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Bayındır, Çevre, İnşaat, Yol, Afad, Tapu ve Kadastro Birliği Çalışanlarının
tercihi yine Bayındır Memur-Sen oldu. Geçen yıl 16 bin 984 olan üye sayımız
bu yıl 17 bin 598’ye ulaştı.
İnsana hizmeti en büyük değer sayan sendikal anlayışımıza güven duyarak
Bayındır Memur-Sen ailesine katılan bütün Bayındır, Çevre, İnşaat, Yol, Afad,
Tapu ve Kadastro Birliği Çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz.
15 yılını yeni doldurmuş genç bir sendika olmamıza rağmen, bizi Türkiye’nin
en büyük sivil toplum örgütlerinden birisi haline getiren güç inançlarımızdır.
Bugün itibari ile 18 Bini bulan üye sayısıyla hizmet kolumuzun en büyük
sivil toplum örgütü olmanın gururunu yaşayarak, 20 Bin üye hedefine emin
adımlarla ilerlemektedir.
Allah’a hamd olsun, yöneticisinden, temsilcisine, Bayındır Memur-Sen’in
inanmış kadroları gece gündüz demeden Bayındır, Çevre, İnşaat, Yol, Afad,
Tapu ve Kadastro Birliği Çalışanlarının emeğine, emanetine sahip çıkma
noktasında yeni bir tarih yazdı.

2017

yılında üye sayısını 17.598’e çıkaran Bayındır Memur-Sen, zirvedeki yükselişini sürdürerek, yetkisini bir
kez daha perçinledi.

Bugüne kadar gücünü Hak”tan alan her hareketin aydınlığın ve medeniyetin
taşıyıcısı olduğuna şahit olan tarih, bugün de Bayındır Memur-Sen kadrolarının
aşkına, inanmışlığına şahit olmaktadır.
İçinde yaşadığımız çağın kargaşasını yansıtan kuru ve çürümüş sendikacılığa,
itibar ve güven kazandırma adına, merhum Mehmet Akif İnan ve yol
arkadaşlarının başlattığı hizmet sendikacılığı yolculuğu, Bayındır MemurSen’in ve Memur-Sen”in inanmış kadrolarının omzunda, adına Yeni Türkiye
dediğimiz medeniyet hedefine doğru hızla ve kararlılıkla ilerlemektedir.
Elbette kainat var oldukça devam edecek olan Hak mücadelesi, emaneti
teslim edinceye kadar fasılasız şekilde sürecektir. Bunu çok iyi idrak etmiş
olan Bayındır Memur-Sen kadroları için her mutlu son yeni bir başlangıç, yeni
bir heyecandır.
Hak mücadelemizin, yenilikçi ve üretken sendikacılık kimliğimizin çalışanlar
ve milletimiz nazarında gördüğü takdire layık olmak, sendikal politikalarımıza
duyulan güveni sarsmamak adına daha fazla çalışacak, daha etkin bir
mücadele ortaya koyacağız.
Bayındır, Çevre, İnşaat, Yol, Afad, Tapu ve Kadastro Birliği Çalışanlarımızın
haklı mücadelesini sürdürmede en ufak bir tereddüt yaşamadık. Bu bağlamda
ilgili platformlarda en net şekilde eleştirilerimizi dile getirdik. Bayındır MemurSen’in hak temelli mücadelesi her zaman ve zeminde teşkilatımızın desteği ile
tereddütsüz ve etkin şekilde sürdürülecektir.

Gökhan Simsek

Emin Ellerde

Bayındır, Çevre, İnşaat, Yol, Afad, Tapu ve Kadastro Hizmet Kolu’nda ilkeli ve istikrarlı büyümesini devam ettiren Bayındır Memur-Sen
17.598 üye ile Hizmet Koluna Bağlı 10 Kurumun tamamında yetkiyi
koruyarak 7. Kez ‘’Genel Yetkili Sendika’’ oldu.
Bayındır Memur-Sen kurulduğu günden bu yana, etkili ve yetkili
sendika olma yolunda verdiği mücadele, yaptığı çalışmalar 15 Mayıs 2011’de genel yetkili sendika olarak Türkiye’nin en büyük sivil
toplum kuruluşlarından biri olma hüviyetiyle daha da anlam kazanırken, sendikamız bugün hem nicelik hem de nitelik bakımından
zirveden yeni ufuklara yolculukta yeni bir destan yazmıştır.
Bayındır Memur-Sen olarak, üyelerimizin bize verdiği yetki emanetine en iyi şekilde sahip çıkacak, sorunlarını çözüme, taleplerini
kazanıma dönüştüreceğiz. Sorunların çözümü için her mecrayı değerlendirecek, her platformu Bayındır, Çevre, İnşaat, Yol, Afad, Tapu
ve Kadastro Hizmet Kolu çalışanlarının sorunlarının konuşulduğu ve
çözüm üretildiği mekanlara dönüştüreceğiz.
Bizi büyük bir aile yapan bütün üyelerimize ve bu büyük ailenin
oluşmasında kendi ailesinden feragat ederek gece gündüz çalışan
büyük Bayındır Memur-Sen teşkilatımıza en kalbi duygularımızla teşekkür ediyor, şükranlarımızı sunuyoruz.

Öncü Medeniyet, Güçlü Sendika...
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Memur-sen Genel Başkanı,
Ali YALÇIN KAHROLSUN VAHŞET KOALİSYONU

Cumhurbaşkanı Erdoğan
Memur-Sen Darbecilere Meydanları
Dar Eden Büyük Bir Ailedir

Temmuz Sayısın’dan

R

Hesaplayamadılar, bu
milletin kendi iradesine
saygı duyana, kendisini

İHANETİN TARİHÇESİ

baç tacı yapana sahip
çıktığını.
Cevabı 15 Temmuz’da halk tarafından verilecektir.

Soner Can TUFANOĞLU
Bayındır Memur-Sen
Genel Başkanı

7 Mayıs 1960, 12 Mart 1971,
12 Eylül 1980, 28 Şubat 1997
ve 15 Temmuz 2016 tarihleri,
demokrasi tarihimizin utanç tarihleridir. Milli iradenin yerle yeksan
edildiği, Batı emperyalizminin 19.
Yüzyılda “hasta adam” ilan ettiği
ve bir türlü yenemediği Osmanlıyı
devirmeye azmettiği tarihlerdir. Batının bu ideolojisi aslında bizim tarihimizde Tanzimat’la başlar. Yenilik
adı altında tanzim edilmeye çalışılan toplumumuzda Batıcılık sadece
bir grup aydının(!) Batı hayranlığından öteye gidememiş, yenilik bilim
ve fende değil yaşam şeklimizde,
gelenek ve göreneklerimizde, sosyal yaşantımızda, dilimizde olmuştur. Emperyalist güçler, deviremedikleri hasta adamı, bizi biz yapan
değerlerimizle oynayarak yıkmaya
çalışmışlardır. Özetle biz batılılaşmayı yanlış anlayıp uygularken
onlar da düzenlerini kurmuşlardır.
Osmanlının haçlı zihniyetiyle ağır
imtihanıdır Tanzimat ve Meşrutiyet.

2

4

Üstelik de bu imtihanın hocaları
bizim aydınlarımız, bizim insanlarımızdı. Her ideoloji kendi insanını
yaratır önce. Yaşadığımız bu coğrafyada oynanan kirli oyunlarda
ideolojileri için bizden birilerini kullanacaklardı çünkü başka türlüsü
mümkün değildi. Her şeyi tamamdı
bu kirli oyunların: İdeolojileri, dava
adamları ve eylemleri. İlk eylem
Birinci Dünya Savaşı. Başarılı olamadılar çünkü Çanakkale’yi he-

Biz Çanakkale’de, biz
Anafartalar’da, biz
Sakarya’da sırt sırta
verip düşmana boyun
eğmemiş; gerektiğinde
düşman askerine su
vermiş bir milletin
çocuklarıyız.
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saplayamamışlardı.
Koca
Seyitleri bilemedi, hiç anlayamadı
Batının çürümüş, insanlıktan uzak
materyalist zihniyeti. Anlayamadılar ama pes etmediler. 27 Mayıs
1960’da milli iradenin hâkim olduğu, köylünün milletin efendisi
olduğu, demokratik yılları sona erdirmek için yine iş başındaydılar.
Askeri vesayet Adnan Menderes’i
ve iki bakanı darağacında sallandırırken katletti demokrasiyi. İmtihanın adı: Darbe…
27 Mayıs Muhtırasının son cümlesi şudur: “Bütün ittifaklarımıza ve
taahhütlerimize sadığız. NATO ve
CENTO’ya inanıyoruz ve bağlıyız.
Düşüncemiz yurtta sulh ve cihanda sulhtur.” Buna göre karşı çıkılan
milli iradenin varlığıdır. Kimin sulhu
olduğu aşikârdır. Aynı zihniyet mütemadiyen 12 Mart, 12 Eylül ve 28
Şubat tarihlerinde devam etmiştir.
Sıcak savaşın azaldığı dünya düzeninde bu coğrafyayı karıştırmanın
adı darbe olmuştur, kader midir?

Hasta adam ölmeliydi; ama neden her seferinde ayağa kalkıyordu? Hâlbuki ideolojileri, bu ideolojileri uygulayan, inanmış bizden
olan dava adamları ve eylemleri
hep hazırdı. Hep içimizdeydiler,
hep içimizdeler… Neyi hesaplayamıyorlardı?
Her seferinde hesaplayamadıkları, yalnızca Hakka tapan insanların
iman dolu göğüsleriydi… Hesaplayamadıkları; canını, cananını bütün
varını vatanı için seve seve veren
inanmış insanların bu coğrafyada
yaşamaya devam ettikleriydi. Oysa
bu coğrafyaya ne nifak tohumları
ekilmişti dağılalım, bir, beraber ve
diri olmayalım diye.
Vazgeçmediklerini bir kez daha
gördük 15 Temmuz gecesinde. İmtihanın ve ihanetin adı: FETÖ ve
darbe. Bu kez neredeyse kırk yıllık
bir macera sinsi ve derinden. Bu
kez oyun daha kirli ve daha acımasız. Biz Çanakkale’de, biz
Anafartalar’da, biz Sakarya’da sırt
sırta verip düşmana boyun eğmemiş; gerektiğinde düşman askerine
su vermiş bir milletin çocuklarıyız.
Biz o gece sırtımızı yasladığımızı
sandığımız, kalpleri ve beyinleri
kiralanmış bizden birileri tarafın-

dan sırtımızdan bıçaklandık. Sözde
bizim askerimiz(!) bize ateş açtı.
Semalarımızda gururla seyrettiğimiz uçaklarımız bize, bizim meclisimize, bizim güvenlik güçlerimize,
kendi kardeşine bomba yağdırdı.
İnanamadık önce, sonra yanımızda yürüyen kardeşimiz yerde can
verdiğinde önce yüreğimize ateş
düştü.
15 Temmuz Muhtırasının da cümleleri tanıdıktı: “Yurtta Sulh Konseyi,
BM, NATO ve diğer tüm kuruluşlarla oluşturduğu yükümlülükleri
yerine getirecek her türlü tedbiri
almıştır.” Sonuç, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte bu halk, büyük bir direniş göstererek Milli İradesine sahip
çıktı.Yeni dünya düzeninin hesabı
yine Anadolu’ya uymamıştı. Hesap
yine tutmamıştı. Çünkü yine anlayamadılar Ömer Halis Demirleri,
Abdullah Tayyip Olçokları, Ayşe
Aykaçları…
Hesaplayamadılar, bu milletin kendi iradesine saygı duyana, kendisini baç tacı yapana sahip çıktığını.
Bir tarafta garbın çelik zırhlı duvarları, öbür tarafta iman dolu etten
kemikten duvarlar…
Kader mi? Değil, bu milletin kaderi darbeler ve terör değil. Cevabını tüm dünyaya verdi bu millet o
gece. İnancın erleri o gece ayağa
kalktı, cehenneme çevrilmek istenen bu yurdu gül bahçesine çevirdi 16 Temmuz sabahında.
15 Temmuz gecesinde bu vatan
için üzerine yağan kurşunlara aldırmadan abdestini alıp evden
dönmemek üzere çıkan, görevinin başında vatanını her şeyden
üstün tutarak can veren 250 şehi-
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dimiz ruhları şad, mekânları cennet olsun. Memur-Sen olarak yürüttüğümüz onurlu mücadelede
ülkemizde oynanmak istenen kirli
oyunların karşısında dimdik saf
tutmaktayız ve tutmaya devam
edeceğiz. 15 Temmuz gecesinde,
vatanını bir avuç haine teslim etmeyen insanların halet-i ruhiyesini anlatan Sezai KARAKOÇ’unşiiriyle bitirmek istiyorum. Allah yar
ve yardımcınız olsun.

Ülkendeki kuşlardan
ne haber vardır
Mezarlardan bile yükselen
bir bahar vardır
Aşk celladından
ne çıkar mademki yar vardır
Yoktan da vardan da ötede
bir Var vardır
Hep suç bende değil beni
yakıp yıkan bir nazar vardır
O şarkıya özenip söylenecek
mısralar vardır
Sakın kader deme kaderin
üstünde bir kader vardır
Ne yapsalar boş göklerden
gelen bir karar vardır
Gün batsa ne olur geceyi
onaran bir mimar vardır
Yanmışsam külümden yapılan
bir hisar vardır
Yenilgi yenilgi büyüyen
bir zafer vardır
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Engellilerden,
“Empati Yürüyüşü”
Hayırlı Olsun

Resmi Gazete’de yayınlanarak kuruluş
süreci tamamlanan Mehmet Akif İnan
Vakfı ilk mütevelli heyeti toplantısını
gerçekleştirmiş oldu.

M

ehmet Akif İnan Vakfı Mütevelli Heyetinin ilk toplantısı yapıldı. Toplantıda konuşan Memur-Sen
Genel Başkanı Ali Yalçın, “Akif İnan Vakfı’nın millete ve ümmete hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

Mehmet Akif İnan Vakfı Mütevelli Heyetinin toplantısı Mehmet Akif İnan Vakfı Mütevelli Heyeti üyelerinin
katılımıyla gerçekleştirildi. Resmi Gazete’de yayınlanarak kuruluş süreci tamamlanan Mehmet Akif İnan
Vakfı ilk mütevelli heyeti toplantısını gerçekleştirmiş oldu.Kur’an tilavetiyle başlayan toplantı, vakfın
faaliyet alanı ve çalışmalarına ilişkin istişarelerle devam etti.

Divan başkanlığını Mehmet Emin Esen’in yaptığı ilk toplantıda, Divan Üyeliğini Büro Memur-Sen Genel
Başkanı Vecdi Yanbaz, Kültür Memur-Sen Genel Başkanı Mecit Erdoğan ve Memur-Sen avukatı Ahmet
Günenç yaptı.

M

emur-Sen Engelliler Komisyonu
tarafından “Engellilerin toplumsal yaşam içerisinde yaşadıkları
zorluklara dikkat çekmek ve toplumsal
duyarlılığı artırmak” amacıyla Kızılay’da
“Empati Yürüyüşü” gerçekleştirildi.
Engelliler Haftası’nda toplumun dikkatini engellilerin yaşadıkları zorluklara
dikkat çekmek amacıyla göz bantları ve beyaz baston kullanılarak Kızılay
Devlet Personel Başkanlığı önünden,
Güvenpark’a yapılan yürüyüşe MemurSen Engelliler Komisyonu Genel Başkanı Elvan Uğurlu, Memur-Sen Yönetim
Kurulu Üyeleri, Memur-Sen’e bağlı sendikaların genel başkanları ve engelliler
katıldı. Yoğun katılımın olduğu yürüyüşte, “Toplumsal Engelleri Kaldırın”, “Yolumuzu ve Ufkumuzu Kapatma”, “Duymamak Değil Duyarsızlık Acı Veriyor”
yazılı dövizlerle toplumsal farkındalığın
önemine dikkat çekildi.
Toplumsal Engelleri Kaldıralım
Yürüyüş sonrasında yapılan basın açıklamasında konuşan Memur-Sen Engelliler Komisyonu Başkanı Elvan Uğurlu,
toplumun dikkatini yaşanan zorluklara

çekmek için bu yürüyüşün tertip edildiğini belirterek “Bizler herkes gibi gündelik hayatın içinde yer alan; çalışan,
emek veren insanlarız. Fakat engellilerin yaşadıkları bazı zorluklar var. Biz bu
zorluklara dikkat çekmek için bu yürüyüşü yaptık. Engelliler haftasında yaptığımız bu yürüyüşün toplum nezdinde
engellilerin unutulmamasına vesile olmasını temenni ediyorum” dedi.

Kaya: Engelsiz Bir Yaşam İçin
Sorumluluk Alalım
Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı ve
Toç-Bir-Sen Genel Başkanı Günay Kaya
ise yaptığı konuşmada sorumluluk almanın ilk adımının empati olduğunu ifade
etti. Kaya, “Bu yürüyüşün engellileri anlamak için bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Şimdiye kadar engelli kardeşlerimizi
anladığımı düşünüyordum ama bu yürüyüşte bunun kolay olmadığını fark ettim.
Engellileri anlamak için onların yaşamına
dokunmak gerekiyor. Onların hayatlarını kolaylaştırmak buradan başlıyor. Hep
birlikte beraber yaşadığımız bu hayatı
kolaylaştırmak için sorumluluk almalıyız”
şeklinde konuştu.

YÖNETİM KURULU VE DENETLEME KURULU İSE ŞU İSİMLERDEN OLUŞTU:
Yönetim Kurulu: Soner Can TUFANOĞLU, Ahmet ÖZER, Hacı Bayram TONBUL, Mithat SEVİN, Mustafa ÖRNEK
Denetleme Kurulu: Can CANKESEN, Ramazan ÇAKIRCI, Osman AYDIN
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Genel Başkanımız Tufanoğlu’ndan

AFRİKA ÜLKELERİNE ZİYARET

Gelir dağılımında adaletin sağlandığı, daha
adil, daha insani, daha huzurlu ve barış
içerisinde bir dünya için sorumluluk almalıyız.
Emek örgütleri olarak, yasaklanan, sınırlanan,
sömürülen değil sendikal hak ve özgürlüklerini
kullanan, emeğin hakkını aldığımız bir çalışma
hayatı düzlemi için hep birlikte sesimizi
yükseltmeli, ortak hareket etmeliyiz

B

ayındır Memur-Sen Genel Başkanı Soner Can Tufanoğlu, Enerji
Bir-Sen Genel Başkanı ve MemurSen Genel Başkan Yardımcısı Hacı
Bayram Tonbul, Benin, Togo ve Fildişi
Sahilleri’nde temaslarda bulundu.
Gerçekleştirilen ziyaretlerde işbirliğinin
arttırılması ve ortak projelerin geliştirilmesi konularında temaslarda bulunuldu.
2016 Eylül ayında İstanbul’da gerçekleştirdiğimiz “İslam Dünyasında Sendikacılık” sempozyumu kapsamında
Afrika’da gerçekleştirilen iade-i ziyaretlerin ilk ayağı Benin oldu. Ziyarette
Benin CGTB Konfederasyonu Genel
Sekreteri Moudassirou Bachabı, USTB
Konfederasyonu Genel Sekreteri Emmanuel Zounon ve COSI Genel Sekreteri Noel Chadere ile bir araya gelindi.
Buradaki STK’larla eğitim, inşaat, altyapı, enerji ve çalışma hayatı konularında
istişarede bulunulmuştur.

“İslam Dünyasında Sendikacılık” Sempozyumu kapsamında gerçekleştirilen
iade-i ziyaretlerin ikinci durağı Togo
oldu.
Başkent Lomé’de (STT) Konfederasyonu Genel Başkanı Lowdon OulovKovnle Nadov ve İmar Bakanlığı temsilcileri
ile bir araya gelindi.
Memur-Sen ve Togo (STT) Konfederasyonu yetkilileri ile İmar ve çalışma
hayatı alanlarında işbirliği protokolü
imzalandı. Görüşmelerde Togo’daki alt
yapı çalışmaları, inşaat sektörünün sorunları ve çözüm önerilerini konuşuldu.

Memur-Sen adına imzalanan protokolde bu işbirliğinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Genel Başkanımız Soner Can Tufanoğlu, işbirliğinin artması
gerektiğini vurguladı.

Tufanoğlu: “Adaleti
Sağlamak İçin Ortak
Hareket Etmeliyiz”
Dünya düzeninde adaleti sağlamak için
ortak hareket etmenin önemine vurgu
yapan Tufanoğlu “Gelir dağılımında
adaletin sağlandığı, daha adil, daha
insani, daha huzurlu ve barış içerisinde bir dünya için sorumluluk almalıyız.
Emek örgütleri olarak, yasaklanan, sınırlanan, sömürülen değil sendikal hak
ve özgürlüklerini kullanan, emeğin hakkını aldığımız bir çalışma hayatı düzlemi için hep birlikte sesimizi yükseltmeli, ortak hareket etmeliyiz” şeklinde
konuştu.
“İslam Dünyasında Sendikacılık” Sempozyumuna katılan ülkelere iade-i ziyaretlerin son durağı Fildişi Sahilleri oldu.
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Bayındır Memur-Sen Genel Başkanı
Soner Can Tufanoğlu ve Enerji Bir-Sen
Genel Başkanı, Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul,
Fildişi Sahilleri’nde Çalışma Bakanı
Jean Claude Kouassı ve Memurlar Bakanı Pascal Abınan’ı makamında ziyaret etti.
Ziyarette İslam İşbirliği Teşkilatı içerisinde kurulacak olan çalışma örgütüne sonuna kadar destek vereceklerini
ifade eden Çalışma Bakanı Kouassı,
“Memur-Sen ile çalışma hayatında sorunlara ortak çözüm üretme için birlikte çalışabiliriz” dedi.
Ziyarette Genel Başkanımız Tufanoğlu,
Memur-Sen, Bayındır Memur-Sen’in faaliyetleri hakkında ve ülkemizdeki sivil
toplum kuruluşlarının önemine değindi.
Görüşmelerde Memur-Sen Dış İlişkiler
Uzmanı Nihat Aksen de hazır bulundu.
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kamu çalışanlarının menfaatleri doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor.
Başkanından yöneticisine, il yönetiminden üyesine kadar hepimizin başını dik
tutacak çalışmalara imza atıyor. Sizlerin güven ve desteği ile hareket eden,
sizlerin sesi olan bir Bayındır MemurSen var. Sizlerden aldığımız destekle
her geçen gün daha da büyüyoruz şeklinde konuştu.

Bayındır Memur-Sen,
Ankara’da Tapu Müdürlüğü
Çalışanlarıyla Bir Araya Geldi

B

ayındır Memur-Sen Genel Başkanı Soner Can Tufanoğlu, Genel
Başkan Yardımcıları Ömer Türk,
Gökhan Şimşek ve Bayındır MemurSen 2 Nolu Şube Sekreteri Taner Düzgören, Ankara Tapu Müdürlüklerinde
görev yapan Tapu Müdür, Müdür Yardımcıları ve İş Yeri Temsilcileri ile çalışanlarımızın sorunlarını istişare etmek
üzere bir araya geldi.
Bayındır Memur-Sen Ankara 2 Nolu
Şube tarafından organize edilen,
sorunların, önerilerin ve çözümlerin konuşulduğu toplantıda Bayındır
Memur-Sen Genel Başkanı Soner Can
Tufanoğlu, çalışanlarımızın taleplerini
not alarak her platformda kendilerine
destek vermeye devam edeceklerini
söyledi. Sorunların ve çözüm önerilerinin en kısa sürede gerekli mercilerle
paylaşılacağını ifade eden Tufanoğlu,
3. Dönem Toplu Sözleşme masasında
hizmet kolumuza bağlı çalışanlarımızın
birçok sorununa merhem olacak kazanımlar elde edildiğini vurguladı.
Toplantıda konuşan Tufanoğlu, sendika olarak her zaman üyelerinin, kamu
çalışanlarının yanında ve hizmetinde

Bayındır Memur-Sen’in,
örgütlülüğünün ve
kararlılığının eseri
olduğunu sözlerine
ekleyen Tufanoğlu,
“Toplu Sözleşme’nin ilk
gününe “hizmet kolunun
öneminin artması”
kazanımıyla yol almaya
başlamıştık. Bu toplu
sözleşme; içeriğinde
en fazla kazanım
yer alan hizmet kolu
toplu sözleşmelerinin
imzalandığı toplu
sözleşme süreci
olmuştur” dedi.

olduklarını söyledi. Kamu çalışanlarının
sorunlarının çözümü için ellerinden geleni yaptıklarını belirten Tufanoğlu, “Bu
tür toplantılarda üyelerimizin sorunlarını masaya yatırıyoruz. Belirlediğimiz
sorunları Genel Merkez olarak değerlendirip en üst yetkili mercilere taşıyoruz. Bundan sonra da bu tür toplantılarımız devam edecek” dedi.

Bu Kazanımlar Bayındır
Memur-Sen’in, Örgütlülüğünün
ve Kararlılığının Eseri
Çalışanlarımızın sorunlarının dile getirildiği ve çözüm önerilerinin istişare
edildiği bu tür toplantıların önemine değinen Tufanoğlu, Genel Toplu
Sözleşme’yle elde edilen mali, sosyal
ve özlük haklarının sayısı, geçen döneme göre büyük oranda arttığını ifade
etti. Elde edilen büyük kazanımların
Bayındır Memur-Sen’in, örgütlülüğünün ve kararlılığının eseri olduğunu
sözlerine ekleyen Tufanoğlu, “Toplu
Sözleşme’nin ilk gününe “hizmet kolunun öneminin artması” kazanımıyla
yol almaya başlamıştık. Bu toplu sözleşme; içeriğinde en fazla kazanım yer
alan hizmet kolu toplu sözleşmelerinin
imzalandığı toplu sözleşme süreci olmuştur” dedi.

Tapu Müdürlükleri’nde çalışan memurlarımızın fazla mesai ve iş yoğunluğu sorunlarının ve çözüm önerilerinin görüşüldüğü toplantıda konuşan
Tufanoğlu, 3. Dönem Toplu Sözleşme
Kazanımlarından bahsetti. Tapu Müdürlüğü çalışanlarımızın fazla mesai
ücret sorununu çözüme kavuşturduk.
Tapu çalışanlarımızın Medeni Kanunun
1007. Maddesine süre sınırlaması getirdik. Kadastro Çalışanlarımızın Kadastro
Tazminat Kazanımını devam ettirdik.
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’ne
Döner Sermaye Bütçesinde karşılanmak üzere personel alımının yolunu
açtık. Fiili Hizmet Süresi zammı için çalışmalar başlattık.

