
Platformu olarak tehlike sona erene
kadar Demokrasimize sahip çıkmaya
ve nöbetimizi tutmaya devam edeceğiz. Vatanımıza sahip çıkmaya devam
edeceğiz. Vatan, aynı zamanda üzerinde düşünebilmemizi, konuşabilmemizi,
öğrenebilmemizi, şaşırabilmemizi, kafa
karışıklığı yaşayabilmemizi, gerektiğinde muhalefet edebilmemizi de temin
eden emniyetli zemindir.

-Bu nedenle vatanın savunması, bütün
fikir ayrılıklarının, bütün görüş farklılıklarının ötesindedir.

lerimizin vaziyetini, muhteris hainlerin
korkunç emelleri nedeniyle düşünerek
kaygılanmak istemiyoruz.

-Bu nedenle söz konusu vatansa gerisi
teferruattır.

Bizler,

-Bu nedenle varlığımızla vatanımızın
teminatı olacağız.
Biz milletiz. Yani ofisteki işadamıyız.
Hastanedeki doktoruz. Derslikteki eğitmeniz. Bürodaki memuruz. Öğretmen
de, öğrenci de biziz, Hem hastayız,
hem doktoruz. işçiyiz ve patronuz. Ve
bizler, vatanımızın göğsüne namahrem
eli değsin istemiyoruz. Hepimizin yararına karar alması için seçtiğimiz insanların alçakça yöntemlerle yerinden edilerek bu makamlara bizim derdimizle
dertlenmeyen kimselerin getirilmesini
istemiyoruz. Verdiğimiz oyların, emirlerini memleketin menfaatlerine muhalif odaklardan alan ihanet çeteleri
tarafından çiğnenmesini istemiyoruz.
Bir gece, evimizde oturmuş televizyon
izlerken, devlet kanalında kendisine
silah doğrultulmuş sunucunun darbe
bildirisi okumak zorunda bırakıldığını görmek istemiyoruz. Bir gece kapımıza dayanılmasını, okuduğumuz
kitaptan yattığımız yatağa kadar her
şeyin karıştırılmasını, masum insanların tutuklanıp işkenceye götürülmesini
istemiyoruz. Bir gece, çocuğumuzun
istikbalini, ailemizin akıbetini, sevdik-

-Vatan diye bir derdi olmayanlara;
-Bizleri temsil edenlerin çalıştığı, bizlerin iradesinin temsil edildiği Meclis’e
saldıracak kadar gözü dönenlere;
-Oylarımızla seçtiğimiz ve görevinden
yine ancak bizim oylarımızla ayrılacak
cumhurbaşkanımıza ve diğer hükümet
görevlilerine karşı öldürme planları yapacak kadar ileri gidenlere;
Yalnız kendini düşünmekten ekmeğini
yediği millete ateş açmanın onursuzluğunu aklına getiremeyen nasipsizlere
karşı cevabımızı, 15 Temmuz gecesi,
Kendini çiğnetmek pahasına namusunu çiğnetmeyen şehitlerimizle, Bombalara ve kurşunlara göğsünü siper
eden gazilerimizle, Halkına ateş etmeyi
reddederek, onurunu vermek yerine
hayatını vermeyi tercih eden vatansever askerimizle Halkını korumak için
gözünü kırpmadan mücadele eden polisimizle verdik.
Millete ve devlete ihanet şebekesi
FETÖ’nün, başta silahlı kuvvetlerimiz
olmak üzere devletimizin farklı kurumlarına sızan terörist unsurlarının öncülüğünde 15 Temmuz 2016 Cuma günü
darbe, cunta ve işgal kalkışmasını, milli

birlik ve beraberlik içerisinde, dayanışma ruhuyla bertaraf etmenin onurunu milletimizle birlikte yaşarken, 15
Temmuz darbe girişiminin püskürtülüp
bertaraf edilmesinde yaşanan her sürecin ve sonucun milli tarihimizin altın
sayfalarına yazılan büyük bir zafer olduğuna inanıyor; bu zaferin elde edilmesini sağlayan milletimizin feraset ve
cesareti, devletimizin kararlığı ve kudreti temelindeki sarsılmaz ortaklığın,
medeniyet coğrafyamızın en büyük
güvencesi olduğunu tarihe not olarak
düşüyoruz. 15 Temmuz gecesi, kahraman halkımızın destansı savunması, bu
ülkedeki herkesin önüne yepyeni bir
sayfa açmıştır.
15 Temmuz gecesi, milletimiz kendisini
yönetenleri imkânlarla dolu bir alana
çıkarmıştır. 15 Temmuz gecesi şehitleri;
vatan, millet, bayrak ne demektir, hepimize bir kere daha öğretmiştir.
15 Temmuz gecesi, tek bir millet olduğumuzu idrak etmek için müthiş bir
fırsattır. 15 Temmuz, karanlığın söktüğü
tan vaktidir.
Programın sonunda yurtdışında faaliyette bulunan STK’lar canlı olarak
bağlanarak darbeyi kınadı, Türkiye’nin
demokratik yapısına destek verdiklerini bildirdi.

Bayındır Memur-Sen Sayı: 03
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MEMUR-SEN’DEN

15 TEMMUZ DAYANIŞMA KAMPANYASINA DESTEK
kayıt altına alıyoruz. Büyük Memur-Sen
ailesi olarak hain, silahlı darbe teşebbüsünde şehit olan vatandaşlarımızın ailelerinin kederlerini hafiﬂetmek ve yaralılarımızın acılarına ortak olmak için
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı
himayelerinde Başbakanlık tarafından
hazırlanan, Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanlığı’nın görevlendirildiği “Dayanışma Kampanyası”na 1 Milyon TL bağış ile vira bismillah diyoruz” dedi.

TERÖR KOALİSYONUNA LANET

F

etullahçı
Terör
Örgütü’nün
(FETÖ) darbe girişimi sırasında
şehit düşen vatandaşların aileleri
ve gaziler için başlatılan ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca yürütülen
15 Temmuz Dayanışma Kampanyasına
Memur-Sen’den destek geldi. MemurSen Genel Başkanı Ali Yalçın, Aile ve
Sosyal Politikalar Bakan Yardımcısı
Mehmet Ersoy’a 1 milyon liralık destek
çekini teslim etti.
Bakanlık toplantı salonunda gerçekleştirilen basın açıklamasına, Bayındır
Memur-Sen Genel Başkanı Soner Can
Tufanoğlu, Genel Başkan Vekili Ayhan
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Kanlı darbe girişiminin ardından şehit
düşen vatandaşların aileleri ve gaziler
için başlatılan “15 Temmuz Dayanışma
Kampanyası”na Memur-Sen’den tam
destek geldi. Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanlığı’nda bir araya gelen MemurSen heyeti, 1 milyon liralık destek çekini Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy’a
teslim etti.

Konuşmasına Van ve Elazığ’da yaşanan
terör saldırılarını kınayarak başlayan
Yalçın, “ Van ve Elazığ’da terör saldırıları var. Küresel emperyalizmin tetikçileri yine kardeşliğimizi, birliğimizi ve
huzurumuzu hedef aldılar. Lanetliyorum. Saldırıların 15 Temmuz kanlı darbe girişimin ardından tırmandırıldığının
farkındayız. Terör koalisyonu ve üst
aklını hep birlikte görüyoruz. Bu kirli
koalisyonun taşeronlarını da asıl işverenlerini de el birliğiyle önce ifşa sonra
imha edeceğiz” şeklinde konuştu.

Programda konuşan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, “ Bugün burada,
Şehit ve Gazilerimizle dayanışmamızı

15 Temmuz kanlı darbe girişimi hakkında Yalçın, “Fetullahçı Terör Örgütü’nü,
destekçilerini, 1 dolara emperyalizme

Aldagül, Genel Başkan Yardımcıları
Ömer Türk, Mustafa Büyük ve Gökhan
Şimşek katıldı.

tetikçilik yapan teröristleri ise lanetliyorum. Bu teröristler milletten değildir.
Milletten olan millete saldırmaz. Milletin mensubu olsalar bin yıllık kardeşliğimizi hedef almazlar” değerlendirmesinde bulundu.

HER ŞEHİT BİR VATANDIR.
HER GAZİ İSE O VATANIN
VARLIĞININ HATIRASIDIR
“Uluslararası güçlerinin taşeronu olduğunu çok iyi bildiğimiz bir terör örgütünün işgal girişimine karşı bir direnişti
15 Temmuz” diyen Yalçın, “Genç-yaşlı,
ülkenin her köşesinden milli ve manevi değerleri için hayatını ortaya koyan
kahramanlarımızın kazandığı bu eşsiz
zafer sayesinde tüm dünya milletimizin
yeniden dirilişine şahitlik etmiştir. Onlar, onurlu duruşları ve insanüstü mücadeleleriyle hürriyetimizin ve istiklalimizin ölümsüz sembolleri olmuşlardır.
Bütün Şehitlerimize, Gazilerimize ve
ailelerine karşı borçluyuz. Çünkü onlar,
bu güzel vatanda yaşamanın ağır bedelini bizler adına canlarıyla, kanlarıyla
ödediler. Milletimiz, halkımız, çocuklarımız daha huzurlu bir hayat sürsün
diye makamların en yücesine terfi ettiler. Her Şehit bir vatandır. Her gazi ise
o vatanın varlığının hatırasıdır. Şehitlerimiz ve Gazilerimiz bizim onurumuz.
Onlar bizim baş tacımız. Onlar geleceğimizin mührüdür. Onlara ne kadar
teşekkür etsek azdır, ne yapsak, ne et-

sek haklarını ödeyemeyiz. Şehitlerimizi
ve gazilerimizi anlayamazsak emanete
halel getirmiş oluruz. Onlar düşen bayrakları burçlara astılar” dedi.

“1 MİLYON TL BAĞIŞ İLE VİRA
BİSMİLLAH DİYORUZ”
Memur-Sen olarak, Fetullahçı Terör
Örgütü’nün (FETÖ) darbe girişimine
karşı ilk anda sahaya indiklerini ifade
eden Yalçın, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “81 ilde bir an olsun meydanları boş
bırakmadık. Kanlı darbe girişiminde sokağa çıkarak iradesine sahip çıkan 4’ü
üyemiz, 4’ü ise üyelerimizin aile ferdi
olmak üzere 8 kardeşimiz şehit, yüze
yakın üyemiz ise gazi oldu. Şehitlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet, gazilerimize şifa diliyorum. Bugün burada,
Şehit ve Gazilerimizle dayanışmamızı
kayıt altına alıyoruz. Büyük Memur-Sen
ailesi olarak hain, silahlı darbe teşebbüsünde şehit olan vatandaşlarımızın
ailelerinin kederlerini hafiﬂetmek ve
yaralılarımızın acılarına ortak olmak
için Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Başbakanlık tarafından hazırlanan, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın görevlendirildiği
“Dayanışma Kampanyası”na 1 Milyon
TL bağış ile vira bismillah diyoruz. Kana
susamış Fetullahçı teröristlerin 15 Temmuz darbe girişiminde, tanklara, uçaklara, helikopterlere, kurşunlara karşı
gövdelerini siper eden şehitlerimiz ve

gazilerimiz için başlatılan “Dayanışma
Kampanyası”na tüm teşkilatımızla desteğimizi sürdüreceğimizi de deklare
ediyoruz. Vatan, millet ve değerlerimiz için şehit olanlar, gaziler ve aileleri
bizlere emanettir.Tarih bugün burada
bitmemiştir. Tarihin sınavı halen devam
etmektedir ve tarih bu aziz milletin
kahraman evlatlarını yüzyıllar sonra da
yazmaya devam edecektir. Rabbimiz
birliğimizi daim eylesin. Şehitlerimizin
şahadetini kabul eyleyip, ülkemizi korusun.”

ERSOY’DAN MEMUR-SEN’E
TEŞEKKÜR
Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy ise, “Memleket
ve millet meselelerinde her zaman
sağduyulu duruşunu büyük bir takdir
ve samimiyetle izlediğimiz ve şahitlik
ettiğimiz Memur-Sen’imiz, bugün anlamlı dayanışmaya katkıda bulunarak,
15 Temmuz’da gerçekleştirilen kanlı
darbe girişimine karşı milletimizin ve
devletimizin yanında yer aldığını bir
kez daha gösterdi. Yapılan bu bağıştan
dolayı başta Memur-Sen Genel Başkanı
Ali Yalçın ve tüm Memur-Sen ailesine
teşekkürlerimi iletiyorum” dedi.
Programa Şehit aileleri ve gazilerin
yanı sıra Memur-Sen yönetimi, konfederasyona bağlı sendika başkanları ve
temsilcileri ile çok sayıda bürokrat ve
basın mensubu katıldı.
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Teröristlere ve Emperyalistlere
Bırakmayacağız
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4. Başkanlar kurulunda konuşan Memur-Sen Genel
Başkanı Ali Yalçın, “Pensilvanyalı ihanet kardinali Fetullah canisine, onun tayfası olan abla, abi görünümlü
terörist kitlesine meydanları terk etmeyeceğiz. ABD`nin,
AB`nin, İsrail ve İngiltere`nin hevesini kursağında bırakacağız” dedi. “Türkiye`yi çıkarlarına ters gören küresel odaklar,
FETÖ ve işbirlikçileri eliyle bu ülkeyi teslim almak istediler”
diyen Yalçın, “Bu yüzden sadece içerideki hainleri, teröristleri tasfiye süreciyle yetinemeyiz. Bu tehlikeyi tamamen
sona erdirmek, böyle bir şeyi başarabilecekleri inancını içerideki ve dışarıdaki düşmanların zihinlerinden söküp atmak
zorundayız” şeklinde konuştu.
24. Memur-Sen Başkanlar Kurulu Ankara’da gerçekleştirildi. Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş’un da
katıldığı ‘Başkanlar Kurulu’nda konuşan Memur-Sen Genel
Başkanı Ali Yalçın, “15 Temmuz 2016 Cuma akşamı; milletin
iradesine darbe vurmak, devletin yönetimi üzerinde cunta
kurmak, Türkiye’yi efendilerinin işgal coğrafyası yapmak isteyen FETÖ’nün kanlı darbe girişimiyle karşı karşıya kaldık.
İhanet şebekesinin okyanus ötesindeki elebaşı ve haşhaşilerinin vahşetini hep birlikte yaşadık. Millete kan kusturmak,
devlete diz çöktürmek istediler. 1071’den bugüne bu toprakların en sinsi, en kirli, en acımasız terör ve ihanet şebekesi,
kırk yıllık sızıntıyı, milleti yutacak bir akıntıya dönüştürmeye
kalktı” dedi.
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TERÖR KOALİSYONUNUN ÜST AKLI AYNI
Tehdidin boyutunun çok büyük, ihanetin çok derin olduğunu
ifade eden Yalçın, “İçerdeki ihanete, dışarıdan küresel çapta
destek veriliyor. Kendi ayakları üzerinde duran, emirle hareket
etmeyen, ümmetle bağını kesmeyen bağımsız bir Türkiye’yi
çıkarlarına ters gören küresel odaklar, FETÖ ve işbirlikçileri
eliyle bu ülkeyi teslim almak istediler. Biz biliyoruz ki, PKK’nın,
DAİŞ’in arkasında kim varsa, bu ihanet şebekesinin arkasında
da onlar var. Ve yine biliyoruz ki, bu hain darbe girişimi, bir üst
aklın öncülüğünde, bir koalisyon tarafından gerçekleştirilmiştir. Taşeronluğunu FETÖ’nün yapmış olması, efendilerinin ve
işbirlikçilerinin gözden kaçırılmasına neden olmamalıdır. FETÖ
bir maşadır. Bu darbe küresel bir operasyondur. Bunu darbenin arkasındaki güçler de itiraf ediyorlar. ABD’li General Votel,
tutuklanan darbeciler için; ‘ABD’nin Türk ordusundaki yakın
müttefikleri tutuklandı’ diyor. FBI ajanı Sibel Edmonds da; ‘Bu
Gülen’in piyon olarak kullanıldığı CIA – NATO destekli bir darbe provasıdır.’ diyor. Bolivya devlet başkanı Morales’in şu sözünü de hatırlatmak isterim: ‘Faşist bir darbe ihtimali olmayan
tek ülke ABD’dir. Çünkü orada ABD büyükelçiliği yoktur.’ Bu
yüzden sadece içerideki hainleri, teröristleri tasfiye süreciyle
yetinemeyiz. Bu tehlikeyi tamamen sona erdirmek, böyle bir
şeyi başarabilecekleri inancını içerideki ve dışarıdaki düşmanların zihinlerinden söküp atmak zorundayız” şeklinde konuştu.

MEYDANLARI BOŞ BIRAKMAYACAĞIZ
Teşkilata “Meydanları boş bırakmayın” çağrısı yapan Yalçın, “Hizmet markası ve himmet markajı üzerinden milletin
cüzdanına çökenler, 15 Temmuz akşamı milletin iradesine
çökmeye kalktılar. Alçak uçuşla millete alçakça saldırdılar.
Millete ayar vermeye çalışan ayarı bozuklara meydanlara
inerek ayar veren teşkilatımıza teşekkür ediyorum. Ne FETÖ
darbeden, ne işbirlikçileri cuntadan, ne de azmettiricileri işgalden vazgeçmiş değil. İçerideki temizlik ve tasfiye sürecini
zehirlemek için her şeyi göze alıyorlar. Tehlike geçmiş değil.
Yine deneyecekler, denemek isteyecekler. Tam da bu yüzden
teyakkuz halimizi, dirayetimizi, meydanlardaki birlikteliğimizi korumalıyız. İçinde bulunduğumuz süreçte sıfır hata, sıfır
ihmal düsturuyla hareket etmeliyiz” dedi.

TÜRKİYE’Yİ YOK ETMEK İSTEDİLER
Yalçın sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Türkiye’nin ‘Büyük ve
Güçlü Türkiye’ yolculuğunu sona erdirmenin ve her ülkede
ortaya çıkabilecek olağan ya da olağanüstü siyasi krizlerin
çok ötesinde ve üstünde bir beka saldırısıyla karşı karşıya
olduğumuzu lütfen aklımızdan çıkarmayalım. 15 Temmuz
darbe yönüyle sadece siyasi iktidara değil muhalefetiyle bütün siyasi partilere, cunta yönüyle bürokrasiye değil
devlet egemenliğine, işgal yönüyle ise birkaç ile ya da bölgeye değil bütün ülkeye yönelmiş terörist bir kalkışmadır.
FETÖ’nün hedefini, anayasal düzeni yıkmak olarak görmek
15 Temmuz’un nihai hedefini örtmek olur. 15 Temmuz’da hedeﬂenen ve FETÖ’den istenen, milleti ve devletiyle Türkiye’yi
yok etmektir. Kimse merhametini, merhamet duygusunu bu
yapı için israf etmek gibi bir hataya düşmesin. Bu milletin
itibarına, devlet intizamına saldıranlara, adaletten başka
bir şey vaad edilmez, edilemez. Öyle bir adalet ki; ‘İnsanı
yaşat ki devlet yaşasın’ duruşuyla milletin hissiyatına sırt
çevirmeyecek, “Ya devlet başa, ya kuzgun leşe” bakışıyla hainlere hak ettikleri bedeli ödetmekten çekinmeyecek. Evet,
bekasına saldırılan devlet adil olacak. Varlığına, birliğine,
kardeşliğine saldırılan millette akil davranmakta kararlı duracak. Bu anlayışla hem milletimiz hem de biz, bir taraftan ‘bu

kalkışma neden oldu’ analizini hızla bitirip ‘bir daha nasıl olmaz’ stratejisini devreye sokmalıyız. Kurumsal yapı değişikliklerini, yasal düzenlemeleri, anayasal çerçeveyi hızla, ortak
akılla ve ‘sıfır risk’ hedefiyle hayata geçirmeliyiz. Bu ülkeye
hainlik edenlere, onları azmettirenlere, destek verenlere hep
birlikte; ‘ Türkiye, taşıyla, toprağıyla bizim, bu milleti yenemezsiniz vazgeçin’ diyerek dik durmaya devam etmeliyiz.
FETÖ’nün uzantılarına, yeni versiyonlarına da ‘Büyük Millet
Ayakta, ihanete kalkışma ne akşam ne de şafakta’ uyarısıyla
milletin gücünü göstermekten çekinmemeliyiz.”

FETÖ, ABD, AB, İSRAİL VE
İNGİLTERE’NİN KURSAĞINDA
BIRAKACAĞIZ
Memur-Sen olarak her şartta dik duracaklarını açıklayan Yalçın, “Milletimiz ferasetiyle, devletimiz kudretiyle zalimlerin,
emperyalistlerin, küresel şebekelerin, tapınakçıların, Pensilvanyalı Ebu Cehil’in yolunu kesen örümcek ağıdır. Bize bu
yüzden saldırıyorlar. Bu ülkeyi bu yüzden işgal etmek istiyorlar. Bizi bu yüzden yok etmek istiyorlar. Pensilvanyalı ihanet kardinali Fetullah canisine, onun tayfası olan abla, abi
görünümlü terörist kitlesine meydanları terk etmeyeceğiz.
ABD’nin, AB’nin, İsrail ve İngiltere’nin hevesini kursağında
bırakacağız. Merhum Erbakan Hoca’nın yıllar öncesindeki
uyarısını kulaklarımıza küpe yapıp, Siyonizme hizmet erlerini, ABD’ninin çanağından beslenen fiyatı 1 dolar etmez
himmet sürüngenlerini millete yanaştırmayacağız. 1071’de
kefenini giyerek Anadoluyu bu millete yurt kılan Sultan Alpaslanın emanetini yüklenen, kefeniyle yola düşüp milletle
birlikte yürüyen milletin Uzun Adamının, Cumhurbaşkanımızın, Başkomutanımızın yanına, yakınına, ihanet şövalyelerini yaklaştırmayacağız. Memur-Sen olarak, Memur-Sen’liler
olarak; Hz.Resul’un Sevr mağarasında EbuBekir’e verdiği
“Korkma” müjdesi İstiklal Marşına nakşedilmiş milletimizle
birlikte, küresel oyunları, tezgahları, operasyonları bozacağız ve “Yeniden Büyük Türkiye” için ter akıtacağız” şeklinde
konuştu.
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“Kudüs İçin Hep Birlikte”
Programı İstanbul’da Başladı

“Kudüs İçin Hep Birlikte” İstanbul Programına Bayındır Memur-Sen
İstanbul 1 Nolu İl Temsilci Başkanı Hasan Canlı, yönetim kurulu üyeleri ve
Bayındır Memur-Sen İstanbul 2 Nolu İl Temsilci Başkanı Dursun Önder ve
yönetim kurulu üyeleri katılmıştır.
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İ

stanbul’da başlayan “Kudüs İçin
Hep Birlikte” Programında konuşan
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, “İsrail, emperyalistlerden öğrendiği Siyonist sömürgeciliği daha da
güç”lendirmeye, aldığı destekle yüzsüz işgali genişletmeye devam ediyor.
Onun için, son yıllarda sık sık dillendiren ‘iki devletli çözüm’ önerisi oyalama
taktiğinden ibarettir. İsrail’in ‘yerleşimci’ taktiği bilinçli işgal stratejisinin bir
parçasıdır....
Memur-Sen, Hak-İş, Kudüs ve Filistin’i
Destekleyen Sendikalar Birliği tarafından organize edilen “Kudüs İçin Hep
Birlikte” Programı İstanbul CVK Park
Bosphorus Otelde gerçekleştirildi.
Programa Başbakan Yardımcısı Numan
Kurtulmuş, Memur-Sen Genel Başkanı
Ali Yalçın, Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Kudüs ve Filistin’i Destekleme Platformu Başkanı Muneer Said
ve Anadolu Platformu Başkanı Turgay
Aldemir ile Bayındır Memur-Sen Genel
Başkanı Soner Can Tufanoğlu, Genel
Başkan Vekili Ayhan Aldagül, Genel
Başkan Yardımcıları Ömer Türk ve Mustafa Büyük ulusal ve uluslararası yüzlerce sivil toplum temsilcisi katıldı.
Programın açılışında konuşan MemurSen Genel Başkanı Ali Yalçın, konuşmasına Filistinli şair Abu Salma’nın
“Gölgeleri arasında özlemin, yadırgamanın mezarlarında bizim yerimiz de
var, bu kesin. Yorulma gönül, dönüşün
yollarında çökme sakın. Yine geleceğiz,
yine” dizelerini okuyarak başladı.

FİLİSTİN DAVASINA SAHİP
ÇIKMALIYIZ
İsrail’in Filistin’i işgalini sert bir dille
eleştiren Memur-Sen Genel Başkanı
Yalçın, “Filistin, İsrail’in işgal ettiği topraklarda… Aslında İsrail’in tedrici işgal
stratejisinin nasıl gerçekleştiğinin en acı
örneklerinden biri Hayfa. İngiliz manda
yönetiminin, Avrupa’nın gettolarından
gelen Yahudilere nasıl yol verdiğini
ispatlayan şehir. Şimdi Hayfa unutuldu… Tıpkı bugün İsrail’in işgal ettiği
Yafa, Akka, Safad, El-Celil, El-Halil ve

Nablus’un, unutulması gibi. 1948, 1967
süreçleri unutulduğu gibi… 1980’de
Camp David’de yaşananlar unutulduğu gibi. Unuttuklarımız bununla sınırlı
değil… Hatta bugün çekildiğimiz hattın
dışında kalan yerleri unutma eğilimine
sahibiz. Bugün yaşadığımız en büyük
sorun budur” dedi.

İSRAİL İŞGALİ ZİHİNLERİ
DE KAPSIYOR
Filistin’in sadece toprak değil, aynı
zamanda zihinlerde de işgal edilmeye başlandığına dikkat çeken Yalçın,
“Kavramları kimden alıyorsanız, onun
egemenliği altındasınız demektir. Çünkü hafızanız dahi bu kavramlar çerçevesinde oluşur. Artık hafızanız işgal,
geleceğiniz ipotek altındadır. Filistin,
tam da bu hazin noktada durmaktadır.
Bırakın merhameti, acıma duygumuz
dahi İsrail’in en son saldırısından sonra
harekete geçmektedir. Yani acılarımızı,
elimizde kalan şekillendirmekte… Hep
bir şeyler kaybettik. İnsanımızı kaybettik, toprağımızı kaybettik. Kudüs
tedrici olarak yıkıma uğrarken, duyarlılığımızı kaybettik. Gerileyen bir stratejiye hapsolduk. Savunma hattımız hep
aşıldı ve biz en son elimizde kalanlar
üzerine konuştuk. İrademiz düşmanın
hareketine bağımlı kıldık. Bağımlılığı
aşmanın yolu, kendi kavramlarımızla
düşünmekten, kendi hukukumuzla hareket etmekten geçiyor. Bunun da ilk
şartı, önümüze konulanı hep birlikte
sorgulamak. Şimdi, tamda burada bir

sorgulama yapmak istiyorum; Tarihin
bir döneminde belli bir coğrafyanın
üzerinde yaşayanların kendi çıkarları
doğrultusunda oluşturdukları hukuku,
‘evrensel değerler’ olarak dikta ettiler”
diye konuştu.

ZULME DÜNYA GÖZ
YUMUYOR
Zulümlere dünya üzerinde yeterince
tepki gösterilmemesini eleştiren Yalçın,
şu şekilde konuştu: “Böyle bir müktesebattan dolayı bugün dünya üzerinde
en dramatik olaylar hakkında verilen
tepkiler söylemden ibaret kalıyor. Daha
doğrusu birilerinin çıkarlarını gizlemek
için kurulan süslü, cilalı sözler “hukuk”
diye bize sunuluyor. Bugünün dünyası,
maalesef hakkın değil gücün hüküm
sürdüğü bir dünyadır. Birçok kavram
kaba kuvvetin belirlediği sınırlar içinde
ele alınmaktadır. Mesela eşitlik, insan
hakları ve barış… Her üçü de egemenlerce kendi çıkarları doğrultusunda tanımlanmış, hegemonya için silaha dönüştürülmüş kavramlardır. Yani bütün
dünya ‘büyük bir yalanı’ yaşıyor. Büyük
bir yalan, bütün dünyaya gerçekmiş
gibi yaşatılıyor. Oysa biz, egemenlerin
‘barış’ afişiyle ‘soykırım’ sineması çektiklerini biliyoruz… İnsanın onurunu ve
haklarını gözetecekleri vaadiyle, dünyanın farklı coğrafyalarında nasıl karışıklık çıkardıklarını da biliyoruz. İsrail’in
en büyük dayanağı işte bu mantıktır.
Şimdi bize düşen; kavramların içini,
dayatılanlarla değil, doğrularla dol-
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durmaktır. Kavramsallaştırmayı doğru
yapmak ve bu doğrultuda yürümektir.
Ne yazık ki, bizde, bize verilen şekilde
sorunu ‘Filistin Sorunu’ olarak adlandırma alışkanlığını sürdürüyoruz.”

FİLİSTİN’DE SOYKIRIM
SÜRÜYOR
Filistin’de açık bir şekilde soykırım yapıldığını belirten Yalçın, Filistin halkının katliamlara maruz kaldığını, yurtlarından sürüldüğünü, her türlü baskı
altında yaşamak zorunda bırakıldığını
vurguladı. Filistin topraklarında bir
“Siyonist İsrail” sorunu olduğunu ifade eden Yalçın, “Siyonizm, modern
ırkçılığın, mitolojik bir dünya görüşüyle harmanlanmasıdır. 1975 yılında,
Birleşmiş Milletler, Siyonizm’i ırkçılığın
bir türü olarak kabul ederken, bu hakikati ikrar etmiş oldu. Buradan bakıldığında kendini, kendi kararını yok
sayan BM fotoğrafı görüyoruz. İsrail,
bölgemizde birçok sorunun kaynağıdır. Özellikle geçmişte yaşanmış acılar
üzerine inşa edilmiş holokost ideolojisiyle kendine meşruiyet sağlayan İsrail,
emperyalistlerin stratejilerinin işgalci
bir aparatı olarak soykırım yapmaktadır. Avrupa’nın gettolarında yaşayan
Yahudiler’in hangi amaçla Filistin’e
yerleştirildiğini, İsrail kurulmadan önce
yaşanan terörü, bu terörün nasıl devlet terörüne evrildiğini hepimiz çok iyi
biliyoruz. Bugün de İsrail, emperyalistlerden öğrendiği Siyonist sömürgeciliği
daha da güçlendirmeye, aldığı destekle yüzsüz işgali genişletmeye devam
ediyor. Onun için, son yıllarda sık sık
dillendiren ‘iki devletli çözüm’ önerisi
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oyalama taktiğinden ibarettir. Çünkü
iki devletli çözümün şartı 1967 sınırlarıdır. Fakatbırakın1967 sınırlarını, bugün
İsrail, yerleşimci taktiğiyle yeni yeni
bölgeleri işgal etmektedir. İsrail’in ‘yerleşimci’ taktiği bilinçli işgal stratejisinin
bir parçasıdır. Uluslararası güçlerin ikircikli tutumu da bu stratejinin rahatça
uygulanmasına sebep olmaktadır” şeklinde konuştu.

İN HAPİSHANEYE
DÖNÜŞTÜRÜLÜYOR
Filistin devleti topraklarının, İsrail’in
işgal politikaları sonucunda bir hapishaneye dönüştüğünü vurgulayan
Yalçın, sözlerini şu şekilde sürdürdü:
“Ortadoğu’nun mazlumu Filistin, zalimi
İsrail’dir. Görüldüğü gibi her şey dünyanın gözü önünde gerçekleşiyor. Ancak
asıl soru şu: İsrail’in bu pervasız zorbalığının arkasında ne var? Çok uzağa
gitmeye gerek yok… Bundan birkaç
hafta önce Obama giderayak İsrail ile
38 milyar dolarlık askeri yardım anlaşması yaptı.

Obama bu anlaşmayı yaparken
Clinton’ın kazanması için Yahudi seçmenin desteğini almayı amaçlıyordu.
Öte yandan, her türlü insani değer ve
kutsalı hiçe sayan Trumpda Netanyahu
ile görüşmesinde bir adım daha ileri giderek seçildiği takdirde ‘Kudüs’ü
İsrail’in başkenti’ olarak tanıyacağını
açıkladı. Bunun adı cinnettir! Küresel
sistemin yaşadığı bu cinnetle, İsrail’in
geleceğini güvence altına almak,
Filistin’i yalnız bırakmak için Bölgede
kirli senaryolar yazılıyor ve işbirlikçiler
aracılığıyla sahneye konuluyor. Mısır’da
başardılar, Filistin’in nefes borularını
tıkadılar. Suriye’de halk devrimini durdurdular, Filistin’e cansuyu olacak bir
dirilişin önünü kestiler. Bu noktaya gelmişken bir hususu da üzülerek değinmeden geçemeyeceğim. İki hafta önce,
Mahmut Abbas’ın, katil Şimon Perez’in
cenazesinde gözyaşı döktüğüne şahit
olduk. Bu görüntü Türkiye’de çok yadırgandı. Bu gözyaşının Türkiye’de algılanması, acaba Filistin davasına balta mı vuruluyor şeklindeydi. Filistin’de
Hagana çeteleriyle soykırım yapan,
Ortadoğu’ya nükleer silahı getiren
Perez’e gözyaşı dökmek değil, ateşi bol
olsun demek gerekir.”

KATLİAM VAR DEMEK
YETMEZ, SOMUT TEPKİ
ŞART
Filistinlilerin ve Filistin devletinin mağduriyetinin gerçek hayatla sınırlı kalmadığını sanal alanda da algı yönetimi
çerçevesinde büyük bir zulüm yaşandığını dile getiren Yalçın, şu şekilde
konuştu: “Arama motoru Google’da
‘Filistin Devleti’ kaldırıldı. Filistin’in toprakları İsrail sınırları içinde gösteriliyor.
Bu da İsrail işgalini meşrulaştırmaya
dönük enformatik bir yöntem olarak
karşımızda durmaktadır. Yukarıda resmetmeye çalıştığımız manzaranın özeti şu: bu köhnemiş dünya düzeninden
‘insanlık dramının’ merkezi Filistin’e bir
çözüm beklemek hamlık ve saﬂıktır.
Mevcut dünya düzeni, kesintisiz zulüm,
adaletsizlik ve çıkar ilişkileri üzerine
bina edilmiştir. Fakat bu çizdiğimiz resim bizi sorumluluklarımızdan, ken-

di içimizde yaşadığımız sıkıntılardan
uzaklaştıracak bir sığınak olmamalı.
Coğrafyamızda yaşanan olaylardan
başkasını sorumlu tutma kolaycılığı
bizi hep yanlış mecralara sürükledi. İnsanlığın ortak değerlerinden hareketle, yeni bir söz söylememiz gerekiyor.
İsrail’in her katliamından sonra ‘katliam
var’ demek işi çözmüyor, çözemiyor.
Her kaybedilen topraktan sonra ‘işgalci İsrail’ diye ses yükseltmek de çözüm
değil. Hele hele batılı ülkelerin geçmişte yaptıkları ortadayken, onların kavramlarıyla düşünmek bizi iyiden iyiye,
işgalci stratejiyi kabullenecek bir zemine sürüklüyor. Biz Filistin’le dayanışma
halinde olan sendikalar, bu sorgulamanın öncülüğünü yapabiliriz. Yapmalıyız. Memur-Sen, kurulduğu ilk günden
itibaren Filistin konusunda hep duyarlı
oldu. Kurucu genel başkanımız Kudüs
Şairi Mehmet Akif İnan, ömrünü Filistin
ve Mescid-i Aksa davasına hasretmişti. Bakın ne demişti Mehmet Akif İnan,
‘Mescid-i Aksa’yı gördüm düşümde, bir
çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnını koydum, sanki bir yer altı nehri
çağlıyordu.’Kurucu Genel Başkanımızın
ardından gelen bütün yöneticilerimiz
de aynı duygu ve duruşla Filistin davası
için her platformda mücadele verdiler.”

HER ŞARTTA KUDÜS’E
GİTMELİ, SAHİP
ÇIKMALIYIZ

Yalçın, Memur-Sen ailesinin, Filistinlilerin acılarını kendi acıları olarak gördüğünü, her zaman Filistin halkının yanın
da olduğunu vurgulayarak, “Filistin’e
her türlü desteği vermiş, İsrail’in yakıp
yıktığı ülkenin yaralarını sarmak için en
ön saﬂarda mücadele etmiştir. Buradaki sendikaların da Filistin’e yardım için
canhıraş bir şekilde çalıştığını da biliyorum. Filistin’in güçlü yardımlardan
öte köklü çözümlere ihtiyacı var. Her
yenilgiden sonra çekildiğimiz sınırlar
içinde ağıt yakmanın zamanı değil artık. Filistin devleti ve Filistinliler konusu, İsrail’in özne olduğu bir tarihsellik
üzerinden okunmaktadır. İsrail’in vahşeti, şiddet hırsı manşete taşınırken zihinlerimizde çözümsüzlük dayatıldığını
fark etmeliyiz. Reaksiyoner bir tavırla
değil, kendi tarihimizden, kendi geleneğimizden hareketle oluşturacağımız
tanımlarla bu sorunu doğru anlayabilir
ve çözümü de olması gerektiği şekilde
hayata geçirebiliriz. Bugün Filistin, gerek kurumsal düzlemde, gerekse insani
olarak acımasız bir ambargoya maruz
kalmış durumda. Refah sınır kapısı
kapalı… Bir diğer ambargo, Filistinlilerin birçok iş kolunda çalışması yasaklanarak gerçekleştiriliyor… Kudüs’te
Müslümanlar’ın ekonomik durumu
her geçen gün kötüleşmekte… Bazı
Müslüman ülkeler de ‘özgürleşmeden
Kudüs’e gitmeyeceğiz’ diyerek farkında
olmadan oradaki ekonomik direnişi çökertiyorlar. Kudüs ilk kıblemiz. Her şart

altında Kudüs ziyareti yapmalıyız. Oradaki ekonomik yapıyı ayakta kalmasına
katkıda bulunmalıyız. Filistin devletinin
yaşadığı işgal, vatandaşlarının uğradığı
zulüm sadece Müslümanlar için değil,
bütün dünyanın insanlık davasıdır. Bu
meseleyi ilk fark edenlerden biri Rachel Corrie’dir. Rachelleri çoğaltmak
zorundayız. Onun için, Filistin davasını anlamak ve tüm dünyaya anlatmak
bizim vazifemiz. Kendi kavramlarımızla, kendi adalet şuurumuzla, Filistin’de
yaşanan karartmayı kaldıracak yolları
bularak, bütün dünyaya anlatmak ve
harekete geçirmek zorundayız. Özellikle Kudüs’ün işgaliyle birlikte, bütün
insanlığı saracak bir ateş yakıldı. Biz
Müslümanlar için vazgeçilmezdir Kudüs. Fakat İsrail’in yıkım projeleri sadece bizim değil, tüm insanlığın sorunudur” dedi.

‘FİLİSTİN DEVLETİ’
KAVRAMINI SÜREKLİ
DİLENDİRMELİYİZ
Uluslararası bir platform oluşturularak, Filistin topraklarında yanan ateşin
bütün insanlık eliyle söndürülmesini
sağlayacak adımlar atılması gerektiğini belirten Yalçın, “Kudüs kurtulmadan
özgürlük küreselleşemez. Bu gerçek
tüm dünyada kanaat haline gelmelidir.
Bir diğer vazifemiz, bölgenin İsrail’in
tedrici işgaliyle birlikte çökmek üzere
olan ekonomisine dönük acil ve kalıcı
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çözümler üretmenin çarelerini aramaktır. Filistin’e, salt ‘yardım yapılacak yer’
diye bakılmamalıdır. Şimdiye kadarki
bakışımızda Filistin, ikincil bir konumda
kaldı, maalesef. Artık bu bakış açısını
kurumsal düzleme çekmek ve genişletmek gerekiyor. Bunun ön şartı, ‘Filistin
devleti’ kavramını ön plana çıkarmak,
bu vurguyu bıkmadan, usanmadan
tekrar etmektir. Ne hazindir ki, birçok
İslam ülkesi dahi, bilinçli veya bilinçsiz
bir şekilde; sadece ‘coğrafya’ vurgusu
yaparak “devlet” olgusunun ve dolayısıyla “bağımsızlık” kavramının üzerini
örtmektedir. Bu durumu aşmanın tek
yolu, her platformda Filistin’in devlet
olma özelliğini vurgulamak, onun kurumsal gelişmesine katkıda bulunmaktır” şeklinde konuştu.

YALÇIN’DAN PANORAMA
FİLİSTİN MÜZESİ ÖNERİSİ
Filistin kültürünü ve Filistin mücadelesini başlangıçtan bugüne kadarki
seyrini anlatan, müze formatında bir
“Panorama Filistin”e ihtiyaç olduğunu anlatan Yalçın, “Panorama Filistin,
mücadeleyi canlı tutarak ve uluslararası alanda duyarlılığı artıracaktır.
Filistin elbette canlı bir şekilde orada
durmaktadır. Fakat bazen gerçeklikten
oluşturulacak sembolik anlatımlar da, o
gerçekliğin daha iyi kavranmasına sağ-
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lamaktadır. İstanbul’da bulunan tüm
belediyelere buradan çağrıda bulunuyor ve böyle bir yerin acilen kurulmasını teklif ediyorum. Birçok sivil toplum
örgütünün Panorama Filistin’e destek
vereceğine de inanıyorum. İlk harcını
da Memur-Sen’in atacağını, buradan
deklare ediyorum. Kendi görevlerimizi
samimiyetle, tam ve eksiksiz yaparsak,
hedefe daha rahat ulaşırız. Bugün yeni
yeni dengelerin oluştuğunu da hesaba
katarak, geleceğe dair umutlarımıza
dört elle sarılalım. Bize giydirilen gömleği yırtıp atalım… Bir zamanlar barışın
merkezi olan Kadim Kudüs’ün ruhunu

anlayalım… Anlayalım ki, insanlık için,
özgür Kudüs ve bağımsız Filistin devleti için omuz omuza çalışalım… Selam
olsun özgür Kudüs’e… Selam olsun Filistin Devletine… Selam olsun Filistin
davasına omuz verenlere… Selam olsun” dedi.
“Kudüs İçin Hep Birlikte” İstanbul Programına Bayındır Memur-Sen İstanbul
1 Nolu İl Temsilci Başkanı Hasan Canlı, yönetim kurulu üyeleri ve Bayındır
Memur-Sen İstanbul 2 Nolu İl Temsilci
Başkanı Dursun Önder ve yönetim kurulu üyeleri katılmıştır.

“İslam Dünyasında Sendikacılık”
Uluslararası Sempozyum Başladı

“

İslam Dünyasında Sendikacılık”
Uluslararası Sempozyum MemurSen ve SESRIC öncülüğünde
İstanbul’da başladı. Açılış konuşmasını
yapan Memur-Sen Genel Başkanı Ali
Yalçın, 15 Temmuz kanlı darbe girişimini “Tarihin en alçak kanlı darbe girişimi”
olarak değerlendirdi.
“İslam Dünyasında Sendikacılık” Uluslararası Sempozyumu’na Bayındır
Memur-Sen Genel Başkanı Soner Can
Tufanoğlu, Genel Başkan Vekili Ayhan
Aldagül, Genel Başkan Yardımcıları
Ömer Türk ve Mustafa Büyük katıldı.
Konuşmasında terör koalisyonunu kınayan Yalçın, “Terör örgütleri hem
dünyanın hem de ülkemizin önemli bir
sorunudur. Masum insanları katleden
DEAŞ, Boko Haram, El Kaide, FETÖ,
PKK, YPG-YPJ terör örgütleri arasında

ayrım yapmadan hepsini şiddetle kınıyoruz” dedi. Dünyanın birçok ülkesinde yaşanan savaş, açlık, yoksulluk ve
büyük dramlara dikkat çeken Yalçın,
Türkiye’nin merhamet diplomasisiyle
dünyaya örnek olduğunu vurguladı.
“Gelir dağılımında adaletin sağlandığı,
daha adil, daha insani, daha huzurlu ve
barış içerisinde bir dünya için sorumluluk almalıyız” diyen Yalçın, 58 ülkeden
programa katılan konfederasyon temsilcilerine, “Emeğin ve sendikal hareketin sorunlarını istişare edecek, ortak
çözümler üretecek bir mekanizmayı
İslam İşbirliği Teşkilatı altında oluşturmalıyız” çağrısında bulundu.
“İslam Dünyasında Sendikacılık” Uluslararası Sempozyum İstanbul’da başladı. Üç gün sürecek olan dev organizasyonun birinci gününde Memur-Sen

Genel Başkanı Ali Yalçın, SESRIC Genel
Direktörü Büyükelçi Musa Kulaklıkaya
ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Mehmet Müezzinoğlu katılarak birer
sunum gerçekleştirdi. Sempozyuma 58
ülkeden 116 konfederasyon yöneticisi
katıldı. İlk gün açılış konuşmalarının ardından üç farklı dilde üç ayrı salonda
oturumlar gerçekleştirildi.

YALÇIN’DAN TARİHİ ÇAĞRI
Konuşmasında Dünyanın birçok ülkesinde yaşanan savaş, açlık, yoksulluk ve büyük dramlara dikkat çeken
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın,
Türkiye’nin merhamet diplomasisiyle
dünyaya örnek olduğunu vurguladı.
“Gelir dağılımında adaletin sağlandığı,
daha adil, daha insani, daha huzurlu ve
barış içerisinde bir dünya için sorumlu-
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luk almalıyız” diyen Yalçın, 58 ülkeden
programa katılan konfederasyon temsilcilerine, “Emeğin ve sendikal hareketin sorunlarını istişare edecek, ortak
çözümler üretecek bir mekanizmayı
İslam İşbirliği Teşkilatı altında oluşturmalıyız” çağrısında bulundu.
“Dünyanın farklı coğrafyalarından 58
ülkeden 70 konfederasyondan 116 sendikacısı dostumuzla sendikal hareketin
sorunlarını tartışmak için bir araya geldik” diyen Yalçın, “Tüm sendikalarımıza
davetimizi kabul ederek emek mücadelesinde ortaklaşmak, ortak sorunlarımıza birlikte çözüm yolları aramak
ve aramızda işbirliği imkanlarını konuşmak için davetimize icabet ettiklerinden dolayı Memur-Sen ailesi adına
teşekkür ediyorum. Sizleri, ülkemizin
en fazla üyeye sahip Konfederasyonu
olarak 1 milyon üyemiz adına selamlıyorum” dedi.
Konuşmasına 15 Temmuz kanlı darbe
girişimine değinerek başlayan MemurSen Genel Başkanı Ali Yalçın, şunları
söyledi: “Sizleri üç ay önce bir darbe
kalkışmasını milletin mücadelesiyle
bastıran bir ülkenin ferdi olarak selamlıyorum. Fethullahçı Terör Örgütü 15
Temmuz’da tarihimizin en karanlık ve
en kanlı darbe teşebbüsünü gerçekleştirdiler. Maymuncuk olarak kullandıkları
eğitim faaliyetleri yoluyla milletimizi
maddi ve manevi olarak sömürdüler.
Elde ettikleri gücü yurt dışındaki işbirlikçileriyle milletimize silah olarak kullandılar. (Himmet yalanıyla) Milletten

gasp ettikleri paraları ülkemizin aleyhine kullanmaktan geri durmadıkları
gibi beyinlerini yıkadıkları üniformalı
teröristleri milletimize kurşun atan ve
bomba yağdıran birer makineye dönüştürdüler. Fetullahçı terör örgütü
tankları, silahları ve uçakları imanlarıyla durduran bir halk olduğunu düşünmemişlerdi. Bu olaylarda 241 şehidimiz
ve 2000’den fazla gazimiz var. Rabbim
şehitlerimize rahmet etsin. Rabbim bir
daha böyle bir olay yaşatmasın.”

TERÖR TÜM DÜNYAYI
HEDEF ALMAKTADIR
Türkiye’nin ayrıca PKK terör örgütünün saldırılarıyla da mücadele ettiğini
ifade eden Yalçın, “Terör örgütleri hem
dünyanın hem de ülkemizin önemli bir
sorunudur. Masum insanları katleden
DEAŞ, Boko Haram, El Kaide, FETÖ,
PKK, YPG-YPJ terör örgütleri arasında ayrım yapmadan hepsini şiddetle
kınıyoruz. Terör örgütlerinin adı ayrı

olsa da; hepsi aynı amaca hizmet etmektedir ve insanlığın ortak düşmanıdır. Ülkemizin bir bölgesinde PKK
terör örgütü; emekçilerin çalışma hakkını engellemekte, sağlık hizmeti veren
ambulanslara ve hastanelere bombalar
atmakta, okulları yakarak ve karne alan
öğrencilerin bulunduğu sırada okulları
bombalayarak, yalan ihbarlarla çağırdığı polisleri ve sağlık çalışanlarını katletmektedir. Sonra da ülkemizden bazı
sendikalar PKK’nın yaptığı katliamları
izleyerek bunları sanki devlet yapmış
gibi uluslararası sendikalara raporlar
göndermektedir. Terör örgütünü temize çıkarmak için uluslararası sendikalara yalan ve yanlış bilgiler aktaran sendikalar konusunda hepimizin duyarlı
olması gerekir” dedi.