Kamu Görevlilerimizin Sorun
ve Taleplerini Toplu Sözleşme
Masasına Taşıdık
Hizmet kolumuza bağlı çalışanlarımızın
sorunlarını çözüme kavuşturmak için
Bayındır Memur-Sen olarak büyük bir
özveriyle çalıştıklarını ifade eden Tufanoğlu, “Toplu sözleşmede 213 kazanıma imza atarak büyük bir başarı elde
ettik. Bu başarı Bayındır Memur-Sen’in,
Memur-Sen’in başarısıdır” dedi.

Memurun İş Güvencesinin
Tartışılmasını Dahi Kabul
Edemeyiz
Son günlerde gündeme sık sık gelen
657 Devlet Memurları Kanunu’ndaki
olası değişiklik ile ilgili konuşan Genel
Başkan Tufanoğlu, “Biz Memur-Sen ve
Bayındır Memur-Sen olarak memurun
iş güvencesinin esnetilmesine kesin
olarak karşıyız. Bu bizim ‘kırmızı çizgi’
olarak gördüğümüz en hassas konudur.
Memurun iş güvencesinin tartışılmasını
dahi kabul edemeyiz. Bu konuda çok
netiz” dedi.

Memur-Sen, Dün Olduğu
Gibi 15 Temmuz Gecesi De
Çelik İradeyle İşgalcilerin,
Darbecilerin Ateş Kusan
Silahlarının Karşısında Dimdik
Durdu.
Memur-Sen’in dün olduğu gibi 15 Temmuz gecesi de çelik iradeyle işgalcilerin , darbecilerin ateş kusan silahlarının
karşısında dimdik durduğuna değinen
Tufanoğlu, Türkiye, 15 Temmuz akşamı
FETÖ/PDY tarafından gerçekleştirilen
darbe görünümlü bir işgal girişimine
şahit oldu. Milletimiz basiretiyle sokaklara dökülerek tarihte eşi benzeri
olmayan destansı bir direniş sergiledi
ve emperyalizmin taşeronu darbecilere
ağır bir mağlubiyet yaşattı. Düşman, silahların arkasına gizlenerek saldırmıştı.
O gece Memur-Sen ailesi olarak bizim
de içinde bulunduğumuz direnişçilerin ise sadece elleri ve yürekleri vardı.
Gökten bomba ve kurşun yağdırılırken,

tanklar acımasızca insanların üzerine
sürülürken, halkımız yüreğini ortaya koydu, kurşunlara göğsünü gerdi,
tankları elleriyle durdurmaya çalıştı.
O menfur gece sabaha kadar milletçe
şehir şehir, sokak sokak iman, namus,
vatan ve milli irade mücadelesi verdik.
Şekline konuştu.
Kahvaltıda açılış konuşmasını yapan
Bayındır Memur-Sen Ankara 2 Nolu
Şube Sekreteri Taner Düzgören; ‘‘Bizim
sendikal mücadelemiz, insan merkezlidir. Bizim, sendikal duruşumuz, emek
ve ekmek önceliklidir. Bayındır MemurSen bir sevda, sancı, kaygı, hak ve özgürlük hareketidir.Sendikamızın çalışmalarını daha da güçlendirmek adına
çalışmalarımız yoğun şekilde devam
etmektedir” dedi.
Konuşmasının
sonunda
Bayındır
Memur-Sen Ankara 2 Nolu Şube Sekreteri Taner Düzgören, çalışanlarımızın
taleplerinizi temsilci arkadaşlar vasıtasıyla veya doğrudan kendilerine iletebileceklerini belirterek, “Şimdiye kadar
olduğu gibi bundan sonra da elimizden
gelen gayreti göstermeye hazırız” dedi.
Toplantının önemine değinen ve çalışanlarımızın sorunlarının çözümü için
önemli bir adım olarak gördüklerini
belirten Ankara Gölbaşı Tapu Müdürü
Tayyip Çelik, Altındağ Tapu Müdürü
Cengiz Şimşir, Yenimahalle Tapu Müdürü Murat Çalık, Keçiören Tapu Müdürü Hamdi Erşen, Müdür Yardımcıları ve
çalışanlar bu toplantıyı organize eden
Bayındır Memur-Sen Yönetim Kuruluna
teşekkürlerini ilettiler.

Sizlerden Aldığımız Destekle
Her Geçen Gün Daha Da
Büyüyoruz
Türkiye’nin birçok ilinde birlik ve beraberlik içinde önemli çalışmalar yapıldığını gördüklerini kaydeden Genel Başkan Tufanoğlu, “Bayındır Memur-Sen,
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Başkanlarımız

Antalya’da Biraraya Geldi

GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU ÜYELERİMİZ, ŞUBE VE İL BAŞKANLARIMIZ
ANTALYA’DA BİRARAYA GELEREK İSTİŞARELERDE BULUNDULAR. BAŞKANLAR
KURULUNDA YAPILAN VE YAPILACAK ÇALIŞMALAR İLE BU YILKİ TOPLU
SÖZLEŞME SÜRECİ DEĞERLENDİRİLDİ.

G

enel Merkez Yönetim Kurulu
Üyelerimiz, Şube ve İl Başkanlarımız Antalya’da biraraya gelerek istişarelerde bulundular. Başkanlar
kurulunda yapılan ve yapılacak çalışmalar ile bu yılki toplu sözleşme süreci
değerlendirildi.
Memur-Sen
Konfederasyonun
Antalya’da düzenlenen 5.Büyük Türkiye Buluşmasına katılan Genel Başkanımız Soner Can Tufanoğlu, Genel
Başkan Vekilimiz Ayhan Aldagül, Genel
Başkan Yardımcılarımız Mustafa Büyük,
Ömer Türk, Gökhan Şimşek ve Şube, İl
Başkanlarımız, Memur-Sen’in toplantı-
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sının ardından biraraya gelerek, sendikamız ve üyelerimizle
ilgili istişarelerde bulundular.
YENİ KAZANIMLARA İMZA ATACAĞIZ
Bu yıl 4’üncü dönem toplu sözleşmenin yapılacağını hatırlatan Bayındır Memur-Sen Genel Başkanı Soner Can Tufanoğlu,
“Genel yetkili sendika olarak katılacakları toplu sözleşmeye
çok iyi hazırlandıklarını kaydetti. Ülkenin dört bir yanını dolaşarak kamu görevlilerinin sorunlarını ve taleplerini aldıklarını
anlatan Genel Başkan Soner Can Tufanoğlu, “Hatırlanacağı
üzere önceki yıl yapılan 3’üncü dönem toplu sözleşmede 213
kazanıma imza atarak tarihi bir rekor kırdık. Sendikal tarihe
ismimizi büyük puntolarla yazdırdık. Biz, elde ettiğimiz kazanımları asla yeterli görmüyoruz. Çözülmeyi bekleyen birçok
sorun olduğunun farkındayız. İllerimizde kamu görevlileri-

mizle buluşuyor, onların sorun ve taleplerini alıyor, beklentilerini dinliyoruz. Kamu görevlilerimizin sorun ve taleplerini
ayağı yere basan bir şekilde hazırlayacağız ve sağlam teklif
metnimizle toplu sözleşmeye katılacağız” şeklinde konuştu.
Başkanlar kurulu toplantısında konuşan Bayındır Memur-Sen
Genel Başkanı Soner Can Tufanoğlu, “Hiçbir zaman kamu
görevlilerimiz, ülkemiz ve milletimiz için sorumluluk almaktan kaçınmadık. 16 Nisan’da da üzerlerimize düşeni yapacak,
istiklal ve istikbal için ‘Evet’ diyeceğiz. Kamu görevlilerimiz,
ülkemiz ve milletimiz için büyümeye devam edeceğiz. Haksızlıklar karşısında dimdik durmak için güçleneceğiz” dedi.
Başkanlar Kurulunun Toplantısı toplu çekilen hatıra fotoğrafından sonra sona ermiştir.
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KPDK’da Çifte Kazanım

K

amu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) toplantısı Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet
Müezzinoğlu başkanlığında, Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda gerçekleştirildi.
Toplantıda Memur-Sen’in talep, önerilerini dile getiren Memur-Sen Genel
Başkanı Ali Yalçın, “Temel Ücretler
Grubu Konusu ve Havacılık Tazminatı
konusunda olumlu cümle bekliyoruz”
dedi. Yalçın’ın açıklamasının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, “KİT’lerde
sözleşmeli personel ücret gruplarının
5’ten 3’e indirilmesi konusu EKK’da karar aşamasında” olduğunu ifade etti.
Yalçın’ın gündeme getirdiği Havacılık
Tazminatı hakkında ise Bakan Müzezzinoğlu, “1-2 ayın içinde bu süreci yine
buradaki değerlendirmeler çerçevesinde çözüme ulaştırmış olacağız” dedi.
Kamu Personeli Danışma Kurulu
(KPDK) toplantısı Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu
başkanlığında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda gerçekleştirildi.
Toplantıda Memur-Sen’in talep, öne-
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rilerini dile getiren Memur-Sen Genel
Başkanı Ali Yalçın, “Temel Ücretler
Grubu Konusu ve Havacılık Tazminatı
konusunda olumlu cümle bekliyoruz”
dedi.
Yalçın’ın açıklamasının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet
Müezzinoğlu ise, “KİT’lerde sözleşmeli
personel ücret gruplarının 5’ten 3’e indirilmesi konusu EKK’da karar aşamasında” olduğunu ifade etti. Yalçın’ın
gündeme getirdiği Havacılık Tazminatı
hakkında ise Bakan Müzezzinoğlu, “1-2
ayın içinde bu süreci yine buradaki değerlendirmeler çerçevesinde çözüme
ulaştırmış olacağız” şeklinde konuştu.
Yetkililer Dışında Toplu Sözleşme Masasında Kimse Olmamalı
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın,
“Kamu görevlileri sendikacılığı alanında
gerek 4688 sayılı Kanun kapsamında
gerekse uygulama ve toplu sözleşme
masası dışındaki platformlar kapsamında, yıllardır ifade ettiğimiz bazı eksikliklerin gündeme alınıp giderilmesi
gerekiyor. Beraberinde, toplu sözleme
masasında yer alacak öznelere, örgütlere ilişkin olarak “yetki” kavramıyla ör-

tüşmeyen durumların sona erdirilmesi
gerekiyor. Yetkisi olmayanının masada,
görüşmelerde olmaması noktasında
hem evrensel hem de ülkemizde işçi
sendikacılığında uygulanan doğruların
hayata geçirilmesi gerekiyor” dedi.
Başarı Değerlendirme Ve Personel
Seçme Çalıştaylarından Önce 4688 Sayılı Kanun Masaya Yatırılmalıydı
Konuşmasında dayanışma aidatına
değinen Yalçın, “Kamu personel sistemine yönelik başarı değerlendirme
ve seçme sistemlerine ilişkin konular,
talebimiz olmadığı hatta çekincelerimiz bulunduğu halde gündeme alan,
konuyu farklı zamanlar ve mecralarda
değerlendiren iradenin yetki konusu,
toplu sözleşme masasında temsil konusu ve dayanışma aidatı gibi konular
önceliğinde yıllardır dile getirdiğimiz
sendikal mevzuata ilişkin beklentileri ve değişim taleplerini masadan
ve gündemden uzak tutmasına nasıl
bakmalıyız. Anayasa değişikliğiyle çift
başlı yürütmeden tek başlı yürütmeye
geçilmesinin arafesinde olduğumuz bir
süreci yaşıyoruz. Bu değişikliği haklı
ve makul gösterecek birçok gerekçe-

ye biz de katılıyor ve buna bağlı olarak
da değişiklik paketine Evet dediğimizi
ifade ediyoruz. Yürütme erkinde bile
çok başlılıktan, bunun ortaya koyduğu
sorunlardan, yetki karmaşasından, yetki ile görsel arasındaki uyumsuzluktan
şikayet ederken biz sendikacılık alanında bundan rahatsız olunmamasını
anlamakta zorluk çekiyoruz. Biz bu
anlamda, toplu sözleşme masasında
yetkisi olmayan, hakkı olmayan, imza
için kalemi eline almasına imkan bulunmayan hiç kimsenin emek tarafında olmasını istemiyoruz. Bunun için
gereken değişikliğin yapılmasını ve
4688 sayılı Kanunun bu kapsamda en
kısa sürede masaya yatırılmasını, hem
yeni dönemin mentaline hem de sendikacılığın evrensel ilkelerine uyumlu bir
toplu sözleşme masası resminin oluşturulmasını istiyoruz. Sahanın, kamu
görevlilerinin yetki vermediğine yasayla yetki verilmesi yönteminden, yetkili
konfederasyon ve sendikalara dönük
vesayet görüntüsünden kurtulmamız
gerekiyor. Toplu sözleşme masasında,
yetkili konfederasyon ve yetkili sendika
dışında hiç kimsenin Kamu Görevlileri
Sendikaları Heyeti içerisinde yer almaması gerekiyor. Siyasetin üzerindeki
vesayeti kaldıran Türkiye, sendikacılığın , emeğin üzerindeki vesayeti de

kaldırmalıdır. 4688 sayılı kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu, bu çerçevede
kısa süre içinde değiştirilmelidir” diye
konuştu.kpdk1Dayanışma Aidatı Uygulaması, Sendikalara Ve Üyelerine Yönelik Haksızlığı Ortadan Kaldırır
Yalçın sözlerini şu şekilde sürdürdü:
“Kamu Personeli Danışma Kurulu’nda
tartışmaya açılması gereken bir başka
konu ise yetkili sendikalar ile üyelerin
hukukunu, emeğini, çabalarını değersizleştiren, toplu sözleşmeden herkesin
yararlanması durumudur.

Konfederasyonlar ve sendikalar, üyelerinin iradesi ve aidatlarıyla sağladıkları
maddi destekle, farkındalık ve kamuoyu desteği üretirler. Yetkinin gereği
olan çalışmaları, baskıları, üretimleri de
aynı kaynakları kullanarak gerçekleştirirler. Buna rağmen, iş toplu sözleşmeden yararlanmamaya gelince, yetkili
sendika üyesi olmanız ya da yetkisiz
sendikalara üye olmanız hatta sendika üyesi olup olmamanız arasında bir
farklılık gözetilmez. Herkes toplu sözleşmeden yararlanır. Oysa, işçi sendikacılığında durum farklı, İmzası olan
sendika, kendisine üye olmayanların
toplu sözleşmeden yararlanması için
dayanışma aidatı alma hak ve yetkisine sahip. Dayanışma aidatı ödemeden
toplu sözleşmeden yararlanma hakkına
sadece yetkili sendikanın üyeleri sahip,
Diğerleri ise, yetkili sendikanın ayrıca rızasını almadan dayanışma aidatı
ödeyerek toplu sözleşmeden yararlanabiliyorlar. Kamu görevlileri sendikacılığında, eşitlik sosuyla sahaya sürülen
herkes toplu sözleşmeden yararlanabilir uygulaması var. Bize göre bu eşitlik
değil adaletsizliktir. Yetkili sendikayı
iradesiyle belirleyen kamu görevlilerine, üyeleri için ter akıtan yetkili sendikanın emeklerine haksızlıktır. Bu açıdan, Türkiye, işçi sendikacılığı ile kamu
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son verecek olan yasal düzenlemenin
ortaya konulmasını beklediğimizi ifade
ediyoruz” diye konuştu.

görevlileri sendikacılığı arasındaki farklılığı, yetkili sendikalara ve üyelerine
yapılan haksızlığı gidermek zorundadır.
4688 sayılı Kanunda, dayanışma aidatı
uygulamasının yer almasını sağlayacak
değişikliği hayata geçirmelidir. «
Masumlar Göreve iade Edilmeli, OHAL
İşlemleri İnceleme Komisyonu Üyeleri
Belirlenmeli
“Türkiye, 15 Temmuz’da FETÖ’nün terörist darbe teşebbüsünün etkilerinden kurtulmak için her mecrada farklı
adımlar atıyor” diyen Yalçın, “Şüphesiz,
kamuoyu gündeminde en çok yer edinen bölüm, kamu personel sistemine
yönelik olanlar. Bilinen ifadesiyle kamudan FETÖ’nün tasfiyesine yönelik
KHK’lar, iş ve işlemler. Biz, yetkili konfederasyon olarak kamu personel sisteminde ihanetle teması bulunan hiç
kimsenin olmamasını istiyoruz. İhaneti
bitiren millete, ihanete yön veren, destek veren ellerin kamu hizmeti sunmasını doğru bulmayız. Fakat, bu noktada
FETÖ tasfiyesinin, mazlum ve masumları kamudan tasfiye etme değirmenine dönüşmemesi konusunda hassas
olmamız gerektiğini baştan beri söylüyoruz. Gerekçesi ne olursa olsun, ihanet tayfasının içindeymiş gibi görülen/
gösterilen masumların göreve iadesine
ilişkin iş ve işlemlerin hızla yapılmasını,
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hiçbir masumun bu ihraç ve uzaklaştırma listelerinde yer almaması için sıfır
hatalı işlem konusunda hassas olunmasını istiyoruz. Masum ve mazlumların
tespitine, iadesine yönelik iş ve işlemler
için oluşturulan OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu’nun üyeleri halen belirlenmedi. Kurul, halen başvuru alma,
faaliyetleriyle masumları belirleme,
göreve iade etme, kamu vicdanının
beklentilerine uygun işlem tesis etme
noktasına gelemedi” şeklinde konuştu.
Yetkili Konfederasyon OHAL İşlemlerini
İnceleme Komisyonunda ya Üye ya da
Gözlemci Sıfatıyla Temsil Edilmeli
Yalçın sözlerini şu şekilde sürdürdü:
“Kurulun üyeleri mutlaka bir an önce
belirlenmeli. Yetkili Konfederasyondan
mutlaka bu Kurula üye alınmalı en azından bu Kurul’da gözlemci üye sıfatıyla
yer alması sağlanmalı. Yetkili Konfederasyon mutlaka bu sürecin içinde hakem sıfatıyla, alanın bilgilerine hakim
unsur sıfatıyla, masumların tespitinde
sıfır hata amacıyla yer almalı. Türkiye,
ihanetin tasfiyesi ile masumların göreve iadesini aynı anda gerçekleştirecek
birikime ve bunun için gereken ortak
aklı yürütme kapasitesine sahipliğini
bu zeminde ortaya koymalıdır. Dördüncü dönem toplu sözleşme sürecinin başlamasına 5 aydan daha kısa bir

süre kalmış olmasına rağmen Üçüncü
Dönem Toplu Sözleşmede altına imza
konulan hükümlerin bir bölümü çözüme kavuşmuş ancak bu hükümlerden
bazlılarına ilişkin ÇSGB denetiminde
Devlet Personel Başkanlığı’nda yapılan
toplantı ve görüşmelere rağmen kamu
görevlileri lehine bir çözüme kavuşmadığını görmek bizleri kamu işvereninin
konuya yaklaşımı hususunda endişeye
sevk etmektedir. Toplu Sözleşmede yer
alan üzerinde çalışma yapılacak hükümlerle ilgili olarak, ilgili bakanlıkları,
kurum ve kuruluşları, toplu sözleşmenin anayasal bir hak, toplu sözleşmenin
de bağlayıcı bir hukuki metin olduğu
noktasında ikaz etmede Sayın Çalışma
ve Sosyal Güvenlik Bakanımızdan tarihi
bir sorumluluğu almasını istiyoruz.”
İş Güvencesi konusunda ise Yalçın,
«Kamu görevlisi ve işçi ayrımının net
bir şekilde yapılmasını, kamu görevlilerine yönelik kesin, esnetilmez, deforme edilmez iş güvencesi perspektifinin
ortaya konulmasını yineliyoruz. Kamu
görevlilerinin iş güvencesi sadece onlara ait bir güvence ve koruma değildir. Bu güvence kamu hizmetlerinde
kalitenin, sürekliğin, etkinliğin ve kamu
kaynaklarını doğru şekilde harcamaya
dayalı verimliğin garantisidir. Ayrıca,
Türkiye’de çalışma hayatının gayri insani tarafını oluşturan taşeron işçiliğine

Yalçın sözlerini şu şekilde sürdürdü:
“Döviz kurlarındaki değişimler, emtia fiyatlarında ve özellikle de günlük
hayatı, üretim bandını doğrudan etkileyen petrol fiyatlarındaki değişimler,
kamu görevlilerinin mevcut mali haklarında, maaş ve ücretlerinde, satın alma
güçlerinde olumsuz değişimlere neden
olmuştur. Bu çerçevede, kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarını birlikte
ve pazarlıkla belirleyeceğimiz dördüncü dönem toplu sözleşmenin gerçekleşeceği 2017 Ağustos’una kadar kamu
görevlilerinin bu süreçten olumsuz etkilenmemeleri için gereken tedbirleri
birlikte almamız gerekiyor. Aynı şekilde
dördüncü dönem toplu sözleşmesinde
de kamu görevlilerine bütçeden aktarılacak payın şimdiden Orta Vadeli Mali
Plan’da belirlenenden daha yüksek
olması için hazırlıkların, kaynak tespitlerinin yapılması gerekiyor.” kpdk228
Mart 2017 Tarihindeki KPDK Toplantısında Gündeme Taşıdığımız Konular
“3. Dönem Toplu Sözleşmesinde hüküm altına alınan, Memur-Sen’in yoğun
uğraş ve gayretleri sonucunda hak ve
menfaatin yanında özlük hakkı olarak
düzenlenerek kamu görevlilerinin haklı
beklentisi olan Cuma namazı mesaiye göre değil, mesai Cuma namazına
göre ayarlandı” diyen Yalçın, “KİT’lerde
sözleşmeli personel pozisyonlarında
istihdam edilen personelin yıl içinde
kullanamadıkları yıllık izinlerinin ertesi yıla devri konusunda çalışma yapılmasına yönelik toplu sözleşme hükmü
Memur-Sen’in KPDK toplantılarında
defaten gündeme getirişi, farklı platformlar aracılığıyla fiili ve fikri takibini
gerçekleştirmesi sayesinde TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Artık Kamu
İktisadi Teşebbüslerindeki sözleşmeli
personelin yıllık izinleri bir sonraki yıla
devredilebilecek. Memur-Sen’in toplu
sözleşme tekliﬂeri arasında yer verdiği,

tekliﬂerimizin kazanıma dönüşmesi halinde hizmetin kalitesini ve bugünlerde
en çok ihtiyaç duyulan kamu görevlilerinin motivasyonunu artıracaktır.

Kamu Personeli Danışma Kurulu toplantılarında defaten gündeme getirdiği, farklı platformlar aracılığıyla fiili ve
fikri takibini gerçekleştirdiği emeklilere
maaş promosyonu ödenmesi konusu
kazanımla sonuçlandı. Memur-Sen’in
toplu sözleşme tekliﬂerinden KPDK
toplantılarına kadar bizatihi gündeme
taşıdığı otuz yıldan fazla çalışıp ancak
otuz yıl üzerinden emekli ikramiyesi
alan emeklilerimize yönelik mağduriyet de giderilerek, emekliliği hak edenlerin çalışılan süre üzerinden emeklilik
ikramiyesi almalarına yönelik düzenlemenin TBMM Genel Kurulunda kabul
edilmesi sağlanmıştır. Memur-Sen’in
başlattığı sivil itaatsizlik iradesi en anlamlı kazanımını üreterek Türk Silahlı Kuvvetleri Kıyafet Yönetmeliği’nde
yapılan değişiklikle Türk Silahlı
Kuvvetleri’nden görevli kadın subay ve
astsubaylar, askeri öğrenciler istedikleri
takdirde başörtüsü takabilecek. Ancak
Toplu Sözleşmede imza altına alınan ve
belli bir tarihe kadar çalışmaların sonlandırılması gereken konularla KPDK
gündemine getirilerek üzerinde değerlendirme yapılan konuların bir bölümü
hala da çözüme kavuşturulmamıştır. Bu
konular çözüldüğünde kamu personel
sisteminin işleyişine katkıyı sağlayacak

Bu çerçevede; 4/B, 4/C kapsamında
istihdam edilen kamu görevlilerinin
kadro beklentisi ve bizim buna ilişkin
tekliﬂerimiz hala karşılanmış değil.
Bu statülerde görev yapan arkadaşlarımız, kariyer ve liyakat zemininde
kamu personel sistemi içerisinde daha
üst görevlere yükselmelerine imkan
sağlayan, yer değiştirme fırsatlarından yararlanmalarına sağlayan kadro
ile memur sıfatı ile tanışma hak ediyorlar. Bu çerçevede, kamu personel
sisteminde mevcut sözleşmeli ve geçici personelin tamamının kadroyla
ilişkilendirilmesi, kamu görevlileriyle
aynı işleri gören kamu işçilerinin de
kadroya geçirilmesi yönündeki yasal
düzenlemenin bizimde yer alacağımız
bir çalışma gurubu tarafından hazırlanması ve yürürlüğe konulması son derece önemlidir.”kpdkbakanBazı İşçilerin
Kamu Görevlisi ve Geçici Personelin
Sözleşmeli Statüye Geçirilmesi
Kamu işvereninin, 19 bin 4/C’li personeli ve sayısı 5 bini bulmayan memur
işi yapan işçileri kadroya geçirme konusunda net bir yaklaşım ortaya koyma
vaktinin geldiğini belirten Yalçın, “Çünkü bu hem ağızdan çıkan söz hem de
kalemden çıkan imzaya dönüşmüştür.
Bu toplu sözleşmeye tabi olma görevidir. Bu kapsamda hali hazırda kamu
hizmetini yürüten ve bu yönüyle kamu
personeli kapsamında bulunan vekil
ebe/hemşire, vekil imam, fahri kuran
kursu öğreticileriyle ve ders ücreti karşılığı görev yapanlar, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığında ek ders ücretiyle
görev yapan meslek elemanları, kamu
dışı aile sağlığı çalışanları, farklı bakanlıklarda görev yapan usta öğreticiler
ve benzeri durumda olanların da kadroya alınmasını da kapsayacak şekilde
düzenlemenin derhal yapılması gerekmektedir” dedi.
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hayatını kaybetmeyi, bağımsızlıktan olmaktansa ayağından, elinden, gözünden olmayı önemsemeyen bir millet ve
onun kamu görevlilerinden bahsediyorum. Biz, böyle bir milletin egemen
olduğu, Türkiye’de sendikacılık yapmanın onurunu yaşıyor, sorumluluğunu
taşıyoruz. Yıllarca, kendisiyle hesaplaşmaya, değerlerini aşağılamaya, inancını yok saymaya odaklanmış bir vesayet
tezgahının mağduru yapılan milletin
yanında, milletle birlikte ortak akıl paydaşlığında olmaktan hiç vazgeçmedik”
dedi.