UMRAN KIZIMIZIN
FOTOĞRAFI VİCDAN
SAHİBİ OLANLARA ÇOK
ŞEY SÖYLÜYOR
“Dünyamız son yıllarda büyük buhranlar geçiriyor” diyen Yalçın, sözlerini şu
şekilde sürdürdü: “İnsanlık yaşadığı sorunlar nedeniyle büyük imtihanlar yaşıyor. Dünyanın birçok ülkesinde savaş,
açlık, yoksulluk ve büyük dramlar yaşanıyor. Yaşanan savaşlarda yüz binlerce insan hayatını kaybederken savaşın
yıkıcı etkisi hayatın her alanına sirayet
ediyor. Dünya geçmişte yaşadığı acı
tecrübeleri sanki yeniden yaşamaya
mecbur bırakılıyor. Kavimler göçünü
hatırlatan mülteci göçleri yaşanıyor.
Yanı başımızdaki Suriye’den göç eden
yaklaşık 3 milyon kardeşimizi bizler ül-
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kemizde ağırlarken, kimi ülkeler sınırlarına iki kat tel örgü çekerek insanlığın
utanç levhalarını örüyorlar. Kimi ülkeler
milyonlarca mülteciyi misafir ederken,
Macaristan ise 1.294 mülteciyi kabul
etmek için referanduma giderek utanç
verici tavırlar gösteriyor. Halep’te atılan
bombaların enkazından çıkan Umran
kızımızın fotoğrafı vicdan sahibi olanlara çok şey söylüyor. Bir balina için
ayağa kalkan dünya, bedenleri sahile
vuran Aylan bebekleri ülkelerine almamak için olmadık işler yapıyorlar.”

ZULÜMLERİ VE ÖLÜMLERİ
NORMAL GÖREMEYİZ
Dayatılan küresel sisteme konuşmasında tepki gösteren Yalçın, “İnsanların
hayatlarını terör saldırılarında kaybetmesini, paranın değer kaybetmesinden
daha önemsiz görenlerin güç dengelerini belirlediği bir dünyaya mahkum
edilmek isteniyoruz. Kadınların, çocukların, yaşlıların, gençlerin vahşet ve
zulüm görmesini, öldürülmesini normal
karşılamamız bize dayatılıyor. Eğer insanlık değerlerimiz ölmediyse kalbimiz
taşlaşmadıysa biz zulümleri ve ölümleri normal göremeyiz, görmüyoruz.
New York borsasında şirket hisselerinin
değerinin düşmesi, Aylan bebeklerin,
Muhammed Atta’ların, Ali’lerin cansız
bedenlerinin yere düşmesinden daha
fazla gündem oluyor. Küresel şirketlerin yıllık kar-zarar açıklamaları, insan
haklarına, insan onuruna yönelik ihlal
raporlarından daha çok ilgi çekiyor.
ABD Merkez Bankasının faiz kararı,
mültecilerin büyük denizlerde çıktıkları yollarda ne olduklarından daha çok
merak ediliyor. Dünyanın birçok Müslüman ülkesinde öldürülen insanlar,
insani sorun olarak değil istatistiklere
giren rakamlar olarak kabul ediliyor”
diye konuştu.

DAYANIŞMAYI ARTIRAN
YENİ İŞBİRLİKLERİ
YAPMAMIZ ZARURİDİR
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın
sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Dünya
böyle ağır sorunlara bağlı krizler yaşar-

ken sendikal hareket de kriz yaşamaktadır. Günümüzde sendikal hareketin
hem nitelik hem de nicelik olarak gerilediği bir dönemi yaşıyoruz. Son otuz
yıldır tüm dünyada, sendikalı çalışan
sayısında önemli ölçüde azalmalar görülmektedir. Sendikalaşma oranlarının
görece yüksek olduğu Avrupa Birliği
(AB) üyesi ülkelerde bile sendika üye
sayısında azalma dikkat çekicidir. Neredeyse dünya sendikal hareketinin tek
ortak noktası üye kaybetmek, siyasette
ve ekonomideki ağırlığını kaybetmektir. Bu nedenle uzun süredir sendikal
hareket bir krizle karşı karşıyadır. Yapısal değişimler sendikal hareketin işverenler karşısındaki pazarlık gücünü
zayıﬂatmaktadır. Sendikal harekette
yaşanılan bu olumsuzluklara bir cevap
üretmek zorundayız. Bu noktada, sendikalar olarak uluslararası dayanışmayı
artıran yeni işbirlikleri yapmamız zaruridir. Bu işbirliklerini yaparken bizim
temel bir takım ilkelerimiz olduğunu
buradan ifade etmek isterim. Sendikal
dayanışmaya, ülkeler arasındaki güçlü
olanın zayıf olana baskısı yerine, karşılıklı dayanışma ve işbirliği çerçevesinde
eşit bir ilişki olarak bakıyoruz. MEMURSEN olarak sendikal ilişkilerde önde olmak yerine yan yana yürümek ve tecrübelerimizi paylaşmak ana ilkemizdir.
Bu çerçevede ortak eğitim ve paneller
yapmak, ortak sorunlarımızı tartışarak
ortak çözümler bulmak ana hedefimizdir.”

YEREL OLDUĞU KADAR,
KÜRESEL DÜŞÜNMEK
ZORUNDAYIZ
Geleneksel sendikacılık modelinin bugün yaşanılan sorunlara çözüm bulmadığı gibi sendikal krizin aşılmasında
da yetersiz kaldığını vurgulayan Yalçın,
“Sendikalar güç kaybettikçe sorunlarla
baş etme mücadelesi de azalmaktadır. Sendikal hareket yeni gelişmelerin
ürettiği sorunların çözümüne uygun
stratejiler geliştirmelidir. Sendikal hareket önemli tehditler ile karşı karşıyadır. Ancak, yaşanan dönüşüm, sendikalar açısından tehdit olduğu gibi iyi
yönetilirse fırsata da dönüştürülebilir.

Özellikle küresel ekonomik krizler tüm
dünyada sendikacılığın temel amaçlarından olan eşitlik ve adalet ilkelerinin
önemini artırmıştır. Sendikal hareketin
yaşadığı krizde, yapısal şartların değişmesi kadar, bu şartlara cevap üretmede sendikaların yetersiz kalmasının da
etkisi olduğu göz ardı edilmemelidir.
Emek hareketinin yaşadığı ortak sorunlar karşısında, sendikacılık hareketi
yerel olduğu kadar, küresel düşünmek
zorundadır. Bu zorunluluk sadece kendi yerel gündemlerini takip eden değil,
küresel değişimi öngörebilen ve bu ölçekte alternatif stratejiler geliştirebilen
sendikal anlayışı elzem hale getirmektedir. Yaşanılan sendikal krizde sendikalara düşen görevlerde vardır. Sadece
ücret sendikacılığı yapmak, uzlaşmaya
kapalı olmak ve tüm dünyada yaşanan
değişimleri ıskalamak sendikacılığı geriletir. Bu nedenle Memur-Sen olarak
sendikal anlayışımız üyelerine hizmet
üreten, sosyal diyaloğu esas alan, söz
karar ve yetkinin üyesinde olduğu bilinciyle hareket eden, yeniliklere açık
olan, uluslararası çalışma standartlarının uygulanmasını esas alan bir sendikacılıktır” şeklinde konuştu.

DAHA ADİL BİR DÜNYA
İÇİN SORUMLULUK
ALMALIYIZ
“Sendikamızın temel mücadelesi herkes için adil dünya düzeninin kurulmasıdır” diyen Yalçın, “Bunu sadece kendi
ülkemiz için değil tüm dünya için talep
ediyor ve bunun mücadelesini veriyoruz. Dünyanın küreselleştiği ve iletişim
imkanlarının arttığı bir ortamda insanca
yaşam hakkını sadece kendimiz için talep etmek “bireysel konfor” talebi olacaktır. Kim olduğu, neye inandığı, nasıl
olduğu, nerede yaşadığı önemli değil;
herkesin insan olarak değerli olduğu ve
çalışma hayatında insanca bir yaşama
kavuştuğu bir dünya hepimizin ortak
hedefi olmalı. Gelir dağılımında adaletin sağlandığı, daha adil, daha insani, daha huzurlu ve barış içerisinde bir
dünya için sorumluluk almalıyız. Konfederasyonlar olarak yarınından kaygı
duyan değil geleceğe güvenle bakan
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insanların olduğu bir dünya için güçlerimizi birleştirmeliyiz. Emek örgütleri
olarak, yasaklanan, sınırlanan, sömürülen değil sendikal hak ve özgürlüklerini
kullanan, emeğin hakkını aldığımız bir
çalışma hayatı düzlemi için hep birlikte
sesimizi yükseltmeli, sözümüzü birlikte
söylemeliyiz” dedi.
Yalçın sözlerini şu şekilde sürdürdü:
“Düzgün iş, insan onuruna yakışır ücret
noktasında hak arayışını sadece ülkelerimizle sınırlı bir alana hapsedemeyiz.
Emeğin örgütlü gücünü ulusal zeminlerde sınırlı tutarsak, küresel sermayenin karşısında direnemeyiz.
İnsan hak ve özgürlüklerine, demokrasiye, adil gelir dağılımına, insanca yaşamak için gereken şartlara dair çabalarımızı sadece kendi ülkelerimizin sınırları
içerisine hapsedemeyiz.

ORTAK ÇÖZÜMLER
ÜRETECEK BİR
MEKANİZMAYI
İSLAM İŞBİRLİĞİ
TEŞKİLATI ALTINDA
OLUŞTURMALIYIZ
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Kalıcı çözümler için yeni bir mekanizmaya ihtiyaç duyulduğuna dikkat
çeken Yalçın, “Kur’an-ı Kerim’de Şura
Suresi’nin 38. Ayetinde, “Onlar işlerini aralarında istişare ile yaparlar” buyurulmaktadır. Bu çerçevede bugün
buraya istişare yapmak, tanışmak ve
bundan sonra da ilişkilerimizi geliştirmek üzere toplandık. Ayrıca emeğin ve
sendikal hareketin sorunlarını istişare
edecek, ortak çözümler üretecek bir
mekanizmayı İslam İşbirliği Teşkilatı
altında oluşturmalıyız. Bu önemli ve
acil bir ihtiyaçtır. Uluslararası sendikal
yapıların sorunlarımıza yeterli duyarlılıkta yaklaşmadığını görüyoruz. Birçok
olayda İslam ülkelerine uygulanan çifte
standarda şahit oluyoruz” diye konuştu.
Konuşmasında “Uluslararası sendikal
hareketin Birleşmiş Milletleri olan sendikal yapılarda ne kadar temsil ediliyoruz?” diye soran Ali Yalçın, “Tıpkı
Birleşmiş Milletlerde olduğu gibi sorunlarımıza ne kadar duyarlı davranılıyor? Uluslararası sendikal kuruluşlar
acaba İslamofobi, ayrımcılık, sevgili
Peygamberimize yönelik hakaret içeren karikatürler için herhangi bir çalışma ya da kınama mesajı yayınladı mı?

Bunları sorgulamamız gerekir. Bizler
İslam İşbirliği Teşkilatı’nda yer alan 56
üye ülkeyiz. Burada emeğin sorunların istişare edildiği bir mekanizmamız,
bir platformumuz var mı? Bunu neden
yapmıyoruz? Ben somut bir önerimi
sizlerle paylaşmak istiyorum. Uygun
gördüğünüz takdirde İslam İşbirliği
Teşkilatına, İslam ülkeleri sendikalarının oluşturduğu bir emek mekanizması
kurmalarını önerelim. Burada dayanışmamızı, kardeşliğimizi ve birliğimizi
pekiştirelim. Mevlana’nın dediği gibi
“dün dünde kaldı cancağızım bugün
yeni şeyler söylemek zamanıdır”. Bugün yeni işler yapmak ve yeni mücadele mekanizmaları kurmak zamanıdır. Eğer gücümüzün farkında olursak,
eğer kendimize güvenirsek, eğer istersek, eğer Hazreti Peygamber’in (AS)
bize emrettiği istikamette bir elin parmakları gibi birbirimize kenetlenirsek,
eğer Kur’an’ın emrettiği gibi “İnnemel
müminune İhvetun” müminler ancak
kardeştir ayetinin gereğini yerine getirirsek, tüm sorunlarımızı çözebiliriz.
Bizim birbirimizle konuşmak için aracılara ihtiyacımız yok. Bizim birbirimizle konuşmak için tercümanlara ihtiyacımız yok. Biz gönül diliyle zaten
konuşuyoruz. Biz aynı kıbleye dönen

insanlar olarak gönül diliyle, kalp diliyle konuşabilir, emeğin küresel sorunları
başta olmak üzere insanlığın her sorununa karşı etkili mücadele mekanizması oluşturabiliriz” dedi.

KARDEŞLİK İKLİMİNİ
YENİDEN DİRİLTMEK
ZORUNDAYIZ
Dünya’da yaşanan zulüm ve adaletsizliklere değinen Yalçın, “Birçok İslam
ülkesinde masum kadınlar ve çocuklar
ölürken, milyonlarca insan hicrete zorlanırken, açık sularda mülteciler ölümü
terkedilirken, kardeş kardeşe katliamlar yaşanırken, masumların ve mazlumların ırklarına, renklerine, coğraﬂarına
ve mezheplerine bakıp susmak vicdan
taşıyan insanlara yakışır mı? Dillerimiz,
coğrafyalarımız, etnik kökenlerimiz,
mezheplerimiz birbirinden farklı olabilir. Ancak bizler, Kur’an-ı Kerim’in ilahi
mesajı altında Hz. Peygamberin (AS)
barış sancağı altında birbirine kardeş
olan bir ümmetin mensuplarıyız. Aramızdaki anlaşmazlıklardan, sorunlardan, yapay ve suni ayrılıklardan sıyrılıp kardeşlik iklimini yeniden diriltmek
zorundayız. Unutmayalım ki, din gününün sahibi “Mâlik-i Yevmiddîn” olan
Allah bizi hesaba çekecektir. Hesabımız
sadece yaptıklarımız için olmayacak,
yapabilecekken yapmadıklarımızdan
da hesaba çekileceğiz. Dünyada müslümanlara yapılan zulümlere sessiz
kalırsak Sünni ya da Şii olmamız, siyah
ya da beyaz olmamız, Türk ya da Arap,
Afrika’dan ya da Asya’dan olmamız
hesaba çekileceğimiz gerçeğini değiştirmeyecektir. Öyle bir dönemden
geçiyoruz ki birlik olmak kardeş olmak
ve dertlerimizle dertlenmek zorundayız. Peygamber Efendimiz (SAV);
“Mü’minler birbirlerini sevmekte, birbirlerine acımakta ve birbirlerini korumakta bir vücuda benzerler. Vücudun
bir uzvu hasta olduğu zaman, diğer
uzuvlar da bu sebeple uykusuzluğa ve
ateşli hastalığa tutulurlar” buyurmaktadır. Birbirimizi sevmeliyiz, kardeşlerimizin sorunlarını kendi sorunlarımız
olarak görmeliyiz. Biz Memur-Sen olarak Müslümanları aynı vücudun farklı

uzuvları, bir binanın tuğlaları olarak
görüyoruz. Kardeşlerimizin de bize
böyle bakmalarını bekliyoruz” şeklinde
konuştu.

KULAKLIKAYA:
SORUMLULUK ALMAYA
DEVAM EDECEĞİZ

Sözleri alkışlarla sık sık kesilen MemurSen Genel Başkanı Ali Yalçın, konuşmasının sonunda şunları söyledi: “Biz
İslam dünyasının emek örgütleri olarak
susarsak, daha fazla sömürülecek ve
emeğimizin karşılığını almamaya devam edeceğiz. Neden kişi başına düşen Milli gelirin en düşük olduğu ülkeler Müslüman ülkeler? Neden dünyanın
en kötü çalışma şartları Müslüman ülkelerde uygulanıyor? Neden dünyanın
en düşük ücretleri sıralamasının çoğu
Müslüman ülkeler? Neden ILO çalışma
standartlarının en fazla ihlal edildiği ülkeler sıralamasında birçok İslam ülkesi
var? Tüm bunları bizim değiştiremeyeceğiz şeyler değil. İslam ülkelerinde
birçok yeraltı ve yerüstü zenginlik olmasına rağmen emekçilerin yaşadığı
sorunları hakketmiyoruz. Birçok Müslüman ülkesinin emekçilerine biçilen
“zengin hazinelerin fakir bekçileri” rolünü reddetmeliyiz. Biz sadece kendimiz için değil herkes için adil bir dünya
ve insan onuruna yaraşır bir hayat sürecek bir çalışma hayatı talep ediyoruz.
Bu duygu ve düşüncelerle Dünyanın
tüm renklerini ülkemize taşıyan yurt
dışından gelen tüm sendikacı dostlarıma teşekkür ediyorum. Katılımlarıyla
bizleri şereﬂendiren tüm katılımcılara
yürekten teşekkür ediyorum. Yaşasın
Birliğimiz. Yaşasın Mücadelemiz. Yaşasın Dayanışmamız.”

SESRIC Genel Direktörü Büyükelçi
Musa Kulaklıkaya ise sempozyumun
isabetli bir dönemde yapıldığına dikkat
çekerek sözlerini şu şekilde sürdürdü:
“Böyle bir zamanda sendikaların ve
çalışan konfederasyonlarının önemi
eskisinden de daha farklı bir konuma
geldi. Sendikaların sayısal ve niteliksel
anlamda yetersiz olduğu ülkelerde görülen toplu sözleşme, grev vb. çalışanların sahip olduğu temel hakların eksikliği küresel krizin toplumsal boyutları
anlamında sendikaların ne denli önemli
olduğunu ortaya koydu.”

ÜÇ AYRI DİLDE ÜÇ
OTURUM VE ÇALIŞTAY
GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Açılış konuşmalarının ardından ilk gün
üç farklı dilde üç ayrı salonda oturumlar gerçekleştirildi. Misafir Konfederasyonların Sunumlarının ardından, “İslam
Dünyasının Sendikaları Arasında İşbirliğini Arttırma Yolları: Beklentiler ve Zorluklar” başlıklı çalıştay gerçekleştirildi.
Memur-Sen ve SESRIC arasında kurumsal işbirliği protokolü imzalandı.
Protokole imzayı Memur-Sen Genel
Başkanı Ali Yalçın ve SESRIC Genel
Direktörü Büyükelçi Musa Kulaklıkaya
imza attı.
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Başbakan Yıldırım:

İİT’de Sendika Komitesi’nin
Oluşturulması için Sorumluluk Alacağız

B

aşbakan Binali Yıldırım, “MemurSen ve SESRIC’in geliştirdiği
teklifi önemsiyoruz. İslam İşbirliği Teşkilatı bünyesinde bir Sendika
Komitesi oluşturulması için sorumluluk alacağız. Bunun için İslam İşbirliği Teşkilatı’nın dönem başkanı olarak
gereken çalışmaların yapılması sözünü
veriyorum” dedi.
Başbakan Binali Yıldırım, Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen)
ve İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik,
Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi
(SESRIC) tarafından İstanbul’da düzenlenen “İslam Dünyasında Sendika-
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cılık” Uluslararası Sempozyumu katılımcılarını Dolmabahçe Başbakanlık
Çalışma Ofisi’nde kabul etti. Toplantıya
Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli,
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın,
Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan,
SESRIC Genel Direktörü Büyükelçi
Musa Kulaklıkaya, Memur-Sen Yönetim
Kurulu Üyeleri, Bayındır Memur-Sen
Genel Başkanı Soner Can Tufanoğlu,
Genel Başkan Vekili Ayhan Aldagül,
Genel Başkan Yardımcıları Ömer Türk,
Mustafa Büyük ve 58 ülkeden 120’yi aşkın sendikacı katıldı.

MİLLETİMİZİN ÜZERİNE
KURŞUN YAĞDIRDILAR
Farklı ülkelerden gelen sendika yöneticilerine hitap eden Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye’ye yönelik kara
propaganda yapıldığını ifade ederek,
“Ben şunu merak ediyorum. Siz memleketlerinizde, dışarıdayken Türkiye
nasıl gözüküyor. Türkiye’ye gelince
nasıl gördünüz? Bu çok önemli.. Biliyoruz ki uzun zamandan beri Türkiye’yi
olduğundan farklı gösterme gayreti
özellikle bazı uluslararası basın yayın

kuruluşları tarafından sürekli bir algı
operasyonu yapılıyor. Bu algının amacı
Türkiye’de istikrar yok, savaş var, hukuk
yok. Türkiye’de her gün insanlar ölüyor.
Hak etmediğimiz Türkiye’nin gerçekte
böyle bir şeye muhatap olmaması gerekirken ne yazık ki böyle kara bir propaganda ile karşı karşıyayız. Kara propagandanın kaynağı belli. Kaynağı 15
Temmuz alçak darbe girişimini yapan
FETÖ terör örgütüdür. Bu küresel bir
örgüt, kapalı bir örgüttür. Bunlar uzun
yıllar maalesef İslami değerleri istismar
ederek insanların temiz, has duygularını alçak emelleri için acımasızca kullandılar” şeklinde konuştu.

MİLLETİMİZ DESTAN YAZDI
Yıldırım, 15 Temmuz’da halkın destan
yazdığını belirterek, “Milletin iradesine
el koymak için milletin vergisiyle aldığı
tankları, topları, uçakları çalarak milletin üzerlerine kurşun, bomba yağdırdılar. İnsanları şehit ettiler yaraladılar,
gazi oldular ama çok iyi hesap yaptılar,
kendilerine göre iyi kurgu yaptılar. Onlara göre bu darbe yüzde 100 başarılı
olacaktı. Bütün hesaplar ona göre ya-

da layıkıyla başardığımızı düşünüyorum. Ülkemizin en büyük emek hareketi olarak, sendikacı arkadaşlarımızı
Türkiye’de ağırlamanın onurunu ve
şerefini tattık. Çalışmaların sonucunda
İslam İşbirliği Teşkilatı bünyesinde bir
‘Sendika Komitesi’ kurmanın gerekliliği
bir kez daha dile getirilerek, gereken
çalışmanın yapılması konusunda ortak
bir teklif geliştirdik” dedi.

YALÇIN’DAN BAŞBAKANA
TEŞEKKÜR
pıldı. Tankın karşısına kim çıkacak diye
düşündüler. Bir şeyi unuttular. Unuttukları şey herkesin hesabı olur ama
hesabın üzerinde bir hesap daha vardır,
o da Allah’ın hesabıdır. Onlar Hak’kın,
halkın gücünü hesap edemediler. Halkın gücü, tankın gücünü yendi” şeklinde konuştu.
Yıldırım, Memur-Sen ve SESRIC’in geliştirdiği teklifi önemsediklerini belirterek, “İslam İşbirliği Teşkilatı bünyesinde
bir Sendika Komitesi oluşturulması için
sorumluluk alacağız. Bunun için İslam
İşbirliği Teşkilatının dönem başkanı
olarak gereken çalışmaların yapılması
sözünü veriyorum. Siz çalışma hayatının önemli aktörlerisiniz, çalışma hayatının düzenlenmesi, etkinleştirilmesi ve

adaletle yürümesi için sizlerin çabası
mühimdir.
İslam dünyasındaki sendikalar olarak
sizlerin beraber hareket etmesi büyük
bir işbirliği olacaktır. Sizleri kabul etmekten bahtiyarlık duyuyorum” şeklinde konuştu.

SENDİKA KOMİTESİ
OLUŞTULMALIDIR
Memur-Sen ve SESRIC olarak İslam
Dünyası’nda sendikacılık sempozyumunu başarıyla tamamladıklarını ifade
eden Memur-Sen Genel Başkanı Ali
Yalçın, “Bu toplantıdaki amaç, İslam
ülkelerindeki sendikalar olarak birbirimizi tanımak, istifade etmek ve ikili işbirliği anlaşmalarını geliştirmekti. Bunu

“19 Ekim’de İslam İşbirliği Teşkilatının
Dış İşleri toplantısının Taşkent’te olacağını biliyoruz” diyen Yalçın, şu şekilde
konuştu: “Dolayısıyla bu ülkelerin tamamından gelen emek örgütlerinin liderlerinin bu teklifimizdeki ana noktayı
dış işleri toplantısında dile getirmelerini rica ediyoruz. Emek örgütleri olarak
şimdiden teşekkürlerimizi Başbakanımıza sunuyorum.”
Yalçın konuşmasının sonunda, MemurSen’e “Kudüs ve Filistin İçin Hep Birlikte” programında paydaş olan Hakİş ve Kudüs ve Filistin’i Destekleyen
Sendikalar Birliği ile “İslam Dünyasında
Sendikacılık” programında paydaş olan
SESRIC’e teşekkür etti.
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M

emur-Sen ve SESRIC ortaklı-

ra imza atılarak ilişkilerin en üst düzeye

İslam’ın adalet, eşitlik, hoşgörü ve ba-

ğıyla İstanbul’da gerçekleşti-

çıkarılması mutabakatına varıldı.

rış içinde bir arada yaşama ilkelerinden

4 Dilde “İstanbul Deklarasyonu”

cesaret alıyoruz;

kapanışında, 58 ülkeden 80 Konfede-

Biz, 13-14 Ekim 2016 tarihlerinde Türkiye

Bu Sempozyuma katılan farklı sendika-

rasyon temsilcisi 4 dilde ortak “İstan-

Cumhuriyeti’nin İstanbul şehrinde ger-

ların temsilcileri tarafından yapılan de-

bul Deklarasyonu” yayımlandı.