Tercihimiz Milletten Yana

MEMUR-SEN 81 İLDE

“EVET” Tercihiyle Alanlara İniyor
“Memur-Sen’e Davet Tercih Evet” buluşmaları 81 ilde başlıyor. Türkiye’nin en büyük emek
hareketi olan Memur-Sen, il buluşmalarında “1 Milyon 111 Bin üye hedefi” referandumda
“evet” tercihiyle çalışmalar yürütecek. Konu hakkında açıklamalarda bulunan Memur-Sen
Genel Başkanı Ali Yalçın, “1 milyon 111 bin 111 üye hedefiyle 81 ilde alanlara iniyoruz ve EVET
diyerek yeniden büyük Türkiye hedefi için sorumluluk alıyoruz” dedi.
Milletimiz ve ülkemiz açısından yenilenmeye ve birilerinin Türkiye dayattığı
teori ve pratikleri tasfiye etmeye katkı
sağlayacak her işin, her duruşun, her
oluşumun ya öncüsü ya paydaşı olduk.
Memur-Sen’in ve 11 hizmet kolunun
tamamında bağlı sendikalarının yetkili
olmasını sağlayan bu vasıﬂarı, hem anlatmaya hem de sendikal duruşumuz,
kazanımlarımızla somutlaştırmaya devam ediyoruz, edeceğiz” diye konuştu.

M

emur-Sen Genel Başkanı Ali
Yalçın, Ankara’da, basın mensuplarıyla toplantıda bir araya
geldi. Toplantıda Anayasa Değişikliği
Referandumu’na ilişkin Memur-Sen’in
kararını açıklayan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, önemli mesajlar verdi. Toplantıya Memur-Sen
Yönetim Kurulu Üyeleri, Memur-Sen
Konfederasyonu’na bağlı sendikaların
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başkanları ve yönetim kurulu üyeleri ile
çok sayıda basın mensubu gazeteci ve
televizyoncu katıldı.

Sendikal Duruşumuzu,
Kazanımlarla Sürdürüyoruz
Türkiye’nin ve bölgenin en büyük emek
hareketinin Memur-Sen olduğunu
belirten Yalçın, “Kamu görevlilerinin
yetkili sendikası Memur-Sen olarak;

Hedefimiz 1 Milyon 111 Bin 111
Üye

Bütün Kamu Görevlilerini
Memur-Sen’e Davet Ediyoruz

Yeni rekor eşiklerini, 1 Milyon 111 bin 111
olacağını vurgulayan Yalçın, “Evet, Mayıs ayında Memur-Sen’e üye kamu görevlisi sayısının, En az 1 Milyon 111 bin
111 olması için, illerimize ‘Memur-Sen’e
Davet’ ziyaretleri düzenleyeceğiz. İllere
yaptığımız bu ziyaretler, teşkilatımızın
illerdeki liderleri tarafından ilçelerde,
köylerde, işyerlerinde devam ettirilecek. Bu yılın Mayıs ayı; Konfederasyonumuz ve sendikalarımız açısından, 4.
Dönem Toplu Sözleşme yapılacağından Ağustos ayı, üyelerimiz başta olmak üzere kamu görevlileri ve aileleri
açısından; Anayasa değişikliği paketi
oylanacağından 16 Nisan ise tüm milletimiz açısından son derece önemlidir”
diye konuştu.

“Toplu Sözleşme masasını, emeğin
hakkı verildiğinde uzlaşma, alın terine
haksızlık edildiğinde restleşme zemini
olarak kullanma becerisini ispatlamış
bir örgüt olarak bütün kamu görevlilerini Memur-Sen’e davet ediyoruz”
diyen Yalçın, “Ülkemizin kamu görevlileri sadece kendilerine yönelik kazanımların artmasıyla yetinecek kadar
bencil değil, hiçbir zaman da olmadı.
Milletimin ve ülkemin kamu görevlileri; milletine ve ülkesine kazandırmaya,
milletin ve ülkenin yeni umutlara, yeni
fırsat ve imkânlara sahip olması için de
ter akıtır. Milletinin, ülkesinin, devletinin
dara düşmesine, zora düşürülmesine,
operasyon alanına dönüştürülmesine
izin vermez. Ülkesini kaybetmektense

Memur-Sen’in Türkiye’nin her kritik
döneminde milletin beklentileriyle örtüşen tercihlerde bulunduğunu kaydeden Yalçın, “Bu ortaklığın, bu paydaşlığın, bu yol arkadaşlığının, karardaşlığın
arkasında Memur-Sen’in,

Evet
E

C
TER

milletle aynı pencereden bakması, milletle aynı yerden bakması ve aynı şeyi
görmesi var. Biz, milletin gördüğünden
başka bir şey görmeyiz, milletin görmediği, dikkate almadığı hiçbir şeyi de
görmeyiz, dikkate almayız. Bütün bu
söylediklerimiz, bugünkü tartışmalar
için de geçerlidir” şeklinde konuştu.
Yalçın, Memur-Sen’in Anayasa Değişikliği Referandumu’na ilişkin eylem planını ve evet gerekçelerini ise şu şekilde
açıkladı:

Çözüm Odaklı Sendikacılığa
Devam Edeceğiz
Kamu görevlilerinin sorunlarına çözüm üretmeye odaklanmış akademik
hizmet sendikacılığı yapmaya kararlı
olduklarını vurgulayan Yalçın, “Yerli ve
milli sivil toplum anlayışının gücünü
sahaya, masaya, meydanlara, öznesi olduğumuz mecralara aktarmakta,
yansıtmakta kararlıyız, kararlı olacağız”
ifadelerini kullandı.
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• İmzasının sorumluluğunu taşıyan ve gerektiğinde hesap verme durumunda bırakılan Cumhurbaşkanına Evet demek, hem
akl-ı selimle hem de geçmişe
dair birikimle uyumludur.
• Bazı partiler ve kesimler, sendika ya da sivil toplum görünümlü örgütler, Anayasa değişikliği
paketinin herhangi bir hükmüne
atıf yapmadan “tek adamlık” ya
da “diktatörlük” kaygısı üretme
stratejisiyle hareket ediyor.

• Biz, hem Anayasa değişikliğine
ilişkin gerçekleri hem de tercihimize ilişkin gerekçeleri, “MemurSen’e Davet Tercih Evet” buluşmalarında her yönüyle ortaya
koymak için bu hafta yollara düşüyoruz.
• Televizyon programlarında, gazetelerde, panel, seminer ve
konferanslarda
görüşlerimizi
dile getireceğiz. Kendi yayın organlarımızda da bu konuyu işleyeceğiz.
• Anayasa değişikliği paketine
bütün olarak bakıldığında, vesayetin feshine ilişkin hem yürütme hem de yargı erki odaklı değişiklikler var. Vesayetin feshine
Evet diyerek demokratik hukuk
devletinin güçlendirmesine Evet
tercihinin neresi hatalı olabilir.
• Yargının tarafsızlığını Anayasal
zorunluluk ve sorumluluk haline
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getiren bir hükme Evet demekten daha makul ne olabilir.
• Yüksek yargı organlarında askeri
vesayet dönemlerinin eseri olan
üniformalı hakim üye fotoğrafına son verilmesine Evet demek,
geçmişin hatalarının tekrarına
set çekmektir.
• Yargının demokratik denetimi
kanallarının varlığına Evet tercihi, ancak yargı sistemine güvenin artmasını istemek olabilir.
• Suç işlemesi, sanık kürsüsünde
olması, dağa kaçırılması, Gezi
kalkışmasında rol alması, FETÖ
tarafından mankurtlaştırılması
noktasında ses çıkarmayanlar
gençliğin Meclis kürsüsünde olmasını, yasama faaliyetinde olmasını istemiyorlar. Biz istiyoruz
bu yüzden de Evet diyoruz.
• Yasama erkininin yasama faali-

yetine yoğunlaşmasını, yasama
organı üzerinde yürütme erkinin
baskısının kalkmasını, yasamanın yürütmeden bağımsız olmasını makul, makbul ve doğru
buluyoruz ve EVET diyoruz.

• Tek adamlık söylemleri 15 Temmuz destanını yazan milletin bağımsızlık, özgürlük ruhunu kavramamaktır. Milli Şef döneminin
mimarı ve siyasi mihmandarı
olan siyasi oluşumların, bugün
millete “tek adamlık” ve “diktatörlük” serenatlarını ayrıca not
etmek gerekir. Hızlı karar verme,
demokratik denetim zeminlerini
güçlendirme imkanları üreten
hükümler barındıran Anayasa
değişikliği paketine dair Tercih
Evet kararımızın, milletimizi Evet
tercihine davet etme çalışmalarımızın genel çerçevesini bu şe-

kilde özetleyelim. Önümüzdeki
günlerde daha ayrıntılı, madde
madde, gelecek odaklı değerlendirmelerimizi, gerekçelerimizi paylaşmaya devam edeceğiz.
Kamu Görevlilerine Yönelik Siyaset Yasağı Kalkmalı, Grev Hakkı
Teminat Altına Alınmalı
“ Anayasa değişikliği paketinin
mevcut hükümlerinde risk ve
tehlike oluşturacak bir yanlışlık
görmüyoruz” diyen Yalçın, bununla birlikte eksik buldukları
konuların da olduğunu belirtti.
Yalçın, eksik buldukları noktaları
şu şekilde sıraladı: “Kamu görevlilerine yönelik; siyaset yasağının
kaldırılmasına ve grev hakkının
anayasal teminat altına alınmasına dair hükümlerin pakette
olması gerekirdi. Bu eksiklikleri
kesinlikle not ediyoruz. MemurSen olarak, Memur-Sen’e, bağlı
sendikalarımıza üye olmayan,
diğer sendikalara üye olan ya
da hiçbir sendikaya üye olmayan kamu görevlilerine yönelik
negatif bir bakışımız yok. Fikirlerini yanlış, hatalı, eksik bulabi-

liriz fakat saygı gösteririz. Aynı
durum, referandum sürecindeki
tercihimiz ve kararımız ile farklı
yönde karar ve tercihte bulunacak kesimler ve insanlar için de
geçerlidir. Kararı ne olursa olsun
bu ülkenin her vatandaşı milli
iradenin paydaşı, bu ülkenin eşit
vatandaşı, Anadolu’nun kendine
has söylemiyle birbirinin kardaşıdır.”
Yalçın Memur-Sen’in davetinin
kamu görevlilerinden ve milletten karşılık bulacaklarını inandıklarını belirterek sözlerini şu
şekilde sonlandırdı: “MemurSen’in yeni ufuklara, Türkiye’nin
yeni umutlara yolculuğunun kesiştiği bu süreçte, Yeniden Büyük
Türkiye hedefini gerçekleştirmeye dair emeklerimizde Yüce
ALLAH’ın yar ve yardımcımız
olmasını niyaz ediyor, sesimizi
milletimize duyuran, sözümüzü
insanımıza aktaran basınımızın
değerli temsilcilerine ve sizlere
saygı ve şükranlarımı sunuyorum.”

• Bütün bu siyaset dışı yaklaşımları, milli iradeye aykırı bakışları
ortadan kaldıran yürütme erkinin doğrudan sandıkta ve doğrudan millet tarafından belirlenmesi sistemine Evet diyoruz.
• Cumhurbaşkanını seçemeyen &
seçtirilmeyen Meclis….her iki fotoğrafı da yaşadık. Bu fotoğrafların ürettiği çatışma ve kamplaşmaların bedelini de ödedik.
Cumhurbaşkanlığı
Hükümet
Sistemi’nin de bu riski ve geçmişte yaşanmış tehlikeleri ihtimal olmaktan dahi çıkaracağına
inanıyoruz. Bu yüzden Tercih
Evet diyoruz.
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kararlılığımızdır. Biz, kararsızlığın fırsat,
boş vermişliğin imkân hırsızı olduğunu
bilen bir teşkilatız” ifadelerini kullandı.

Ufkumuz Anadolu
Sınırlarını Aştı

Memur-Sen
5. BÜYÜK TÜRKİYE BULUŞMASI
ANTALYA’DA BÜYÜK COŞKUYLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

M

emur-Sen 5. Büyük Türkiye Buluşması Antalya’da büyük coşkuyla gerçekleştirildi. Programda konuşan Memur-Sen Genel Başkanı
Ali Yalçın, “. ‘Evet’e irtifa kaybettirme
telaşıyla görsel efektlerle kazandıkları
itibarlarını kaybettiler. ‘Evet’i engelleme mücadelesinde de kaybedecekler.
Artık tilkinin vaazını dinlerken tavuklarını yitiren Eski Türkiye’yi kaybettiklerini bellediler. Yeni Türkiye’nin kuruluşuna engel olalım derken, AB’nin
çöküşünü, yıkılışını hızlandırma buto-
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nuna bastılar. Bizim kararlılığımız, Tercih ‘Evet’ kararımız onlar için kâbusun
başlama zilidir” dedi.
Memur-Sen Konfederasyonu 5.Büyük
Türkiye Buluşması, Antalya Starlight
Otel’de başladı. Büyük coşkuyla gerçekleştirilen programa, Memur-Sen
Genel Başkanı Ali Yalçın’ın yanı sıra,
Memur-Sen yönetim kurulu üyeleri,
Bayındır Memur-Sen Genel Başkanı
Soner Can Tufanoğlu, Genel Başkan
Vekili Ayhan Aldagül, Genel Başkan
Yardımcıları Ömer Türk, Mustafa Bü-

yük, Gökhan Şimşek, Memur-Sen
Konfederasyonu’na bağlı sendikaların
genel başkanları ile yönetim kurulu
üyeleri, Memur-Sen İl Temsilcileri ve
Memur-Sen’e bağlı sendikaların şube
başkanları katıldı. Programda konuşan
Yalçın, önemli mesajlar vererek, ‘Büyük
Türkiye’ için sorumluluk aldıklarını vurguladı.
Memur-Sen’in yola çıktığı günleri hatırlatarak konuşmasına başlayan MemurSen Genel Başkanı Ali Yalçın, “En zor
zamanları atlatarak yolumuza çıktık

adımlarımızı sıraladık. 1’lerle başlayan
yolculuğumuz, binlerle, on binlerle,
yüzbinlerle devam eden destansı yürüyüşe dönüşerek, 1 milyona ulaşmasını sağlayan adanmışlığın kurucu lideri Mehmet Akif İnan’a selam olsun.
İnan’ın başlattığı mücadeleye, terleriyle, emekleriyle, fedakârlıklarıyla katsı
sunanlara, selam olsun” diye konuştu.

Memur-Sen Umut
Kaynağıdır
“Vesayet kurnazlarına, müesses nizam
aymazlarına son yumruğun indirileceği tarih 16 Nisan’dır” diyen Yalçın,
“Memur-Sen’lilerin zirvedeki MemurSen bayrağını daha da yükseğe taşıyacağı tarih 15 Mayıs’tır. 4.Dönem toplu
sözleşmesinde yeni rekorlarımız için
gereken istişare sürecini başlatmak,

heyecanımızı ve kararlılığımızı haykırmaktır. Memur-Sen; üyeleri için onur,
kamu çalışanları için umut kaynağıdır.
Zalimlere karşı direnişin merkezi, mazlumlar için diriliş nefesidir. Bizler, istiklal ve istikbalimiz için, emek, ekmek,
adalet için mücadele vermeyi seçtik”
şeklinde konuştu.

İş Güvencesi Kırmızı
Çizgimizdir
Kuruldukları günden bu yana kamu
görevlilerinin umudu olduklarının altını
çizen Yalçın, “Her ne ad altında önümüze gelirse gelsin iş güvencesini ortadan
kaldıracak girişimlere karşı duracağız.
Konfederasyonumuz iş güvencesinin
garantör teşkilatıdır. Bu noktadan bir
adım geri adım atmadık. Atmayacağız.
Bizi farklı ve rakipsiz kılan özelliğimiz

Konuşması sık sık alkışlarla kesilen Ali
Yalçın, Memur-Sen’in ufkunun Anadolu sınırlarını aştığını belirterek sözlerini
şu şekilde sürdürdü: “Edirne’ye ulaşan
Memur-Sen’i Gine’ye, Sakarya’yı kuşatan Memur-Sen’i Sudan’a, İstanbul’da
destan yazan sendikacılığı İslamabad’a,
Ankara kadar Arakan’da, Diyarbekir kadar Dominik’te, Niğde kadar Nepal’de
de olmak durumundayız. “İstanbul
Deklarasyonu”yla birlikte İslam İşbirliği Teşkilatı bünyesinde kurmak istediğimiz Emek Komitesi vizyonumuzun
yeni başlama noktasıdır. Son bir yılda 35 ülkeyi ziyaret edip 50’den fazla
konfederasyonla görüştük. 90’a yakın
konfederasyonla ikili işbirliği anlaşması
imzaladık. Bir o kadar ülke sendikasına
misafirlik yaptık.”

Siz Varsanız Umut Çok
Salondaki davetlilere “Var mısınız dünyaya değer sendikacılığını taşımaya?”
diyen soran Yalçın, “Emeğin hakkını,
alınteri kurumadan ve haksızlık yapmadan ödeyin’ düsturunu dünyaya
anlatacak sendikal bilinci kurmaya var
mısınız? Siz varsanız sorun yok. Siz
varsanız umut çok” ifadelerini kullandı.

Bayındır Memur-Sen Sayı: 04
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Kadın Komisyonuyla cinsiyeti değil
liyakati esas aldıklarını vurgulayan
Yalçın, Genç Memur-Sen ile de, Akif
İnan’ın değerlere ve bilgeliğe dayalı
mücadele felsefesini yeni yöntemlerle,
yeni hedeﬂerle, yeni kitlerle buluşturduklarını belirtti.

Memur-Sen’in tüm hizmet kollarında

Rakiplerimiz Yaya
Kalınca Mızmızlanmaya
Başladılar

tanımıyoruz. Rakiplerimizin hali pür

yetkili ve etkili olduğunu hatırlatan Yalçın, her dalda önde olduklarını belirtti.
“Ter akıtmadan, bedel ödemeden kazandığımız, kolay elde ettiğimiz hiçbir
şey yok” diyen Yalçın, “Emeğimizle,
alın terimizle kazandığımız için rakip
meali gün gibi ortadadır. Kamu-Sen ve
KESK eriyor, bitişe, çöküşe doğru ilerliyorlar” şeklinde konuştu.

Yalçın OHAL KHK’larını
Değerlendirdi
Konuşmasında OHAL KHK’larını değerlendiren Yalçın, “Hainleri temizlemek
için gösterilen kararlılık; masumları ve
mağdurları ayıklamak için de gösterilmelidir. Mağdurlar için: Rapor, Basın
Açıklaması, Hükümete Bilgi Notu verdik. Hainleri temizlemek için gösterilen kararlılık; masumları ve mağdurları
ayıklamak için de gösterilmelidir. Ha-

inse babamız bile olsa sahip çıkmayız,
masumsa düşmanız dahi olsa hakkını
savunuruz. Çünkü bizim için Hakk’ın
hatırı bütün hatırların üzerindedir”
dedi.

1 Mayıs’ı Kütahya’da
Kutlayacağız
1 Mayıs’ı Kütahya’da kutlayacaklarını
deklare eden Yalçın, 1 Mayıs’ta bir ilki
diğer bir ilkle buluşturduklarının altını
çizerek, “Cumhurbaşkanlığı Sistemindeki ilk 1 Mayıs’ı, Toplu Sözleşmenin
tarihte ilk yapıldığı Kütahya’da kutlayacağız. 1 Mayıs İşçi Bayramı ile Vesayetsiz Türkiye Bayramını birleştireceğiz”
ifadelerini kullandı.

Toplu Sözleşme
Kazanımlarımızın
Bekçisi, Yeni
Kazanımların Takipçisiyiz
Mayıs’ta önemli bir sürece gireceklerini söyleyen Yalçın, bir önceki dönem
imzalanan toplu sözleşme kazanımlarının da bekçisi olduklarını vurguladı.
Yalçın, “KİT personelinin yıllık izinleri
konusunda Kamu Denetçiliği Kurumuna iki başvuru yaptık: KİT’lerde ücret
gruplarının 5’ten 3’e düşürülmesi ve
haksız yere yok sayılan 4/C’li personelin ek ödeme mağduriyetini gündeme
getirerek çözümünü istedik” şeklinde
konuştu.
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4. Dönem Toplu Sözleşmesine hazırlandıklarını anlatan Yalçın, sözlerini şu
şekilde sürdürdü: “Ek ödemeden ek
göstergeye; kadroya geçişten kadro
derecelerine; maaş zam oranından ilave artış kalemlerine; sosyal haklardan
özlük haklarına kapsayıcı tekliﬂerle masada olacağız. Emeğimizin doğrudan
karşılığını ve Türkiye’nin büyümesinden payımızı istiyoruz. 4.Dönem Toplu Sözleşmesi, Türkiye’nin vesayetten
kurtuluşuna ilişkin ilk kapsamlı kutlama
olarak kayda geçmeli. Kamu görevlileri gelir vergisiyle, doğrudan ve dolaylı
vergilerle vergi mağduru yapılıyor.”

16 Nisan’da Eski İle Yeni
Türkiye’yi Oylayacağız!
Geçmişte Türkiye’de yaşanan hukuksuzluklara değinerek sözlerini devam
ettiren Yalçın, “Erbakan, Özal, Menderes, Muhsin Başkanı ortadan kaldırdılar.. Kapatma davası, 7 Şubat kumpası,
367 şarlatanlığı, 17-25 Aralık kalkışması, 6-8 Ekim vahşeti, Gezi ayaklanması. Kestane pazarında yetiştirip ihtiyaç
duyduklarında ihanet pazarında değerlendirdikleri müptezeli sahaya sürdüler.
Derken 15 Temmuz darbe ve işgal girişimi. Niçin Evet dediğimiz, neden güçlü
bir ‘Tercih Evet’ kampanyası düzenlediğimizin arka planında bunlar var. Biz,
artık istikrarı tesadüﬂere bırakan değil
Anayasal düzeyde teminat altına alan
bir Hükümet sistemi istiyoruz. Biz, dar-

belerle, ekmeğimizin çalınmasını, muhtıralarla, MGK kararlarıyla emeğimizin
gasp edilmesini istemiyoruz. Demokrasi dışı araçlarla, millet iradesi dışındaki
mekanizmalarla istikrarın yok edilmesini, güvenin heba edilmesini, ekonominin çökertilmesini, kamu maliyesi kaynaklarına çökülmesini kesin ve kalıcı
olarak tarihimizden, geleceğimizden
çıkarmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Ey Avrupa!
Düşüyorsunuz
Kasası dolu bir devlet için, cebindekiyle
bütün ihtiyaçlarını karşılayan bir millet
olmak adına sorumluluk aldıklarını kaydeden Yalçın, “İşte bunun için, ‘Tercih
Evet’ diyoruz. ‘Hayır’cılar dışarıdan
suﬂe ve destek alıyor. Çünkü milletin
‘Evet’ kararı, onlar için kâbus ve felaket
demek. Artık tilkinin vaazını dinlerken
tavuklarını yitiren Eski Türkiye’yi kaybettiklerini bellediler. Yeni Türkiye’nin
kuruluşuna engel olalım derken, AB’nin
çöküşünü, yıkılışını hızlandırma butonuna bastılar. Bizim kararlılığımız, Tercih ‘Evet’ kararımız onlar için kâbusun
başlama zilidir. Özgürlük metinlerinin,
insan hakları bildirgelerinin, insan onuru repliklerinin sahteliğini faş ettiler.
Hollanda da atları ve itleriyle gerçekleştirdikleri saldırılarını yine Hollanda
da Lahey’de bulunan sözüm ona Adalet Divanıyla zirveye taşıdılar. Ey korkuların esir aldığı, zihinlerini hezeyanların,
kabusların işgal ettiği Avrupa; siz kendinizi piramidin zirvesinde görürken,
labirentin ortasında kıvranıp durduğunuzu henüz anladınız. Düşüyorsunuz,
sahte değerleriniz, göstermelik ilkeleriniz, sizinle birlikte yok olacak” şeklinde
konuştu.

Bayındır Memur-Sen Sayı: 04
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Konfederasyonu’na bağlı sendikaların
şube başkanları ve çok sayıda davetli
katıldı.

M

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN

Memur-Sen Darbecilere Meydanları
Dar Eden Büyük Bir Ailedir

emur-Sen 5.Büyük Türkiye
Buluşması’nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Memur-Sen’in Akif İnan’ın
hayallerini gerçekleştirdiğini görüyoruz. Memur-Sen ülkemizin en etkili, en
güçlü sivil toplum örgütü olarak mili
irade ve demokrasinin sancaktarlığını
yapıyor. Dünyanın çok farklı ülkelerine
yardım götüren, medeniyet değerlerimizin taşıyıcısı bir Memur-Sen var
bugün. Türkiye’nin daha büyük, müreffeh, güçlü bir ülke olması için gecesini
gündüzüne katarak çalışan Memur-Sen
15 Temmuz’da olduğu gibi milli iradeye
canı pahasına sahip çıkan, darbecilere
meydanları dar eden büyük bir ailedir”
dedi.
Memur-Sen 5.Büyük Türkiye Buluşması Antalya’da, Cumhurbaşkanı Recep

Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla sürdü.
81 ilden yoğun katılımın olduğu programa,
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dış İşleri Bakanı Mevlüt
Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanı Berat Albayrak, Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan
Kaya, Memur-Sen Onursal Başkanı ve
TBMM Meclis İdari Amiri Ahmet Gündoğdu, Sağlık-Sen Onursal Başkanı
ve AK Parti Milletvekili Mahmut Kaçar,
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Memur-Sen, Bayındır Memur-Sen
Genel Başkanı Soner Can Tufanoğlu,
Genel Başkan Vekili Ayhan Aldagül,
Genel Başkan Yardımcıları Ömer Türk,
Mustafa Büyük, Gökhan Şimşek, ve
Memur-Sen Konfederasyonu’na bağlı
sendikaların yönetim Kurulu üyeleri,
Memur-Sen 81 İl temsilcisi, Memur-Sen

Coşkulu kalabalığa seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Sözlerimin hemen başında vefatının sene-i
devriyesinde aziz insan, yiğit insan kıymetli kardeşime Muhsin Yazıcıoğlu’nu
rahmetle anıyorum. Türkiye’nin en zor
dönemlerinde gösterdiği sağlam duruşla milletimizin gönlünde özel bir yeri
olan Yazıcıoğlu’nun yokluğunu yaşadığımız her önemli hadisede arıyoruz. Bu
buluşma münasebetiyle bir kez daha
hatırlamamak mümkün mü. MemurSen’in kurucusu, şair, müteffekkir
Mehmet Akif İnan Ağabeyi rahmetle,
tazimle yad ediyorum. Merhum Mehmet Akif İnan, ülkemizin en zor, çetin
yıllarına tekabül eden hayatını bu güzel
ülkeye, bu necip millete vakfetmiş bir
gönül insanıdır” şeklinde konuştu.
Merhum Mehmet Akif İnan Günümüzün Yunus Emre’sidir
“Akif İnan günümüzün Yunus Emre’sidir” diyen Erdoğan, “Sendikayı sadece
memurların hukukunu savunan bir çatı
olarak değil aynı zamanda bir uyanış
ve diriliş hareketi olarak görmüştür. Bir
taraftan sendikal mücadele verirken,
Kudüs’ün, Filistin’in dünyadaki bütün
mazlumların acısını bir kor gibi yüreğinde taşımıştır. Her bir sendika şubesini fikri tartışmaların yapıldığı, güncel
meselelerin konuşulduğu bir kültür evi,
bir ilim yuvası olarak tasvir etmiştir.”