çekleştirilen “İslam Dünyasında Sendi-

taylı sunumlar ve açıklamalar ile bilgi

kacılık Uluslararası Sempozyumu’na”

sahibi olduk;

katılan sendikaların ilgili makamlarının

Güçlü, şeffaf ve sorumlu sendikalar

başkanları ve temsilcileri olarak;

oluşturmaya, çalışma, istihdam ve sos-

Eğitim Merkezi (SESRIC) tarafından

İslam Dünyasında Sendikacılık konulu

yal güvenlik alanında çalışan Uluslara-

İstanbul’da düzenlenen “İslam Dünya-

sempozyumu organize eden ve ev sa-

rası Çalışma Örgütü (ILO), Arap Çalışma

sında Sendikacılık” Uluslararası Sem-

hipliği yapan Memur Sendikaları Kon-

Örgütü, Afrika Birliği Sosyal Kalkınma,

pozyumu tamamlandı. Sempozyum

federasyonu (Memur-Sen) ve İslam

Çalışma ve İstihdam Komitesi (STC-

kapanış töreninde Türkçe, Arapça, İngi-

işbirliği teşkilatı İslam Ülkeleri İstatis-

SDLE) gibi ilgili uluslararası örgütlerle

lizce ve Fransızca olmak üzere 4 dilde

tik, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve

işbirliğimizi geliştirmeye ve düzgün iş,

“İstanbul Deklarasyonu” yayımlandı,

Eğitim Merkezi’ne (SESRIC) içten şük-

verimli istihdam ve güvenli işyerleri için

deklarasyona 58 ülkeden 80 konfede-

ranlarımızı ve derin teşekkürlerimizi

araştırma ve geliştirmeyi teşvik etmek

rasyon temsilcisi imza attı. Bildiride in-

sunuyoruz;

ve güçlendirmek için bunların çabaları-

sanlığın yaşadığı en büyük buhranların

14-15 Nisan 2016 tarihlerinde Türki-

nı desteklemeye yönelik taahhüdümü-

başında gelen yoksulluk, açlık, işsizlik,

ye Cumhuriyeti’nin İstanbul şehrin-

zü sağlamlaştırıyoruz;

küresel savaşlarla mücadele; düzgün

de gerçekleştirilen 13. İslam Zirvesi

iş, verimli istihdam ve güvenli işyerleri

28-30 Ekim 2015 tarihlerinde Endonez-

Konferansı’nda benimsenen İİT 2025

oluşturulması için araştırma ve geliş-

ya Cumhuriyeti’nin Cakarta şehrinde

Eylem Programı’ndan ilham alıyoruz;

gerçekleştirilen Üçüncü Çalışma Ba-

Toplumların sürdürülebilirliğini sağla-

kanları İslam Konferansı’nda sunulan

mak ve yoksullukla savaşmak amacıyla

Cakarta Bildirisi’nin İİT üye ülkelerini İİT

rilen “İslam Dünyasında Sen-

dikacılık” Uluslararası Sempozyumu

Memur Sendikaları Konfederasyonu
(Memur-Sen) ve İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik, Sosyal Araştırma ve

tirmenin teşvik edilmesi kararlaştırıldı.
Ayrıca sendikal bazda ortak çalışmala-
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Üye Ülkeleri dahilindeki çalışanları ilgili

2. İlgili uluslararası yasa ve yönetme-

8. Sendikaları adına sendikalar arasın-

yasa ve yönetmelikler ile sosyal güven-

liklerle çalışanların sosyal güvenliği de

da işbirliği ve ortaklık koordine edip

likleri de dahil olmak üzere daha fazla

dahil her türlü güvenliğini geliştirmek,

sağlayacak odak kişiler görevlendirme-

korumayı teşvik ettiğini hatırlıyoruz;

3. Ülkelerimizde ve çeşitli politika alan-

Teknolojinin hızla gelişmesi ve küresel

larında sendikaların kurumsal kapasite-

9. Sendikaları Sürdürülebilir Gelişim

ekonomik krizin de tetiklediği küresel

lerini güçlendirmek,

Hedeﬂerine ulaşmaya yönelik ilerle-

piyasa durumu nedeniyle sendikaların

4. Kapasite oluşturmayı, istihdam piya-

üyelerini seferberliğe geçirmek, işsizli-

sasında becerileri tanımayı ve şeffaﬂığı

ği azaltmak ve düzgün işler yaratmak

ve çalışma kapasitesi bilgilerini artıra-

konusunda karşılaştığı mevcut güçlük-

rak İİT Üye Ülkeleri arasında işsizliği

10. Sendikaları uyum içinde çalışmaya,

leri biliyoruz;

azaltmak için işbirliğini teşvik etmek,

istihdam ve sosyal güvenlik alanlarında

İnsan kaynaklarımızın kapasitelerinin

5. Her seviyede bölgesel ve küresel ağ

artırılması konusunda kapasite oluştur-

kurmak, danışmanlık sağlamak ve bilgi,

ma ve teknik işbirliğinin esas olduğunu

deneyim ve iyi uygulama alışverişi yap-

ve daha iyi politikalar oluşturma ve de-

mak da dahil olmak üzere iyi stratejiler

ya davet etmek,

netleme sağlamak için kurumlarımızı

tasarlamak ve uygulamak,

11. Hükümetlerin sendikaların kolektif

6. ILO ve SESRIC gibi sendika ve ilgili

pazarlık ve sosyal diyalogunu teşvik

Paylaştığımız her türlü yoksulluğu or-

uluslararası kurumları kamusal istih-

etmek için dengeli bir yönetmelik çer-

tadan kaldırmak için becerili işgücü

dam hizmetleri ve güvenli çalışma or-

çevesi sağlamasını talep etmek,

teşvik etme, işsizliği ortadan kaldırma

tamı alanında bilgi ve deneyim alışve-

12. Hükümetlere sağlık, eğitim, sosyal

veya azaltma, güvenlik standartlarını

rişi için uygulama sürecini etkin olarak

sigorta ve diğer sosyal hizmetler konu-

geliştirme, daha yüksek ödeme ve sos-

desteklemesi ve bunlara katılması için

sunda kamusal harcamalarını artırmayı

yal yardım sağlama ve daha iyi çalışma

teşvik etmek,

tavsiye etmek,

7. Sendikal örgütlerin ve pazarlık stra-

13. “İİT Sendika Komitesi” kurmaya yö-

tejilerinin yanı sıra bunları her seviye-

nelik taahhüdümüzü beyan etmek ve

1. “Güney-Güney Sendikalar Birliği’nde”

deki kurumsal kapasitelerini destekle-

bu Komitenin yardımcı kuruluş olarak

daha iyi koordinasyon ve tamamlayıcı-

meyi amaçlayan birleşik bir program

tanınmasını ilgili İİT forumunda teklif

lık sağlamak,

geliştirmek,

etmek.

geliştirdiğini kabul ediyoruz;

koşulları sunma vizyonu doğrultusunda aşağıdakileri tavsiye ediyoruz:

sini sendikalardan talep etmek,

meyi hızlandırmak için hem kamu hem
özel sektörde ilgili tüm paydaşlarla ortaklığa davet etmek,

işbirliği sağlamak için çabalarını yoğunlaştırmaya ve kapasitelerini artırmaya ve aralarında bir bilgi ağı kurma-
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Sudan İşçi Sendikaları Konfederasyonu (SWTUF)
Heyetinden Bayındır Memur-Sen’e Ziyaret

S

udan İşçi Sendikaları Konfederasyonu (SWTUF) Genel Başkan
Yardımcısı Yahia Hassan Mohammed Ali ve heyeti, Bayındır Memur-Sen
Genel Başkanı Soner Can Tufanoğlu’nu
makamında ziyaret etti.
Temaslarda bulunmak üzere Türkiye’ye
gelen Sudan İşçi Sendikaları Konfederasyonu Başkan Yardımcısı Yahia Hassan Mohammed Ali, Sudan Serbest İşçileri Sendikası Genel Başkanı Hassan
Mohammed El Tayeb Mohammed, Hartum İşçiler Federasyonu Genel Başkanı
Khabab Mohammed Saeed Elfadhil ve
(SWTUF) Özel Sektör İşçileri Sendika-

sı Genel Başkanı Hassan Abdellarim
Eisa Younis Bayındır Memur-Sen Genel
Başkanı Soner Can Tufanoğlu’nu makamında ziyaret etti.
Ziyarette konuşan Sudan İşçi Sendikaları Konfederasyonu (SWTUF) Genel Başkan Yardımcısı Yahia Hassan
Mohammed Ali, Türkiye’deki sivil toplum ve sendikacılığı önemsediklerini,
bu kapsamda Memur-Sen ve Bayındır
Memur-Sen’in tecrübelerinden faydalanmak istediklerini söyledi. Burada olmaktan mutluluk duyduğunu belirten
Ali, “Uluslar arası dayanışma için buradayız. Önümüzde bir fırsatımız var bu

fırsatı iyi değerlendirmeli ve işbirliğimizi kuvvetlendirmeliyiz” diye konuştu.
Bayındır Memur-Sen Genel Başkanı Soner Can Tufanoğlu, ziyaretten duyduğu
memnuniyeti dile getirerek, Sudan Heyetine teşekkür etti. Bayındır MemurSen’in faaliyetleri ile ilgili bilgi veren
Tufanoğlu, “Memur-Sen olarak, uluslararası alanda diğer ülke sendikalarıyla da işbirliği yapıyoruz. Sizinle de her
alanda işbirliği yapmaya hazırız” dedi.
Ziyarette, Bayındır Memur-Sen Genel
Başkan Vekili Ayhan Aldagül, Genel
Başkan Yardımcıları Ömer Türk, Mustafa Büyük ve Gökhan Şimşek hazır bulundu.
Daha sonra Bayındır Memur-Sen Genel
Başkanı Soner Can Tufanoğlu ve Genel
Merkez Yönetim Kurulu üyeleri ve Sudan İşçi Sendikaları Konfederasyonu
heyeti ile Bayındır Memur-Sen Mesyet
İktisadi İşletmesi’nde bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda Genel Başkan
Tufanoğlu, Bayındır Memur-Sen ile Sudan İşçi Sendikaları Konfederasyonu
(SWTUF) arasında ikili işbirliği anlaşmalarının geliştirilmesi de konuşularak, sendikalar bazında anlaşmaların
gerçekleştirebileceklerini söyledi. Tufa-
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noğlu, Bayındır Memur-Sen Mesyet İktisadi İşletmesi’nin bugüne kadar yapmış
olduğu projeler ve mesleki alanlarda
yapılan mesleki yeterlilik sınavları ile
ilgili olarak Sudan İşçi Sendikaları Konfederasyonu (SWTUF) heyetine bilgiler
verdi.
Gerçekleşen toplantıda,
Bayındır
Memur-Sen Mesyet İktisadi İşletmesi
Müdürü Gökhan Şimşek, Kalite Yönetim
Temsilcisi Gizem Timurlek, Belgelendirme Birim Yöneticisi Şakir Karabulut ve
Memur-Sen Dış İlişkiler Biriminden Hüseyin Behcet de hazır bulundu.
Bayındır Memur-Sen Genel Başkanı
Soner Can Tufanoğlu ve Genel Başkan
Yardımcısı Gökhan Şimşek, Sudan’dan
genel Sudan İşçi Sendikaları Konfederasyonu (SWTUF) heyetinin Türkiye’deki temasları kapsamında Memur-Sen
Genel Başkanı Ali Yalçın’ı makamında
ziyaret ederek bir süre görüştü.
Heyeti kabul eden Memur-Sen Genel
Başkanı Ali Yalçın, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Sudan
heyetine teşekkür etti. Toplumun birlik, beraberlik ve yardımlaşmasında
STK’lara görev düştüğünü belirten Yalçın, demokratikleşme ve ekonominin
gelişmesinde de sendikaların etkisine
dikkat çekti. Memur-Sen’in emek, iyilik
ve erdemliler hareketi olduğunu ifade
eden Yalçın, hedeﬂerinin gelir adaletinin yaygınlaşmasını sağlamak ve demokrasinin güçlenmesine katkı vermek
olduğunu vurguladı.

Bayındır Memur-Sen Sayı: 03
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Memur-Sen, 59 Konfederasyon İle İkili İşbirliği
Protokolü İmzaladı

U

luslararası alanda etkinliğini artırmak amacıyla dünyaya açılan
Memur-Sen, 59 ülkeden konfederasyon temsilcileriyle ikili işbirliği
protokolü imzaladı. Protokole MemurSen Genel Başkanı Ali Yalçın ile misafir
konfederasyonların temsilcileri imza
attı.
Memur-Sen ve SESRIC öncülüğünde
İstanbul’da gerçekleştirilen “İslam Dünyasında Sendikacılık” Uluslararası Sempozyumu kapanış töreninde MemurSen, 59 konfederasyon ile ikili işbirliği
protokolü imzaladı. Protokole MemurSen Genel Başkanı Ali Yalçın ve misafir
konfederasyonların temsilcileri imza
attı. Protokoller kapsamında; konfederasyonlar arasında “çalışma hayatına”
ilişkin karşılıklı bilgi ve deneyim paylaşımı yapılması hedeﬂeniyor.
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İKİLİ İLİŞKİLERİ
GÜÇLENDİRECEK

DOSTLUĞUMUZ PEKİŞECEK

İkili işbirliği anlaşmalarına göre çalışma
hayatı ve sendikal faaliyetler hakkında
karşılıklı olarak bilgi ve deneyimlerinden yararlanmak üzere karşılıklı heyet
gönderilecek. Konfederasyonlar, devletler ve halklar arasında güçlü ilişkiler
kurulmasına katkı yapılması amacıyla
faaliyetlerde bulunacak. Ayrıca konfederasyonlar arasında gazete, dergi,
broşür ve kitap gibi farklı materyal
paylaşımı gerçekleştirilecek. Anlaşma
kapsamında çalışma hayatı uzmanları
yetiştirilmesi amacıyla eğitim programları için danışmanlık hizmeti sunulması da hayata geçirilecek.

Memur-Sen Genel Başkan Başkanı Ali

İkili işbirliği anlaşmalarına imza atan
Yalçın, yapılan anlaşmaların konfederasyonlar açısından önemli olmasının
yanı sıra Türkiye’nin diğer ülkelerle ilişkilerinin gelişmesinde büyük bir önem
arz ettiğini söyledi. Yalçın, “Sendikal birikimlerin paylaşılması diğer ülkeler ile
olan dostluğunun ileriye taşınmasına
vesile olacak. Bu sayede karşılıklı deneyimlerden yararlanma imkanını bulmuş
olacağız” dedi.
İmza töreninin ardından konfederasyon temsilcilerine çeşitli hediyeler takdim edildi.

Türkiye Anayasa Platformu’ndan

1. Meclis Önünde Manifesto

Y

ürütme Kurulu 17 Sivil Toplum Kuruluşu’ndan oluşan ve
350’den fazla STK’nın desteklediği Türkiye Anayasa Platformu
Temsilcileri 1. Meclis Önünde bir araya
gelerek Fetullahçı Terör Örgütü’nün,
terörist unsurları öncülüğünde 15 Temmuz 2016 akşamı gerçekleştirdiği cunta ve darbe girişimini lanetledi.
Yürütme Kurulunda, ANADOLU PLATFORMU, BİRLİK VAKFI, CİHANNÜMA
DAYANIŞMA VE İŞBİRLİĞİ PLATFORMU DERNEĞİ, ENSAR VAKFI, HAK-İŞ
KONFEDERASYONU, HUKUKÇULAR
DERNEĞİ, HUKUKİ ARAŞTIRMALAR
DERNEĞİ, İLİM YAYMA CEMİYETİ, İNSAN VE MEDENİYET HAREKETİ DERNEĞİ, MEMUR- SEN KONFEDERASYONU, MÜSİAD , ÖNDER, İMAM HATİP
LİSELERİ MEZUNLARI VE MENSUPLARI DERNEĞİ, TÜMSİAD, TÜRKİYE GÖNÜLLÜ TEŞEKÜLLERİ VAKFI, ASKON,
İHH, TÜRGEV’in bulunduğu ve 360
STK’dan oluşan Türkiye Anayasa Platformu 1. Meclis önünde Fetullahçı Terör
Örgütü’nün, terörist unsurları öncülüğünde gerçekleştirdiği darbe girişimini
kınadı.

Türkiye Anayasa Platformu olarak buradayız. Niçin burayı tercih ettik. Bu
bina ve bu atmosfer bütün tarihi birikimimizi, milli iradeye verdiğimiz değeri, egemenliğin kayıtsız şartsız millete
olduğu haykırışını ilk kez yansıtıldığı 1.
Meclis’in binası. Sen, ben demeden,
Anadolu’daki bütün kimliklerin kendisini ifade ettiği en katılımcı, en kapsayıcı ve demokrat meclisimiz. Hacı
Bayram Veli’nin manevi şahsiyetinin
milletin değerlerini simgelediği, savaş

ortamında ve cuma namazı sonrasında açılmasıyla milletin kararlılığını ve
inancına bağlılığını yansıtan meclis.
Tam da bu yüzden buradayız. Savaş
ortamında açılan fakat düşman tarafından bombalanmayan 1. meclis burada
içimizdeki hainlerin bombaladığı meclis, kurşunladığı millet gündemimizde.
İlk günkü ruhla buradayız” dedi.

Türkiye Anayasa Platformu adına açıklamayı Memur-Sen Genel Başkanı Ali
Yalçın yaptı. Yalçın, “Yürütme Kurulu
17 Sivil Toplum Kuruluşu’ndan oluşan
ve 350’den fazla STK’nın desteklediği
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Kamuda Güven, Personel Sisteminde Güvence
ve Kamu Hizmetlerinde Kalite Esas Olmalı

D

evlet Personel Başkanlığı’nın
Bursa’da gerçekleştirdiği “Kamu
Personel Sisteminin Değerlendirilmesi” çalıştayında konuşan
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın,
“Memur-Sen olarak ‘iş güvencesi kırmızıçizgimiz’ derken, emek örgütü olarak sahip olduğumuz nicel potansiyeli
korumayı değil üzerinde yaşadığımız
toprakların ortak vatan, ortak yurt olmasını sağlayan niteliklerimizi harmanlayan ‘güven duygusunu’ esas alıyoruz.
Kamu personel sistemimizin ana gövde unsurlarından iş güvencesini, devletin ve milletin bekası açısından da
garantör değerlerden biri olarak kabul
ediyoruz. Kamu yönetimi’nde güven,
kamu personel sisteminde güvence ve
kamu hizmetlerinde kalite hem soyut
değer hem de somut sonuç olarak var
olmalıdır” dedi.
Devlet
Personel
Başkanlığı’nın
Bursa’da gerçekleştirdiği “Kamu Personel Sisteminin Değerlendirilmesi”
çalıştayı Bursa’da başladı. Çalıştaya
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr.
Mehmet Müezzinoğlu, Memur-Sen Ge-
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nel Başkanı Ali Yalçın, Memur-Sen Genel Başkan Vekili Metin Memiş, MemurSen Genel Başkan Yardımcıları Mehmet
Bayraktutar, Hacı Bayram Tonbul, Devlet Personel Başkan Vekili Enes Polat,
Memur-Sen’e bağlı sendikaların genel
başkanları ve genel başkan yardımcıları katıldı.
Çalıştayda konuşan Memur-Sen Genel
Başkanı Yalçın, “Milletimizin ve ülkemizin, varlığına, birliğine, bağımsızlığına yönelik en kahpe, en sinsi ve en
kanlı saldırıların açık ve örtülü bir şekilde sahneye konulduğu bir dönemi
yaşıyoruz” dedi. Kalkışmanın
hedefinş
de emekçilerin de
olduğunu belirten
Yalçın, “Bizi, birliğimizi, kardeşliğimizi, özgürlüklerimizi, hedef alan
çok ortaklı ve çok
bilinçli bir kuşatma
planıyla karşı karşıyayız. Bu planı
istedikleri şekilde
sonuca bağlamak

için giriştikleri son teşebbüs, hepinizin
bildiği gibi Fetullahçı Terör Örgütü’nün
gerçekleştirdiği 15 Temmuz darbe teşebbüsüdür” diye konuştu.

AMAÇLARINA ULAŞAMAYINCA
DARBEYE KALKIŞTILAR
Yalçın, FETÖ ve benzeri yapıların ülkeyi işgale hazırlamak, darbe yapmak
ve cunta kurmak noktasındaki hedeflerini gerçekleştirmek için “kurumlara
sızmak”, “devletin egemenlik yetkisine
ortak olmak”, “kamu yönetimi ve kamu
hizmetleri alanını kendilerine ait kıl-

mak” yol ve yöntemleri kullandıklarını
söyledi. Yalçın, şu şekilde konuştu: “15
Temmuz öncesinde FETÖ’nün kamuyu,
kamu bürokrasisini ele geçirme taktiği
ve stratejisi tam olarak buydu. Bunları başaramayınca, son yol olarak darbeye teşebbüs ettiler. Etmek zorunda
kaldılar da demek yanlış olmaz. Çünkü
kamu bürokrasisini ele geçiremediler,
kamu personel sistemindeki sızmayı
tekemmül ettiremediler. Mevcut kamu
personelinin tamamını ekarte edemediler. Oysa yargıda, emniyette görünür bir biçimde, silahlı kuvvetlerde ise
görünmezlik perdesiyle önemli yol kat
ettiler. Bu noktaya özellikle dikkat çekmek istiyorum.
Yargı ve TSK’da meslekten çıkarma
kararlarına karşı yargı yolunun kapalı
olduğuna. Bir başka ifadeyle iş güvencesinin diğer kamu görevlilerine göre
esnek olduğu kurumlarda hakimiyeti
daha kolay sağladılar. ‘Kumpas kur,
tehdit et, boyun eğmezse boynunu
vur’ taktiği için oldukça elverişli bir zemin ve mevzuat hakim.”

İŞ GÜVENCESİNİN OLMADIĞI
KURUMLARA SIZDILAR
İş güvencesinin olmadığı kurumlarda
sızmaya kapı aralandığının altını çizen

Yalçın, “Kendilerine uygun olmayanları,
talimatlarına uymayanlarını belge uydurup sistemin dışına ittiklerine, görevden ettiklerine şahitlik ettik. TÜBİTAK,
KOSGEB gibi kuruluşlarda, kamuya ait
şirketlerde, kamu kurumu niteliği bulunmayan, personelin kamu görevlisi
sıfatına, iş güvencesine sahip olmadığı
alanlarda pozisyonları kolayca ele geçirdiler, kendilerinden olmayanı kolayca elediler.
Durum bu kadar gözümüzün önünde,
fotoğraf bu kadar açık. Bütün bu tespitlerden sonra şunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz… Kamu personel sistemimizde iş güvencesi gibi bir garantör zemin
olmasaydı, bugün kamu personel sistemini tartışan taraﬂar olarak Bursa’da
değil, darbecilerin bedel ödettiği mağdurlar olarak mahpusta olurduk” diye
konuştu.

GÜVENCE OLMAZSA SİSTEM
TIKANIR
“Şunun altını net olarak çizelim; kamuda güvence olmazsa devlet sistematiği
tam olarak işlemez” diyen Yalçın, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Kamu yönetimi, kamu personel sistemi ve kamu
hizmetlerinden oluşan kamu düzeni üçgeni, vatandaş-devlet ilişkilerinin mer-

kez alanadır. Bu üçgenin herhangi bir
kenarı deforme olduğunda hem diğer
kenarları hem de üçgenin alanını olumsuz etkileyecektir. Kamu düzeninin korunması, onu var eden unsurların asli
niteliklerinin korunmasıyla mümkündür. Bu boyutuyla, kamu yönetimi’nde
güven, kamu personel sisteminde güvence ve kamu hizmetlerinde kalite
hem soyut değer hem de somut sonuç
olarak var olmalıdır. Aksi halde, kamu
düzeninin tehdit eden risk ve tehlikelere kapı aralanmış olur. Memur-Sen
olarak ‘iş güvencesi kırmızıçizgimiz’
derken, emek örgütü olarak sahip olduğumuz nicel potansiyeli korumayı
değil üzerinde yaşadığımız toprakların
ortak vatan, ortak yurt olmasını sağlayan niteliklerimizi harmanlayan ‘güven
duygusunu’ esas alıyoruz. Kamu personel sistemimizin ana gövde unsurlarından iş güvencesini, devletin ve milletin
bekası açısından da garantör değerlerden biri olarak kabul ediyoruz.”

Bayındır Memur-Sen Sayı: 03
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KPDK’DA KIRMIZI ÇİZGİLERİMİZİ
ve Taleplerimizi Dile Getirdik

K

amu Personeli Danışma Kurulu toplantısı Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu başkanlığında gerçekleştirildi.
Toplantıya Memur-Sen Genel Başkanı
Ali Yalçın, Bayındır Memur-Sen Genel
Başkanı Soner Can Tufanoğlu, Genel
Başkan Yardımcımız Gökhan Şimşek ve
konfederasyonumuza bağlı sendikaların genel başkanları ile diğer konfederasyon temsilcileri katıldı.
Kamu Personeli Danışma Kurulu toplantısı Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanı Mehmet Müezzinoğlu başkanlığından gerçekleştirildi. Toplantıda
konuşan Memur-Sen Genel Başkanı Ali
Yalçın, “Kamu görevlilerinden istenilen
sadakati öncelikle imzanın sahibi olan
kamu işvereni de istiyor, İvedi bir şekilde belirli bir tarihe kadar bitirilmesi hüküm altına alınan konular ile 2016 yılında sonuçlanması öngörülen üzerinde
çalışma yapılacak konuların derhal sonuçlandırılarak 31 Ocak 2016 tarihinden
geçerli olmak ve kamu görevlilerinin
lehine olmak koşuluyla hayata geçirilmesi gerekliliğini bütün kararlılığımızla
ifade ediyoruz. Kamu işvereni atılan
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imzaya sadık kalmaya, verilen sözün
gereğinin yapılmasına davet ediyoruz”
dedi.
Toplantıda Memur-Sen’in görüş, beklenti ve taleplerini açıklayan Ali Yalçın,
“2016 yılının son Kamu Personeli Danışma Kurulu toplantısını gerçekleştirmek için bir aradayız. 2016 yılının Mart
ayındaki ilk Kamu Personeli Danışma
Kurulu toplantısında ifade ettiğimiz
teklif ve talepler, dile getirdiğimiz konu
başlıkları hakkında gündem oluşturabilecek düzeyde bir değişiklik, gelişme-

nin olmadığı tespitini öncelikle ifade
edelim. KPDK’nın ve yapılan toplantıların amacı, 4688 sayılı Kanunun 21’inci
maddesinde; “sosyal diyalogun geliştirilmesi, kamu personel mevzuatının ve
kamu yönetimi uygulamalarının değerlendirilmesi, yönetimin daha iyi işleyen
bir yapıya kavuşturulması için ortak
çalışmalar yürütülmesi, kamu görevlilerinin yönetime katılımının sağlanması
ve kamu yönetiminin karşılaştığı sorunlara çözümler geliştirilmesi” şeklinde
ifade edilmiş, buna rağmen KPDK’nın
bu amaçların herhangi biri için ürettiği
anlamlı, kabul ve takdir edilir bir sonuç
ürettiğini söylemek mümkün değildir”
dedi.

Önce Gündemi Netleştirelim
“Sosyal diyalogun geliştirilmesinden
kasıt, Nisan ve Kasım aylarında bu salonda bir araya gelmemiz ise diyalogun
gereklerini eksiksiz bir biçimde yerine
getiriyoruz” diyen Yalçın, sözlerini şu
şekilde sürdürdü: “Ancak, bu salonda
bir araya gelmeden önce KPDK’nın
gündemi için bir araya gelmiyoruz. Bir
araya gelmek bir tarafa iletişim araçla-

TÖ’cülerin kamu personel sisteminde,
kamu kurum ve kuruluşları üzerindeki
yapılanmaları merkeze alınarak, iş güvencesinden, rotasyona, performanstan, sözleşmeli personel istihdamına,
güvenlik soruşturmasından, görevde
yükselme ve atamalarda mülakat uygulamalarına birçok konu yine ve yeniden kamu personel sistemi başlığıyla
gündemin ilk sıralarına yerleşti. Görevden uzaklaştırmalar, ihraç ve iadeler
noktasında “at izi ile it izinin birbirine
karıştığı” tespitinin en üst seviyeden
rıyla, yazılı ya da sözlü olarak bir araya

dile getirildiği, bu türden iş ve işlem-

gelip KPDK olarak hangi konuları, han-

lerden kriterlerin belirsizliği, kurumla-

gi içerikleri masaya yatırmalı, tartışmalı

rın uygulama birliği oluşturma nokta-

ve karara bağlamalıyız noktasında bir
süreç oluşturmuyoruz. Bu toplantı için
gönderilen ve hem davet hem de gündemin bildirilmesi işlevi yüklenen yazının içeriğinde gündem olarak iki başlık
var. Konuşmalar ve Genel Değerlendirme… Genel Değerlendirme ile kast
edilenin içeriğine dair bir ayrıntı da
yok. Bu noktada, KPDK’nın 4688 sayılı
Kanunda belirtilen amaçları ve işlevleri gerçekleştirebilmesi için öncelikle,
toplantının gündeminin belirlenmesi
sürecinden başlayarak gündemin birlikte netleştirilmesi yöntemini hayata
geçirmek gerekiyor.”

sındaki gecikme ve daha birçok konu
bugün gerçekleştireceğimiz KPDK toplantısı öncesindeki süreçte her zeminde ve farklı medya içeriklerinde gündeme alındı. Fakat KPDK’nın gündeminde
açık bir içerikle yer verilmiyor. Bu konuların her biri KPDK’nın oluşturulma
ve toplanma amaçları arasında sayılan
“kamu personel mevzuatının ve kamu
yönetimi uygulamalarının değerlendirilmesi, yönetimin daha iyi işleyen bir
yapıya kavuşturulması için ortak çalışmalar yürütülmesi” hükmüyle birebir
ilişkili ve bağlantılı. Buna rağmen, kamu
personel sisteminin emek tarafının yet-

Mart ayındaki ilk toplantıdan sonra

kili temsilcilerinin ve yetkisi olmayan iki

Türkiye’nin siyasi, ekonomik, sosyolo-

konfederasyonun Kamu İşveren tarafı

jik ve diplomatik gündeminde tarihe

temsilcileriyle aynı masada bulunduğu

iz bırakan/bırakacak gelişmelerin, kal-

bir Kurulun toplantı gündeminde bun-

kışmalar ve değişimlerin yaşandığını,

lar açık bir şekilde başlık olarak yer al-

yaşanmaya da devam edildiğini ifade

mıyor” şeklinde konuştu.

eden Yalçın, “15 Temmuz darbe teşebbüsü ve sonrasındaki gelişmeler,
OHAL’in ilanı ve yayımlanan KHK’lar;
kamu personel sistemine, kamu görevlilerine yönelik iş ve işlemler, düzenlemeler kurumsal ve kişisel hayata
doğrudan etkileyen süreç ve sonuçlar üretti, üretmeye de devam ediyor.
FETÖ’nün 15 Temmuz cinneti ve FE-

İçerik Sunumu Bekliyoruz
Yalçın, “Biz, bu toplantıda Kamu İşveren tarafının Nisan’dan bu yana özellikle de 15 Temmuz’dan bu yana kamu
personel sisteminde, kamu görevlileri zemininde neler olduğu, nelerin
değiştiği, hangi hedeﬂere ulaşıldığı,
konfederasyon ve sendikalar tarafının
hangi teklif ve taleplerinin hayata ge-

çirildiği, son toplu sözleşmenin içeriği,
uygulaması ve kazanımları noktasında
kamu yönetiminin, bürokrasinin hangi
konumda olduğu noktasında bir içerik
sunumu yapmasını bekliyoruz” dedi.
Yalçın konuşmasına şu şekilde devam
etti: “Darbe teşebbüsünün, terörün, terörle mücadelenin, Türkiye’ye yönelik
küresel tezgah ve kumpasların, ekonomi ve siyasi odaklı diplomatik baskı ve
dayatmaların zirve yaptığı süreçlerde,
kamu hizmetlerinin, çalışma hayatının,
kamu görevlilerinin hak ve hukuklarının etkilenme boyutuna ilişkin olarak
Kamu İşvereni gözünden bir tablonun
bize sunulmasını bekliyoruz. Türkiye’de
hükümet modeli tartışmalarının zirvede olduğu, buna ilişkin taslağın siyaset
zemininde, siyaset kurumunun özneleri
arasında konuşulduğu gerçeğine gözümüzü kapamadan böylesi bir değişikliğin kamu personel sistemi, kamu
hizmetleri ve kamu görevlileri noktasında üreteceği olası değişiklikleri
mutlaka birlikte konuşmalıyız. Anayasa
noktasındaki yenilenme beklentisinin
değişikliğe doğru evrildiği, insan hak
ve özgürlüklerine ilişkin çerçeveden
ziyade devlet yönetimine ve hükümet
sistematiğine yönelik hükümlerle sınırlı
bir içeriğin tartışmaya açıldığı bir konjonktürün içindeyiz. Böylesi bir konjonktürde diyalogun, katılımcı demokrasi aparatlarının daha geniş ve daha
zengin bir perspektiﬂe sürece, tartışmaya, gündeme katkı sunması gerektiği kanaatindeyiz.”

Bayındır Memur-Sen Sayı: 03

63

Genel Başkanımız Tufanoğlu,
İSTANBUL’DA HİZMET KOLUMUZA
BAĞLI KURUMLARI ZİYARET ETTİ

B

ayındır Memur-Sen Genel Başkanı Soner Can Tufanoğlu, Genel Başkan Vekili Ayhan Aldagül, Genel Başkan
Yardımcıları Ömer Türk ve Mustafa Büyük, hizmet kolumuza bağlı kurumlardan İstanbul Karayolları 1. Bölge Müdürü Halil İbrahim Akgündüz’ü, İstanbul Çevre ve Şehircilik
İl Müdürü Hüseyin Kaya’yı, İstanbul İlbank Bölge Müdürü
M. Ferit Yüksel’i ve Tapu ve Kadastro Bölge Müdürü Sedat
Cömertoğlu’nu makamında ziyaret etti. Yapılan ziyaretten
duyduğu memnuniyeti dile getiren İstanbul Karayolları 1.
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Bölge Müdürü Halil İbrahim Akgündüz, İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hüseyin Kaya, İstanbul İlbank Bölge Müdürü M. Ferit Yüksel ve Tapu ve Kadastro Bölge Müdürü Sedat
Cömertoğlu, Bayındır Memur-Sen Genel Başkanı Soner Can
Tufanoğlu’na teşekkürlerini iletti.
Gerçekleşen ziyarette Bayındır Memur-Sen İstanbul 1 Nolu İl
Temsilci Başkanı Hasan Canlı, İstanbul 2 Nolu Temsilci Başkanı Dursun Önder ve yönetim kurulu üyeleri hazır bulundu.

Bayındır Memur-Sen Sayı: 03
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Tufanoğlu,

ERZURUM`DA KÜTÜPHANE
AÇILIŞINA KATILDI

B

ayındır Memur-Sen Genel Başkanı Soner Can Tufanoğlu, Erzurum
Barbaros İlköğretim okulunda
oluşturulan kütüphanenin açılışını gerçekleştirdi.
Kütüphane açılışı için Erzuruma’e gelen
Tufanoğlu, Erzurum Barbaros İlköğretim Okulunu ziyaret etti. Burada Erzurum Şube yönetimi tarafından rahmetli
Genel Başkan Yardımcımız Merhum
Zekeriya Ceyhan adına oluşturulan kütüphanenin açılışını Genel Başkan Soner Can Tufanoğlu yaptı.
Bayındır Memur-Sen Erzurum Şube
Yönetimi tarafından, hayatını kaybeden Bayındır Memur-Sen Eski Genel
Başkan Yardımcısı Merhum Zekeriya
Ceyhan’ın ismini yaşatmak amacıyla
Erzurum Barbaros İlköğretim Kulunda
oluşturulan “Zekeriya Ceyhan Kütüphanesi”, törenle açıldı. Açılışa katılan
Tufanoğlu, yaptığı konuşmada, kütüphanenin oluşturulmasında emeği geçenlere teşekkür etti. Ecdadımızdan
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devraldığımız bu ülkeyi daha güzel
şekilde gelecek nesillere bırakacak bir
gençliğin yetişmesinde, bu kütüphanelerin önemli olduğunu vurgulayan
Tufanoğlu, “Bizim çocuklarımızdan
beklediğimiz, zamanlarını boşa harcamamalarıdır. Çocukların her an her şeyden haberdar olup, teknoloji çağında
bütün imkânları kullanarak, dünyada
kendilerini ispatlamaları açısından on-

lara güzel ortamlar hazırlamamız çok
önemlidir. Kütüphaneler, çocuklarımızın en büyük yardımcılarıdır. Kıymetini
bilsinler. Kütüphanenin kurulmasında
emeği geçenlere de teşekkür ediyorum” dedi.
Açılışın ardından Genel Başkan Soner
Can Tufanoğlu ve beraberindeki heyet,
kütüphaneyi gezdi. Genel Başkanımız
Tufanoğlu ve beraberindeki heyet ta-

rafından Barbaros İlköğretim Okulunda
okuyan öğrencilere hediyeler verildi.
Kütüphane açılışının ardından Genel
Başkanımız Tufanoğlu, Erzurum’da hizmet kolumuza bağlı kurumlara bir dizi
ziyaret gerçekleştirdi.
Bayındır Memur-Sen Genel Başkanı
Soner Can Tufanoğlu, Genel Başkan
Vekili Ayhan Aldagül, Erzurum Çevre
ve Şehircilik İl Müdürü Rahmi Şenocak,
Erzurum Karayolları 12. Bölge Müdürü
Enver Şerif Bağ, İlbank Erzurum Bölge
Müdürü Metin Yılmaz, Erzurum Tapu
ve Kadastro VIII. Bölge Müdürü Hasan
Okumuş ve Erzurum AFAD Birlik Müdürü Zafer Özcan’nı makamında ziyaret etti.
Gerçekleşen ziyaretlerde Genel Başkan
Tufanoğlu, hizmet kolumuza bağlı kurumlarda çalışan personellerin sorun
ve taleplerini paylaşmıştır. Ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getiren
Erzurum Çevre ve Şehircilik İl Müdürü
Rahmi Şenocak, Erzurum Karayolları 12. Bölge Müdürü Enver Şerif Bağ,
İlbank Erzurum Bölge Müdürü Metin
Yılmaz, Erzurum Tapu ve Kadastro
VIII. Bölge Müdürü Hasan Okumuş ise
Genel Başkanımız Tufanoğlu ve beraberindeki heyete nazik ziyaretlerinden
dolayı teşekkürlerini iletmiştir.
Erzurum’da gerçekleştirilen kurum ziyaretlerine Bayındır Memur-Sen Genel
Başkanı Soner Can Tufanoğlu, Genel
Başkan Vekili Ayhan Aldagül’e, Bayındır Memur-Sen Erzurum Şube Başkanı
Abdullah Polat ve yönetim kurulu üyeleri eşlik etti.

Bayındır Memur-Sen Sayı: 03
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Memur-Sen Heyetinden

Bakan Mehmet Özhaseki’ye Hayırlı Olsun Ziyareti
Birikimleriniz, tecrübeleriniz ve bugüne
kadar ülkemize ve insan×m×za yapt×ù×n×z
göz dolduran büyük hizmetleriniz ile
birlikte kamu çal×üanlar×m×z için hay×rl×
iülere imza atacaù×n×za, tecrübelerinizle
çok daha ileriye taü×yacaù×n×za
inan×yoruz

M

emur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Bayındır MemurSen Genel Başkanı Soner Can Tufanoğlu ve Yönetim
Kurulu üyeleri Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet
Özhaseki’ye hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyarette konuşan Bayındır Memur-Sen Genel Başkanı Soner Can Tufanoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet
Özhaseki’ye yeni görevinde başarılar dileyerek, özverili çalışmaların devam etmesi temenni ettiklerini vurguladı.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 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 Mehmet Özhaseki’ye hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Genel Başkanımız Tufanoğlu, Bayındır, Çevre, İnşaat, Yol,
Afad, Tapu ve Kadastro hizmet kolunda birçok sorunun Bakan Mehmet Özhaseki döneminde çözüleceğine inandıklarını kaydederek; “Birikimleriniz, tecrübeleriniz ve bugüne
kadar ülkemize ve insanımıza yaptığınız göz dolduran büyük
hizmetleriniz ile birlikte kamu çalışanlarımız için hayırlı işlere
imza atacağınıza, tecrübelerinizle çok daha ileriye taşıyacağınıza inanıyoruz” dedi.

Ziyarette Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, milletin ve
devletin dik duruşu ile darbe girişimin önlendiğini belirterek,
“Yenikapı’da milyonlar tek yürek oldu. Bu birliktelik ilelebet
sürmeli” dedi. Yalçın, ortaya koydukları dik duruştan ötürü
tüm siyasi iradeye teşekkür etti.
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Bayındır Memur-Sen olarak çözüm odaklı bir sendikal anlayışı benimsediğimizi belirten Genel Başkanımız Tufanoğlu,

sorunların çözümünde karşılıklı işbirliğini önemsediklerini
söyledi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, çözüm odaklı
sendikal anlayışın, hizmet kalitesi ve çalışan memnuniyetini
de artıracağını ifade etti.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ise, ziyaretten
duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Memur-Sen’in milli iradenin yanındaki duruşunu ve mücadelesini değerli bulduklarını dile getirdi. Özhaseki, darbe girişiminin duyulmasının
hemen ardından sokağa çıkma çağrısı yapılmasını ve gösterilen tepkiyi önemsediklerini belirtti.
Özhaseki, Memur-Sen’in ve Bayındır Memur-Sen’in çalışmalarını yakından takip ettiklerini belirterek, Memur-Sen ve Bayındır Memur-Sen heyetine çalışmalarında başarılar diledi.
Gerçekleşen ziyarette Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın,
Çevre ve Şehirlik Bakanı Mehmet Özhaseki’ye Mehmet Akif
İnan Kitap Setini takdim etti.
Ziyaretin sonunda Bayındır Memur-Sen Genel Başkanı Soner Can Tufanoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet
Özhaseki’ye hediye takdim etti.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın,
Bayındır Memur-Sen Genel Başkanı Soner Can Tufanoğlu

Bakan Ahmet Arslan’a Hayırlı Olsun Ziyareti

M

emur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Bayındır MemurSen Genel Başkanı Soner Can Tufanoğlu, Ulaştırma,
Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Bayındır Memur-Sen
Genel Başkanı Soner Can Tufanoğlu, Ulaştırma Memur-Sen
Genel Başkanı Can Cankesen, Birlik Haber-Sen Genel Başkanı Ömer Budak, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
Ahmet Arslan’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarette
konuşan Bayındır Memur-Sen Genel Başkanı Soner Can Tufanoğlu, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet

Arslan’a yeni görevinde başarılar dileyerek, özverili çalışmaların devam etmesi temenni ettiklerini vurguladı.
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan’a
ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirip MemurSen’in ve Bayındır Memur-Sen’in çalışmalarını yakından takip ettiklerini belirterek, Memur-Sen ve Bayındır Memur-Sen
heyetine çalışmalarında başarılar diledi.
Gerçekleşen ziyarette Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın,
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan’a
Mehmet Akif İnan Kitap Setini takdim etti.

Bayındır Memur-Sen Sayı: 03
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Memur-Sen`den Çalışma Bakanı Müezzinoğlu`na
Hayırlı Olsun Ziyareti

M

emur-Sen Genel Başkanı Ali
Yalçın ve Memur-Sen heyeti,
Çalışma ve Sosyal Güvenlik

rinde olduğunu biliyoruz. Türkiye’nin

kamu görevlilerinin talep ve beklentile-

bu olağanüstü süreci geride bırakarak,

rini karşılamak için gerekli çalışmaların

olağan gündemine dönmesini temen-

yapılacağını söyledi.

Bakanı Mehmet Müezzinoğlu`na hayırlı

ni ediyoruz. Çalışma Bakanlığı’ndaki

olsun ziyaretinde bulundu.

olağanüstü sürecin de acilen son bul-

Çalışma

Ba-

masını, kamu görevlilerinin sorun ve

Başkan Yardımcıları Günay Kaya, Meh-

Mehmet

taleplerinin çözüme kavuşması için

met Bayraktutar, Mehmet Emin Esen,

gerekli çalışmaların yapılmasını bekli-

Hacı Bayram Tonbul, Levent Uslu,

yoruz” dedi.

Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Vekili

TALEPLER BAKAN
MÜEZZİNOĞLU’NA İLETİLDİ

Latif Selvi, Bem-Bir-Sen Genel Başka-

kanlığı

ve

Sosyal

görevine

Güvenlik
gelen

Müezzinoğlu’nu ziyaret eden MemurSen Genel Başkanı Ali Yalçın ve beraberindeki Memur-Sen heyeti, hayırlı
olsun dileklerini iletti. Toplantıda çeşitli
konularda istişareler de gerçekleştirildi.

OLAĞAN SÜRECE
DÖNÜLMESİNİ BEKLİYORUZ
Türkiye’nin olağanüstü bir süreçten
geçtiğini belirten Memur-Sen Genel
Başkanı Ali Yalçın, “15 Temmuz kanlı
darbe girişimi devletimizin, milletimizin
ve sivil toplum örgütlerinin dik duruşu
ile önlemiştir. Türkiye önemli bir badi-

Yalçın, “3. Dönem Toplu Sözleşmerine
bağlı olarak üzerinde çalışma yapılacak
konular”, “Kamu Personeli Danışma
Kurulu gündemine getirilen üzerinde
değerlendirme yapılan konular” ve
“gelişen yeni durumlara göre hayata
geçirilmesi istenilen diğer konular”ın
bulunduğu talepler dosyasını Bakan
Müezzinoğlu’na iletti.

Ziyarette Memur-Sen Genel Başkan
Vekili Metin Memiş, Memur-Sen Genel

nı Mürsel Turbay, Bayındır Memur-Sen
Genel Başkanı Soner Can Tufanoğlu,
Birlik Haber-Sen Genel Başkanı Ömer
Budak, Ulaştırma Memur-Sen Genel
Can Cankesen, Kültür Memur-Sen Genel Başkanı Mecit Erdoğan, Memur-Sen
Emekliler Komisyonu Genel Başkanı
Emin Şenver, Genç Memur-Sen Genel
Başkanı Eyüp Beyhan, Memur-Sen Kadınlar Komisyonu Genel Başkanı Habibe Öçal, Memur-Sen Engelliler Komis-

reyi atlatmıştır. Bu süreçte diğer tüm

Bakan

ziyaretten

yonu Genel Başkanı Elvan Uğurlu ve

kamu kuruluşlarında olduğu gibi Çalış-

duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

ma Bakanlığı’nda büyük bir gayret içe-

Memur-Sen heyetine teşekkür etti,

Müsteşarı Ahmet Erdem hazır bulundu.

70

GENEL MERKEZ VE ŞUBELER

Müezzinoğlu

ise

Genel Başkanımız Tufanoğlu’ndan

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı
Tuzcuoğlu’na Ziyaret

G

enel Başkan Tufanoğlu’ndan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Tuzcuoğlu’na Ziyaret

Bayındır Memur-Sen Genel Başkanı Soner Can Tufanoğlu, Genel Başkan Vekili Ayhan Aldagül ve Genel Başkan
Yardımcıları Mustafa Büyük ve Gökhan Şimşek, Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Refik Tuzcuoğlu’nu
makamında ziyaret etti. Gerçekleşen ziyarette Genel Başkanımız Tufanoğlu, hizmet kolumuza bağlı kurumlardan Çev-

re ve Şehircilik Bakanlığı çalışanlarımızın sorun ve taleplerini Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Refik
Tuzcuoğlu’na iletmiştir.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Refik Tuzcuoğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Bayındır Memur-Sen Genel Başkanı Soner Can Tufanoğlu’na
teşekkürlerini iletti.

Bayındır Memur-Sen Sayı: 03
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Genel Başkanımız Tufanoğlu’ndan

Tapu ve Kadastro Genel Müdürü
Kanal’ı Ziyaret Etti

B

ayındır Memur-Sen Genel Başkanı Soner Can Tufanoğlu ve Genel Başkan Yardımcısı Ömer Türk, Tapu
ve Kadastro Genel Müdürü Gökhan Kanal’ı maka-

mında ziyaret etti.
Gerçekleşen ziyarette Genel Başkan Tufanoğlu, hizmet
kolumuza bağlı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü çalışanlarımızın sorun ve taleplerini Tapu ve Kadastro Genel
Müdürü Gökhan Kanal ile paylaşmıştır.
Yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren,
Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Gökhan Kanal ise Bayındır Memur-Sen Genel Başkanı Soner Can Tufanoğlu’na
nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerini iletti.

Genel Başkan Tufanoğlu,
Karayolları Genel Müdürü İsmail Kartal’ı Ziyaret Etti
Bayındır Memur-Sen Genel Başkanı Soner Can Tufanoğlu,
Karayolları Genel Müdürü İsmail Kartal’ı makamında ziyaret
etti.
Gerçekleşen ziyarette Genel Başkan Tufanoğlu, Karayolları
çalışanlarımızın sorun ve taleplerini ileterek güncel konuları
görüşmüştür.
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Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Karayolları
Genel Müdürü İsmail Kartal, Bayındır Memur-Sen Genel Başkanı Soner Can Tufanoğlu’na ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerini iletmiştir.