Memur-Sen Darbecilere
Meydanı Dar Eden Büyük Bir
Ailedir
Memur-Sen’in, Akif İnan’ın bir mirası
olduğunu sözlerine ekleyen Erdoğan,
“Kendisi 60 yıllık ömrünü geride hoş
bir seda bırakmak için Memur-Sen
gibi bir miras bırakmak için harcadı. Rabbim ondan razı olsun. Mekânı
cennet olsun. Onun ömrü vefa etmese
de bugün Memur-Sen’in, Akif İnan’ın
hayallerini gerçekleştirdiğini görüyoruz. Memur-Sen ülkemizin en etkili, en
güçlü sivil toplum örgütü olarak mili
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irade ve demokrasinin sancaktarlığını
yapıyor. Dünyanın çok farklı ülkelerine
yardım götüren, medeniyet değerlerimizin taşıyıcısı bir Memur-Sen var
bugün. Türkiye’nin daha büyük, müreffeh, güçlü bir ülke olması için gecesini
gündüzüne katarak çalışan Memur-Sen
15 Temmuz’da olduğu gibi milli iradeye
canı pahasına sahip çıkan, darbecilere
meydanları dar eden büyük bir ailedir”
ifadelerini kullandı.

G-20 Üyesi Türkiye Dünyanın
En Cömert Ülkesidir
Bugüne kadar verilen mücadelenin
boşa gitmediğini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Şahsım ve dava
arkadaşlarımla birlikte bugüne kadar
verdiğimiz mücadele hamd olsun boşa
gitmedi. Adeta bir kar topu gibi çığ
olduk ve bu ülkede hizmeti yayarak
devam ettik. Bugün dünyanın en gelişmiş ülkeleri bünyesinde barındıran
G-20 üyesi bir Türkiye var. Demokraside bölgesine bir ilham kaynağı olan
ülkeyiz, Dünyanın en cömert ülkesidir. Somali’den Arakan’a, Yemen’den
Afganistan’a kadar AFAD, Kızılay, TİKA’mızla kardeşlerimize destek oluyoruz. Hayırcılar devamlı ne diyorlar? 15
Temmuz Şehitler Köprüsü’ne hayır diyorlardı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü
yapılırken, Yavuz Sultan Selim Köprüsü
yapılırken yine hayır dediler” diye kon
uştu.5.bulusmaerdogan4Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bir zamandır nedense ülkemize uygulanan ambargolar gösteriyor ki şayet terörle mücadelede eskisi
gibi diğer ülkelere mecbur ve mahkum
olsaydık inanın atacak kurşun dahi bu-
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lamazdık. Vatandaşlarımızın can güvenliğini sağlamak, ülkemizin çıkarlarını korumak noktasında Ankara’da karar
veriyor, Silopi’de, Gabar’da, Cudi’de,
gerekirse Suriye’de, Irak’ta uyguluyoruz” dedi.5.bulusmaerdogan5”Bugün
Türkiye, kendi menfaati için birilerinden
icazet almaya gerek duymuyor” diyen
Erdoğan, “Bugün terörle mücadelesini
hem yurt içinde hem yurt dışında tamamen milli imkânlarla yürütüyor. Şu
anda Tendürek Dağlarında, Cudi’de,
Bestler Dereler’de bu teröristlere askerlerimiz, polisimiz, köy korucumuz
kan kusturuyor. İnlerine girdik. Çünkü
bizim milletimize sözümüz var. Refah,
mutluluk, huzur gelene kadar biz devam edeceğiz” diye konuştu.

16 Nisan Bizim İçin Bir Kırılma
Noktası
“İçerideki ve dışarıdaki ‘Hayır’cılar bir
oldu, milletimizi tehdit ediyor” ifadesini kullanan Erdoğan, şöyle konuştu:
“Neymiş, 16 Nisan’da ‘evet’ çıkarsa bizi
AB’ye almazlarmış. Ah bu kararı bir verebilseler. Bizim işimizi kolaylaştırırlar.
Çok daha seri karar almamıza bunlar
vesile olur. Zaten 16 Nisan bizim için
bir kırılma noktası. Onun için ‘evet’ çok
önemli. Bu işleri masaya yatıracağız.
Çünkü, Türkiye kimsenin şamaroğlanı
değildir. Bunu herkes bilecek.”

Yalçın: Kesinlikle ‘Evet’
Memur-Sen’in öncülerine teşekkür ederek konuşmasına başlayan Memur-Sen
Genel Başkanı Ali Yalçın, Türkiye’nin
vesayetten kurtulmak adına ve Yeni
Türkiye’nin inşası anlamında yol almak

üzere adımlar attığını vurguladı. Yalçın,
“Milletin ve sivil siyasetin elbirliğiyle,
zat-ı alinizin kararlı liderliğiyle gerçekleşen değişimleri, dönüşümleri, sessiz
devrimleri kalıcı kılacak bir eşikteyiz.
Türkiye’yi prangalarından kurtaracak,
tarihinin ve medeniyetinin birikimiyle hak ettiği noktaya taşımaya zemin
oluşturacak bir kararın arafesindeyiz.
16 Nisan 2017 Pazar günü yapılacak referandumda, Anayasa değişikliğinden
öte Türkiye’nin, milletin geleceğine dair
bir karar vereceğiz. 16 Nisan’da, vesayet eliyle şekillenmiş esaret düzeneğini
yıkmak ile millet iradesiyle inşa edilen
Hükümet düzenini kurmak arasında
tercih yapacağız. Bizim, tercihimiz
net… Kesinlikle ‘Evet.’ Kesin bir dille,
net bir şekilde Tercihimiz ‘Evet” diye
konuştu.5.bulusmaerdogan8Kamu Görevlilerini Memur-Sen’e Davet Ediyoruz
Türkiye’yi karış karış gezdiklerini ifade eden Yalçın, “Memur-Sen’imizin
en az 1.111.111 üye hedefe ulaşmak ve
Türkiye’nin vesayetten kurtuluş reçetesi Anayasa değişikliğine desteği
artırmak için Türkiye’yi karış karış geziyoruz. 81 İl ve 100 büyük ilçeyi kapsayan ‘Memur-Sen’e Davet, Tercih Evet”
temalı buluşmalar gerçekleştiriyoruz.
Sendikal zeminde ideolojik dayatmalarla tesis edilen anlayışa son vermek,
vesayeti tamamen bitirmek için kamu
görevlilerini Memur-Sen’e davet ediyoruz. Siyasete, devlete, yürütmeye dair
vesayetin hayatta ve ayakta olduğu bir
düzende; sendikal gücü artırmak, en
büyük sendika olmak gurur cümleleri
kurmak dışında bir işe yaramaz. Biz,
helal ekmek kazanmanın huzurunu, ekmeğimizi artırmanın, emeğimizi değerli
kılmanın sürur ve onurunun peşindeyiz.
Bunun için, siyasal sistemin üzerindeki
vesayetin, kısıtlamaların kaldırılması,
sivil siyasete dönük kumpas ve tezgâh
mekanizmalarının sökülüp atılması
gerekiyor. Bunun içinde, emek örgütü
olmanın, Türkiye’nin yetkili konfederasyonu olmanın sorumluluğuyla, kamu
görevlilerini Memur-Sen’e davet yanında milletimizi de ‘Tercih Evet’ demeye
davet ediyoruz. Eski Türkiye’nin kodlarından arınmadan, vesayetin Anayasal
kurumlarından kurtulmadan bugüne

kadar gerçekleşen sessiz devrimleri
kaybetme riskinden kurtulamayız” ifadelerini kullandı.

Evet’te Kararlıyız
Yalçın sözlerini şu şekilde sürdürdü:
“Cumhur ile Başkanı buluşturacak, egemenliğin sahibinin tam ve gerçek anlamıyla millet olmasını sağlayacak bir
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne
Evet demekte bu yüzden kararlıyız. Siyaset kurumunun hakeminin de millet,
devlet denen insana hizmet aygıtının
hakiminin de millet olmasını istemek
Türkiye’nin büyümesini istemektir. Biz,
Türkiye’nin hedeﬂerini yükseltmesini,
ekonomisini büyütmesini istiyoruz. Bu
yüzden Tercih ‘Evet’ diyoruz. Biz, koalisyon pazarlıklarında dönen dolapları,
Güneş Motel türü milletvekili transferi
ahlaksızlıkları ihtimal olmaktan dahi
çıkarmak istiyoruz. Bu yüzden EVET
diyoruz. Vesayetin bitirilmesi, ‘Evet’in
tercih edilmesi; FETÖ’nün çökertilmesine, PKK’nın yok edilmesine, DEAŞ’a
had bildirilmesine onay vermektir.”

Vesayet Sona Eriyor
Kendilerinin ise, korkulardan, prangalardan kurtulmak yeni bir ufka, yeni bir
umuda doğru yola çıkmak için ‘Evet’
dediklerinin altını çizen Yalçın, “Üniformalı yargının sona ermesini, yargı erkini ihanet sarmalına esir eden işleyişe
son verilmesi, vesayet nehrini besleyen

derelerin kurutulması olarak görüyoruz. İradenin asıl sahibi milletin seçerek
güvenini belirttiği hükümete, Cumhurbaşkanının hükümeti kurma göreve
tevdi etmesi, milletin vekillerinin güvenoyu vermesi uygulamaları, kör göze
parmak vesayet mekanizmalarıydı.
Şimdi sona eriyor. Yürütme odaklı ayak
oyunları, yürütme üzerinden milletin
iradesini değersizleştirme aparatları
yok ediliyor. Bu yüzden ‘Hayır’ diyorlar.
Ellerinden vesayet aparatları alınacak,
zihinlerinden vesayet nakaratları silinecek. Bu yüzden, ‘Evet’ demeye yanaşmıyorlar. ‘Hayır’ limanında hayırsız
işler yapmalarına imkân sağlayacak
dalga üretmekle uğraşıyorlar. Güçleri
yetmeyince de vesayet tezgâhını, Hayır
kampanyasını taşıma suyla döndürmek
zorunda kalıyorlar. Almanya’sından,
Hollandası’na, Belçikası’ndan, Norveç’ine, Sözüm ona Adalet Divanı’ndan
AB Parlamentosuna yedi düveli “vesayete yardım kampanyası” düzenlemenin derdine düşmüş. Vesayete yardım
kampanyası, rezalete katkı panayırına
dönüştü, Avrupa siyasal sisteminin yıkılışını, ekonomik sisteminin çöküşünü
Türkiye üzerinden ertelemeye, perdelemeye çalışıyor. Sanki, onların Anayasasını değiştiriyoruz. Utanmasalar, biz
de referandumda oy kullanmak istiyoruz diyecekler” dedi.
Program Cumhurbaşkanı Erdoğan’a
hediye takdimi ve aile fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Bayındır Memur-Sen Sayı: 04
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Bayındır Memur-Sen,
İstanbul’da Çalışanlarımızla Bir Araya Geldi
Programda konuşan Bayındır MemurSen Genel Başkan Yardımcısı Ömer
Türk, “Memur-Sen ve Bayındır MemurSenin hedefi, ‘önce insan’ anlayışından hareketle insan onurunu ayağa
kaldırmak. Sendikamızın kuruluşundan
bugüne kadar üstlendiği misyon doğrultusunda verdiği soylu mücadele ve
elde ettiği kazanımlar, sendikal anlayışımızı ortaya koymaktadır” şeklinde
konuştu.

B

ayındır Memur-Sen, İstanbul’da
Tapu ve Kadastro çalışanlarımızla kahvaltılı toplantıda bir araya

geldi.

Bayındır Memur-Sen İstanbul 2 Nolu
İl Temsilciliği tarafından organize edilen Programa Bayındır Memur-Sen
Genel Başkan Yardımcıları Ömer Türk
ve Gökhan Şimşek,Ak Parti İstanbul
Milletvekili Haydar Ali Yıldız, Tapu ve
Kadastro Genel Müdürü Gökhan Kanal,
Ak Parti Beşiktaş İlçe Başkanı Ferşat
Yıldırım, Tapu ve Kadastro Genel Müdür Yardımcısı Ömer Sinan Bayçelebi,
Tapu ve Kadastro Strateji Daire Başkanı
Sinan Fidan, Tapu ve Kadastro İstanbul
Bölge Müdürü Sedat Cömertoğlu, Bayındır Memur-Sen İstanbul 2 Nolu Temsilci Başkanı Dursun Önder ve yönetim
kurulu üyeleri, İş yeri temsilcilerimiz ve
çok sayıda davetli katıldı.
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Türk, Bayındır Memur-Sen olarak her
zaman hizmet kolumuza bağlı çalışanlarımızın yanında olduğuklarını, bundan sonra da sorunları çözmek, daha
iyi çalışma ortamı sağlamak, mali, sosyal ve özlük haklarını geliştirmek için
çalışmalarımızı sürdüreceklerini ifade
etti.

nışma kudretiyle karşısında olacağız.
Genel yetkili sendika olarak amacımız
hizmet kolumuza bağlı kurum çalışanlarımızın sosyal, ekonomik ve özlük
haklarının iyileştirilmesi ile ilgili proje
geliştirme faaliyetlerini yoğunlaştırıp
çalışanlarımız adına kuracağımız beyin
fırtınası ekibi ile elitist bir yapı çerçevesinde, genel merkez yönetimimiz
öncülüğünde teşkilatlarımızım üst yönetim makamlarına taşımak olacaktır”
şeklinde konuştu.

“Bayındır MemurSen’in Başarısı Birlik ve
Beraberlikten Geliyor”
Bayındır Memur-Sen’in ilk günkü heyecanla hizmetlerine devam ettiğini ifade
eden Genel Başkan Yardımcısı Ömer
Türk, “Bayındır Memur-Sen’in başarısı
birlik ve beraberlik içerisinde çalışmaktan, ihlas ve samimiyetten kaynaklı bir
başarıdır. Bu başarı ekip işidir. Genel
merkeziyle teşkilatıyla üyesiyle uyumlu
çalışmanın, istişare etmenin sonucudur.
Bayındır Memur-Sen hizmet koluna
bağlı kurumlarda çalışanlarımız haklarını arama konusunda Bayındır MemurSen altı yıldır yetkiyi vermektedir. 15
Mayıs itibariyle 6. kez yetki yine Bayındır Memur-Sen’e vermiştir.” Şeklinde
konuştu.

“Memur-Sen’in İstikrar
ve Başarının Adresidir”
Memur-Sen’in istikrar ve başarının
adresi olduğunu ifade eden Bayındır
Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı
Ömer Türk, “Çalışma hayatı ve sendikal alanda kararlı duruşumuzu ve güçlü
kimliğimizi koruyoruz. Memur-Sen’in
kararlı ve mücadeleci tutumu ortadır.
Bu kararlılıktan ve mücadeleden asla
vazgeçmeyiz. İşte bu kararlılık ve mücadele bilinciyle bütün kamu görevlilerinin haklarını koruyacağız, yeni kaza-

nımlarla alınterimize, emeğimize sahip
çıkacağız” dedi.

“Türkiye ve Milletimiz
İçin Değer ve Kazanım
Üretmeye Devam
Edeceğiz”
Türkiye ve milletimiz için değer ve kazanım üretmeye devam edeceğiz diyen
Türk, “Büyük Bayındır Memur-Sen ailesi olarak, çalışma hayatının ve sendikal
hareketin liderliğini, sivil toplum kuruluşlarının çatı kuruluşu olma hüviyetini
sürdüreceğiz.” şeklinde konuştu.
Programın açılış konuşmasını yapan
Bayındır Memur-Sen İstanbul 2 Nolu
İl Temsilci Başkanı Dursun Önder, “Bayındır Memur-Sen teşkilatı olarak asla
diğer sendika yapılanmaları gibi illegal
örgütlerin, amaçları ülkemizi bölmeye yönelik olan siyasi yapılanmaların
güdümünde olan, devletimizin kıymetli makamlarına saygısızlık içerecek
açıklamalar ve eylemlerde bulunan
örgütlenme mantığına sahip olmadık,
olmayacağız. Bu mantığa sahip örgütlenmelerinde her daim proje geliştirme
faaliyetleri ve sosyal aktiviteler çerçevesinde adeta kenetlenmiş bir daya-

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

“15 Temmuz Gecesi
Memur-Sen 1 Milyon
Üyesi İle Sahaya İndi”
15 Temmuz Gecesi Memur-Sen 1 Milyon
Üyesi ile sahaya indiğini ifade eden Önder, “15 Temmuz`da Hasan Sabbah`ın
işgalcileri milletin üzerine çöktü. Ama
başaramadılar, asla başaramayacaklar. 15 Temmuz da Darbeci FETÖ’cüleri
devletin, milletin ve STK’ların dik duruşu diz çöktürdü. 12 Mart’lar, 12 Eylül’ler,
28 Şubat’lar... Batı’dan soğuk hava ile
birlikte gelen tüm bu zor günleri yaşa-

yan bir teşkilatız. Bütün bu zorlukları,
hep birlikte, el ele, omuz omuza mücadele vererek atlattık. 15 Temmuz’da
Hasan Sabbah’ın adamlarıyla milletin
üzerine işgal ordularıyla çöktüler. Ama
başaramadılar, başaramayacaklar. Milletin yola çıkarken gösterdiği kararlılık, yolda büyüdü o azim ve kararlılık,
yeniden büyük Türkiye, adil bir dünya,
yeni bir dünya düzeni idealiyle yoluna
sonuna kadar devam ediyor. 15 Temmuz gecesi kalkışmaya yeltenen hain
darbeciler milletin direnişini geçemedi,
bertaraf oldu. 15 Temmuz gecesi ülkenin karanlığa gömülmemesi için canını hiçe sayarak sokaklara inen herkes,
ülkenin makûs talihinin değişmesine
vesile olmuştur. Millete namlusunu çevirmiş tanka karşı dimdik durarak dünyaya eşi benzeri görülmemiş bir ders
vermiştir.” Şeklinde konuştu.

“Örgütlü Toplum,
Demokratik, Katılımcı,
Çoğulcu ve Güçlü
Toplumdur”
Konuşmasında Bayındır Memur-Sen`in
birlik, beraberlik ve dayanışma içinde devam etmesi dileklerinde bulunan Tapu ve Kadastro Genel Müdürü
Gökhan Kanal, ``Örgütlü toplum, demokratik, katılımcı, çoğulcu ve güçlü
toplumdur. Özellikle sendikal yapılar
toplumsal sorunlar karşısında her an
yeni öneriler, yeni çözümler ve yeni
yollar üreten vizyon ve misyonlarıyla
ülkelerin geleceğini şekillendirecek ortak aklı iyi kullanan en dinamik örgütlenmelerdir`` şeklinde konuştu.
Programda, AK Parti İstanbul Milletvekili Haydar Ali Yıldız’da birer selamlama konuşması gerçekleştirdi.

Bayındır Memur-Sen Sayı: 04
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Memur-Sen

Genişletilmiş Başkanlar Kurulu
Toplantısı Ankara’da Yapıldı
Sen Genel Başkan Vekili Ayhan Aldagül, Genel Başkan Yardımcıları Mustafa
Büyük, Ömer Türk, Gökhan Şimşek ve
Memur-Sen Konfederasyonu’na bağlı
sendikaların Genel Başkanları ile yönetim kurulu üyeleri ve Memur-Sen gençlik, emekliler, engelliler ve kadınlar komisyonunun başkanları katıldı.
Tunceli’deki Helikopter kazasında şehit
olanlar için Fatiha okunarak başlanan
toplantıda referandum sonuçlarının
yanı sıra, “Memur-Sen’e Davet Tercih
Evet” buluşmaları ve 1 Mayıs’taki “Emek
ve Dayanışma Günü” programlarına
yönelik istişareler gerçekleştirildi.

M

emur-Sen Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Toplantısı’nda
gündemi
değerlendiren
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın,
“Milletimiz ‘Evet’ tercihiyle, Türkiye’nin
öze dönüşüne, kararlı yürüyüşüne, güven ve istikrar perspektifiyle yükselişine onay vermiştir” dedi.
Memur-Sen Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Toplantısı Genel Başkan
Ali Yalçın’ın başkanlığında Ankara’da
gerçekleştirildi. Toplantıya MemurSen Genel Başkan Vekili Metin Memiş,
Memur-Sen Genel Başkan Yardımcıları
Günay Kaya, Mehmet Bayraktutar, Hacı
Bayram Tonbul, Mehmet Emin Esen,
Bayındır Memur-Sen Genel Başkanı
Soner Can Tufanoğlu, Bayındır Memur-
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Mesleki Yeterlilik
Belgeleri Törenle Verildi

demiş ve onay vermiştir” şeklinde konuştu.
Toplantıda, Memur-Sen yönetim kurulu
üyelerinin ve bağlı sendikaların başkanlarının değerlendirmeleri alınarak
daha sonra 1 Mayıs gündemine geçildi.
baskanlarkurulu11 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Kütahya’da Kutlanacak
Memur-Sen, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü bu yıl tarihte ilk toplu
sözleşmenin yapıldığı Kütahya’da kutlama kararı aldı. Yalçın, “Emek ve dayanışmanın bayramı olan 1 Mayıs’ı bu yıl

Toplantıda konuşan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, “Referandum
sonucunda Türkiye’nin istikrara olan
ihtiyacını görmüş olduk. Yeni yönetim
sistemi ile beraber bir istikrar gelecek
ve ekonomiye olan güven artacaktır”
dedi.

Kütahya’da kutlayacağız. Coşkulu bir

Memur-Sen’e Davet Tercih Evet programlarından dolayı tüm bağlı sendikalara teşekkür eden
Yalçın, “Türkiye’nin
öze dönüşüne, geleceğe doğru kararlı yürüyüşüne,
güven ve istikrar
perspektifiyle yükselişine hız kazandıracak Anayasa
değişikliğine Evet

araya getirmesi gerekiyor” ifadelerini

şekilde, birlik ve beraberlik içinde emeğin gücüne dair anlamlı bir program
yapacağız. Bu nedenle tüm teşkilatlarımızın bu özel gün için de çaba göstermesi ve orada tarihi bir kalabalığı bir
kullandı.

B

ayındır Memur-Sen Genel Başkan
Yardımcısı Ömer Türk, Bayındır
Memur-Sen Mesyet’in Harita Kadastro sınavında başarılı olan Tokat
Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi’nin öğrencilerine mesleki yeterlilik belgelilerini törenle verdi.
Belge teslim töreninde Bayındır
Memur-Sen Tokat İl Temsilci Başkanı
Murat Kara, yönetim kurulu üyeleri, Tokat Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdür Ramazan Atlı,
Öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
Törende konuşan Bayındır Memur-Sen
Genel Başkan Yardımcısı Ömer Türk,
“Harita Kadastrocu sınavları Ankara,
Tokat, Hatay ve Kırıkkale illerindeki
Mesleki ve Teknik Liselerinde yapılmıştır. İlgili sınavlar sonucunda yaklaşık
1000 aday belgelendirilmiştir” dedi.
Mesleki yeterlilik belgesinin sağladığı
faydalara değinen Türk, “Belge sayesinde 4447 sayılı geçici kanun ile sigorta primlerinin işveren hisselerine ait
tutarı işe alındıkları tarihten itibaren 12-

48 ay aralığında olmak kaydıyla işsizlik sigortası fonundan karşılanmasıdır.
Sınavda başarılı olan adaylara verilen
belge Avrupa Birliğine üye ülkelerde
işgücü hareketliliği (Europass) sağlayacağından serbest dolaşımı desteklemektedir. MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Sahiplerinin iş yeri açma hakkını elde
etmesi, MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi
Sahiplerinin Ortaöğretim kurumlarında
öğretmen bulunamayan alanlarda öğretmen olarak görevlendirilebilmesini
sağlamaktadır” şeklinde konuştu.
Bayındır Memur-Sen Mesyet İnşaat
Sektöründe zorunlu meslek alanlarında
da ‘Kapsam Genişletme Denetimi’ geçirerek inşaat sektöründe olan ve teh-

likeli meslek gruplarından olan dokuz
alanda belge vermeye başladığını ifade eden Türk, “Özellikle son dönemde
inşaat ve maden sektöründe meydana
gelen can kayıplarından dolayı hükümet vatandaşlarımızın can güvenliği
için iş sağlığı ve güvenliği noktasından
yasal bir düzenlemeye gitti. Yaklaşık 1
yıl önce çok tehlikeli meslek gruplarını
belirledi. Bu meslek gruplarında çalışan
ustalar artık belgesiz çalışamayacak.
İşte bu noktada Bayındır Memur-Sen
MESYET olarak bu saydığımız tehlikeli meslek dallarında çalışan belgesiz
ustalarımızı yeni açılışını gerçekleştirdiğimiz sınav merkezinde sınava tabi
tutarak bu işi yapmak isteyen vatandaşlarımızın mesleki bilgi ve becerilerini ölçerek sınav sonucunda başarılı
olanlara uluslararası geçerliliği olan
mesleki yeterlilik belgesi veriyoruz”
dedi.
Bayındır Memur-Sen MESYET olarak
sadece inşaat alanında değil, diğer
meslek dallarında da mesleki yeterlilik
belgesi verdiklerini belirten Türk, “Harita Kadastro, Yapı Teknik Ressamı ve
Tarihi Eser Koruma ve Restorasyonu
Elemanı alanlarında mesleki yeterlilik
belgesi veriyoruz” şeklinde konuştu.
Programda söz alan Tokat Cumhuriyet
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul
Müdür Ramazan Atlı, “Tokat Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin mesleki becerilerini
belgelendirmelerine olanak sağlayan,
Bayındır Memur-Sen MESYET İktisadi
İşletmesine okul yönetimi adına teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Bayındır Memur-Sen Sayı: 04
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Bayındır Memur-Sen
Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Şimşek,

Genel Başkanımız Tufanoğlu,
Pursaklar Tapu Müdürlüğü’nde Kütüphane Açılışına Katıldı

TKGM Van Bölgesi Hizmet
İçi Eğitim Programına
Katıldı

B

ayındır Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Şimşek,
Antalya’da düzenlenen Van Tapu
ve Kadastro XV. Bölge Müdürlüğü hizmet içi eğitim programına katıldı.
Van Tapu ve Kadastro XV. Bölge
Müdürlüğü’nün hizmet içi eğitim programında söz alan 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.
15 Temmuz Gecesi Milletimiz
İradesine Sahip Çıktı
15 Temmuz gecesi milletimizin iradesine sahip çıktığını ifade eden Şimşek,
“15 Temmuz hain darbe girişimini yaşadık, küresel şer odaklarıyla işbirliği içerisinde olan bir yapının hain girişiminde
245 vatandaşımız şehit edildi, yüzler-

cesi yaralandı. Milletimiz iradesine sahip çıktı, tankların, tüfeklerin önünde
set kurdu. Büyük Bayındır Memur-Sen
ve Memur-Sen ailesi olarak, hain darbeye ilk tepkiyi veren teşkilat olduk”
dedi.
Memur-Sen 1 Milyon Üyesi İle
Türkiye’nin En Büyük Emek
Örgütüdür
Konuşmasının devamında Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Şimşek, MemurSen’in 1 Milyon üyesi ile Türkiye’nin en
büyük emek örgütü olduğunu hatırlatarak, Memur-Sen’in diğer sendikaların
toplam üye sayısını geçerek 1 Milyon
üyeyle zirveye oturduğunu ve liderliğini sürdürdüğünü ifade etti.
Şimşek, “3. Dönem Toplu sözleşme masasına, 11 Hizmet Kolunda yetki alarak
oturduk. Kamu görevlilerinin evet demeyeceği ve mutlu olmayacağı hiçbir
toplu sözleşmeye imza atılmayacağının
kararlı bir şekilde kamuoyuna deklare
edilmesi sonucu, Kamu Görevlilerimize
ayrılan bütçenin, Öngörülen enﬂasyonun üzerinde bir pay alarak son 12 yılın
en iyi toplu sözleşmesine imza attık.
Genel toplu sözleşme taleplerimizden
43,hizmet kolu toplu sözleşme taleplerimizden 173 olmak üzere toplamda
213 kazanımla bir önce toplu sözleşme
kazanımlarını %100 artırdık” dedi.

Şimşek, “Önümüzde 4. Dönem Toplu
Sözleşme var. Yaklaşık 2 Milyon 452 bin
memur 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”
İş güvencesi Memur-Sen ve Kamu
Görevlilerinin Ortak Kırmızı Çizgisidir
Konuşmasının sonunda kamu görevlilerini ilgilendiren iş güvencesine
değinen Şimşek, “Son dönemde sık
sık gündeme gelen 657 sayılı yasanın
değiştirilmesi ile ilgili 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” şeklinde konuştu.
Bayındır Memur-Sen Genel Başkan
Yardımcısı Gökhan Şimşek ve Bayındır Memur-Sen Antalya Şube Başkanı
Vecihi Fidan ile birlikte, İlbank Antalya
Bölge Müdür Fuat Koçal’ı makamında
ziyaret etti.

B

ayındır Memur-Sen Genel Başkanı Soner Can Tufanoğlu, Pursaklar Tapu Müdürlüğü’nde
oluşturulan kütüphanenin açılışını ger-çekleştirdi.

oluşturulmasında emeği geçenlere teşekkür etti.
p
ç ş
Kütüphane
açılışının
ardından Genel

u
Kütüphane açılışı için Pursaklar Tapu
Müdürlüğü’ne gelen Genel Başkan Tu-a
fanoğlu, Bayındır Memur-Sen Ankara
2 Nolu Şube Yönetimi tarafından rah-metli Genel Başkan Yardımcımız Mer-hum Zekeriya Ceyhan adına oluşturu-lan kütüphanenin açılışını yaptı.
u
Bayındır Memur-Sen Ankara 2 Nolu
Şube Yönetimi tarafından, hayatını kay-beden Bayındır Memur-Sen Eski Genell
a
Başkan Yardımcısı Merhum Zekeriya
a
Ceyhan’ın ismini yaşatmak amacıyla
Pursaklar Tapu Müdürlüğü’nde oluşturulan “Zekeriya Ceyhan Kütüphanesi”,
törenle açıldı. Açılışa katılan Tufanoğlu, yaptığı konuşmada, kütüphanenin

Kaymakamı İhsan Kara, Pursaklar Pursaklar Tapu Müdürü Kemal Yaylacı, Belediye Başkan Yardımcısı Osman Kayaer, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
Özel Kalem Müdürü Mehmet Yıldırır,
Pursaklar Nüfus Müdürü Akın Gülen,
Pursaklar Sağlık Müdürü Abdurrahman
İlker Barutçu, Pursaklar Kaymakamlığı
Yazı İşleri Müdürü Nebiye Aydın, PurBaşkanımız Tufanoğlu, Pursaklar Tapu
Müdürü Kemal Yaylacı’yı makamında
ziyaret ederek bir süre sohbet etti.

saklar Vakıf Müdürü Songül Başaran ve
Pursaklar Kaymakamlığı Mal Müdürü
Hasan Çoşkun hazır bulundu.

Daha sonra Genel Başkanımız Tufanoğlu, Pursaklar Tapu Müdürlüğü çalışanlarımızı işyerlerinde ziyaret ederek
sorun ve taleplerini dinledi.
Açılışa Bayındır Memur-Sen Genel Başkan Yardımcıları Ömer Türk, Gökhan
Şimşek, Bayındır Memur-Sen Ankara
2 Nolu Şube Sekreteri Taner Düzgören
ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Pursaklar
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Bayındır Memur-Sen Genel Başkanı Soner Can Tufanoğlu:

“TÜRKİYE’NİN EN ÜCRA NOKTALARINA
KADAR NEFES ALIP VEREN ÖRGÜTLÜ
BİR TEŞKİLATIZ”
zı artırıyoruz. Anadolu’nun umudunu
artırıyor, hayallerini güçlendiriyoruz.
Kazanımlarımızı artırıyoruz” şeklinde
konuştu.

Tufanoğlu: “Hedefimiz 1 Milyon
111 Bin 111 Üyeye Ulaşmak”

Toplantıya Memur-Sen Genel Başka Yardımcısı ve Enerji Bir-Sen Genel
Başkanı Hacı Bayram Tonbul, Bayındır
Memur-Sen Genel Başkanı Soner Can
Tufanoğlu, Memur-Sen İl Temsilcisi Kamuran Aşkar, Bayındır Memur-Sen İl
Temsilci Başkanı Sadettin Kuruyamaç,
Ak Parti İl Başkanı Zeki Tosun, hizmet
kollarına bağlı sendikaların temsilcileri
ve çok sayıda davetli katıldı.

Tonbul: Kalkınma İçin “Evet”
Diyoruz
Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı
Hacı Bayram Tonbul: “Siyasi görüşü ne
olursa olsun, felsefi düşüncesi, mezhebi
düşüncesi ne olursa olsun, ‘Türkiye’nin
ilerlemesi ve kalkınması için ben de
varım’ diyenlerin 16 Nisan’da tercihini
‘Evet’ kullanması lazım.”

ZONGULDAK

M

emur-Sen Konfederasyonu tarafından 81 ilde düzenlenen
“Memur-Sen’e Davet, Tercih
Evet” programlarının Zonguldak ayağı,
Genel Maden İşçileri Sendikası Salonunda yapıldı.

Bayındır Memur-Sen Genel Başkanı
Soner Can Tufanoğlu ise, “MemurSen’e davet seferberliği başlattık. Sendikaların üye sayılarının güncelleneceği
15 Mayısa kadar hedefimiz 1 Milyon 111
bin 111 üyeye ulaşmaktır. Teşkilat olarak
Mayıs ayına kadar fedakarlıkta, feragatta, ter akıtmada, yorulmada yeni bir
yarışa giriyoruz. Bütün teşkilatımızdan
zirveyi yakalayarak yeni destanlar yazmasını bekliyoruz. Bu seferberlikte her
bir üyemizin bir teşkilat başkanı gibi
sorumluluk ve inisiyatif alacağından
şüphemiz yok. Konfederasyonumuzla
birlikte 11 sendikamızla, Emekli MemurSen’imizle, Engelliler Komisyonumuzla,
Genç Memur-Sen’imizle, Kadınlar ko-

misyonumuzla sahada ayak basmadık,
terimizi akıtmadık yer bırakmayacağız.
Bütün kamu görevlilerini bu davaya
çekecek, bu halkaya katacak, yeni arkadaşlarla gücümüze güç katıp bereket ve heybeti büyüteceğiz, diyorum”
dedi.

Programda konuşan Memur-Sen Genel
Başkan Yardımcısı Tonbul, vesayetçilerin eski iktidar günleri için çaba sarf
ettiklerini, ‘Yeter söz milletin’ diyen
Menderes’i, gençleri suçsuz yere astıkları 12 Eylül günlerini özlediklerini söyledi.

“Türkiye’nin en ücra
noktalarına kadar nefes alıp
veren örgütlü bir teşkilatız”
Programda Türkiye’nin en ücra noktalarına kadar nefes alıp veren örgütlü
bir teşkilatı olduklarını belirten, Bayındır Memur-Sen Genel Başkanı Soner
Can Tufanoğlu: “Memur-Sen olarak
Anadolu’nun umudunu artırıyor, hayallerini güçlendiriyoruz. Kazanımlarımı-
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“Bağımsız İradeyi Kayıt Altına
Alacak Sisteme ‘Evet’ Diyoruz”

Tosun: “Evet tercihi, 2023
Hedeﬂerine Kapı Aralayacak”
Programda konuşan AK Parti İl Başkanı
Zeki Tosun, 16 Nisan’da milletin göstereceği ‘Evet’ tercihi ile Türkiye’nin 2023
23
hedeﬂerine kapı aralayacağını söyle-di. Daha özgür ve demokratik Türkiye
e
içinsistem değişikliğinin şart olduğuna
dikkat çeken Tosun, tüm teşkilatları ile
Cumhurbaşkanlığı Sistemi’ne destek
için çalışanMemur-Sen›e teşekkür etti.
Aşkar: “Mayıs Ayında Gücümüze Güç
Katacağız”

“EMEĞİMİZLE ÖNCÜYÜZ,
DEĞERLERİMİZLE GÜÇLÜYÜZ”

Memur-Sen Zonguldak İl Temsilcisi Kamuran Aşkar ise, “Teşkilat olarak Mayıs
ayına kadar fedakarlıkta, feragatta, ter
akıtmada, yorulmada yeni bir yarışa
giriyoruz. Bütün kamu görevlilerini bu
davaya çekecek, bu halkaya katacak,
yeni arkadaşlarla gücümüze güç katıp
bereket ve heybeti büyüteceğiz” dedi.

“Bugünlere kolay gelmedik. Dişimizle
tırnağımızla kazıyarak, engelleri bariyerleri yıkarak, bedeller ödeyerek bugünlere geldik. Daha özgür ve güçlü
bir Türkiye, daha adil bir dünya için
Memur-Sen’i daha da büyütmeliyiz. Bu
bilinçle “Memur-Sen’e Davet” seferberliği başlattık. Memur-Sen ve bağlı
11 yetkili hizmet kolu ve 4 komisyon ile
heyecanlarını hiç kaybetmeden Türkiye
ve bölgenin en büyük emek örgütlüyüz” Şeklinde konuştu.

Zonguldak program kapsamında Bayındır Memur-Sen Genel Başkanı Soner
Can Tufanoğlu, Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı ve Enerji Bir-Sen Genel
Başkanı Hacı Bayram Tonbul ve Bayındır Memur-Sen Zonguldak İl Temsilci
Başkanı Sadettin Kuruyamaç, Zonguldak Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mustafa Özmen’I makamında ziyaret etti.

Tonbul: “Memur-Sen Olsaydı 28
Şubat Yaşanmazdı”
Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı
ve Enerji Bir-Sen Genel Başkanı Hacı
Bayram Tonbul ise, “15 Mayısa kadar 1
milyonu aşmayı hedeﬂiyoruz. 1 Milyon
111 bin 111 hedefimiz yeni başlangıçlara,
yeni kazanımlara, yeni ufuklara, yeni
umutlara, kararlı adımlarla güvenli yarınlara, Yeniden Büyük Türkiye’ye ve
‘Adil Bir Dünya’ya hizmet etsin, vesile
olsun istiyoruz. Seferdeyiz. Milletle birlikte, insanlık için bu seferi sürdüreceğiz” dedi.

SİNOP

Vesayetçilere karşı geçmişte olduğu
gibi şimdi de daha azimli bir mücadele vereceklerini ifade eden Tonbul,
“Uyanık olacağız. Vesayet sistemi çok
sinsidir. Algı oyunlarıyla milleti yönlendirmek istiyorlar. Suskunluğu, silah
olarak kullanıyorlar. Menderes’i asanlardan bahsettim ya az önce, neden astılar biliyor musunuz? Emperyalistlere
karşı bir alternatif oluşturmak istediği
için. Rahmetli Menderes, ne zaman ki
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği
ile anlaşma zemini hazırladı, o zaman
idam hükmü verildi. Güya emperyalizme karşıymışlar. Solcu gençler sokaklara dökülmüş. Hangi güç onları
yönlendirdi? Darbeye nasıl gelindi?
Darbelerin anası 27 Mayıs’tan bu yana
NATO gladyosu bu ülkede etkindir. Vesayet işte budur. Bugün hayır diyenler
neye hayır dediklerinin farkında bile
değiller bu yüzden. Biz gladyoyu yerle bir edecek, bağımsız iradeyi kayıt
altına alacak sisteme ‘evet’ diyoruz”
dedi.tonbulzonguldak1“16 Nisan’dan
Sonra Anayasanın Toptan Değişmesini
İstiyoruz”Mevcut anayasanın, militaristlerin yaptığı bir anayasa olduğunu
dile getiren Tonbul, “1961’i, 1980 ihtilalini, 28 Şubat›ı eleştirenler, anayasayı değiştirmeye geldiklerinde durur.
Bu anayasada ne varsa, değişmiyor.
Fransa’da anayasa 15 defa değişiyor kıyamet kopmuyor da, Türkiye’de millet
bir defa değiştirse kıyamet mi kopar?
Bunun içerisinde halen 80 ihtilalinin kı-

rıntıları var. İnşallah 16 Nisan’dan sonra
bu ‘yetmez’imizi de dile getirip, bunun
komple değişmesini isteyeceğiz çünkü
biz çok çektik. Bizim bir davamız var
ama bizimle davaları olanlar da var.
Üniversite önlerindeki kız çocuklarımızı, kep giyme töreninde kepi giydirilmediği gibi ağzı kapatılıp dışarıya
atıldığını düşünün” diye konuştu.tonbulzonguldak2Tonbul, siyasi görüşü ne
olursa olsun, felsefi düşüncesi, mezhebi
düşüncesi ne olursa olsun, ‘Türkiye’nin
ilerlemesi ve kalkınması için ben de
varım’ diyenlerin 16 Nisan’da tercihini
‘Evet’ yönünde kullanması gerektiğini
söyledi.

M

emur-Sen Konfederasyonu tarafından 81 ilde düzenlenen
“Memur-Sen’e Davet, Tercih
Evet” programlarının Sinop ayağı, Sinop Gençlik Merkezi Salonunda yapıldı.
Toplantıya Memur-Sen Genel Başka Yardımcısı ve Enerji Bir-Sen Genel
Başkanı Hacı Bayram Tonbul, Bayındır
Memur-Sen Genel Başkanı Soner Can
Tufanoğlu, Memur-Sen Sinop İl Temsilci Başkanı Hasan Tüyüboz, Bayındır
Memur-Sen İl Temsilci Başkanı Serkan
Aydın, hizmet kollarına bağlı sendikaların temsilcileri ve çok sayıda davetli
katıldı.
Bayındır Memur-Sen Genel Başkanı
Soner Can Tufanoğlu konuşmasında,
Memur-Sen ve Bayındır Memur-Sen’in
sendikal duruşu hakkında bilgi verdi.
Memur-Sen’in Kurucu Genel Başkanı
Merhum Mehmet Akif İnan’ın, ‘Bütün
giysileri yırtsak yeridir, Yeter bize vefa
elbiseleri’ dizelerini okuyan Tufanoğlu,
bir ile başladıkları mücadelenin yüzbinlere, milyonlara ulaştığını söyledi.
“Emeğimizle Öncüyüz,
Değerlerimizle Güçlüyüz”
Konuşmasında Memur-Sen’in “Emeğiyle öncü, değerleriyle güçlü” olduğunu dile getiren Soner Can Tufanoğlu,
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Tüyüboz: İnadına değil, inandığımız
için ‘Evet’ diyoruz.
Programda konuşan Memur-Sen Sinop İl Temsilci Başkanı Hasan Tüyüboz,
“Zorlu süreçlerde daima milletten yana
olduk. Gerektiği zaman taşın altına elimizi koyarak sorumluluk aldık, dalga
kıran olduk. Şimdi de Memur-Sen ailesi
olarak referandumda sorumluluk alıyor
ve ‘Evet’ diyoruz. İnadına değil, inandığımız için ‘Evet’ diyoruz. ‘Evet’ derken
“Dünya beşten büyüktür” iradesine sahip çıkıyoruz. Mazluma el uzatan güçlü
Türkiye ideali için çalışıyoruz” şeklinde
konuştu.
Program sonunda Memur-Sen Genel
Başkan Yardımcısı ve Enerji Bir-Sen
Genel Başkanı Hacı Bayram Tonbul ve

Tufanoğlu: “ Mücadelemiz; ‘emek ve
özgürlük’, tarafımız, “hak ve adalet”
Programda konuşan Bayındır MemurSen Genel Başkanı Soner Can Tufanoğlu, “ Mücadelemiz; ‘emek ve özgürlük’,
tarafımız, “hak ve adalet” diyerek sürdürdüğü konuşmasında, “Memur-Sen
Türkiye’nin en büyük emek hareketidir.
Bu teşkilat aynı zamanda MerhametSen’dir” ifadelerini kullandı.

Bayındır Memur-Sen Genel Başkanı
Soner Can Tufanoğlu’na hediye takdim
edildi.

M

emur-Sen Konfederasyonu tarafından Türkiye genelinde düzenlenen “Memur-Sen’e Davet,
Tercih Evet” Kırıkkale programı, İl Müftülüğü Salonunda gerçekleştirildi.
Toplantıya Memur-Sen Genel Başkan
Yardımcısı ve Enerji Bir-Sen Genel
Başkanı Hacı Bayram Tonbul, Bayındır
Memur-Sen Genel Başkanı Soner Can
Tufanoğlu, Enerji Bir-Sen Genel Başkan
Vekili Mehmet Doğan, Genel Başkan
Yardımcıları Cemil Şentürk, Gürkan
Kaya, Mehmet Reşit Gürbüz, MemurSen Kırıkkale İl Temsilci Oktay Sümer
ve hizmet kollarına bağlı sendikaların
şube başkanları ve çok sayıda davetli
katıldı.

3.Dönem Toplu Sözleşme masasında
genelde 43, hizmet kollarında 170 toplamda 213 kazanım elde ederek tarihi
bir başarıya imza attıklarını belirten Tufanoğlu, Daha özgür ve güçlü bir Türkiye, daha adil bir dünya için MemurSen’i daha da büyütmeliyiz, diyorum.
Bu bilinçle “Memur-Sen’e Davet” seferberliği başlattık. Sendikaların üye sayılarının güncelleneceği 15 Mayısa kadar hedefimiz 1 Milyon 111 bin 111 üyeye
ulaşmaktır” dedi.
Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı
Hacı Bayram Tonbul, masaya yumruğunu vuracak bir Türkiye’nin zayıﬂatılmak istendiğine işaret ederek, “Yeniden büyük Türkiye, güçlü bir Türkiye
için anayasa referandumunda ‘Evet’
diyeceğiz” dedi.
“Avrupa’da Demokrasi Yok”
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma
Betül Sayan Kaya’nın ziyareti nedeniyle

Hollanda’da OHAL ilan edildiğini belirten Tonbul, “Bizim 241 şehidimiz oldu,
TBMM bombalandı, 2 bin 500 yaralımız
var. OHAL ilan ettik diye Avrupa bizi kınıyor. Silahı, gücü olmayan misafir bir
bakan. İşte sizin demokrasi anlayışınız.
Avrupa›da demokrasi falan yok. Bu hikayeleri unutun.” diye konuştu.tonbulkirikkale2Coniler Hayır Diyorsa Millet
İçin Hayırlı Olan Evettir
Konuşmasını Avrupa’nın tutumuna
tepki göstererek sürdüren Tonbul şöyle
devam etti: «Hollanda›daki tutumu
görüyorsunuz değil mi? Türkiye›deki
referandum dan Hollanda’daki ‘Coni’ye
ne, ona ne? Hollanda’da bir seçim olsa
hiç bizim haberimiz olur mu? Uluslararası bütün anlaşmaları ve demokrasiyi
rafa kaldırarak Türkiye Cumhuriyeti’nin
bir kadın bakanını kendi konsolosluğumuzun içerisine almıyorlar. Atlarının
ve köpeklerinin tamamını insanların
üzerine salıyorlar. Almanya ve Hollanda referandum dan ‘hayır’ çıkmasını
istiyorlarsa. Hele hele İsviçre. Dünyanın
en demokratik ülkesi olarak söylenen
İsviçre. Sokak yürüyüşleri yapıyorlar, ellerinde çirkin posterler var. Türk
bayraklarını boyamışlar, başlarına fes,
ağızlarına bıçak, kafalarına da hilal takmışlar. Bunları niçin yapıyorlar? ‘Hayır’
için. Onlar ‘Hayır’ diyorsa ‘Evet’ de vardır bir hayır.”tonbulkirikkale1“Yeni Ana-

Bayındır Memur-Sen Sayı: 04

KIRIKKALE

Tonbul, 16 Nisan referandumu için,
“Memur-Sen’e davet, Tercihimiz Evet”
diyerek seferberlik başlattığımızı belirterek, “Türkiye’nin en büyük emek
örgütü olarak bir çağrıda bulunmak
için bir aradayız. Direnişin yoğurduğu
maziden aldığımız güvenle, yeni ufukların haberini vermek için saﬂarımızı
daha da sıklaştırdık. Ufkumuz, yeniden
büyük Türkiye ve Adil bir dünyadır. 28
Şubat’ın zemherisinde direncimizle
baharın muştusu olduk. Yalancı bahar
oluşturmak için 27 Nisan’da okunan
bildiriye karşı, yerli ve milli duruşumuzla hakiki baharın şiirini okuduk. 17-25
Aralık’ta dışarıdan icazetlilere karşı bin
yıllık mayamızın sözünü söyledik.15
Temmuz gecesinde iyiler ve yerlilerin,
tarihin en büyük direnişini gösterdik”
dedi.

“ MÜCADELEMİZ; ‘EMEK VE ÖZGÜRLÜK’,
TARAFIMIZ, “HAK VE ADALET”

Konuşmasında Tonbul; “Darbeler karşısında daha güçlü durabilmek için
Memur-Sen olarak 15 Mayısta 1.111.111
üye hedefine ulaşmamız lazım. Eğer 28
Şubat’ta beşli çetenin karşısında güçlü
bir Memur-Sen olsaydı, beşli çete Sıhhıye Meydanında istediği şekilde hareket
edemezdi. O gün Memur-Sen yoktu,
Hak-İş yoktu, güçlü bir özgürlüğümüz
yoktu, Anadolu Gençlik yoktu, Milli
Gençlik yoktu. Vesayet rejimi bundan
güç alarak 28 Şubat’ı gerçekleştirdiler.
Memur-Sen olarak 1.111.111 üye yanyana
gelip meydanlara inerek, 12 Milyon 300
Bin imza toplayarak Türkiye’de başörtüsü yasağını tarihe gömdünüz” şeklinde konuştu.
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TUFANOĞLU: MEMUR-SEN OLARAK DAİMA
HAKKIN VE HAKİKATİN YANINDA OLDUK

asla taviz vermeyiz. Ülkenin geleceği,
istikrar ve istikbal için 16 Nisan’a kadar tüm teşkilatlarımızla sahadayız ve
çalışıyoruz. Ancak, nihayetinde biz bir
sendikayız. Türkiye’nin en büyük emek
örgütüyüz. Kamu görevlilerine karşı
bir sorumluluğumuz var. Son günlerde bazı siyasiler tarafından iş güvencesi ile ilgili yapılan açıklamalar bizi
hem üzüyor hem de geriyor. Buradan,
Kırıkkale’den bir kez daha söylüyorum.
Memur-Sen kamu görevlilerinin iş güvencesinin garantörüdür. Bunu herkes
böyle bilsin” dedi.

lığı Sistemi’ne 16 Nisan’da evet diyeceğiz” dedi.