Genel Başkanımız Tufanoğlu’ndan

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanı Bilden’e
Hayırlı Olsun Ziyareti

B

ayındır Memur-Sen Genel Başkanı Soner Can Tufanoğlu, Genel Başkan Yardımcısı Ömer Türk, Afet ve
Acil Durum Yönetim Başkanı Mehmet Halis Bilden’i
makamında ziyaret etti.
Gerçekleşen ziyarette Bayındır Memur-Sen Genel Başkanı
Soner Can Tufanoğlu, Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığına atanan Mehmet Halis Bilden’e hayırlı olsun dileklerinde
bulunarak, başarılarının devamını diledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Afet ve Acil
Durum Yönetim Başkanı Mehmet Halis Bilden, Bayındır
Memur-Sen Genel Başkanı Soner Can Tufanoğlu’na ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerini iletti.
Yapılan ziyarette Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı Bayındır Memur-Sen AFAD Danışmanı Yusuf Çakır hazır bulunmuştur.

Bayındır Memur-Sen’den
İller Bankası A.Ş
Genel Müdürü Yusuf Büyük’e
Hayırlı Olsun Ziyareti

Genel Başkanımız Tufanoğlu, İller Bankası A.Ş Genel
Müdürlüğü’ne atanan Yusuf Büyük’e yeni görevlerinin hayırlı olmasını diledi.
Ayrıca toplantıda Kontrollük ve Sigorta hizmet gelirlerinin tüm personele dağıtılması konusu talep edilmiş olup olumlu bir görüşme gerçekleşmiştir.

B

ayındır Memur-Sen Genel Başkanı Soner Can Tufanoğlu, Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Büyük ve
Gökhan Şimşek, İller Bankası A.Ş Genel Müdürü Yu-

suf Büyük’ü makamında ziyaret etti. Gerçekleşen ziyarette

İller Bankası A.Ş Genel Müdürü Yusuf Büyük, yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Bayındır MemurSen Genel Başkanı Soner Can Tufanoğlu’na teşekkürlerini
iletmiştir.

Bayındır Memur-Sen Sayı: 03
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Genel Başkanımız Tufanoğlu’ndan,

İller Bankası A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı
Mücahit Demirtaş’a Hayırlı Olsun Ziyareti

B

ayındır Memur-Sen Genel Başkanı Soner Can Tufanoğlu, Genel Başkan Vekili Ayhan Aldagül ve Genel
Başkan Yardımcısı Mustafa Büyük, İller Bankası A.Ş
Yönetim Kurulu Başkanı olarak atanan Mücahit Demirtaş’ı
makamında ziyaret etti.
Gerçekleşen ziyarette Genel Başkanımız Tufanoğlu, İller
Bankası A.Ş Yönetim Kurulu Başkan’lığına atanan Mücahit
Demirtaş’a yeni görevlerinin hayırlı olması dileklerinde bulunarak başarılarının devamını diledi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İller Bankası A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Mücahit Demirtaş, Bayındır
Memur-Sen Genel Başkanı Soner Can Tufanoğlu’na ziyaretlerinden ötürü teşekkürlerini iletti.

Bayındır Memur-Sen’den Banu Aslancan’a

Hayırlı Olsun Ziyareti

B

ayındır Memur-Sen Genel Başkanı Soner Can Tufanoğlu, Genel Başkan Vekili Ayhan Aldagül ve Genel
Başkan Yardımcısı Mustafa Büyük, Çevre ve Şehircilik

Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü’ne atanan Banu Aslan
Can’ı makamında ziyaret etti.
Bayındır Memur-Sen Genel Başkanı Soner Can Tufanoğlu,
Genel Başkan Vekili Ayhan Aldagül ve Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Büyük, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri
Genel Müdürlüğü’ne atanan Banu Aslan Can’ı makamında
ziyaret etti.
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Gerçekleşen ziyarette konuşan Genel Başkan Soner Can
Tufanoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel
Müdürlüğü’ne atanan Banu Aslan Can’a yeni görevinin hayırlı olmasını diledi.
Ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Yapı İşleri
Genel Müdürü Banu Aslan Can, Bayındır Memur-Sen Genel
Başkanı Soner Can Tufanoğlu’na ve yönetim kuruluna teşekkür etti.
Yapılan ziyarette Bayındır Memur-Sen Ankara 1 Nolu Şube
Başkanı Yaşar Durmuş da hazır bulundu.

Memur-Sen Heyetinden,
Bayındır Memur-Sen’e Ziyaret

M

emur-Sen Genel Başkanı Ali
Yalçın ve Memur-Sen heyeti Bayındır Memur-Sen’i ziyaret ederek, istişarelerde bulundu.
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın,
Memur-Sen Genel başkan Yardımcıları Mehmet Emin Esen ve Levent Uslu,
Memur-Sen Konfederasyonu’na bağlı
Bayındır Memur-Sen Genel Başkanı
Soner Can Tufanoğlu ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi. Sendika
genel Merkezi’nde yapılan toplantılarda istişareler gerçekleştirildi.

dir” dedi. Toplu sözleşme masasında 11
Hizmet Kolunda yetkiyi elinde bulunan
Memur-Sen Konfederasyonunun tek
muhatap olduğunu hatırlatan Yalçın, “1
milyona yaklaşan üye sayımızla kamu
görevlileri adına yeni kazanımlar üretmeyi sürdüreceği” şeklinde konuştu.
Gerçekleşen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Bayındır MemurSen Genel Başkanı Soner Can Tufanoğlu, Memur-Sen Genel Başkanı Ali

Yalçın, Genel Başkan Yardımcıları Mehmet Emin Esen ve Levent Uslu’ya nazik
ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerini
iletti.
Bayındır Memur-Sen Genel Merkezinde gerçekleşen ziyaretlerde Bayındır
Memur-Sen Genel Başkan Vekili Ayhan
Aldagül, Genel Başkan Yardımcıları
Ömer Türk ve Gökhan Şimşek hazır bulundu.

Yapılan görüşmelerde konuşan MemurSen Genel Başkanı Yalçın, “Ülkede insana özel ne varsa hepsinin içerisinde
Memur-Sen teşkilatının yeri var. Bu konuda ter döken, adanmışlık örneği sergileyen herkese teşekkür ediyorum. Bu
gayreti çabayı büyütmek, hizmetlere
yenilerini eklemek için herkes üzerine
düşen sorumluluğu yerine getirmeli-

Bayındır Memur-Sen Sayı: 03
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Filistinli Sendika Temsilcilerinden
Bayındır Memur-Sen’e Ziyaret

B

ayındır Memur-Sen Genel Başkanı Soner Can Tufanoğlu, Filistin Petrol ve Benzeri Maddeler İşçileri Genel Sendikası Başkanı Muhammed Musa
Cadallah ve Filistin Çalışan Kadınlar Komisyonu Genel
Başkanı Nozha Muhammed Ebu Cadallah’ı makamında kabul etti. Görüşmede Filistinli sendika temsilcileri,
Memur-Sen’in uluslararası sendikal alanda işbirliğini
artırmak üzere yaptığı çalışmaları değerli bulduklarını
vurguladı.
Bayındır Memur-Sen Genel Merkezi’nde gerçekleşen
görüşmede, Filistinli sendika temsilcileri ile görüşen
Tufanoğlu, Filisten’deki sendikal çalışmalara dair bilgiler alarak, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Genel Başkan Tufanoğlu, İstanbul’da yapılan İslam
Dünyasında Sendikacılık uluslararası programını hatır-
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latarak, “Uluslararası düzlemde sendikalar arası ilişkileri en üst düzeye çıkarmak istiyoruz ” dedi.
Filistin Petrol ve Benzeri Maddeler İşçileri Genel Sendikası Başkanı Muhammed Musa Cadallah ise, MemurSen’in uluslararası arenada sendikal işbirliğini geliştirmeye yönelik çalışmalarını desteklediklerini ve çok
önemli bulduklarını kaydetti.
Bayındır Memur-Sen Genel Başkanı Soner Can Tufanoğlu, Filistin Petrol ve Benzeri Maddeler İşçileri Genel
Sendikası Başkanı Muhammed Musa Cadallah karşılıklı
hediye takdiminde bulundu.
Ziyarette Bayındır Memur-Sen Genel Başkan Vekili
Ayhan Aldagül, Genel Başkan Yardımcıları Ömer Türk,
Mustafa Büyük, Memur-Sen Kadınlar Komisyonu Başkanı Habibe Öçal ve Bayındır Memur-Sen Kadın Komisyonu Başkanı Betül Cineviz de hazır bulundu.

Gaziantep, Erzurum ve Sivas Memur-Sen Heyeti
Sendikamızı Ziyaret Etti

M

emur-Sen Gaziantep, Erzurum ve Sivas İl Başkanları ve Yönetimleri Sendikamızı ziyaret ederek, Genel
Başkanımız Soner Can Tufanoğlu ile görüştüler. Zi-

yaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Genel Başkanımız Soner Can Tufanoğlu, Gaziantep, Erzurum ve Sivas
Memur-Sen’e bağlı sendikaların başkanlarına sendikamızın

çalışmaları hakkında bilgi verdi. Memur-Sen Gaziantep, Erzurum ve Sivas İl Temsilci Başkanları Ahmet ise sıcak ve samimi karşılamasından dolayı Genel Başkanımız Soner Can
Tufanoğlu’na ve Yönetim Kurulu Üyelerine teşekkür etti.
Ziyarette Gaziantep ve Erzurum Memur-Sen Başkanları, Genel Başkanımız Tufanoğlu’na hediye takdim etti.

Bayındır Memur-Sen Sayı: 03
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İller Bankası A.Ş Genel Müdürlüğü
Kurum İdari Kurul Toplantısı Yapıldı

S

endikamız ile İller Bankası A.Ş
Genel Müdürlüğü arasında yapılan Ekim 2016 Kurum İdari Kurul
(KİK) Toplantısına Sendikamız adına
Bayındır Memur-Sen Genel Başkanı
Soner Can Tufanoğlu, Genel Başkan
Vekili Ayhan Aldagül, Genel Başkan
Yardımcısı Mustafa Büyük1 Nolu Şube
Mali Sekreteri Mehmet Saim Şahin ka-

tılmış olup; İller Bankası A.Ş Genel Müdürlüğü Kurum İdari Kurul Toplantısına
İller Bankası A.Ş Genel Müdürlüğü adına İnsan Kaynakları Daire Başkanı Hüseyin Tören, Destek Hizmetleri Dairesi
Başkanı Enver Baki Helvacı, Muhasebe
ve Mali İşler Dairesi Başkan Dr. Cumaali
Özenoğlu katılmıştır.

Karayolları Genel Müdürlüğü
Kurum İdare Kurul Toplantısı Yapıldı

S

endikamız ile Karayolları Genel
Müdürlüğü arasından yapılan
Ekim 2016 Kurum İdari Kurul
(KİK) Toplantısına Bayındır MemurSen Genel Başkanı Soner Can Tufanoğlu, Genel Başkan Vekili Ayhan Aldagül
ve Genel Başkan Yardımcısı Gökhan
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Şimşek katılmıştır. Karayolları Kurum
m
İdare Kurul Toplantısına Genel Müdürr
Yardımcısı Laçin Akçay, İnsan Kaynak-ları Daire Başkanı Ayhan Çiftçi, Destekk
Hizmetleri Daire Başkanı Mustafa Gök-çek katılmıştır.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Kurum İdari Kurul Toplantısı Yapıldı

S

endikamız ile Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı arasında yapılan Ekim
2016 Kurum İdari Kurul (KİK)

Toplantısına Sendikamız adına, Bayındır Memur-Sen Genel Başkanı Soner
Can Tufanoğlu, Genel Başkan Vekili Ayhan Aldagül, Genel Başkan Yardımcısı
Mustafa Büyük katılmış olup, Çevre ve

Şehircilik Bakanlığı Kurum İdari Kurul
Toplantısına Çevre ve Şehircilik Bakanlığı adına Personel Daire Başkan Vekili
Evren Dinçer, Destek Hizmetleri Dairesi
Başkan Vekili Ahmet Sami Kulaklıoğlu,
Performans Bütçe ve Raporlama Dairesi Başkan Vekili Engin Sert’in katılımıyla yapıldı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Kurum İdare Kurul Toplantısı Yapıldı

S

endikamız ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
arasından yapılan Ekim 2016 Kurum İdari Kurul (KİK)
Toplantısına Bayındır Memur-Sen Genel Başkanı Soner
Can Tufanoğlu, Genel Başkan, Genel Başkan Yardımcıları
Ömer Türk, Gökhan Şimşek ve Bayındır Memur-Sen AFAD

işyeri temsilcisi Yunus Alıç katılmıştır. Afet ve Acil Durum
Yönetimi Başkanlığı Kurum İdare Kurul Toplantısına Yönetim
Hizmetleri Daire Başkanı Turan Küçük, Grup Başkanları Ruhi
Ayhan, Fazlı Akçay, Harun Mutlu ve Yunus Çalık katılmıştır.

Bayındır Memur-Sen Sayı: 03
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Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
Kurum İdari Kurul Toplantısı Yapıldı

S

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü adına Genel Müdür Yardımcısı Ömer Sinan Bayçelebi, İnsan Kaynakları Daire Başkanı Abdullah Oğultay, Kadastro Dairesi Başkanı Güngör Güzel, Tapu Dairesi Başkanlığından Tapu ve Kadastro Uzmanı
Veysel Koz, Destek Hizmetleri Daire Başkanlığından Şube
Müdürü Ercan Eşen katılmıştır.

MESYET

endikamız ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüüdürlüğü arasında yapılan EKİM 2016 Kurum İdarii K
Kurull (KİK)
Toplantısına Sendikamız adına, Bayındır Memur-Sen
Genel Başkanı Soner Can Tufanoğlu, Genel Başkan Yardımcıları Ömer Türk ve Gökhan Şimşek katılmış olup, Tapu ve
Kadastro Genel Müdürlüğü Kurum İdari Kurul Toplantısına

Harita Kadastro Sınavı Tokat’ta Yapıldı

B

ayındır Memur-Sen MESYET Sınav ve Belgelendirme
Merkezi 08-10 Aralık 2016 Tarihinde 13UY0117 Harita
Kadastrocu (Seviye 4) B2 Kadastro İşlemleri Mesleki
Yeterlilik Sınavı Tokat’ta yapılmıştır.

Yeterlilik Sertifikası verilecek olup, sertifikaların uluslararası
geçerliliği olduğunu gibi sertifika sahipleri özel sektörde işe
başladığında sigorta primleri 48 ay boyunca devlet tarafından karşılanacaktır.

Tokat Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde
Mesleki Yeterlilik Sistemi dâhilinde ilgili alanların meslek
standartlarını yükseltmek ve iş verimliliğini artırmak amacıyla yapılan sınava giren ve başarılı olan adaylara, Bayındır
Memur-Sen MESYET İktisadi İşletmesi tarafından Mesleki

İlgili sınava katılım yoğundu. Gerçekleştirilen sınava Tokat
Cumhuriyet Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi Öğrencileri,
mezunlar ve Tokat Tapu Müdürlüğü’nden toplam 205 aday
katıldı.

80

GENEL MERKEZ VE ŞUBELER

Bayındır Memur-Sen Mesyet’e

TÜRKAK
TARAFINDAN KAPSAM GENİŞLETME
DENETİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

G

erçekleşen açılış toplantısına Bayındır Memur-Sen
Genel Başkanı Soner Can Tufanoğlu, Genel Başkan
Vekili Ayhan Aldagül, Mali Müşavir Erdal Altıngöz ve
Kalite Yönetim Temsilcisi Gizem Temürlenk, Belgelendirme Birim Yöneticisi Şakir Karabulut, Bilgi İşlem Sorumlusu
Oğuzcan Yılmaz; TÜRKAK’tan Başdenetçi Kürşat Özdemir,
Denetçi Damla Duvan ve Teknik Uzman Mehmet Gül katılmıştır.
Bayındır Memur-Sen Mesyet kapsam genişletme denetimi 2,3,4 Kasım 2016 tarihinde Türk Akreditasyon Kurumu
(TÜRKAK) tarafından gerçekleştirildi. Kapsama dahil edilecek olan Ahşap Kalıpçı, Alçı Sıva Uygulayıcısı, Betonarme
Demircisi, Duvarcı, Isı Yalıtımcısı, İnşaat Boyacısı, İnşaat İşçisi, İskele Kurulum Elemanı, Seramik Karo Kaplamacısı ulusal
yeterliliklerin performans sınavları Memur-Sen Hizmet Binası İnşaat alanında gerçekleştirildi.
Denetim süreci tamamlanarak ilgili meslek alanlarında akreditasyonun tamamlanması için dilek ve öneriler sunuldu.

Bayındır Memur-Sen
Adıyaman İl Temsilciliğinden
Demokrasi Nöbeti

B

ayındır Memur-Sen Adıyaman İl
Temsilci Başkanı Nevzat Dişbudak, “15 Temmuz 2016 gecesi Milletimizin İradesine karşı girişilen darbe
teşebbüsü, bütün Türkiye’de meydanlara inen kahraman halkımız tarafından
bertaraf edilmiştir. Bu aziz millet yaklaşık 20 gündür kesintisiz iradesine sahip
çıkmak adına meydanlarda nöbet tutmaktadır” dedi.

“15 Temmuz 2016 gecesi Milletimizin İradesine karşı
girişilen darbe teşebbüsü, bütün Türkiye’de meydanlara
inen kahraman halkımız tarafından bertaraf edilmiştir. Bu
aziz millet yaklaşık 20 gündür kesintisiz iradesine sahip
çıkmak adına meydanlarda nöbet tutmuştur.”
Dişbudak, “İlk günden beri Adıyaman Halkı ’da kesintisiz ve yoğun bir katılımla
bu nöbetleri gerçekleştirdik. Bizde bu milletin bir kesiti olan Bayındır Memur-Sen
Adıyaman İl Temsilciliği yönetimi ve üyeleri olarak nöbet tuttuk. Adıyaman Milli
İrade Meydanında beraber nöbet tuttuğumuz halkımıza 04.08-05.08.2016 gecesi
24;00-01;00 saatleri arasında (yaklaşık 3000 kişi) çorba ikramında bulunduk. Katkısı olan üyelerimiz ve Kurum Müdürlerimize teşekkür ederiz. Allah bir daha Aziz
Milletimize böyle darbe teşebbüsleri yaşatmasın” şeklinde konuştu.
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Bayındır Memur-Sen
İstanbul 1 Nolu Temsilcilikten
Demokrasi Nöbeti

B

ayındır Memur-Sen İstanbul 1 Nolu Temsilci Başkanı
Hasan Canlı, yönetim kurulu üyeleri, Bayındır MemurSen İstanbul Kadın Komisyon Başkanı Nursal Hacıosmanoğlu, komisyon üyeleri ile birlikte İstanbul’un çeşitli
meydanlarında demokrasi nöbeti tutmuştur.
Bayındır Memur-Sen İstanbul 1 Nolu Temsilci Başkanı Hasan
Canlı, “Milli iradeye karşı yapılan hain darbe girişimi, milletimizin feraseti, devletimizin, STK’ların ve emek örgütlerinin
dik duruşu ile püskürtülmüştür. Millete ve iradesine yapılan
kalkışma büyük bir mücadele örneği ortaya konularak ama-

cına ulaşamadan engellenmiştir” dedi. Bayındır Memur-Sen
İstanbul 1 Nolu Temsilciliği olarak 20 gündür demokrasi nöbetinde olduklarını ifade eden Canlı, “Hain odakların, sivil
hükümete, millete ve millet egemenliğine karşı bulunduğu
darbe teşebbüsünü lanetlemek, milli iradeye ve milli egemenliğe sahip çıkmak için 15 Temmuz akşamından beridir
sürdürdüğümüz demokrasi nöbet tuttuk. Bundan önce gerçekleşen darbe dönemlerinde olduğu gibi bugün de milli
iradenin yanında yer almayı sürdürüyoruz” şeklinde konuştu.

Bayındır Memur-Sen Sayı: 03
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Bayındır Memur-Sen
TEKİRDAĞ İL TEMSİLCİLİĞİ’NDEN
HİZMET KOLUMUZA
BAĞLI KURUMLARA ZİYARET

B

ayındır Memur-Sen Tekirdağ İl Temsilci Başkanı Erkan
Akkaya ve yönetim kurulu üyeleri ile beraber Tekirdağ
İlinde hizmet kolumuza bağlı Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü ve Tapu ve Kadastro İl Müdürlüğü çalışanlarıyla bir
araya geldi.
Tekirdağ ilinde çalışanlarımızla yapılan kahvaltılı toplantıda
konuşan Bayındır Memur-Sen İl Temsilci Başkanı Tekirdağ
Erkan Akkaya, Memur-Sen Kurucu Genel Başkanımız Merhum Mehmet Akif İnan’ı rahmetle yad ederek sözlerine başladı.
15 Temmuz Kanlı Darbe girişiminin birlik ve beraberliğimize
asla zarar veremediğine değinen Akkaya, “Geçmişte olduğu
gibi bugünde Memur-Sen mazlumun ve mağdurun yanında
olmuştur ve olmaya da devam edecektir. Halepte yaşanan
zulüm ve katliamı şiddetle kınıyorum, ülkemizi ele geçirmek
isteyenler asla başaramayacaklar” dedi.
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Konuşmasında Bayındır Memur-Sen olarak hizmet kolumuza
bağlı kurumlarda hizmet üreten çalışanlarımızın sorunlarını
çözüme kavuşmak, mali, sosyal ve özlük hakları için gerekli çalışmaları yakından takip ettiklerini belirten Akkaya,
“Çalışanlarımızın huzurlu ve güvenli bir iş ortamına sahip
olmaları için yetkili sendika olarak var gücümüzle çalışıyoruz.
Memur-Sen ve Bayındır Memur-Sen olarak ücret sendikacılığı yerine, değerler ve hizmet sendikacılığı anlayışıyla hareket ediyoruz” ifadelerini kullandı.
Gerçekleştirilen toplantıdan duydukları memnuniyetini dile
getiren Tekirdağ Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü ve Tapu
ve Kadastro İl Müdürlüğü çalışanları, Bayındır Memur-Sen
Tekirdağ İl Temsilci Başkanı Erkan Akkaya ve yönetim kurulu
üyelerine teşekkürlerini iletmiştir.

Bayındır Memur-Sen
İSTANBUL 1 NOLU ŞUBE TEMSİLCİLİĞİ
TOPLANTIDA BİR ARAYA GELDİ

K

arayolları Ortaköy tesislerinde gerçekleşen toplantıya Bayındır Memur-Sen İstanbul 1 Nolu Şube Temsilci
Başkanı Hasan Canlı, yönetim kurulu üyeleri ve temsilciler katılmıştır.

Kaya’yı makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde

Toplantıda Bayındır Memur-Sen İstanbul 1 Nolu Temsilci Başkanı Hasan Canlı, çalışanlarımızın sorunları, talepleri ve hedeﬂer konusunda istişarelerde bulunmuştur.

leri katılmıştır. Yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile

Bayındır Memur-Sen İstanbul 1 Nolu Şube Temsilciliği, İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne yeni atanan Hüseyin

bulundu.
Gerçekleşen ziyarete Bayındır Memur-Sen İstanbul 1 Nolu
Şube Temsilci Başkanı Hasan Canlı ve yönetim kurulu üyegetiren İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne yeni atanan Hüseyin Kaya, Bayındır Memur-Sen İstanbul 1 Nolu Şube
Temsilci Başkanı Hasan Canlı ve yönetim kurulu üyelerine
nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerini iletti.

Bayındır Memur-Sen Sayı: 03
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81 İlden Yardım TIR’ı Yola Çıkıyor

“

Halep’i Açlıktan İnsanlığı Utançtan
Kurtar” Yardım Kampanyası kapsamında düzenlenen basın açıklamasında konuşan Memur-Sen Genel
Başkanı Ali Yalçın, Halep’e 81 ilden 81
Tır yardım yapılacağını açıkladı. Yalçın,
“Faaliyetlerimiz süreç içinde düzenli bir
şekilde devam edecek. Yarın 11.00’da
İstanbul’da Tünel’den Galatasaray
Lisesi’ne kadar enkazın altından çıkarılmış bir canın, Ümran bebeğin insanlığımızı sorgulatan fotoğraﬂarıyla yürüyeceğiz. Amacımız Halep’i açlıktan,
insanlığı utançtan kurtarmaktır” dedi.
Memur-Sen, kuşatma ve bombalar
altındaki Halep için Sivil Toplum Örgütlerinin ve Kanaat Önderlerinin de
katılımıyla “Halep’i Açlıktan İnsanlığı
Utançtan KurtarKampanyası” kapsamında 5 aşamalı “Eylem Planı”nı
Memur-Sen Genel Merkezi’nde düzenlenen basın açıklaması ile kamuoyuna
duyurdu.
Programa Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Memur-Sen Genel Başkan Yardımcıları Günay Kaya, Mehmet
Bayraktutar, Mehmet Emin Esen, Hacı
Bayram Tonbul, Türk Kızılayı Genel
Müdürü Mehmet Güllüoğlu, Deniz Feneri Derneği Genel Başkanı Mehmet
Cengiz, Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Genel Başkanı Mustafa Köylü, İHH Ankara Şube Başkanı
Mustafa Sinan, Bayındır Memur-Sen
Genel Başkanı Soner Can Tufanoğlu,
Memur-Sen’e bağlı sendikaların genel
başkanları, basın mensupları ve çok
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sayıda davetli katıldı. Heyet adına basın açıklaması yapan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Halep’e 81 ilden
81 Tır yardım yapılacağını açıklayarak,
“Bizler, Memur-Sen, Kızılay, İHH, Cansuyu Derneği, Deniz Feneri olarak ilk
aşamada Halep’e 81 tır un ulaştırmayı
hedeﬂiyoruz. Bu faaliyetlerimiz süreç
içinde düzenli bir şekilde devam edecek. Amacımız Halep’i açlıktan, insanlığı utançtan kurtarmaktır” dedi. Yalçın,
Memur-Sen’in yarın İstanbul Tünelden
Galatasaray Lisesine kadar bir yürüyüş
düzenleyeceğini, eyleme katılanların
Ümran bebeğin fotoğraﬂarıyla yürüyeceğini söyledi.

Halep’te İnsanlık Katlediliyor
Halep’te yaşanan insanlık dramına,
dünya kamuoyunun sessiz kalınmasını sert bir dille eleştiren Yalçın, “Evet!
Bugün insanları, insanlığın ve bütün insani değerlerin katledildiği kentlerden
biri Halep! Terörü konvansiyonel silaha
dönüştüren devletlerin, bütün dünyadan yalıtarak katliam yaptığı Halep’te
can pazarı yaşanıyor. Maalesef insanlık
bu katliamı kanıksamış durumda. Dünyanın birçok ülkesinde yaşayanlar bu
katliamları kendi surları arkasından ‘bir
film izliyormuş gibi’ seyrediyor. Halep,
insanlığın topyekûn öldüğü bir yerdir
artık. Kim hangi bahanenin arkasına
gizlenirse gizlensin hakikat budur. Bu
yüzden Halep, aynı zamanda insanlığın
imtihanıdır” diye konuştu.

İnsanlık Duyarsız,
İnsanlık Kayıtsız
“İnsanlık duyarsız, insanlık kayıtsız” diyen Yalçın, “En çok da ümmetin sessizliği canımızı acıtıyor. Surların arkasına
sığınmış batılıların kahir ekseriyetinin
duyarsızlığına Bosna’da, Çeçenistan’da,
Afganistan’da, Irak’ta şahit olmuştuk.
Fakat ümmet kendinden uzak zannettiği olayın bizatihi ortasında olduğunu
nasıl anlamaz? İçindeki yangını nasıl
hissetmez? Nasıl susma korosuna katılır? Ölen biziz. Ezilen biziz. Toza dönüştürülerek köle edilmek, yok edilmek
istenen biziz. İslam ümmeti, adım adım
izlenen ve kendisini yok etmeyi hedefleyen stratejiyi neden görmez? Neden?
Yoksa bu köhne sistemin, bu çarpık
düzenin kendisine dokunmayacağını
mı zannediyor? Her gün ölen yüzlerce
insanın istatistiki bir veri olmanın ötesine geçemediği bu bozuk dünya düzeninde, herkes bilmeli ki bir gün, insanlığın sığınacak yeri kalmayacak. Çünkü
bu çarpık ve bozuk düzen, propaganda
araçları marifetiyle, bir avuç kapitalistin, birkaç emperyalist devletin çıkarı

için şiddeti meşrulaştıracak söylemler
üreterek devamlılığını sağlamaktadır.”

Yalçın’dan, Ateşkes İçin
BM’lere Çağrı
“Trump’un attığı twit, basında Halep’te
her gün katledilen insanlardan daha
fazla yer alıyorsa bu düzeni başka nasıl
açıklayabiliriz ki?” soran Yalçın, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “İnsani yardımın gidebilmesi için geçici ateşkesin
bile Birleşmiş Milletler’de veto edildiği
bir dünya daha ne söylenebilir ki? Ölen
ve açlıktan kıvranan insanları küçük bir
ayrıntıya indiren analistlere, stratejistlere bakınca insan başka ne düşünebilir
ki? Bugün insanlık dramının merkezi
Halep, aynı zamanda işte bu ve benzeri
manzaralardan dolayı bir ahlak imtihanının da merkezidir. Evet… Halep bir
ahlak meselesidir. Tıpkı Arakan, Filistin,
Afganistan, Irak, Mısır gibi… Evet… Halep, geç kalınmış olsa da ahlak isyanının başlangıç noktasıdır.”
Terörün, özellikle İslam dünyasında yıkımın yaşanması için, bizzat emperyalist devletler tarafından desteklendiğini
dile getiren Yalçın, “Suriye’ye bakın. İlk
günden beri terör örgütleri etkin bir
silah olarak kullanılmakta… Bunu hepimiz biliyoruz. Ne çare ki, sözün kar etmediği bir zamanda yaşıyoruz. Çünkü
düzen öyle kurulmuş. Düzen güçlünün
diline göre hükmünü icra ediyor maalesef. Biz yine de düzenin bu yalanını
yüzlerine çarpıyoruz. ‘Terörü üretenle,
terörü temizleyeceğim diyen aynı ağız’
haykırışıyla, Halep için ayağa kalktık.
Biz biliyoruz ki, orada, o can pazarının
yaşandığı mahşer yerinde, insanlık direniyor. İşgalci emperyalistler ne derse
desin biz olaya bu şekilde bakıyoruz”
ifadelerini kullandı.

İnsanlık Diplomasisi
Başlatıldı
Rusya, İran ve Suriye rejiminin ortaklaşa gerçekleştirdikleri katliama karşı da
uluslararası düzeyde “insanlık diplomasisi” başlattıklarını vurgulayan Yalçın,
“Dünyanın her yerinde vicdanlı insanlar
olduğuna biliyoruz. Biz vicdanlara seslenerek, insanlığı harekete geçirebileceğimize inanıyoruz. Merhamet ihtiyacı
adalet yoksunluğuna dayanır. Biz daha

köklü çözümler üretilmesi gerektiğini,
adil bir dünyanın vicdanları harekete
geçirdiğimiz zaman mümkün olduğunu inanıyoruz. Yani tüm dünya üzerindeki Rachelleri, Malcom X’leri, Gandileri harekete geçirerek Halep’e bir vicdan
köprüsü oluşturmak zorundayız. İnşallah bunu başaracağız. Bunun ilk adımı
olarak da ‘Halep’i açlıktan, insanlığı
utançtan kurtar’ temalı kampanyamızı
başlattık” dedi.

İstanbul’da Katliama Tepki
Yürüyüşü
Halep’te bir insanlık dramının yaşandığına dikkat çeken Yalçın, “Halep büyük
bir hapishaneye, bir açlık kampına, bir
işkence kampına dönüşmüş durumda.
Bir taraftan bombalar yağıyor, bir tarafta açlık insanları vuruyor. Bir an önce
insanların temel ihtiyaçlarının karşılanması gerekiyor. Bizler, Memur-Sen Kızılay, İHH, Cansuyu Derneği ve Deniz
Feneri olarak ilk aşamada Halep’e 81
tır un ulaştırmayı hedeﬂiyoruz. Bu faaliyetlerimiz süreç içinde düzenli bir
şekilde devam edecek. Ayrıca MemurSen olarak, Cumartesi günü 11.00’da
İstanbul’da Tünel’den Galatasaray
Lisesi’ne kadar Halep için yürüyeceğiz”
diyerek sözlerini noktaladı.
Basın açıklamasının ardından Halep’e
ulaştırılmak üzere yola çıkarılacak 81
İlden 81 Tır için harekete geçildi.

Köylü: Yekvücut Olmak
Zorundayız
Yardımlaşma konusunda hassasiyet
gösterenlerin kendilerine ve mazlum
coğrafyalara ferahlık verdiğini dile getiren Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Genel Başkanı Mustafa
Köylü, “Memur-Sen’e çabasından ötürü
teşekkür ediyoruz. Yardım konusunda
hassasiyet gösterenler bizlere ferahlık
veriyor. Cansuyu Derneği olarak yardımlarımızı kesintisiz olarak yapmayı
sürdürüyoruz. İslam âlemi olarak yekvücut olmak zorundayız, buralarda
oynanan oyunlar daha önceden de oynanmıştı. Türkiye olarak birlik olup fırsat vermemeliyiz” diye konuştu.

Güllüoğlu: Suriye’de Yaşanan
Kriz Çözülmelidir
Türk Kızılayı Genel Müdürü Mehmet
Güllüoğlu, “Suriye krizi, bizim için de
İslam âlemi için de çok önemli bir imtihandır. Türkiye bu imtihanı sadece
devletiyle değil, bireyleriyle fertleriyle
de veriyor. Bugün de bunun bir örneğini görüyoruz. Halep’te, insanlık suçu,
savaş suçu cümleleri anlamını yitirdi.
Suriye krizini çözmek adına adımlar
başlatılmalıdır. Memur-Sen’i bu anlamda da tebrik ediyorum. Sadece üyeleri
için değil, tüm dünya mazlumları için
farkındalık oluşturuyor. Bizim kültürümüz doğan her çocuk günahsızdır ve
Hazreti İnsan olarak doğar. Bunun gereği itibariyle dünya mazlumlarına sessiz kalamayız” ifadelerini kullandı.

Cengiz: Memur-Sen’i
Mazlumlar Adına Kutluyoruz
Deniz Feneri Derneği Genel Başkanı
Mehmet Cengiz ise “Memur-Sen’e tüm
mazlumlar adına kutluyoruz” diyerek,
konu yardım ve mazlumlar olduğu her
zaman, Memur-Seni yanımızda bulduk.
Suriye’de 6 yıldır insanlık dramı yaşanıyor. Türkiye’yi dünya şampiyonu haline
getiren bu ülkenin kıymetli vatandaşlarına minnettarız” şeklinde konuştu.

Sinan: Burada Tüm
Mazlumlar İçin Fiili Bir Dua
Var
İHH Ankara Şube Başkanı Mustafa Sinan ise şu şekilde konuştu: “Öncelikle
Memur-Sen›e teşekkür ediyoruz. Burada tüm mazlum kardeşlerimiz için
fiili bir dua var. Son günlerde her şeyin
netleştiğine tüm insanlık tanık oluyor.
Yardım noktasında Memur-Sen gibi
kurum ve kuruluşlardan, özellikle tüm
milletimizden büyük destek alıyoruz.
Bu noktada tüm dünyaya örnek oluyoruz. Halep›teki katliamlara dünya sessiz kalıyor. Daha yerinde adımlar atmamız gerektiğine yürekten inanıyorum.
Sadece yardım değil, fikri anlamda da,
özgürlük anlamında da bölgedeki mazlum kardeşlerimize destek olmalıyız.
Tüm mazlumlar için sizlerden Fatiha
talep ediyorum.”

Bayındır Memur-Sen Sayı: 03
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H

alep katliamını protesto yürüyüşünde konuşan Memur-Sen
Genel Başkanı Ali Yalçın, “Zihinlerindeki vahşeti ve şiddeti gizlemek
için insani değerleri, haklara ilişkin evrensel ilkeleri maskeye dönüştürenlerin
maskesini düşürmeye kararlıyız. Biz, o
maskeyi düşürürsek Halep düşmeyecek. 21. Yüzyılın Hitler’lerine, Mussolini,
Troçki ve Stalin’lerine karşı insanlığın
ortak direnişi için, insanlığın haklarıyla
ve onuruyla insanca bir hayatı yeniden
kuracak dirilişi için, Halep İçin Ayaktayız” dedi.
Memur-Sen Konfederasyonu, 10 Aralık İnsan Hakları Günü’nde kuşatma ve
bombalar altındaki Halep için yürüdü,
katliamları protesto etti. Sivil Toplum
Örgütlerinin de destek verdiği yürüyüşte sık sık “Halep’i unutan dünya
utansın”, “Esad gitmeli zulüm bitmeli”,
“Kahrolsun Zalimler Soykırımcı Hain-
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ler”, “İnsanlığın Gereği Kurtarmaktır
Halebi”, “Esad Gidecek Zulüm Bitecek”,
“Zalim Esed, Katil Putin”, “Müslüman
Uyuma Kardeşine Sahip Çık” sloganları
atıldı. Eylemde 3 dilde Halep dövizleri taşındı. İstanbul Tünel’den başlayan
protesto yürüyüşü, Galatasaray Lisesi
önünde yapılan basın açıklaması ile
son buldu. Açıklamayı Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın yaptı.
Yalçın konuşmasında, 10 Aralık “İnsan
Hakları Günü”, İnsan Hakları Evrensel
Bildirgesi’nin kabul edilişinin üzerinden
70 yıl geçmesine karşın Halep, Musul,
Filistin, Arakan ve daha nice Müslüman beldelerde, insan haklarının, insan
onurunun, insan hakları bildirgesinin
geçersiz kalmasını eleştirdi. Yalçın, “İnsan Hakları Bildirgesinin yetmişe yıla
yakın geçmişine baktığımızda gördüğümüz acı gerçek şu; Bildirge evrensel fakat insan haklarının insan özneli
kapsamı evrensel
düzeye ulaşamamış. 1948’de insan
hakları ve insan
onuru temalı evrensel bildirgeyi
kaleme alanlarla,
bebek, çocuk, kadın demeden Halep başta olmak
üzere yanı başımızdaki bölgeye
kan pazarı kuran-

lar aynı kimlikler. Hedefi sömürü, yöntemi terör, zulüm ve zorbalık olan küresel şebeke; insan hakları ve insan onuru
odaklı evrensel huzur, evrensel barış ve
evrensel refahı imkansız kılmak için her
yolu deniyor” şeklinde konuştu.

21. Yüzyılın Hitler’leri Esed
“Ankara’da başlattığımız ‘Halep’i Açlıktan, İnsanlığı Utançtan Kurtar’ yardım
kampanyasıyla Halep’teki kardeşlerimiz için infak çağrısı yaparak İnsan
Hakları Günü’nü karşıladık. Bugün ise
‘Halep’i Ölümden, Dünyayı Zulümden
Kurtar’ eylemimizle, insanlığa zulme
karşı idrak çağrısı yapıyoruz” diyen Yalçın, “Zihinlerindeki vahşeti ve şiddeti
gizlemek için insani değerleri, haklara
ilişkin evrensel ilkeleri maskeye dönüştürenlerin maskesini düşürmeye kararlıyız. Biz, o maskeyi düşürürsek Halep
düşmeyecek. 21. Yüzyılın Hitler’lerine,
Mussolini, Troçki ve Stalin’lerine karşı
insanlığın ortak direnişi için, insanlığın
haklarıyla ve onuruyla insanca bir hayatı yeniden kuracak dirilişi için, Halep
İçin Ayaktayız” diye konuştu.

Biz, İnsanız, Oturamayız,
Oturmayacağız
“Halep’te İnsanlık Ölmesin duruşuna
destek için meydanlardayız” diyen Yalçın, şu şekilde konuştu: “İnsanlık, terör
örgütlerine, patronlarına, sömürü baronlarına, kan ve vahşet simsarlarına

boyun eğmesin, haddini bildirsin diye
İnsan Hakları Günü’nde alanlardayız.
Çağın emperyalist zorbalarına, kapitalist baronlarına, Baasçı diktalarına,
Rusya ve İran’ın Halep’teki soykırım
hedeﬂi katliamlarına son vermek için;
vaktin Malcolm X’leri, Gandhileri, Ömer
Muhtarlar’ı, Rosa Parksları, Rachelleri, Esmaları, Yunus ve Mevlanaları bir
araya gelmeli haykırışı için buradayız. Halep’te insanlar katlediliyor. Biz,
insanız, oturamayız, oturmayacağız.
Ayaktayız. Halep’te medeniyet yok
ediliyor. Biz, irfan nesliyiz susamayız,
susmayacağız, haykırıştayız. Halep’te
vahşi bir soykırıma kalkışılıyor. Biz,
iz’an erleriyiz, gözümüzü kapatamayız,
kapatmayacağız, direnişteyiz. Halep’te,
Arakan’da, Doğu Timor’da mazlumların
sessiz çığlıkları arşı titretiyor. Biz, insanlığın merhamet eliyiz, kulaklarımızı
kapatamayız, kapatmayacağız, infaktayız.”

Halep Düşmeyecek, İzin
Vermeyeceğiz

Dünya’da adalet ve huzur ortamı tesis
edilene kadar alanlarda olacaklarının
altını çizen Yalçın, “Halep’te, Arakan’da,
Filistin’de zulüm hüküm sürüyor, Yezidler, Esed’ler cirit atıyor. Biz, adalet peşinde, huzur derdindeyiz. İntifadayız.
Halep yanarken, bombalanırken, analar
ve körpe kuzuları Esed’in varil bombalarıyla, Putin’in katil uçaklarıyla katledilirken susanları, kör taklidi yapanları,
kulaklarını kapatanları tarih de, insanlık da kaydediyor. Halep’i Kerbela’ya
çevirenleri de, gönül coğrafyamızı kan
gölüne dönüştürenleri de biliyoruz.
Vicdan kapısını kapatanları, dünyayı ve
insanlığı zulüm ve vahşetle kuşatanları tanıyoruz. Buradan, Halep’in ikiz
kardaşı İstanbul’dan söz veriyoruz. İnsanlığa zulmeden beyaz yakalı terörizmi de, kan ve vahşet diplomasisini de
bitireceğiz. Küresel şebekenin dünyayı
işgal hevesini elbirliğiyle tarumar edeceğiz. Biz inanıyoruz ki; insanın hakları
ve onuru için birlikte, el ele, omuz omuza olursak Halep düşmeyecek. Halep’te
kaybeden insanlık olmayacak. Çin’in,

Rusya’nın Güvenlik Konseyi’ndeki vetosuna, insanlık olarak, ortak ve kararlı bir duruşla, sivil diplomasiyle nota
verirsek Halep’te insanlık kazanacak.
İnsanlık, Aylan bebeklere, Ümran bebeklere zalim elinden ölümü yaşatan
dünya düzenini hak etmiyor. Rusya,
İran ve Çin’in “Esed’in iktidarı sürsün,
kim ölürse ölsün” anlayışı, sınırlarımızı ve sinirlerimizi zorluyor. Analarının ölümüne şahitlik eden çocukların
gözlerine bakmak istiyorsak, Halep’i
kurtarmalıyız. Çocuklarının son nefesine kelime-i şehadetin eşlik etmesi
için çırpınan Halep’li anaların acısını ve
ağıtlarını bitirmek istiyorsak, Halep’in
düşmesine engel olmalıyız. Halep’i kurtaramazsak, Cennette açlık yok hakikatinin idrakiyle bir somun ekmek için ölmeyi talep eden çocukların vebalinden
kurtulamayız. Halep’te kardeşlerimizin,
bacılarımızın, analarımızın iki seçeneği
var; Ya zulüm, ya ölüm. Halep’te insanlar, her tür insani yardıma muhtaçlar.
Halep’te çocuklar, bebekler, insanlar
açlar, açıktalar” şeklinde konuştu.
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HALEP èÇèN 81 èL AYAKTA!
Halep’te yaşanan katliamları MemurSen 81 İl’de ortak basın açıklaması düzenleyerek kınadı. 81 İlde Halep’te şehit
olanlar için gıyabi cenaze namazı da
kılındı.
İşte 81 il tarafından yapılan ortak açıklama:
Halep’i Açlıktan İnsanlığı Utançtan Kurtar!
Halep bizim tarihimiz.
Halep bizim parçamız.
Halep bizim yürek yangınımız.
Bugün Srebrenitsa’nın kaderini Halep
yaşıyor. Halep’te insanlık ölüyor. Batı
yine üç maymunu oynuyor..
Bugün insanları, insanlığın ve bütün insani değerlerin katledildiği kentlerden
biri Halep! Terörü konvansiyonel silaha
dönüştüren devletlerin, bütün dünyadan yalıtarak katliam yaptığı Halep’te
can pazarı yaşanıyor.
Ve maalesef insanlık bu katliamı kanıksamış durumda. Dünyanın birçok ülkesinde yaşayanlar bu katliamları kendi
surları arkasından “bir film izliyormuş
gibi” seyrediyor.
Değerli dostlar, Halep, insanlığın
topyekûn öldüğü bir yerdir artık. Kim
hangi bahanenin arkasına gizlenirse
gizlensin hakikat budur. Bu yüzden Ha-
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lep, aynı zamanda insanlığın imtihanıdır.
Ama insanlık duyarsız, insanlık kayıtsız…
En çok da ümmetin sessizliği canımızı
acıtıyor.
Surların arkasına sığınmış batılıların kahir ekseriyetinin duyarsızlığına
Bosna’da,
Çeçenistan’da,
Afganistan’da, Irak’ta şahit olmuştuk.
Fakat ümmet kendinden uzak zannettiği olayın bizatihi ortasında olduğunu
nasıl anlamaz? İçindeki yangını nasıl
hissetmez?
Nasıl susma korosuna katılır? Ölen biziz. Ezilen biziz. Toza dönüştürülerek
köle edilmek, yok edilmek istenen biziz.
İslam ümmeti, adım adım izlenen ve
kendisini yok etmeyi hedeﬂeyen stratejiyi neden görmez? Neden?

bozuk düzen, propaganda araçları marifetiyle, bir avuç kapitalistin, birkaç
emperyalist devletin çıkarı için şiddeti
meşrulaştıracak söylemler üreterek devamlılığını sağlamaktadır.
Trump’un attığı twit, basında Halep’te
her gün katledilen insanlardan daha
fazla yer alıyorsa bu düzeni başka nasıl
açıklayabiliriz ki?
İnsani yardımın gidebilmesi için geçici ateşkesin bile Birleşmiş Milletler’de
veto edildiği bir dünya daha ne söylenebilir ki?
Ölen ve açlıktan kıvranan insanları
küçük bir ayrıntıya indiren analistlere,
stratejistlere bakınca insan başka ne
düşünebilir ki?
Bugün insanlık dramının merkezi Halep, aynı zamanda işte bu ve benzeri
manzaralardan dolayı bir ahlak imtihanının da merkezidir.
Evet… Halep bir ahlak meselesidir.

Yoksa bu köhne sistemin, bu çarpık düzenin kendisine dokunmayacağını mı
zannediyor?

Tıpkı Arakan, Filistin, Afganistan, Irak,
Mısır gibi…

Değerli dostlar…

Evet… Halep, geç kalınmış olsa da ahlak isyanının başlangıç noktasıdır.

Her gün ölen yüzlerce insanın istatistiki bir veri olmanın ötesine geçemediği bu bozuk dünya düzeninde, herkes
bilmeli ki birgün, insanlığın sığınacak
yeri kalmayacak. Çünkü bu çarpık ve

Değerli basın mensupları…
Yukarıda ifade ettiğim gibi zalim düzenin devamı için terör bir aparat olarak
kullanılmaktadır. Biz biliyoruz ki, terör,

özellikle İslam dünyasında yıkımın yaşanması için, bizzat emperyalist devletler tarafından desteklenmektedir.
Suriye’ye bakın. İlk günden beri terör
örgütleri etkin bir silah olarak kullanılmakta… Ve bunu hepimiz biliyoruz.
Ne çare ki, sözün kar etmediği bir zamanda yaşıyoruz. Çünkü düzen öyle
kurulmuş. Düzen güçlünün diline göre
hükmünü icra ediyor maalesef.
Biz yine de düzenin bu yalanını yüzlerine çarpıyoruz. “Terörü üretenle, terörü
temizleyeceğim diyen aynı ağız” diye
haykırarak, Halep için ayağa kalktık.
Biz biliyoruz ki, orada, o can pazarının
yaşandığı mahşer yerinde, insanlık direniyor. İşgalci emperyalistler ne derse
desin biz olaya bu şekilde bakıyoruz.
Rusya, İran ve Suriye rejiminin ortaklaşa gerçekleştirdikleri katliama karşı da

uluslararası düzeyde “insanlık diplomasisi” başlattığımız buradan deklare
ediyoruz. Çünkü, dünyanın her yerinde
vicdanlı insanlar olduğuna biliyoruz.
Biz vicdanlara seslenerek, insanlığı harekete geçirebileceğimize inanıyoruz.
Sevgili dostlar… Merhamet ihtiyacı
adalet yoksunluğuna dayanır. Biz daha
köklü çözümler üretilmesi gerektiğini,
adil bir dünyanın vicdanları harekete
geçirdiğimiz zaman mümkün olduğunu inanıyoruz. Yani tüm dünya üzerindeki Rachelleri, Malcom X’leri, Gandileri harekete geçirerek Halep’e bir vicdan
köprüsü oluşturmak zorundayız. İnşallah bunu başaracağız.
Bunun ilk adımı olarak da “Halep’i açlıktan, insanlığı utançtan kurtar.” temalı
kampanyamızı başlattık. Halep büyük
bir hapishaneye, bir açlık kampına, bir

işkence kampına dönüşmüş durumda.
Bir taraftan bombalar yağıyor, bir tarafta açlık insanları vuruyor. Bir an önce
insanların temel ihtiyaçlarının karşılanması gerekiyor. Bizler, MEMUR-SEN,
Kızılay, İHH, Cansuyu Derneği, Deniz
Feneri olarak ilk aşamada Halep’e 81
tır un ulaştırmayı hedeﬂiyoruz. Bu faaliyetlerimiz süreç içinde düzenli bir
şekilde devam edecek.
MEMUR-SEN olarak, Cumartesi günü
saat 11:00’da İstanbul, Taksim’de bir
yürüyüş yapacağız. Enkazın altından
çıkarılmış bir canın, Ümran bebeğin
insanlığımızı sorgulatan fotoğraﬂarıyla
yürüyeceğiz. Çünkü Halep bugün Ümran bebek kadar yalnız, Ümran bebek
kadar şaşkındır. Bu yürüyüşümüzle o
bölgedeki katliamı daha geniş kitlelere
duyurmayı amaçlıyoruz.