Sümer: Kamu Görevlilerinin Hür Sesi
Memur-Sen’dir
yasa Mazlum Milletlere Örnek Olacak”
Türkiye’nin, yapacağı anayasa halk oylamasıyla tüm mazlum milletlere örnek
olacağını belirten Tonbul, “Yeni anayasa Türkiye’nin umudu olduğu kadar,
mazlum coğrafyanın da umudu olacak.
16 Nisan önümüze sunulmuş bir fırsat.
Zalimlere karşı masaya yumruğunu
güçlü bir şekilde vuracak bir Türkiye
için fırsat. Bu yüzden yeniden büyük bir
Türkiye, güçlü bir Türkiye ve istikrar için
anayasa referandum unda “Evet” diyeceğiz” dedi.tonbulkirikkale5“MemurSen İş Güvencesinin Garantörüdür”
Tonbul, iş güvencesi ile ilgili yapılan
açıklamalara da değinerek, “MemurSen olarak her zaman ve her platformda söylüyoruz. İş güvencemizden

Programda konuşan Kırıkkale MemurSen İl Temsilcisi Oktay Sümer, “Kamu
görevlilerinin hür sesi Memur-Sen’dir.
Memur-Sen, sendikacılıkta zirvedir.
Memur-Sen, milletle beraberdir. Millet iradesini koruma derdindedir. Biz,

emeğe, alın terine değer verilmesini,
ekmeğimizin artmasını, saygın iş ve
saygın emek konusunda ülkemizin
dünya liginde zirveye çıkmasını istiyoruz” şeklinde konuştu.

M

emur-Sen’in yurt genelinde
başlattığı ve yoğun ilgiyle devam eden ‘Memur-Sen’e Davet
Tercih Evet’ buluşması Yozgat’ta gerçekleştirildi.

olarak daima hakkın ve hakikatin yanında olduk, olmaya devam edeceğiz.
Türkiye’nin ve bölgenin en büyük emek
örgütü olduk” dedi.

Toplantıya Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı ve Enerji Bir-Sen Genel Başkanı Hacı Bayram Tonbul,
Bayındır Memur-Sen Genel Başkanı
Soner Can Tufanoğlu, Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, MemurSen Yozgat İl Temsilcisi Kenan Şereﬂi,
Bayındır Memur-Sen Genel Başkan
Vekili Ayhan Aldagül, Enerji Bir-Sen
Genel Başkan Yardımcıları Cemil Şentürk, Gürkan Kaya, ile Memur-Sen
Konfederasyonu’na bağlı sendikaların
şube başkanları ve çok sayıda davetli
katıldı.

Tufanoğlu konuşmasını şu şekilde sürdürdü: “15 Mayıs’ta, sendikaların ve
konfederasyonların üye sayılarının tespiti yapılacak. Ağustos ayında ise 2018
ve 2019 yıllarında kamu görevlilerinin
yararlanacağı haklarının belirleneceği
4. Dönem Toplu Sözleşme süreci başlayacak. İşte tan da bu noktada, yeni
rekor eşiğimiz, Büyük Memur-Sen ailemiz için üye sayısı hedefimiz; en az
1 Milyon 111 bin 111 olacak. Bütün kamu
görevlilerini, Toplu Sözleşme Masasını,
emeğin hakkı verildiğinde uzlaşma,
alın terine haksızlık edildiğinde restleşme zemini olarak kullanma becerisini
ispatlamış “Memur-Sen’e Davet” ediyoruz” şeklinde konuştu.

Bayındır Memur-Sen Genel Başkanı
Soner Can Tufanoğlu ise, “Muhterem
Necmettin Erbakan Hocamız ‘Bir çiçekle bahar olmaz, ama her bahar bir
çiçekle başlar’ demişti. Hamdolsun,
bugün işte o baharı yaşıyoruz. MemurSen ve konfederasyonumuza bağlı 11
yetkili hizmet kolu ve 4 komisyonumuz
ile heyecanımızı hiç yitirmeden, heybeti ve bereketi büyüttük. Memur-Sen
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Mayıs Ayı Memur-Sen İçin Önemli

Tonbul: Milli İradeyi Hâkim Kılacak
Sisteme ‘Evet’ Diyeceğiz
Yozgat’ta konuşan Memur-Sen Genel
Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul,
“Mevcut Hükümet Sistemi bürokratik
vesayetin altında kaldı. Milli iradeyi tamamen hâkim kılacak Cumhurbaşkan-

Koalisyon dönemlerinin ekonomi açısından belirsiz olduğuna dikkat çeken
Tonbul, “Biz önümüzü görmek istiyoruz. Belirsizlik yerine istikrar istiyoruz. Çünkü geçmişte yaşananları biliyoruz. Ülkemizde koalisyon denince
akla kaos, kriz ve istikrarsızlık geliyor.
1960’lar, 70’ler, 90’lar ve 2000’li yılların
başında, koalisyonların neden olduğu
krizler yaşandı. Ülke onlarca yıl siyasi istikrarsızlığın pençesinde kıvrandı.
Koalisyonlar döneminde ülkemiz, tarihinin en büyük kemer sıkma politikalarıyla karşı karşıya kaldı. Düze çıkmak
yerine ülkemiz koalisyonlar döneminde
dibe vurdu. Haklarımız çalındı, işsizlik
arttı, ülke patinaja düştü. Kısacası koalisyon dönemleri ekonomi açısından
son derece kötü, belirsiz ve istikrarsızlık yıllarıdır. Sosyal yıkımların yaşandığı
dönemlerdir. Biz o dönemler bir daha
yaşanmasın diye halk oylamasında
‘Evet’ diyeceğiz” şeklinde konuştu.

YOZGAT

Tonbul, yeni anayasa paketinin ülke için
istikrar vadettiğini, istikrarsız dönemlerde kazanımların kaybedildiğini söyledi. Türkiye’nin uzun erimli, istikrarlı
hükümetlere ihtiyacı olduğunu vurgulayan Tonbul, “Yönetimde istikrar büyüme demek. Büyüme ekmeğin büyümesi emeğin değerinin artması demek.
16 Nisan’dan sonra sağlanacak sistem
değişikliği ile pasta büyüyecek. İnsanımız da pastadan daha büyük pay alacak” ifadelerini kullandı.tonbulyozgat1
Ekonomik ve Siyasi İstikrar İstiyoruz

Arslan: Yılmadan, Usanmadan Verilen
Mücadele Bizi Bu Günlere Getirdi
Programda konuşan Yozgat Belediye
Başkanı Kazım Arslan, Memur-Sen’e
teşekkür etti. Halk oylaması hakkında
değerlendirmelerde bulunan Arslan,

Bayındır Memur-Sen Sayı: 04
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Şereﬂi: “Memur-Sen Milletin Yanında,
Vesayetin Karşısındadır”

Memur-Sen milletin yanında vesayetin
karşısındadır diyen, Memur-Sen Yozgat İl Temsilcisi Kenan Şereﬂi; “Teşkilat
olarak Mayıs ayına kadar fedakarlıkta,
feragatta, ter akıtmada, yorulmada
yeni bir yarışa giriyoruz. Bütün kamu
görevlilerini bu davaya çekecek, bu
halkaya katacak, yeni arkadaşlarla gü-

cümüze güç katıp bereket ve heybeti
büyüteceğiz” dedi. Program sonunda
Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı
Genel Başkanı Hacı Bayram Tonbul ve
Bayındır Memur-Sen Genel Başkanı
Soner Can Tufanoğlu’na plaket takdim
edildi.

M

emur-Sen Konfederasyonu tarafından 81 ilde düzenlenen
“Memur-Sen’e Davet, Tercih
Evet” Bingöl programı, Bingöl Merkez
Öğretmenevi’nde yapıldı.
Toplu Sözleşme Dönemi öncesi 1 milyon 111 bin 111 üye sayısına ulaşmanın
önemine vurgu yapan Tufanoğlu, önümüzde 3 önemli dönemeç var. Bunlardan biri de toplu sözleşmedir. Toplu
sözleşme masasında daha güçlü durmak için, teşkilatımızın da büyümesi
gerekiyor” dedi.
Kuran-ı Kerim tilaveti ile başlayan
programa Memur-Sen Genel Başkan
Yardımcısı ve Enerji Bir-Sen Genel
Başkanı Hacı Bayram Tonbul, Bayındır
Memur-Sen Genel Başkanı Soner Can
Tufanoğlu, Bayındır Memur-Sen Genel
Başkan Vekili Ayhan Aldagül, Enerji Bir-Sen Genel Başkan Yardımcıları
Cemil Şentürk, Mehmet Reşit Gürbüz,
Bingöl Milletvekili Enver Fehmioğlu,
Memur-Sen Bingöl İl Temsilcisi Mücahit Çelik, Enerji Bir-Sen İl Başkanı Refik
Varan ile hizmet kollarına bağlı sendikaların şube başkanları ve çok sayıda
davetli katıldı.

Büyük Memur-Sen Ailesi Olarak Birlik
ve Beraberliğimize Sahip Çıkıyoruz
Konuşmasında “Birlik, beraberlik ve
kardeşlik” vurgusu da yapan Tufanoğlu, “Küresel şebekeler birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi hedef
alıyor. Büyük Memur-Sen ailesi olarak
birliğimize, beraberliğimize ve kardeşliğimize sahip çıkıyoruz. Sadece sahip

çıkmıyor, küresel emperyalizmin kirli
oyunlarını ortak akılla hareket ederek
bozuyoruz” dedi.
Tonbul: 16 Nisan’da Türkiye’nin
Yeniden Dirilişine ‘Evet’ Diyeceğiz
Türkiye’nin hedeﬂerine ulaşabilmesi
için güçlü bir yönetime ihtiyacı olduğunu belirten Memur-Sen Genel Başkan
Yardımcısı ve Enerji Bir-Sen Genel Başkanı Hacı Bayram Tonbul, “16 Nisan’da
Türkiye’nin yeniden dirilişine ‘evet’ diyeceğiz” dedi.
Konuşmasına kardeşlik mesajı ile başlayan Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı ve Enerji Bir-Sen Genel Başkanı Hacı Bayram Tonbul, “Biz kardeşiz.
Kardeşliğimiz için seferdeyiz. Biz omuz
omuzayız. Hainler kardeşliğimizi ve birliğimizi hedef alıyorlar. Hainler birlikte
yeni bir Türkiye inşaa etmemizi engellemeye kalkıyor. Buna izin vermeyeceğiz. Kardeşlik hukukunu kuşanacağız,
hep birlikte yeniden diriliş için mücadele edeceğiz. Büyük Memur-Sen ailesi
olarak kardeşliğimiz için ‘evet’ diyeceğiz. Bağımsız ve güçlü Türkiye, iradesine sahip bir ülke için ‘evet’ diyeceğiz.
Türkiye’nin hedeﬂerine ulaşabilmesi
için güçlü bir yönetime ihtiyacı var. 16
Nisan’da Türkiye’nin yeniden dirilişine
‘evet’ diyeceğiz” dedi.

BİNGÖL

“16 Nisan’da Türkiye’nin bir dönüm
noktasından geçecek. 16 Nisan’dan
sonra milletin egemenliği Allah’ın izniyle iyice pekişmiş olacak. Hep birlikte çalışarak, gayret ederek 16 Nisan’da
noktayı koyacağız millet olarak. Yılmadan, usanmadan verilen mücadele bizi
bu günlere getirdi. 16 Nisan’dan sonra
hiç kimse milletin iradesine ipotek koyamayacak ve buna cesaret edemeyecek. Gerçek manada söz artık milletin
olacak. 12 Eylül Anayasasının kalan izlerini de yok edecek. Sadece 12 Eylül
değil, Adnan Menderes’i idama götüren 27 Mayıs’ın, 1961 Anayasasının antidemokratik izlerini de 16 Nisan’da inşallah sizin oylarınızla tamamen silmiş
olacağız” diye konuştu.

Memur-Sen ve Bayındır Memur-Sen’in
sendikal duruşu hakkında bilgi verdi.
Memur-Sen’in Kurucu Genel Başkanı
Merhum Mehmet Akif İnan’ın, ‘Bütün
giysileri yırtsak yeridir, Yeter bize vefa
elbiseleri’ dizelerini okuyan Tufanoğlu,
bir ile başladıkları mücadelenin yüzbinlere, milyonlara ulaştığını söyledi.
Konuşmasında Memur-Sen’in “Emeğiyle öncü, değerleriyle güçlü” olduğunu dile getiren Soner Can Tufanoğlu,
“Bugünlere kolay gelmedik. Dişimizle
tırnağımızla kazıyarak, engelleri bariyerleri yıkarak, bedeller ödeyerek bugünlere geldik. Daha özgür ve güçlü
bir Türkiye, daha adil bir dünya için
Memur-Sen’i daha da büyütmeliyiz. Bu
bilinçle “Memur-Sen’e Davet” seferberliği başlattık. Memur-Sen ve bağlı
11 yetkili hizmet kolu ve 4 komisyon ile
heyecanlarını hiç kaybetmeden Türkiye
ve bölgenin en büyük emek örgütlüyüz” şeklinde konuştu.

Bayındır Memur-Sen Genel Başkanı
Soner Can Tufanoğlu konuşmasında,
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TUFANOĞLU: 1 MİLYON 111 BİN 111 ÜYE
MASADA ELİMİZİ GÜÇLENDİRECEK

gelecek iddiası, bürokratik vesayetten
yana olanların demokratik değerlere
olan bağlılığının zayıﬂığının göstergesi
olabilir” diye konuştu.
Memur-Sen Dünyanın Her Tarafında
Olmak Zorunda

Tek Adamlık Söylemleri
Özgüvensizliğin Dışavurumudur
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Tonbul: Ülkemiz İçin En Doğru Kararın
‘Evet’ Olacağına İnanıyoruz
Bitlis’te konuşan Memur-Sen Genel
Başkan Yardımcısı ve Enerji Bir-Sen
Genel Başkanı Hacı Bayram Tonbul, Referandumun Türkiye için çok önemli bir
karar süreci olduğunu belirterek, “Hem
milletimiz, devletimiz, hem de ülkemiz
için en doğru kararın ‘evet’ olacağına
inanıyoruz. Vesayetlerin ortadan kalkması, millet iradesinin tamamen hakim
olması için çalışıyoruz.” dedi.

15 Mayıs’ta Gücümüze Güç Katacağız
Memur-Sen olarak 15 Mayısa kadar 1
milyon üyeyi aşmayı hedeﬂediklerini
dile getiren Tonbul, “1 Milyon 111 bin 111
hedefimiz yeni başlangıçlara, yeni kazanımlara, yeni ufuklara kararlı adımlarla güvenli yarınlara, Yeniden Büyük
Türkiye’ye ve ‘Adil Bir Dünya’ya hizmet
etsin, vesile olsun istiyoruz. Çok çalışmamız gerekiyor. 15 Mayıs’taki asıl hedefimiz kamu görevlilerinin tamamını,
yani 3 milyon 200 bin kamu görevlisinin tamamını üye yapmak. Bunun için
rehavete kapılmadan 15 Mayıs’ta hedefimize ulaşarak gücümüze güç katacağız” şeklinde konuştu.
Fehmioğlu: Hayır Kampanyası
Yürütenler Millete Güvenmeyenlerdir
Ak Parti Bingöl Milletvekili Enver Fehmioğlu ise, Türkiye’nin zor bir süreçten
geçtiğini belirterek, referandumun yeniden büyük Türkiye’nin yolunu açacağını söyledi. Fehmioğlu, “Biz milletin
kararına güveniyoruz. Hayır kampanyası yürütenler millete güvenmeyenlerdir. İstikrar için millet için ‘Evet’ yolunda çalışacağız” dedi.
Çelik: İnandığımız için ‘Evet’ diyoruz
Programda konuşan Memur-Sen Bingöl İl Temsilcisi Mücahit Çelik, “Zorlu
süreçlerde daima milletten yana olduk.
Gerektiği zaman taşın altına elimizi
koyarak sorumluluk aldık, dalga kıran
olduk. Şimdi de Memur-Sen ailesi olarak referandumda sorumluluk alıyor ve
‘Evet’ diyoruz. İnadına değil, inandığımız için ‘Evet’ diyoruz. ‘Evet’ derken
“Dünya beşten büyüktür” iradesine sahip çıkıyoruz. Mazluma el uzatan güçlü
Türkiye ideali için çalışıyoruz” şeklinde
konuştu.

“Memur-Sen’e Davet, Tercih Evet” Bitlis
– Tatvan programı, Tatvan Belediyesi
Kültür Merkezi’nde yapıldı.

P

rograma Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı ve Enerji Bir-Sen
Genel Başkanı Hacı Bayram Tonbul, Bayındır Memur-Sen Genel Başkanı Soner Can Tufanoğlu, Bayındır
Memur-Sen Genel Başkan Vekili Ayhan
Aldagül Enerji Bir-Sen Genel Başkan
Yardımcıları Cemil Şentürk, Mehmet
Reşit Gürbüz, Tatvan Belediye Başkanı Fettah Aksoy, Memur-Sen Bitlis İl
Temsilcisi Cabir Durak, Enerji Bir-Sen İl
Başkanı Niyazi Yayla ile hizmet kollarına bağlı sendikaların şube başkanları
ve çok sayıda davetli katıldı.
Programda konuşan Bayındır MemurSen Genel Başkanı Soner Can Tufanoğlu, 1 milyon 111 bin 111 üye hedefine
ulaşılması durumunda Memur-Sen’in
toplu sözleşme masasında elinin güçleneceğini söyledi. Tufanoğlu, “15
Mayıs’ta, sendikaların ve konfederasyonların üye sayılarının tespiti yapılacak. Ağustos ayında ise 2018 ve 2019
yıllarında kamu görevlilerinin mali ve
sosyal haklarının belirleneceği 4. dönem toplu sözleşme süreci başlayacak.
İşte tam da bu noktada, yeni rekor eşiğimiz, Büyük Memur-Sen ailemiz için
üye sayısı hedefimiz; en az 1 Milyon 111
bin 111 olacak. Bütün kamu görevlilerini, toplu sözleşme masasını, emeğin

Programda
konuşan
Tonbul,
Türkiye’nin 12 Eylül 1980 darbesini gerçekleştiren darbecilerin hazırladığı bir
anayasa ile yönetildiğini, Memur-Sen
olarak darbecilerin getirdiği sistemin
değiştirilmesini savunduklarını söyledi.
Referandumun Türkiye için çok önemli
bir karar süreci olduğunu belirten Tonbul, “Hem milletimiz, devletimiz, hem
de ülkemiz için en doğru kararın ‘evet’
olacağına inanıyoruz. Vesayetlerin ortadan kalkması, millet iradesinin tamamen hakim olması için ‘evet’e çalışıyoruz.” dedi.
16 Nisan Vesayetten Kurtulmak,
Darbelerden Korunmak İçin İyi Fırsat
Darbe anayasasının değişmesi için
atılan bütün demokratik adımları
desteklediklerini söyleyen Tonbul, “
Memur-Sen olarak yönetimde istikrarı,
temsilde adaleti ve demokrasimizi güç-

lendirecek adımları her dönem destekledik. 15 Temmuz’da Türkiye hain FETÖ
darbesiyle karşı karşıya kaldı. Bundan
sonra hepimizin beklentisi, artık bu
darbecileri, vesayetçilerin anayasadan
aldıkları birtakım yetkilerin anayasadan
çıkarılmasıydı. Ve mutlaka Türkiye’nin
anayasasını değiştirmesi gerekiyordu.
O adımlar atıldı. 16 Nisan’ı Türkiye’nin
vesayetten kurtulması ve darbelerden
korunması için iyi bir fırsat olarak görüyoruz” dedi.
Türkiye Kendisini İleriye Taşıyacak Bir
Sisteme Kavuşacak
18 maddelik anayasa değişikliğinin tamamıyla yasal ve anayasal bir süreç
olduğunu vurgulayan Tonbul, anayasa
değişikliği Parlamentodan geçtikten
sonra demokratik bir sürecin ardından
milletin önüne getirildi. 16 Nisan’da
çıkacak sonuca herkesin saygı göstermesi gerekiyor. Bu sandık çok önemli.
Atılacak her oy milletin, ülkenin kaderini etkileyecek. Yönetim şeklini belirleyecek. Ya bu mevcut darbe anayasası
ve yasalarıyla bir enkaza dönüşmüş bir
sistemle devam edeceğiz. Ya da Türkiye yepyeni, kendisini ileriye taşıyacak
bir sisteme kavuşacak. Bunun kararını da millet verecek. Ben milletimizin
Türkiye’yi ileriye taşıyacak sisteme kavuşturacağına inanıyorum” dedi.

BİTLİS

Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin diktatörlük getireceği iddiasına
da değinen Tonbul, “Yeni sistemin
Türkiye’nin omzundaki yükleri, ayağındaki prangaları atarak çok daha hızlı
koşmasını sağlayacak. Devletin zirvesindeki artık iki başlılık bu sistemle
son bulacak. Yetkiler böyle ikili değil,
bir otorite altında toplanırsa o zaman
bu ülkenin güçlenmesi daha da kolay
olur. Buna tek adamlık diyorlar. İyi güzel de bu tek adamlık mı? Hatta hızını
alamayan bu diktatörlük diyor. Dünyanın hangi ülkesinde diktatörü halk
seçiyor? Diktatör silah zoruyla gelir.
Zalimdir. Koltuğa oturur, millete zulmeder. Ölünceye kadar da orada kalır.
Başına gelecekleri oradan inerse bildiği için kalacağım diye uğraşır. Onun
eli kanlı başka bir diktatör indirir. Peki,
hangi diktatör beni iki defa seçin daha
fazla seçmeyin der? Bu sistemde ‘Evet’
dersek iki kere seçilecek üçüncüsü
yok. 2002’de Cumhurbaşkanımız bu
sistem olsaydı, cumhurbaşkanı seçilseydi, 2012’de görevinden ayrılmıştı.
Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin
diktatörlük getireceği iddiası, özgüvensizliğin dışavurumudur. Diktatörlük

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) içinde çalışma örgütü kurulması için çalıştıklarını söyleyen Tonbul, “ İİT içinde çalışma
örgütü kurmak istiyoruz. Aynı İLO gibi.
Bunun içinde son 3 ayda Afrika’ya ziyaretlerimiz oldu. Afrika ülkelerinde
gördüğümüz şu. Orada her şey var.
Allah her türlü zenginliği vermiş ancak
müteşebbis ruhu yok. Cesaret yok. Ülke
sevgisi yok. Beyinlerini sömürmüşler.
Beyinler sömürüldükten sonra neyiniz
olursa olsun fakirliğe muhtaçsınız. Her
zenginlik var ama fakirlikte var. Bizim
buralara karşı İslam Ümmeti olarak,
sorumluluğumuz var. Bana ne diyemeyiz. Varsın ölsünler diyemeyiz. Çünkü
biz inanıyoruz ki; gittiğimiz yerde bize
yaptıklarımızdan hesap sorulacağı gibi
yapmaya muktedir olup ta yapamadıklarımızdan da hesap sorulacak. Afrika ülkeleri gözümüzün içine bakıyor.
Onun için de Memur-Sen olarak dünyanın her tarafında olmak zorundayız.
Hedeﬂerimize doğru var gücümüzle
çalışmalıyız. Düşman oku gibi kendimizi göstermemiz lazım. Dim dik durmamız lazım” diye konuştu.

hakkı verildiğinde uzlaşma, alın terine
haksızlık edildiğinde restleşme zemini
olarak kullanma becerisini ispatlamış
“Memur-Sen’e Davet” ediyoruz” dedi.

Güçlü Bir ‘Evet’ Çıkacak
Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Tonbul, referandum sonucunda
anayasa değişikliği için “evet” çıkacağına inandığını söyledi. Tonbul, Tam
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ÖZGÜR VE GÜÇLÜ TÜRKİYE İÇİN
MEMUR-SEN’İ BÜYÜTMELİYİZ

patinaja düştü. Kısacası koalisyon dönemleri ekonomi açısından son derece
kötü, belirsiz ve istikrarsız yıllardır. Sosyal yıkımların yaşandığı dönemlerdir.
Milletimiz geçmişi çok iyi biliyor. O yüzden Güçlü bir ‘evet’ bekliyorum.” dedi.

15 Mayısa Kadar Hedefimiz 1 Milyon 111
Bin 111 Üye

Hedefimiz Kamu Görevlilerinin
Refahını En Üst Seviyede Tutmak

Aldagül: Büyük ve Güçlü Türkiye İçin
‘Evet’
Bayındır Memur-Sen Genel Başkan
Vekili Aldagül’de; “16 Nisan’da milletimiz, istikrarımız, istiklalimiz ve istikbalimiz için ‘Evet’ diyeceğiz. Birliğimizi
ve kardeşliğimizi yıkmak isteyen emperyalistlerin ve onların piyonlarının
oyunlarını bozmak için, büyük ve güçlü
Türkiye için, vatanımız, bayrağımız için
Memur-Sen olarak evet diyoruz” şeklinde konuştu.

Aksoy: Memur-Sen’in Ülke İçin Verdiği
Mücadeleyi Takdirle İzliyoruz
Memur-Sen’in zorlu süreçleri atlatarak
bu günlere geldiğini belirten Tatvan
Belediye Başkanı Fettah Aksoy, “Akif
İnan’ın öncülüğünde yoluna bismillah
ile başlayan Memur-Sen, bugün kamu
görevlilerinin en büyük temsilcisi konumuna ulaştı. Ülke için, ümmet için
verdiği mücadeleyi takdirle izliyoruz.
Memur-Sen’in Bitlis Tatvan’da böyle bir
kampanya için bulunması bizleri çok
mutlu etti. İnşallah 16 Nisan’a kadar
milletimizin geleceği için hep birlikte
‘evet’e çalışacağız” şeklinde konuştu.
Durak: Ülke İçin Sorumluluk Aldık
Memur-Sen Bitlis İl Temsilcisi Cabir
Durak ise, Türkiye genelinde, özgürlük
için, istikrar için alanlara çıktıklarını hatırlatarak, ülke için sorumluluk aldıklarını vurguladı. Durak, “Memur-Sen daima zulmün karşısında adaletin yanında
yer almasını, mazlumlar için hareket
etmesini bilmiştir. Referandumda da
mazlumların umudunun büyüyeceği
bir Türkiye’ye ‘evet’ diyeceğiz” diye konuştu.

M

emur-Sen
Konfederasyonu
tarafından Türkiye genelinde
başlatılan “Memur-Sen’e Davet,
Tercih Evet” programlarının Muş ayağı,
Öğretmenevi Konferans Salonu›nda
coşkuyla gerçekleştirildi.
Programa Memur-Sen Genel Başkan
Yardımcısı ve Enerji Bir-Sen Genel
Başkanı Hacı Bayram Tonbul, Bayındır
Memur-Sen Genel Başkanı Soner Can
Tufanoğlu, AK Parti Muş Milletvekili
Emin Şimşek, Belediye Başkanı Feyat Asya, Bayındır Memur-Sen Genel
Başkan Vekili Ayhan Aldagül, Bayındır
Memur-Sen Muş İl Temsilci Başkanı Erkan Asya, Enerji Bir-Sen Genel Başkan
Yardımcıları Cemil Şentürk, Mehmet
Reşit Gürbüz, Memur-Sen Muş İl Temsilcisi Fehmi Kuzey Vural, Enerji Bir-Sen
İl Başkanı Yaşar Kök ve hizmet kollarına
bağlı sendikaların şube başkanları ve
çok sayıda davetli katıldı.

Önümüzdeki süreçte çok önemli 3
dönem yaşanacağını ifade eden Tufanoğlu, “Birileri masada oturup kalırken,
Sahada da masada da dişe diş, kora
kor bir mücadele, yorgunluk ve alın teri
bekliyor bizi” dedi.
Tonbul: Çocuklarımızın Geleceği İçin
Bu Değişimi İstiyoruz
Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı
ve Enerji Bir-Sen Genel Başkanı Hacı
Bayram Tonbul, “Anayasa değişikliği ile
vesayetin son kalıntıları da ortadan kalkacak. Onun için ‘evet’ diyoruz. Bunda
bizim bir menfaatimiz yok. Çocuklarımızın geleceği için bu değişimi istiyoruz.” dedi.
Programda konuşan Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı ve Enerji Bir-Sen
Genel Başkanı Hacı Bayram Tonbul,
“Hükümet Sisteminin bürokratik vesa-

Geleceğimiz İçin Çalışmak Zorundayız
16 Nisan’da yapılacak halk oylamasında
“evet” çıkması durumunda Türkiye’nin
önünün açılacağını söyleyen Tonbul,
şöyle konuştu:
“16 Nisan’dan sonra 7 Haziran’ı bir
daha yaşamayacağız. Meclis’te benim
ve Mecliste milletin istediği yasalar çıkacak. Türkiye’nin her alanda önü açılacak. Şimdi bu vesayetin son kalıntıları
da kalkıyor. Onun için ‹evet› diyoruz.
Bunda bizim bir menfaatimiz yok. Çocuklarımızın geleceği için istiyoruz.
Hepimiz 16 Nisan›a kadar çalışmak zorundayız. Kendimiz için. Ne Sayın Cumhurbaşkanı için ne AK Parti için ne de
vekil için. Geleceğimiz için ülkemizin
geleceği için, ümmetin geleceği için
çalışmak zorundayız.”

MUŞ

anlamıyla ekonomik ve siyasi istikrar
sağlansın diyoruz. Çünkü geçmişte
yaşananları biliyoruz. Ülkemizde koalisyon denince akla kaos, kriz ve istikrarsızlık geliyor. 1960’lar, 70’ler, 90’lar
ve 2000’li yılların başında, koalisyonların neden olduğu krizler yaşandı. Ülke
onlarca yıl siyasi istikrarsızlığın pençesinde kıvrandı. Koalisyonlar döneminde ülkemiz, tarihinin en büyük kemer
sıkma politikalarıyla karşı karşıya kaldı.
Düze çıkmak yerine ülkemiz koalisyonlar döneminde dibe vurdu. Faizler, devalüasyon ve enﬂasyon milleti vurdu.
Haklarımız çalındı, işsizlik arttı, ülke

15 Mayıs’ın sendikalar için hasat dönemi olduğunu vurgulayan Tonbul, “
Biliyor sunuz 2010 yılında yapılan referandum ile toplu sözleşme hakkını elde
etti ve Cumhuriyet tarihinin ilk toplu
sözleşmesine imza attı. Bu güne kadar da 3 toplu sözleşme yapıldı. Kamu
görevlilerinin hanesine onlarca kazanım yazıldı. Bakın arkadaşlar. Biz işçiler
gibi kurum kurum sözleşme yapmıyoruz. Biz 3 milyon 200 bin memur ve 1
milyon 900 bin memur emeklisi adına
toplu sözleşme masasına oturuyoruz.
Doğrudan 5 milyon dolaylı olarak ta 20
milyon insanın sorumluluğunu taşıyoruz. O yüzden 15 Mayıs bizim için çok
önemli. Sendikalar için hasat dönemi
başlıyor. Belirlediğimiz hedef için çok
çalışmamız gerekiyor. Hedefimiz kamu
görevlilerinin refahını en üst seviyede
tutmak. Bunun için rakamsal olarak ta
güçlü olmamız gerekiyor” diye konuştu.

28 Şubat dönemini hatırlatan Bayındır
Memur-Sen Genel Başkanı Soner Can
Tufanoğlu, “28 Şubat sürecini MemurSen’siz geçiren ülkemizin halini unutmadan, Memur-Sen’in varlığı ile güzelleşen ülkemizde daha güzel günler bizi
bekliyor. Daha özgür ve güçlü bir Türkiye, daha adil bir dünya için MemurSen’i daha da büyütmeliyiz, diyorum.
Bu bilinçle ‘Memur-Sen’e Davet’ seferberliği başlattık. Sendikaların üye sayılarının güncelleneceği 15 Mayısa kadar hedefimiz 1 Milyon 111 bin 111 üyeye
ulaşmaktır” diye konuştu.

yetin altında kaldığını söyledi. Tonbul,
“ Mevcut sistemin vesayetten kurtulamaması bu sistem değişikliğini gerekli
kıldı. Hızlı karar alınamıyor. İşler yürümüyor. Türkiye’nin ekonomide hamle
yapabilmesi için bu sistem değişikliği şart. 16 Nisanda verilecek karar ile
Cumhurbaşkanlığı sistemi bürokratik
vesayeti ortadan kaldıracak. Hızlı karar
alma sürecinin önünü açılacak” dedi.

Bu Ülkeyi Hep Birlikte Kazandık
16 Nisan’a kadar ülkenin geleceği için
çalışacaklarını söyleyen Tonbul, “Bu
ülkeyi kazanırken Kürt, Türk, Alevi ve
Sünni diye ayrılmadı. Çanakkale de
hep birlikte bu topraklar için mücadele
verdik. Kurutuluş savaşında manda ve
himayeye karşı hep birlik dur dedik.
Çünkü bu ülke bizim. Çünkü bizim imanımıza göre, ya dinde kardeşiz ya da
yaradılışta eşitiz. Allah’a çok şükür ki
biz dinde kardeşiz.” diye konuştu.
Şimşek : Memur-Sen Her Dönem
Sorumluluk Aldı
Programa katılan Ak Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek de kısa bir
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GENEL BAŞKANIMIZ TUFANOĞLU’NDAN,
HİZMET KOLUMUZA BAĞLI KURUMLARA
BİR DİZİ ZİYARET

selamlama konuşması yaptı. Şimşek,
Memur-Sen’in özellikle referandum sürecini siyasetin alanından çıkararak sivil
topluma yaymasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Memur-Sen’in
kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarının yanı sıra her dönem ülke için
aldığı sorumluluğun çok önemli olduğunu söyledi.
Asya: Gerçek Manada Söz Milletin
Olacak

Şimşek : Memur-Sen Her Dönem
Sorumluluk Aldı

Vural: Hakkın ve Haklının Yanında Yer
Aldık

Programa katılan Ak Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek de kısa bir

Muş Memur-Sen İl Temsilcisi Fehmi
Kuzey Vural ise, “ Merkezine hak kav-
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B

ayındır Memur-Sen Genel Başkanı Soner Can Tufanoğlu, Zonguldak, Giresun, Ordu, Samsun ve Sinop’ta hizmet kolumuza bağlı kurumları ziyaret etti.

ramını koyarak yola çıkan bu teşkilat
kurulduğu günden bu güne kadar hep
hakkın ve haklının yanında yer almış,
zulüm kimden gelirse gelsin zalimin
karşısında dik bir duruş sergilemiştir”
dedi.
Memur-Sen’in Anadolu mayasıyla yoğrulduğunu belirten Vural, “Memur-Sen
bu ülkenin hissiyatı, mozaiği ve çimentosu görevini üstlenmiştir. Ülkemizin
başının sıkıştığı anlarda taşın altına
elini uzatmayı bırakın vücudunu ortaya
koymuştur” şeklinde konuştu.

Zonguldak Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mustafa Özmen’i,
Giresun Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Cengiz Varol’u, Ordu
Kadastro İl Müdürü Alparslan Çelik’i, Ordu Çevre ve Şehircilik
İl Müdürü Hüseyin Öztürk’ü, Samsun Afet ve Acil Durum İl
Müdürü Yusuf Aysu’yu, Samsun İlbank Bölge Müdürü Osman
Nuri Başaran’ı ve Sinop Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Oğuzhan Kurt’u makamında ziyaret etti.
Gerçekleşen ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren,
Zonguldak Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mustafa Özmen, Giresun Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Cengiz Varol, Ordu Ka-

dastro İl Müdürü Alparslan Çelik, Ordu Çevre ve Şehircilik
İl Müdürü Hüseyin Öztürk, Samsun Afet ve Acil Durum İl
Müdürü Yusuf Aysu, Samsun İlbank Bölge Müdürü Osman
Nuri Başaran ve Sinop Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Oğuzhan
Kurt, nazik ziyaretlerinden dolayı Bayındır Memur-Sen Genel
Başkanı Soner Can Tufanoğlu’na teşekkürlerini iletmiştir.

BİNGÖL

Programda konuşan Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Memur-Sen’e teşekkür
etti. Halk oylaması hakkında değerlendirmelerde bulunan Asya, “16 Nisan’da
Türkiye’nin bir dönüm noktasından geçecek. 16 Nisan’dan sonra milletin egemenliği Allah’ın izniyle iyice pekişmiş
olacak. Hep birlikte çalışarak, gayret
ederek 16 Nisan’da noktayı koyacağız millet olarak. Yılmadan, usanmadan verilen mücadele bizi bu günlere
getirdi. 16 Nisan’dan sonra hiç kimse
milletin iradesine ipotek koyamayacak
ve buna cesaret edemeyecek. Gerçek
manada söz artık milletin olacak. 12
Eylül Anayasasının kalan izlerini de yok
edecek. Sadece 12 Eylül değil, Adnan
Menderes’i idama götüren 27 Mayıs’ın,
1961 Anayasasının antidemokratik izlerini de 16 Nisan’da inşallah sizin oylarınızla tamamen silmiş olacağız” diye
konuştu.

Yapılan ziyaretlerde Bayındır Memur-Sen Zonguldak İl Temsilci Başkanı Sadettin Kuruyamaç, Bayındır Memur-Sen Giresun İl Temsilci Başkanı Özgün Şengül ve yönetim kurulu
üyeleri, Bayındır Memur-Sen Ordu İl Temsilci Başkanı Hacı
Aydın, Bayındır Memur-Sen Samsun İl Temsilci Başkanı Semih Karaca ve yönetim kurulu üyeleri ve Bayındır MemurSen Sinop İl Temsilci Başkanı Serkan Aydın hazır bulundu.
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MEMUR-SEN’E DAVET SEFERBERLİĞİ
BAŞLATTIK
Şentürk, Mehmet Reşit Gürbüz, Giresun Valisi Hasan Karahan, Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Coşkun,
Memur-Sen Giresun İl Temsilcisi Sami
Şimşek ile hizmet kollarına bağlı sendikaların şube başkanları ve çok sayıda
davetli katıldı.

GİRESUN

Memur-Sen’e Davet Seferberliği
Başlattık

M

emur-Sen Konfederasyonu tarafından 81 ilde düzenlenen
“Memur-Sen’e Davet, Tercih
Evet” Giresun programı, yoğun katılımla gerçekleşti.
Toplantıya Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı ve Enerji Bir-Sen Genel
Başkanı Hacı Bayram Tonbul, Bayındır
Memur-Sen Genel Başkanı Soner Can
Tufanoğlu, Bayındır Memur-Sen Giresun İl Temsilci Başkanı Özgün Şengül
ve yönetim kurulu üyeleri, Enerji BirSen Genel Başkan Yardımcıları Cemil
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“Memur-Sen’e Davet Tercih Evet” Giresun programında konuşan Bayındır
Memur-Sen Genel Başkanı Soner Can
Tufanoğlu, “Memur-Sen ve bağlı 11 yetkili hizmet kolu ve 4 komisyonumuz ile
heyecanımızı hiç yitirmeden heybeti ve
bereketi büyüttük. Türkiye ve bölgenin
en büyük emek örgütü olduk. MemurSen’e Davet” seferberliği başlattıklarını
belirterek, “Sendikaların üye sayılarının
güncelleneceği 15 Mayısa kadar hedefimiz 1 Milyon 111 bin 111 üyeye ulaşmaktır. Teşkilat olarak Mayıs ayına kadar
fedakârlıkta, feragatta, ter akıtmada,
yorulmada yeni bir yarışa giriyoruz.
Daha özgür ve güçlü bir Türkiye, daha
adil bir dünya için Memur-Sen’i daha
da büyütmeliyiz, diyorum. Bütün teşkilatımızdan zirveyi yakalayarak yeni

destanlar yazmasını bekliyoruz” şeklinde konuştu.
3. Dönem Toplu Sözleşmede Tarihi
Kazanımlar Elde Ettik
Memur-Sen’in belirten 3. Dönem Toplu
Sözleşmede tarihi kazanımlar elde ifade eden Tufanoğlu, “Bize Sadece memurların değil, yok edilmeye çalışılan
Anadolu insanımızın, masumların ihtiyacı var. 2015 Toplu Sözleşmesinde 213
ayrı soruna el attık ve 213 kazanım elde
ettik. Ancak biliyoruz ki, memurlarımızın çözülecek daha onlarca sorunu var.
Bunun için büyüme, kalkınma, refah ve
istikrar önemli. 2017 yılı hedefimizi 1
milyon 111 bin 111 üye sayısı olarak belirledik. İnşallah bu hedefe 2017 Mayıs
tutanaklarında hep birlikte imza atacağız” dedi.
Tonbul: Yeni Anayasa Mazlum
Milletlerin Umudu Olacak
“Memur-Sen’e Davet Tercih Evet” Giresun programında konuşan Memur-Sen
Genel Başkan Yardımcısı Tonbul, “16
Nisan önümüze sunulmuş bir fırsat. Zalimlere karşı masaya yumruğunu güçlü
bir şekilde vuracak bir Türkiye için fırsat. Yeni anayasa Türkiye’nin umudu

olduğu kadar, mazlum milletlerin de
umudu olacak” dedi.

de ülkemiz, tarihinin en büyük kemer
sıkma politikalarıyla karşı karşıya kaldı.
Düze çıkmak yerine ülkemiz koalisyonlar döneminde dibe vurdu. Faizler, devalüasyon ve enﬂasyon milleti vurdu.
Haklarımız çalındı, işsizlik arttı, ülke
patinaja düştü. Kısacası koalisyon dönemleri ekonomi açısından son derece
kötü, belirsiz ve istikrarsız yıllardır. Sosyal yıkımların yaşandığı dönemlerdir.
Biz o dönemler bir daha yaşanmasın
diye halk oylamasında “Evet” diyeceğiz” dedi.

Tonbul, yeni anayasa paketinin ülke için
istikrar vaat ettiğini, istikrarsız dönemlerde kazanımların kaybedildiğini söyledi. Türkiye’nin istikrarlı hükümetlere
ihtiyacı olduğunu vurgulayan Tonbul,
“Yönetimde istikrar büyüme demek.
Büyüme ekmeğin büyümesi emeğin
değerinin artması demek. 16 Nisandan
sonra sağlanacak sistem değişikliği ile
pasta büyüyecek. İnsanımız da bu büyük pastadan büyük pay alacak” dedi.
Ekonomik ve Siyasi İstikrar İstiyoruz
Koalisyon dönemlerinin ekonomi açısından belirsiz olduğuna dikkat çeken
Tonbul, “Biz önümüzü görmek istiyoruz. Belirsizlik yerine istikrar istiyoruz.
Tam anlamıyla ekonomik ve siyasi istikrar sağlansın diyoruz. Çünkü geçmişte

yaşananları biliyoruz. Ülkemizde koalisyon denince akla kaos, kriz ve istikrarsızlık geliyor. 1960’lar, 70’ler, 90’lar
ve 2000’li yılların başında, koalisyonların neden olduğu krizler yaşandı. Ülke
onlarca yıl siyasi istikrarsızlığın pençesinde kıvrandı. Koalisyonlar dönemin-

Vesayet Ortadan Kalkacak
Konuşmasında sistem değişikliğinin
gerekliliğine vurgu yapan Tonbul, “
Hükümet Sistemi maalesef, bürokratik
vesayetin altında. Bu da sistem değişikliğini gerekli kıldı. Hızlı karar alınamıyor. İşler yürümüyor. Türkiye’nin
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ekonomide hamle yapabilmesi için bu
sistem değişikliği şart. 16 Nisanda verilecek karar ile Cumhurbaşkanlığı sistemi bürokratik vesayeti ortadan kaldıracak. Hızlı karar alma sürecinin önünü
açılacak. Memur-Sen olarak biz de Milli
iradenin tamamen hakim kılmak için,
vesayetin ortadan kaldırılması için yeni
sisteme evet diyeceğiz” diye konuştu.
16 Nisan Önümüze Sunulmuş Önemli
Fırsat

Programda konuşan Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, 16 Nisan’da yapılacak halk oylamasıyla ilgili, “Türkiye’nin
bundan sonraki dönemde de güçsüz
bir yönetimle yoluna devam etme imkanı yok. Yüzde 100 garanti altına almamız gerekiyor. Bu sistem bunu sağlıyor” dedi.
Canikli, Memur-Sen’in, 16 Nisan’da yazılacak destanın baş kahramanlarından
biri olacağını belirtti. Türkiye’nin eski
Türkiye olmadığını, ‘ensesine vur lokmasını al, istediğin gibi yönet, otur otur,
kalk kalk’ anlayışının geçtiğini ifade
eden Canikli, 1978 yılında Ecevit hükümeti döneminde Suudi Arabistan’dan
krediyle bir tanker petrol satın almak
isteyen Türkiye’nin bunu yapamadığını, sonra başka ülkelere gidildiğini ama
oralardan da bu ürünün temin edilemediğini anlattı.
Güvenoyu Millet Tarafından Veriliyor
Türkiye’de son 10 yılda başbakanlarla
cumhurbaşkanları arasında bir kavga

54

GENEL MERKEZ

Sami Şimşek: Yeniden İstikrar
Diyeceğiz

olmadığını anlatan Canikli, şöyle devam etti:
“Cumhurbaşkanımız çok güçlü bir lider
gerçekten. Bunu herkes biliyor, kabul
ediyor. Bu güçlü liderlik altında aynı
davaya inanmış, aynı hedefe yürüyen
başbakan var. O yüzden sorun çıkmıyor ama bunu daha sonraki dönemlerde de her zaman garanti edemezsiniz. Geçmiş dönemlere bakıldığında
kavga hep var, mevcut dönem istisnai
bir dönem. Türkiye’nin bundan sonraki
dönemde de hiç bir zaman güçsüz bir
yönetimle yoluna devam etme imkanı
yok. Yüzde 100 garanti altına almamız
gerekiyor. Bu sistem bunu sağlıyor. Na-

Memur-Sen Giresun İl Temsilcisi Sami
Şimşek “Yerli, milli ve manevi değerlere dayalı inşa sürecini devam ettirirken,
Batıla ve haksızlığa isyan ve itirazımızı
da gür sesle haykırmayı sürdürmek için
yeniden istikrar diyeceğiz” dedi.

mazlumların hamisi ve Büyük Türkiye
idealinin sözcüsü olarak kamu görevlilerinin, milletimizin, Türkiye’nin ve
mazlumların konfederasyonu olduk.
Daha özgür ve güçlü bir Türkiye, daha
adil bir dünya için Memur-Sen’i daha
da büyütmeliyiz. Sendikaların üye sayılarının güncelleneceği 15 Mayısa kadar hedefimiz 1 Milyon 111 bin 111 üyeye
ulaşmaktır” diye konuştu.
Kızılkaya: Yeni Türkiye’nin İnşasında
Büyük Sorumluluk Alıyoruz

B

uldan’da
gerçekleştirilen
“Memur-Sen’e Davet Tercihimiz
Evet” programında konuşan Bayındır Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Ömer Türk, “Kalıcı istikrar için
1 milyon üyemizle ‘Evet’ diyoruz” dedi.

Program sonunda Memur-Sen Genel
Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul
tarafından Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli’ye tablo takdim edildi.

Memur-Sen tarafından ülke genelinde
başlatılan “Memur-Sen’e Davet Tercihimiz Evet” buluşması Denizli’nin Buldan
İlçesinde gerçekleştirildi.

Toplantı hatıra fotoğrafı ile son
buldu.

Programa Bayındır Memur-Sen Genel
Başkan Yardımcısı Ömer Türk,Toç BirSen Genel Başkan Vekili Sabri Kızılkaya,
Bayındır Memur-Sen Denizli İl Temsilci
Başkanı Osman Bozkurt, Memur-Sen
Denizli İl Temsilcisi Osman Tavşan, ve
Memur-Sen Konfederasyonu’na bağlı
sendikaların şube başkanları ile çok sayıda davetli katıldı.

Bayındır Memur-Sen Genel Başkanı
Soner Can Tufanoğlu, Giresun Keşap
Belediye Başkanı Mehmet Emür’ü makamında ziyaret ettik.
Yapılan ziyarette Bayındır Memur-Sen
Giresun İl Temsilci Başkanı Özgün Şengül ve yönetim kurulu üyeleri hazır bulundu.

teminat altına alınması için yeniden
istikrar sürsün diyoruz. Vesayeti sonlandırmada aktif rol alıyor, sahada geleceğimize sahip çıkıyoruz. Sivilleşme,
özgürleşme ve demokratikleşme sürecine katkı sunuyor, değerlerimize sahip
çıkıyor, yeni Türkiye’nin inşasında büyük sorumluluk alıyoruz” dedi.

Toç Bir-Sen Genel Başkan Vekili Sabri
Kızılkaya yaptığı konuşmada, “Büyük
Memur-Sen ailesi olarak, kazanımlarımızın geriye gitmemesi, yeni kazanımların üretilmesi ve bunların anayasal

DENİZLİ

Türkiye’nin, yapacağı anayasa halk oylamasıyla tüm mazlum milletlere örnek
olacağını belirten Tonbul, “Yeni anayasa Türkiye’nin umudu olduğu kadar,
mazlum coğrafyanın da umudu olacak.
16 Nisan önümüze sunulmuş bir fırsat.
Zalimlere karşı masaya yumruğunu
güçlü bir şekilde vuracak bir Türkiye
için fırsat. Bu yüzden yeniden büyük
bir Türkiye, güçlü bir Türkiye ve istikrar
için anayasa referandum unda “Evet”
diyeceğiz” dedi.
Canikli: Memur-Sen 16 Nisan’da
Yazılacak Destanın Baş Kahramanı
Olacak

TÜRK, “KALICI İSTİKRAR İÇİN 1 MİLYON
ÜYEMİZLE ‘EVET’ DİYORUZ”

sıl sağlıyor? Diyelim; 10 tane, 20 tane
siyasi parti olsun. Cumhurbaşkanlığı
seçimi yapılıyor. Birinci tur adaylardan
bir tanesi yüzde 50+1 alırsa mesele
yok. Seçiliyor ve sorun bitiyor. Ondan
sonra 5 yıl boyunca görevine devam
ediyor, kabinesini oluşturuyor, hiçbir
yerden onay almadan. Onayı milletten
aldı zaten. Birinci turda çoğunluk sağlanamazsa en çok oy alan iki tane aday
ikinci tura kalıyor. İkinci turda 15 gün
sonra iki kişinin katıldığı bir seçimde
mutlaka bir tanesi yüzde 50’den fazla
alacak zaten. Alan da cumhurbaşkanı
oluyor. Kabinesini kuruyor. Kabinenin
onayı aslında o seçimle gerçekleşiyor.
Güvenoyu o seçimle gerçekleşiyor, millet tarafından veriliyor.”

Türk: 15 Mayısa Kadar Hedefimiz
1 Milyon 111 Bin 111 Üyeye Ulaşmak
Bayındır Memur-Sen Genel Başkan
Yardımcısı Ömer Türk, “Her kurumda
her kuruluşta varız. Türkiye’nin en ücra
noktalarına kadar örgütlüyüz. Dünyanın neresinde inleyen bir yürek varsa
oraya insanlık taşıyoruz. Kazanımların mimarı, sosyal devrimlerin öncüsü,

Bayındır Memur-Sen Sayı: 04
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YALÇIN: BÜYÜK TÜRKİYE İDEALİNİ
GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ
Konfederasyonu’na bağlı sendikaların
yönetim kurulu üyeleri ile çok sayıda
davetli katıldı.

ANKARA

Bu Konu Millet ve Memleket
Meselesidir

“

Memur-Sen’e Davet, Tercih Evet”
buluşması Ankara’da, Memur-Sen
Onursal Başkanı ve TBMM Meclis İdari Amiri Ahmet Gündoğdu ve
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın’ın
katılımıyla gerçekleştirildi. Yoğun ilginin olduğu programda konuşan Yalçın,
“Dünyada söz sahibi olmaya devam etmek istiyorsak, mazlumların umudunu
büyütmek, mağdurların yanında safımızı tutmak istiyorsak, yeniden büyük
Türkiye idealini gerçekleştirmek zorundayız. Biz, bunun için ‘Evet’ diyeceğiz”
dedi.
Memur-Sen Konfederasyonu tarafından ülke genelinde başlatılan“ MemurSen’e Davet, Tercih Evet” buluşması
Ankara MEB Şura Salonu’nda gerçekleştirildi. Yoğun ilginin olduğu programa Memur-Sen Onursal Başkanı ve
TBMM Meclis İdari Amiri Ahmet Gündoğdu ile Memur-Sen Genel Başkanı
Ali Yalçın’ın yanı sıra, Memur-Sen Genel
Başkan Yardımcıları Mehmet Bayraktutar, Mehmet Emin Esen, Büro MemurSen Genel Başkanı Vecdi Yanbaz, Bayındır Memur-Sen Genel Başkanı Soner
Can Tufanoğlu, Bayındır Memur-Sen
Genel Başkan Vekili Ayhan Aldagül,
Kültür Memur-Sen Genel Başkanı Mecit
Erdoğan, Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan
Vekili Latif Selvi, Memur-Sen Ankara
İl Temsilcisi Mustafa Kır ve SGK Yönetim Kurulu Üyesi ve Akif İnan Vakfı
Başkanı Ahmet Özer ile Memur-Sen
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Referandum konusunun sadece siyasete bırakılamayacak kadar hayati bir
mesele olduğunu belirten Memur-Sen
Genel Başkanı Ali Yalçın, “Onun için
bunu iktidar partisi, muhalefet partisiyle sınırlayarak ‘ya oradansın ya buradansın’ yaklaşımıyla insanları farklı
kulvarlara çekme yarışı olarak görenler
hata ediyor. Bu konu millet ve memleket meselesidir” ifadelerini kullandı.
ankarayalcin1Yeniden Büyük Türkiye
İdealini Gerçekleştirmek Zorundayız
Yalçın, “İstikrarın olmadığı bir düzlemde Türkiye’nin ayakta kalma şansı zayıflar. Suriye’de bütün dünya operasyon
yapıyor. Oradaki çeşitli terör örgütlerine havale ettikleri bir kavgayla 5 milyon insan evinden, yurdundan edildi.
Bunun 3 milyonu Türkiye’de. Suriye’nin
ne olacağı konusunda henüz netlik yok.
Her zaman patlamaya hazır bir bomba
gibi. Dünyada söz sahibi olmaya devam
etmek istiyorsak, mazlumların umudunu büyütmek, mağdurların yanında safımızı tutmak istiyorsak, yeniden büyük
Türkiye idealini gerçekleştirmek zorundayız. Biz, bunun için ‘Evet’ diyeceğiz,
milletle başlayan yolculuğumuzu milletin yanında, güçlenerek sürdüreceğiz”
şeklinde konuştu.

olarak tarihe karşı sorumluluğumuzu
yerine getireceğiz.”
Gündoğdu: Özgürlük Mücadelemizi
Memur-Sen’le Başlattık
Programda konuşan Memur-Sen
Onursal Başkanı ve TBMM Meclis İdari
Amiri Ahmet Gündoğdu, önümüzdeki
referandum sürecinin önemli olduğunun altını çizerek, “Özgürlük mücadelemizi Memur-Sen öncülüğünde
başlattık. Özgürlüğe 12 milyon imza
kampanyasıyla, kamusal alan yalanına son verdik. Daha birçok konuda,
Memur-Sen olarak sorumluluk alarak,
ortak akıl mitingleriyle, büyük buluşmalarla milli iradenin yanında olduk,
milletle birlikte yol aldık” diye konuştu.