Sırayla eylem planımızı açıklayayım:
Savaşın acısını Suriye ve Türkiye birlikte yaşıyor. Memur-Sen olarak ‘5 Aşamalı Eylem Planı’ başlatıyoruz.

Üçüncü Olarak:
İlk Olarak:

İkinci Olarak:

9 Aralık (Cuma) saat
10.30’da Yardım
Kuruluşları ile Genel
Merkezimizde basın
toplantısıyla yardım
çağrısında bulunuyoruz

9 Aralık/Cuma Namazı
çıkışı tüm illerde İl
Teşkilatlarımızca ‘Gıyabi
Cenaze Namazı-Akabinde
Basın Açıklaması’
düzenleniyoruz.

10 Aralık İnsan Hakları
Gününde 11.00 İstanbul’da
Tünel’den G.Saray
Lisesi’ne kadar yürüyüş
ve basın açıklaması
yapıyoruz.

Beşinci Olarak:
İHH, Kızılay,Cansuyu
ve Deniz Feneri’ne
“81 Tır Un” çeklerini
teslim ediyor ve bütün
teşkilatlarımız illerde
yardım seferberliği
başlatıyor

Dördüncü Olarak:

Yardım
TIR’larımızla+araçlarımızla

Uluslararası Kuruluşlara

‘Halep’e Yol Açın’

ve İrtibatlı olduğumuz

konvoyuna katılıp Halep’e

tüm emek örgütlerine

doğru yola çıkıyoruz.

‘Duyarlılığa Çağrı
Mektubu’ gönderiyoruz.

Son söz olarak ‘İnsanlığın
ölmediğini herkese
gösteriyoruz.
Bayındır Memur-Sen Sayı: 03
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ALİ YALÇIN:
LANET OLSUN HALEP’TE SOYKIRIM TEZGAHI AÇANLARA

8

1 İlden “Halep’e Yol Açın” sloganıyla konvoylarla Hatay’a ulaşan
Memur-Senlilere hitap eden Genel Başkan Ali Yalçın, “Tırlara insanlığı
yükledik ve ‘Yükümüz İnsanlık Yönümüz Halep. İyiliği Yüklendik Halep’e
Yöneldik’ diyerek insanlık için, barış
için, adalet için ayağa kalktık. Gün
bugündür; Zulme karşı adaleti, baskıya karşı özgürlüğü, zillete karşı onuru
seçmiş Halep halkına sahip çıkmalıyız.
Haleplilerin savaş uçakları, tankları,
füzeleri, fosfor ve misket bombaları
yoktur. Onlar imanı, iradesi, sabrı ve
kararlılığı var. Zalimlerin yaktığı Halep,
Allah’ın izniyle küllerinden dirilecektir.
Lanet olsun Halep’te soykırım tezgahı
açanlara” dedi.
Memur-Sen
tarafından
açıklanan
“Halep’i Açlıktan İnsanlığı Utançtan
Kurtar” eylem planı çerçevesinde daha
önce; yardım çağrısı yapıldı, 81 ilde yardım seferberliği başlatıldı, tüm illerde
‘Gıyabi Cenaze Namazı kılındı, ortak
basın açıklamaları gerçekleştirildi, İstanbul Tünelden Galatasaray Lisesi’ne
kadar Halep yürüyüşü düzenlendi ve
Uluslararası Kuruluşlara Halep’e duyarlılık çağrısı yapıldı. Memur-Sen beş
aşamalı eylem planı çerçevesinde bugün yardım konvoylarıyla sınıra dayandı. “Halep’e Yol Açın” sloganıyla
81 ilden yola çıkan Memur-Sen’liler
yardım Tırlarıyla berber Hatay’a ulaştı.
Memur-Sen konvoyu Hatay araç muayene istasyonu önünden Cilvegözü
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sınır kapısına doğru yol aldı. 81 ilden
gelen binlerce konvoyu karşılayan
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın,
burada basın açıklaması yaptı. Halep’e
yol açmak için seferde olduklarını belirten Yalçın, “Tırlara insanlığı yükledik
ve ‘Yükümüz İnsanlık Yönümüz Halep.
İyiliği Yüklendik Halep’e Yöneldik’ diyerek insanlık için, barış için, adalet için
ayağa kalktık. Gün bugündür; Zulme
karşı adaleti, baskıya karşı özgürlüğü,
zillete karşı onuru seçmiş Halep halkına sahip çıkmalıyız. Haleplilerin savaş
uçakları, tankları, füzeleri, fosfor ve
misket bombaları yoktur. Onlar imanı,
iradesi, sabrı ve kararlılığı var. Zalimlerin yaktığı Halep, Allah’ın izniyle küllerinden dirilecektir. Lanet olsun Halep’te
soykırım tezgahı açanlara” dedi.

Halep
Yanıyor, Kan
Ağlıyor
Rusya, İran ve
Suriye’den oluşan zulüm ve
vahşet çetesinin
Halep’i yerle bir
ettiğini, Esed ve
Putin
canileri
Halep’i yaktığını
vurgulayan
Yalçın, “Halep’i
vurdular… Yüreğimiz yanıyor.
‘Yemin ederim

biz bir şey yapmadık’ diyerek ağlayan
Halepli çocuğun tek damla gözyaşının
vebalini nasıl üstleneceğiz, hakkını nasıl ödeyeceğiz? Bedenleri küçük, yürekleri büyük çocukların haykırışlarını
unutacak mıyız? Elbette hayır… Unutursak kalbimiz kurusun… Ninnilerle
uyutulması gereken bebeklerin, kurşunlarla susturulduğunun şahitleri olarak, sessiz mi kalacağız? Elbette sessiz
kalmayacağız. Dünya sussa, biz susmayacağız. Hakkı haykıracağız. Mazluma
el uzatacağız. Zulme ve zalime karşı
duracağız. Akıl tutulmasına uğramış,
basiretleri bağlanmış, insanlıktan nasipsiz olanlar Suriye’deki katliama kör
ve sağırlar. Onlar, insanlığın utanç abidesi olarak yaşamaya/anılmaya mahkumlar” diye konuştu.

Halepli Kardeşlerimizle
Kucaklaşacağız
Halep’te emperyalistler devletlerin,
terör uyguladığını soykırım yaptığını belirten Yalçın, şu şekilde konuştu:
“Halep’e acımak insanlığın ne haddine? Halep, insanlığa acıyor… Çünkü
aylardır vahşi katliamlarla, açlıkla, ilaçsızlıkla teslim olmaya zorlanan Halep’i
seyreden insanlık acınmayı hak ediyor.
Halep’i ölüm pazarına, zulüm tezgahına dönüştürenlerin vahşetinden Halepli kardeşlerimizi korumak, onlara kucak
açmak bizim işimiz. Sivil toplumun, milletlerin, toplumların işidir. Türkiye’ye,
İslam ülkelerine, insanı ve insan onuru
merkeze alan devletlere düşen, Halep’i
Esed’ı insafına terk etmemek, Halep’i
Haleplilere teslim etmektir. Rusya’nın,
İran’ın vahşet elini Halep’ten çektirmektir. Esed iktidardan uzaklaşması
gerekirken, Halepliler Halep’ten uzaklaşmak zorunda bırakılıyor. Halep’te
devlet terörünün her türünü uygulayan Rusya’nın, İran’ın, Esed’ın amacı
bellidir; Halep’in demografik yapısını
değiştirmek. Halep’i kendi sosyo-politik hedeﬂerine uygun bir zemine dönüştürmek. İnsanlar, Halep’ten kaçmaya/çıkmaya zorlanıyor. Başta Türkiye
olmak üzere duyarlı hiçbir ülke buna
izin vermemeli. Esed’ın, ona hamilik
yapan Rusya ve İran’ın bu kirli oyunu,
kanlı oyunu bozulmalı. Halep, Halepli
kardeşlerimizle en kısa sürede yeniden
kucaklaşmalı.”

BM Halep’in İşgaline
‘Gözlemci’ Oluyor
“Müslüman coğrafyalardaki zulümleri
seyretmekte mahir olan BM, Halep’in
işgalini, Haleplilerin katlini seyrediyor”

diyen Yalçın, BM’nin Halep’e ses çıkarmamasını, suskun kalmasını ikiyüzlülük
olarak nitelendirdi. BM’nin, Halep’in
coğrafi, siyasi ve sosyolojik işgaline ise
‘gözlemci’ statüsünde zımnen destek
verdiğine dikkat çeken Yalçın, “Halepli
kardeşlerimizi evlerine, Halepli çocukları baba ocaklarına, Halepli bacılarımızı yuvalarına kavuşturmadıktan sonra
Halep’te zulme son vermiş olamayız.
Sadece, zulmün ve zalimin Halep’i işgaline kapı aralamış oluruz. İnsanlığın
iki sorumluluğu var. Biri, sivil toplumun
öncülüğünde Haleplilere kucak açmak.
Diğeri ise ‘önce insan’ diyen devletlerin
ortaklığıyla Halep’i kurtarmak. Bu ikisini birlikte başarırsak ancak, ‘İnsanlığı
Utançtan Kurtar’ çağrımızın, ‘Halep’e
Yol Aç’ kararımızın gereğini yapmış
oluruz” dedi.

Lanet Olsun, Dilsiz
Şeytanlara
İslam coğrafyasında zulümlerin son
bulması için yolun ümmet olmaktan,
Halep’in derdine deva olmaktan geçtiğini ifade eden Yalçın, şu şekilde konuştu: “Birlik olursak, zillet biter. Birlik
olursak, zulümler biter. Birlik olursak,
zalimler titrer. Bir buçuk milyarı aşan

Müslüman bir araya gelirse, Halep’in
hesabı sorulur, Halep kurtulur. Vicdanlar bir araya gelirse, dünya zulümden
kurtulur. Unutmayın! Umutsuzluğa
kapılmayın! Yüce Allah’ın müjdesine
sarılın. ‘İnanıyorsanız… Üstünsünüz’,
‘Nice az topluluk, nice çok topluluğa
üstün geldi’ inancıyla, umudu artıralım.
Bedir’de, bir avuç sahabe galip geldi.
Barbar haçlı orduları ecdadımızın karşısında her seferinde bozguna uğradı.
Çanakkale’de yiyecek ekmeği olmayan askerlerimiz destan yazdı. Ümmet,
tek yürek sefere çıkınca hep muzaffer
oldu. Yine, tek yürek seferdeyiz. Yeniden zulme karşı direnişteyiz. Lanet
olsun Halep’te kan pazarı kuranlara..
Lanet olsun Halep’te soykırım tezgahı açanlara… Lanet olsun, mazaretlere
sığınıp gözünü, kulağını kapatanlara…
Lanet olsun, dilsiz şeytanlara.”

Halep’e Özgürlük Direnişle
Gelecek
Esed’i ve Esed’e destek verenlerin katil olduğunu vurgulayan Yalçın, “Ses
çıkarmayanlar suçu ortağı, utancın
sahibidir. Biz, katili haykırmak, Halep’i
kurtarmak için buradayız. Biz, Halepli kardeşlerimizle kucaklaşmak için
yollardayız. ‘Halep’e Yol Açmak’ için,
‘İnsanlığı Utançtan Kurtarmak’ için buradayız. Büyük Memur-Sen ailesi olarak, katilleri, suç ortaklarını, hamilerini,
göz yumanları lanetliyoruz. Halep’e,
medeniyet coğrafyamıza, ümmete ve
insanlığa sahip çıkıyoruz. Biz diyoruz
ki; Halep’e özgürlük direnişle gelecek.
İnsanlık zulüm karşısında elbette galip
gelecek.”
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Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın

Kansızlar…

ASLA VE ASLA BAŞARAMAYACAKLAR

H

alep’e Yol Açın sloganıyla Cilvegözü sınır kapsına dayanan
yardım konvoyu mitinginde konuşan Memur-Sen Genel Başkanı Ali
Yalçın, “Kayseri’deki hain terör saldırısını kınıyor, şehitlerimize Allah’tan rahmet yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.
Büyük kardeşlik buluşmasını, bu güzel
fotoğrafı gölgeleyen bu saldırı haincedir. Kansızlar… Asla ve asla başaramayacaklar. Birlik ve berberliğimiz sahip
çıkarak, onları dize getireceğiz. Asla
yılmayacağız” dedi.
Halep’teki katliama durdurulmasını ve
insani yardım koridorunun açılmasını

hedeﬂeyen Memur-Sen ve İHH İnsani
Yardım Vakfı, “Halep’e Yol Açın” sloganı ile Türkiye’nin dört bir yanından
Cilvegözü Sınır Kapısı’na kara konvoyu
düzenledi. Bu kapsamda Türkiye’nin
81ilinden yola çıkan yardım konvoyu
Cilvegözü sınır kapısına ulaştı. Konvoya katılan on binler, “Halep bombalara
terk edilemez”, “Halep kuşatma altında”, “Halep yanıyor” yazılı dövizlerle
Halep’teki katliamları tekbirlerle protesto edip dualar okudu. Mitingde sık
sık tekbirler getirerek, “Halep’e giden
yollar açılsın!”, “Katil İran, Suriye’den
defol!”, “Katil Rusya, Suriye’den defol!”, “Zulme karşı omuz omuza!”, “İran,
ümmete hesap verecek!”, “Katil Esed,
Suriye’den defol!”, “Zulme karşı omuz
omuza!” sloganları atıldı. Mitingde konuşan Memur-Sen Genel Başkanı Ali
Yalçın, konvoya katılan on binlere hitap
etti.

Asla Yılmayacağız
Kayseri’de gerçekleşen terör saldırısına
sert tepki gösteren Yalçın, “Kayseri’deki hain saldırıyı kınıyor şehitlerimize
Allah’tan rahmet yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Büyük kardeşlik buluşmasını, bu güzel fotoğrafı gölgeleyen
bu saldırı haincedir. Kansızlar… Asla ve
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asla başaramayacaklar. Birlik ve berberliğimiz sahip çıkarak, onları dize
getireceğiz. Asla yılmayacağız. Başta
Türkiye olmak üzere dünyanın neresinde gerçekleşirse gerçekleşsin terör asla
kabul edilemez. Terör örgütleriyle arasına mesafe koymayı beceremeyenler
hem bize hem de milletimize uzaktır.
Birlik ve kardeşliğimize saldırı yapanlar, insanlık yoksulu ve vicdan yoksunudur” ifadelerini kullandı.

Halep’e Yol Açılacak ve
İnsanlık Ölmeyecek
“Halepli çocukların çığlıklarını duya-

rak buraya gelen kardeşlerime selam
olsun” diyen Yalçın, “Bize diz çöktüreceklerini zannediyorlar. Size teslim
olan sizin gibi olsun. Biz ölmeden, bu
hesap kapanmaz. İnsanlıktan çıkmış bu
canilere müsaade etmeyeceğiz. Halep
sıradan bir şehir değil. Çanakkale’de
7 bin şehit veren Halep, yönünü bize
döndürdü ise, çığlıklarını size duyuruyorsa, bu sesi dünyaya duyurmak da
bizim görevimizdir. Sivillerin tahliyesi
noktasında kesinlikle geri adım atmayacağız. Sizlerin, rahatınızı terk ederek
yola revan olmanız, insanlığın ölmediğinin ispatıdır. Sizler gibi duyarlı insanlarımız olduğu müddetçe Halep’e yol
açılacaktır ve insanlık ölmeyecektir. 81
ilden gelen bütün Memur-Sen teşkilatları buradalar, onlara ve yardımlarımıza
vesile olan İHH, Cansuyu, Türk Kızılayı,
Deniz Feneri ve diğer yardım kuruluşlarına teşekkürlerimi sunuyorum” şeklinde konuştu.

Yıldırım: Halep’i Dünya
Gündemine Taşıdık
İHH İnsani Yardım Vakfı Başkanı Bülent Yıldırım ise yaptığı konuşmada
Halep’in dünya meselesi haline geldiğini ifade ederek, “İnsani koridor açılana kadar tahliyeler olana kadar burada nöbet tutacağız. Sekteye uğrayan
ateşkes, İran ve Rusya ile görüşmeler
sonucunda bugün tekrar tahliye süreci
başlamasını bekliyoruz. İHH’nın, çatışmaların sürdüğü Suriye’nin Halep kentinden tahliye edilmeye çalışılan siviller için yardım seferberliği başlatması
üzerine yaklaşık bin 500 yardım tırının
Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü
Sınır Kapısı’na ulaşmasını sağlıyoruz
Tüm ülkeden yardım geldi gelmeye

de devam ediyor. Bizler İHH olarak bu
yardımları mazlum Halep halkına ulaştırdık ve ulaştırmaya devam edeceğiz”
diye konuştu.

Teröristler Yeryüzüne
Adalet Gelmesini
İstemiyor
Konvoya katılıp Reyhanlı’ya kadar gelen herkese teşekkür eden Yıldırım,
Kayseri’deki terör saldırısını kınayarak,
“Allah bu pis saldırıyı gerçekleştirenleri
yerin dibine batırsın. Onlar istiyorlar ki
yeryüzünde merhamet, adalet, hangi
topraklarda ve nerelerden çıkarsa oralara acı düşsün ama biz diyoruz ki el
birliğiyle gönül gönüle bütün saldırıları
püskürteceğiz. Ne Beşiktaş’ı unuturuz
ne Kayseri’yi ne de Halep’i unuturuz,
gerekirse her yerde yürürüz dayanışma
içinde oluruz her şeyimizi ortaya koyarız” ifadelerini kullandı.
Şu anda Halep’teki anlaşmanın oradaki
bir takım güçler tarafından bozulduğunu anımsatan Yıldırım, şöyle devam
etti: “Dün 800 kişi esir edildi, aslında
anlaşma yapılmıştı. Bu 800 kişiyi dövdüler, hırpaladılar. Çocuklarının gözü
önünde anneyi ve babayı darp ettiler,
acımadılar. 3 veya 4 kardeşimizi şehit

ettiler, dünyanın neresinde görülmüş
esir olanlara böyle muamele yapmak
vicdansızlar. Zannediyorsunuz ki onlar
yalnız kaldılar. Yetmedi hırsızlık yaptılar, üzerlerindeki telefonları çaldılar,
eşyaları çaldılar, onların onurlarını kırmak istediler ama gördünüz, küçücük çocuklar bile ’Ayağınızı sabit kılın,
korkmayın, bir gün gelip Halep’i tekrar
alacağız’ diyor. Çocuklar bile yüreğinde onlara karşı kin besliyorlardı ve asla
korkmuyorlardı.”

Konvoyun Kararlığı
Devletleri Anlaşma
Konusunda Harekete
Geçirdi
Konvoyu düzenleyerek Halep’i tüm
dünyanın gündemine taşıdıklarını kaydeden Yıldırım, geçmişte buranın görmezden gelindiğini söyledi. Yıldırım,
dünyanın harekete geçmeyip, “Halep’te
insanlar ölsün bu mesele bitsin” diye
baktığını vurgulayarak, “Manipüle ediyorlardı. Çocukların gözyaşını görmemezlikten geliyordu ama konvoyun
kararlılığı, sizin dualarınız devletleri harekete geçirdi, liderleri harekete geçirdi
ve anlaşmalar yapıldı. Allah razı olsun
arabuluculuğunu Türkiye yaptı, keşke
İslam dünyasının liderleri el ele verip
Halep’teki insanlar için masaya oturabilmeleri gerekirdi” şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından onbinler tekbir
nidaları ile sınıra yürüdü. Sınır kapısına
kurulan sahnede yapılan duanın ardından Cilvegözü Sınır Kapısı’na yürüyüşe
geçen onbinler, burada tahliyeler gerçekleşene kadar nöbete devam etmeyi
hedeﬂiyor.

Bayındır Memur-Sen Sayı: 03
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Genel Başkanımız Tufanoğlu,
KONTV’DE GÜNDEMİ DEĞERLENDİRDİ

K

ontv’de “Ankara Konuşuyor” programında Gazeteci Çetin Altan’ın sorularını cevaplandıran Bayındır
Memur-Sen Genel Başkanı Soner Can Tufanoğlu, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.
Ülkemizdeki terör olaylarından, 15 Temmuz Kanlı Darbe Girişiminden, Ortadoğu üzerinde oynanan oyunlara, yeni anayasadan Bayındır Memur-Sen’in çalışmalarına kadar birçok
konuda değerlendirmelerde bulunan Tufanoğlu merak edilen sorulara da yanıt verdi.
15 Temmuz darbe girişimini gerçekleştiren FETÖ’ye en büyük dersi milletin verdiğini belirten Tufanoğlu, “Bu milletin
vergisiyle maaş alıp, evine ekmek götüren ve yediği ekmeğe, hizmet ettiği vatana, annesinden emdiği süte ihanet
eden, milletin üzerinde alçak uçuş yaparak millete alçakça
saldıranlara bu millet en büyük dersi verdi. Millet onları tarihin çöp sepetine gönderdi. Göğsünü mermilere siper eden
millet, tarihe altın harﬂerle not düştü. Onun için bu millete
teşekkür ediyoruz” dedi. 15 Temmuz işgal girişimi tutmadı,
hedef Türkiye’ydi diyen Tufanoğlu, Memur-Sen olarak FETÖ
darbe girişimine karşı ilk anda sahaya indik, 81 ilde bir an
olsun meydanları boş bırakmadık şeklinde konuştu.

96

GENEL MERKEZ VE ŞUBELER

Kamu FETÖ’den Tamamen Temizlenmeli
FETÖ operasyonlarına ilişkin ise Tufanoğlu, “Kamu FETÖ’den
tamamen temizlenmeli, yeni mağduriyetlere fırsat verilmemeli, masumlara görevi iade edilmelidir. FETÖ ile mücadeleyi sonuna kadar destekliyoruz. Hukuk devletine yakışan
bir titizlikle sonuna kadar gidilmelidir. Terörle mücadelede
zafiyete sebep olanlar da kamudan uzaklaştırılmalıdır” dedi.
Hizmet kolumuza bağlı kurumlarda çalışan kamu görevlilerimizin sorun ve taleplerini her platformda gündeme getirdiklerini dile getirdiklerini ifade eden Genel Başkan Tufanoğlu,
“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” dedi.
Kentsel Dönüşüm yapılanmasında mimari olarak bizim kültürümüze göre düzenleme yapılmalıdır diyen Tufanoğlu,
“Çevre ve Şehircilik Bakanlığının kentsel dönüşüm çerçevesinde Doğu ve Güneydoğu’da terör olaylarından mağdur
olan vatandaşlarımıza 30 bin konut inşa etmek için düğmeye basmıştır” dedi.

MEMUR-SEN, KANLI DARBE GİRİŞİMİNİ

DÜNYA KAMUOYUNA TAŞIDI

emur-Sen, 400’e yakın uluslararası konfederasyon ve emek örgütüne, 15 Temmuz hain darbe girişimine ilişkin e-bülten gönderdi. Bültende, darbe girişimi ve
sonrasında yaşanan olaylar anlatılarak uluslararası kamuoyuna bilgilendirmelerde
bulunuldu.

M

Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen), dünyanın dört bir yanında faaliyet gösteren 400’e yakın uluslararası konfederasyon ve emek örgütüne, 15 Temmuz FETÖ/PDY
terörist unsurlarınca yapılan kanlı darbe girişimine ilişkin e-bülten gönderdi. Hain girişimin
kronolojik olarak anlatıldığı bültende, Anadolu Ajansı’nın hazırlamış olduğu “Darbe Kronolojisi” kitapçığı, Türkiye medyasına yansıyan kanlı darbe girişimine dair fotoğraf, video
haber ve röportajlar ile darbeye karşı Memur-Sen’in tüm Türkiye’de başlatmış olduğu
mücadeleye ilişkin haberlere yer verildi.

1 MİLYONA YAKIN ÜYEMİZLE MİLLİ İRADENİN YANINDAYIZ
Bülten hakkında konuşan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, “Memur-Sen Dış İlişkiler
koordinatörlüğümüzün hazırlamış olduğu bültenle dünya genelindeki 400’e yakın konfederasyon ve emek örgütüne, FETÖ’nün kanlı darbe girişiminin detaylarını anlattık. Bültenimizde ayrıca, Memur-Sen’in, milletin ve milli iradenin yanında yer aldığını bir kez daha
deklare ederek,cuntanın hain planlarının bozulduğunu, büyük Memur-Sen ailesinin 1 milyona yakın üyesiyle, daima milli iradenin yanında yer alacağını vurguladık.