Seçim yaşının 18’e indirilmesine ilişkin
maddeyi de değerlendiren Gündoğdu,
“15 Temmuz gecesi gördük ki, Çanakkale Destanı’nı yeniden yazan, mayası
sağlam bir gençliğimiz var. Allah’a şükürler olsun ki gençliğimiz, 18 yaşında
meclise girecek liyakata sahip” dedi.
Yanbaz: Daha Fazla Güçleneceğiz
Büro Memur-Sen Genel Başkanı Vecdi Yanbaz ise yaptığı konuşmada
Memur-Sen ve bağlı sendikalar olarak
heyecanlarını hiç yitirmeden emek ve
ekmek mücadelesi verdiklerini belirtti.
Elde ettikleri kazanımlar ve verdikleri
mücadele ile Türkiye ve bölgenin en
büyük emek örgütü olduklarını kaydeden Genel Başkan Vecdi Yanbaz, ülke,
millet ve kamu görevlileri için daha

güçleneceklerini vurguladı. Yanbaz,
“Memur-Sen güneşi, taştan adamları
eritiyor ve taşları diken elleri kurutuyor.
Bu güneş vesayet sistemi ve zalimler
için endişe olduğu kadar Anadolu’nun
ve ümmetin mazlum milyonları için
umut, inanç ve sürurdur. Türkiye’nin
ve bölgenin en büyük emek hareketi,
kamu görevlilerinin yetkili sendikası
Memur-Sen olarak her kurumda her
kuruluşta varız. Dünyanın neresinde
inleyen bir yürek varsa oraya insanlık
taşıyoruz. Anadolu’nun umudunu artırıyor, hayallerini güçlendiriyoruz. Daha
özgür ve güçlü bir Türkiye için, ülkemiz
ve milletimiz için, daha adil bir dünya
için Memur-Sen’i daha da büyütmeliyiz. Bu bilinçle ‘Memur-Sen’e Davet’
seferberliği başlattık. Sendikaların üye

sayılarının güncelleneceği Mayıs ayına
kadar hedefimiz 1 Milyon 111 bin 111 üyeye ulaşmaktır” dedi.
Kır: Tarafımız Milli İrade
Konuşmasında Memur-Sen teşkilatının durmadan ter akıttığını belirten
Memur-Sen Ankara İl Temsilcisi Mustafa Kır, “Önemli süreçlerden geçiyoruz. Memur-Sen Genel Başkanımız Ali
Yalçın’ın öncülüğünde, bu kritik süreci
layıkıyla, alın terimizle alanlarda geçiriyor ve millet iradesinden yana taraf
olacağımızı deklare ediyoruz. Gece
gündüz demeden koşturan ve çabalayan Memur-Sen teşkilatlarına sonsuz
teşekkürler” ifadelerini kullandı.
Program, hediye takdimleri ve aile fotoğrafıyla sona erdi.

‘Hayır’ı da ‘Evet’i de Söyleyen Bu
Ülkenin Vatandaşı
16 Nisan’ın iyi analiz edilmesi gerektiğini, hiç kimsenin tekfir edilmemesi
gerektiğini belirten Yalçın, “Hayır”ı da
“Evet”i de söyleyenin bu ülkenin vatandaşı olduğunu söyledi. Ülkenin istikrarına ve yarınlarına yatırım yapacaklarını
vurgulayan Yalçın, sözlerini şu şekilde
sürdürdü: “Evet diyeceğiz ve umudu
büyüteceğiz. Her ne kadar sorunlarımız
fazla olsa da umudumuz sorunlarımızdan çok daha fazla. Memur-Sen ailesi

Bayındır Memur-Sen Sayı: 04
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BİNGÖL

GENEL BAŞKANIMIZ TUFANOĞLU’NDAN
BİNGÖL, BİTLİS VE MUŞ’A BİR DİZİ ZİYARET
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ayındır Memur-Sen Genel Başkanı Soner Can Tufanoğlu, Bingöl, Bitlis ve Muş’ta hizmet kolumuza bağlı
kurumları ziyaret etti.

Kurum ziyaretleri kapsamında Genel Başkanımız Tufanoğ-

Bayındır Memur-Sen Genel Başkanı Soner Can Tufanoğlu,
Genel Başkan Vekili Ayhan Aldagül, Bingöl Valisi Yavuz
Selim Köşger’i, Bingöl Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Rasim
Buluç, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde Müdür Yardımcısı Hasip Ekici, Bingöl Afet ve Acil Durum İl Müdürü M.
Emin Boğatekin’i makamında ziyaret etti.

İl Müdürü Ali Kebir’i, Bitlis Tapu İl Müdürü Servet Fırat’ı,

Gerçekleşen ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren, Bingöl Valisi Yavuz Selim Köşger, Bingöl Çevre ve
Şehircilik İl Müdürü Rasim Buluç, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde Müdür Yardımcısı Hasip Ekici, Muş Afet ve
Acil Durum İl Müdürü M. Emin Boğatekin, nazik ziyaretlerinden dolayı Bayındır Memur-Sen Genel Başkanı Soner
Can Tufanoğlu’na teşekkürlerini iletmiştir.
Yapılan ziyaretlerde Bayındır Memur-Sen İl Temsilci Başkanı M. Emin Korkutata ve yönetim kurulu üyeleri hazır
bulundu.
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lu ve Genel Başkan Vekilimiz Ayhan Aldagül, Bitlis Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hüseyin Aras’ı, Bitlis Kadastro
Bitlis Afet ve Acil Durum İl Müdürü Ali Fuat Balkan’ı, Bitlis
Belediye Başkanı Fettah Aksoy’u makamında ziyaret etti.
Ziyaretlerde Bayındır Memur-Sen Bitlis İl Temsilci Başkanı
Hikmet Tultak ve yönetim kurulu üyeleri hazır bulundu.
Teşkilat ziyaretlerinin son gününde Bayındır Memur-Sen
Genel Başkanı Soner Can Tufanoğlu, Genel Başkan Vekili
Ayhan Aldagül, Bayındır Memur-Sen Muş İl Temsilci Başkanı Erkan Asya ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte, Muş
Valisi Seddar Yavuz, Muş Belediye Başkanı Feyat Asya,
Muş Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Muş Tapu ve Kadastro İl Müdürlüğü, Muş Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü çalışanlarımızı ziyaret etti.

Bayındır Memur-Sen Sayı: 04
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Anadolu’nun Yarenleri

Zafer Meydan’ında Buluştu
Zafer Meydanında
“Memuruz haklıyız kazanacağız”,
“İşte meydan işte 1 Mayıs”, “Zalime karşı
omuz omuza” sloganları yükselirken, emeğin
temsilcileri tarafından açılan üzerinde
“Hak”, “Adalet”, “Emek”, “Kardeşlik”, “Huzur”,
“Alınteri”, “Özgürlük”, “Dayanışma”, “Eşitlik”, “Birlik”,
“Saygın İş” ve “Merhamet” yazılı mavi-beyaz atkılarla görsel
şov yapıldı.

T

ürkiye`nin en büyük emek hareketi olan Memur-Sen, 1 Mayıs
Emek ve Dayanışma Günü`nü
tarihte, ilk toplu sözleşmenin yapıldığı
yer olan Kütahya’da kutladı. On binlerce kişinin katıldığı 1 Mayıs kutlamaları Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı,
talepler Kütahya Zafer Meydan’ından
haykırıldı, emek, kardeşlik, dayanışma
ve birlik mesajları verildi.
Zafer Meydanı’ndaki kutlamalara Bayındır Memur-Sen Genel Bakanı Soner
Can Tufanoğlu, Genel Başkan Vekili Ayhan Aldagül, Genel Başkan Yardımcıları
Mustafa Büyük, Ömer Türk ve Bayındır
Memur-Sen teşkilatlarından Şube Başkanları ve Şube Yönetimleri, İl Başkanları katıldı.
Kütahya İl Temsilcisi Fatih Köse’nin
selamlama konuşması ile başlayan
program, Grup Yürüyüş konseriyle ve
halk oyunları ekiplerinin gösterileriyle
devam etti. Zafer Meydanında “Memuruz haklıyız kazanacağız”, “İşte meydan işte 1 Mayıs”, “Zalime karşı omuz
omuza” sloganları yükselirken, emeğin
temsilcileri tarafından açılan üzerinde
“Hak”, “Adalet”, “Emek”, “Kardeşlik”,
“Huzur”, “Alınteri”, “Özgürlük”, “Dayanışma”, “Eşitlik”, “Birlik”, “Saygın İş” ve
“Merhamet” yazılı mavi-beyaz atkılarla
görsel şov yapıldı.
Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı
Günay Kaya’nın konuşmasıyla devam
eden 1 Mayıs kutlamalarında, BSPSH ve
Yurt Dışı Sendika temsilcileri de coşkulu alanı selamladı. Küresel mesajların
verildiği kutlamalarda, Yeni, Büyük,
Güçlü Türkiye iradesi haykırıldı, küresel
emperyalizm ve batının faşizan politikaları kınandı. Programa 25 ülkeden
gelen ve Memur-Sen’in misafiri olan
“Sendika Dış İlişkiler Uzmanı” adayları
da katıldı.
1 Mayıs bildirisinin okunmasının ardından kürsüye Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın çıktı. Zafer meydanında
on binlere seslenen Yalçın, 4. Dönem
Toplu Sözleşme için kurulacak masaya
getirecekleri tekliﬂeri deklare etti, konfederasyonun kırmızı çizgilerini açıkla-
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dı, terör örgütleri, vesayet bekçileri ve
küresel şer odaklarına meydan okudu.
Coşkulu kalabalığa hitap eden MemurSen Genel Başkanı Ali Yalçın, “1
Mayıs’ta; Birlik mayasının yüreklere
çalındığı, kardeşlik harcının inançla
karıldığı, beylikten devlete geçiş kararının alındığı diyardayız. Tarihte, ilk
toplu sözleşmenin yapıldığı yer olan
Kütahya, kamu görevlilerinin ilk toplu
sözleşmesini imzalayan Memur-Sen’i,
Memur-Sen’lileri bağrına basıyor” dedi.
Anadolunun Her Yerini, Her Meydanını
1 Mayıs Meydanı Bildik
Tarihte 1 Mayısların olaylı geçtiğini
hatırlatarak sözlerini sürdüren Yalçın,
“1 Mayıs’ı emeğin hakkını haykırmak
yerine kışkırtma ve provokasyon fırsatı olarak görenler olabilir. Kan, vandalizm, anarşizm üzerinden emeğin
itibarına, dayanışma zeminine zarar
verip, meydanları germek isteyenler
olabilir. Biz paylaşmanın, hakça bölüşmenin erdemini anlatma derdindeyken çatışmanın, restleşmenin tezgâhını
kurmaya, yakmaya, yıkmaya, kırmaya,
dökmeye odaklananlar olabilir. Haklarımızı artırmanın, kazanımları çoğaltmanın, çalışma şartlarını insanileştirmenin
peşine düşmek yerine geçmişin acıları
üzerinden zihinleri bulandırmaya yeltenenler olabilir. Marjinal gruplar 1 Mayıs’ı
Taksime çıkma ayini görebilir. Aymazlık
gösterip bazıları örgütlü gücü ideoloji
değirmeninde öğütebilir. Biz bu tuzaklara düşmediğimiz için Anadolu’ya
çıktık ve ülkenin her şehrini her meydanını 1 Mayıs Meydanı bildik. MemurSen olarak, Ne Taksim’i kutsamayı, Ne
de 1977’de Taksimde yaşanan acıyı yok
saymayı da doğru bulmadık. ‘1 Mayıs
sadece Taksim’de kutlanmalı’ anlayışını haksız, ‘1 Mayıs kesinlikle Taksim’de
kutlanmamalı’ bakışını yersiz bulduk”
değerlendirmesinde bulundu.
1 Mayıs 1977 Taksim Olayları
Aydınlatılsın
“Buradan 1 Mayıs vesilesiyle, hükümete ve siyasi partilere sesleniyorum”
diyen Yalçın, şu çağrıda bulundu: “1
Mayıs 1977 olaylarını aydınlatacak Mec-

lis Araştırma Komisyonu kurun, faili
bulun, 1977 üzerinden alanları gerenlerin sermayelerini de ellerinden alın.
Kim yaptı, kimler kan akıttı ise ortaya
çıkarın. Gözyaşı dökenler ile kan dökenler birbirinden ayrılsın. Faili meçhul aydınlansın. Hayatını kaybedenlerin ailelerinin gönül huzuru sağlansın.
Her 1 Mayıs öncesi haber başlıklarında;
“Taksim Israrı” yerine, “Emekçiler Milli
Gelirin Adil Bir Şekilde Taksimini İstiyor” manşetleri yer alsın. Emek, hangi meydandan, hangi şehirden, hangi
ülkeden ses verirse versin. Bakın biz
Kütahya’dayız. Kütahya Zafer Meydanında milletimizle, halkımızlayız. Emeğimiz, haklarımız, kazanımlarımız için
buradayız. Daha önce de Ankara’da,
Çanakkale’de, Diyarbakır’da, Konya’da
ve Maraş’taydık. Emek dayanışmasını
her yıl Anadolu’nun farklı bir ikliminde
gerçekleştiriyoruz. Yeni, Büyük, Güçlü
Türkiye iradesine destek için buradayız. 4. Dönem Toplu Sözleşme için kurulacak masaya getireceğimiz tekliﬂeri
deklare etmek için meydanlardayız.”
Toplu Sözleşme Masasında
Tekliﬂerimiz Kazanıma Dönüşmeli
Konuşmasında Ağustos ayında yapılacak olan 4.Dönem Toplu Sözleşmesi’ne
ilişkin de değerlendirmelerde bulunan
Yalçın, “Toplu sözleşmede tekliﬂerimiz
kazanıma dönüşmeli” diyerek, talepleri
şu şekilde sıraladı:
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Kadrolu
istihdam
mutlak
isteğimiz!1mayisyumrukİş güvencesi
kırmızıçizgimiz! 4/B’lilerin, 4/C’lilerin
kadroya geçirilmesi en büyük hedefimiz.
Amalı, fakatlı cümlelere tahammülümüz yok artık. Kamuda görev yapan
taşeron işçilerin, memur işi yapıp, işçi
kadrosunda bulunanların, beklentilerinin zamana yayılmasını, üzerinde çalışılmasını değil, atılan imzaya sadık kalınmasını, kadroya geçiş vaadinin toplu
sözleşmeyle imza altına alınmasını
isteyeceğiz. Ekonomik gelişmişlikten,
refah artışından pay isteyeceğiz.
Özel sektöre KDV indirimi ile bazı yüklerden muaf tutulurken, kamu görevlilerinin vergi matrahı ile maaf edilmesine hayır diyeceğiz. Türkiye’nin makro
ve mikro ekonomik göstergelerinde
sürekli bir iyileşme, yükselme ve artış
var. Fakat kamu görevlilerinin ek göstergelerinde hala bir artış yok. Genç
nüfusumuz bizi, hem bölgede hem de
AB nezdinde avantajlı kılıyor. Anayasamız da, aile toplumun temelidir diyor.
Eş ve çocuk yardımı hatırı sayılır rakamları bir türlü göremiyor. Yetkili sendika
üyeleri ile diğer sendika üyeleri hatta
sendika üyesi olmayan kamu görevlileri
arasında hiçbir fark yok. Yetkili sendika
olmanın ya da yetkili sendika üyesi olmanın farklılık oluşturmadığı sendikal
örgütlenme ve toplu pazarlık sistemini değiştirmeyi teklif edeceğiz. Toplu
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sözleşme ikramiyesinin yetkili sendika
üyelerine artırımlı ödenmesini, yetkili
sendikaya dayanışma aidatı verilmesini isteyeceğiz. Yapanın da, çatanın da,
yatanın da aynı değerlendirildiği bir
adaletsizlik kabul edilemez. Dayanışma
aidatı gelmeli, örgütlü olanla örgütsüz
olan, yetkili olanla yetkisiz olan ayrılmalı, üretim sektöründe nasıl ki patent
hakkı ödeniyorsa, dayanışma aidatı
da ödenmeli ve bedavadan geçinme
dönemi bitmeli, adalet yerini bulmalı.
Maaş zammına gelince… Enﬂasyona
karşı koruyan değil, enﬂasyonun üstünde konuşlanan; Gerçekleşen enﬂasyon ile tahmini enﬂasyon verileri arasındaki makası kapatacak, erime riski
oluşturmayan oran tekliﬂeriyle masada

olacağız. Taban aylıkta artış, emekliliğe
etki eden tazminat yansıtma oranlarında yukarı yönlü bakış isteyeceğiz. 16
Nisan’da Türkiye’yi Evet ile vesayetten
kurtardık ama Kamu görevlileri hala
1982 Model, Kenan Evren patentli KılıkKıyafet Yönetmeliği’nin vesayeti altında. Toplu sözleşme masasında; Kılıkkıyafet serbest olmalı! Kamu görevlileri
nefes almalı diyeceğiz.”
İş Güvencesi Kırmızı Çizgimizdir
İş güvencesinin kırmızıçizgileri olduğunun altını çizen Yalçın, «Kütahya Zafer
Meydanı’ndan bir kez daha deklare
ediyoruz; iş güvencesi Memur-Sen’in
kırmızıçizgisidir. Emek ve Dayanışma
Günü’nde bir kez daha haykırıyoruz:

Çalışma mevzuatı üzerinde restorasyona evet, iş güvencesini deformasyona
hayır. İş güvencesine; dokunulmasına
da, iş güvencesinin yıpratılmasına da,
bunun üzerinden kamu görevlilerinin
hedef gösterilmesine de seyirci kalmayız. Tepkimizi verir, alanlara sığmayız! İş
güvencesine yönelik her olumsuz adımı, emeğimize, helal ekmeğimize saldırı, taciz sayarız. Performans sistemi
diyerek, başarı değerlendirme diyerek,
surda gedik açma, iş güvencesi kalesinin altına tünel kazma çabaları varsa; O
gediği açtırmayız, o tüneli kazdırmayız.
Kaliteli kamu hizmetine, verimliliğe, etkinliğe dair her tür çabanın öncüsü ve
paydaşı oluruz. Fakat bu kavramları ve
sistemleri Truva atına dönüştürüp iş
güvencesinin işgaline ve iptaline izin
vermeyiz” ifadelerini kullandı.
Mülakata Hayır – Güvenlik
Soruşturmasına Evet
Yalçın sözlerini şu şekilde sürdürdü:
“Siyaset ve Bürokrasi, iş güvencesini
yok etmenin değil, ihanete tevessül
etmeyecek insanları istihdam etmenin
peşinde olmalı. Bu yüzden, kamuya istihdamda güvenlik soruşturmasına tereddütsüz Evet, fakat adil soruşturma
yapılması kaydıyla… Bununla birlikte
kamu hizmetine ilk defa alınmada mülakata kesinlikle ve kararlı bir şekilde
Hayır diyoruz. Çünkü mülakatta, adil
davranılıp davranılmadığının denetlenemeyeceğini biliyoruz. Kamu İşvereni,

tekliﬂerimizi reddetmek için geçmişte
mali disiplin ve bütçe imkânları başlıklarıyla gerekçe üretiyordu. 16 Nisan’daki ‘Evet’lerle bu gerekçeler, gerçekle
ilişkisi olmayan bu cümleler hükmünü
yitirdi. Kamu İşvereni, Toplu Sözleşme
masasına, mali disiplin söylemine sığınarak değil, kamu maliyesine güvenerek oturmalı. Biz şimdi bahane kalmadı
‘Evet’ diyeceğiz. Onlarda ‘Evet’ demeli. Gelin kamu personel sisteminde de
sessiz fakat ses getirecek bir devrim
yapalım. Kamu görevlilerini mağdur
eden kadro ve derece sınırlamalarını
artık kaldıralım. İşçilikte geçen süreleri hizmetten sayalım. Ulaşım ve yemek
giderini dahi karşılamayan “fazla mesai
ücreti”ni yükseltelim. Kıdem aylığında
süre sınırlamasını kaldıralım, gösterge

rakamını artıralım. Yemek yardımının
doymaya, giyecek yardımının uygun
elbiseyi almaya, yardımların tüm kamu
görevlileri için olmaya ihtiyacı var.
Emekli maaşı ve ikramiyesi emekleme
dönemini geride bırakmalı. Yürüme
bile değil, koşma evresine geçmeli.
Emekli olunca aile ve çocuklar buharlaşmıyor ama maaşlar buharlaşıyor. Bu
tezadı ortadan kaldıralım.»
Memura Siyaset Hakkı ve Grev
İstiyoruz
Yalçın, konuşmasında, memura siyaset
hakkı ve grev istediklerini vurguladı.
Yalçın, “Gelin memura siyaset hakkını
verelim. Referandumda gençlere meclisin yolunu açtık. Meclis kapısının memura da açalım. Kamu görevlilerine yö-
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nelik siyaset yasağını da, memura grev
yasağını da kaldıralım. İşçi isen siyaset
hakkın var. Memursan siyaset hakkın
yok. Böyle bir şey olabilir mi? Allah aşkına. Memur-Sen olarak, ‘Memur-Sen’e
Davet, Tercih Evet’ derken, Evet irademizi salonlardan alanlara, sandıklara
aktarırken aynı zamanda paketin eksikliğine vurgu yaptık ve bu paket ülkeye
istikrar getirir ama siyasette kalite “Memura Siyaset Hakkı” verilerek olur dedik. Türkiye’nin gelecek hikâyesini destanlaştıracak bu değişime onay veren
milletimize bir kez daha şükranlarımızı
sunuyoruz” diye konuştu.
16 Nisan’da Kazanan Türkiye Oldu
16 Nisan’da yapılan ve yüzde 51.4
“Evet” tercihiyle sonuçlanan referandumu değerlendiren Yalçın, şöyle konuştu: “16 Nisan’daki Evet sadece yerel
vesayeti bitirmedi. Küresel vesayetin
fay hatlarını da titretti. Evet’ler sadece
Anayasayı değiştirmekle kalmadı, Küresel çetelerin, içimizdeki lejyonerlerin
kirli tezgâhlarını da bozdu. Referandum
sürecinde içeride kurulan tezgâhları,
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dışarıda yürütülen kirli kampanyaları,
ihanette ve bölücülükte ortaklığı hepimiz gördük. Almanya ve Hollanda’nın
ırkçı tavrını, demokrasi kisveli faşizmini
müşahede ettik. Terör örgütlerine sahne kuranları, Cumhurbaşkanına, Bakanlarına, milletvekiline engel çıkaranları, Türkiye’ye kin ve nefretini kusanları
hem milletimiz hem de tarih kaydetti.
Referandumda hayır diyen hiçbir vatandaş kaybetmedi. Hayır çıkması için
kamp kuran, kamplaşma ve kutuplaşma senaryoları yazan ülkeler, örgütler,
sahte müttefikler, vesayetçi muhterisler kaybettiler. Uluslararası çeteler,
millet iradesine şaibe şalı atmaya, AGİT
Heyeti diye Kandil Heyetini dünyaya
yutturmaya kalktılar. Peki, Sonuç ne
oldu? Elbette ki; avuçlarını yaladılar. 16
Nisan’daki irade sadece küresel vesayet odaklarını rahatsız etmedi. Kestane
Pazarında yetiştirip, İhanet Pazarına
sürdükleri Fetanyahu’nun tansiyonunu
da fırlattı. Kandil’de taşları yerinden
oynattı. PKK’nın, FETÖ’nün, DAEŞ’in,
DHKP-C’nin heveslerini kursaklarında
bıraktı. Evet’ler sadece terör örgütle-

rini kudurtmadı. AB’sinden, ABD’sine,
Hollanda lalesinden, İskandinav tilkisine, Almanya’nın Merkel’ine Brüksel
sinsisine, hepsine okkalı bir Osmanlı
Tokadı vurdu. Referandum sürecinde
yaşadıklarımız yanında yanı başımızda
Suriye’de, Irak’ta yaşananlar, Filistin’de,
Arakan’da yaşananlar tarihin bizi çağırdığını gösteriyor. Mazlumların, mahzunların, açlıkla, susuzlukla imtihan
edilenlerin, kaynakları sömürülenlerin
bizi beklediğini gösteriyor. İnsanlığın,
kadim medeniyetimizin değerlerine,
inanç iklimimize ihtiyacı var. Dünyanın,
hakkı üstün tutan, adaleti esas alan,
zulme karşı dirayeti, mazluma merhameti kuşanan yeni bir düzene, küresel
adaleti işleten bir sisteme ihtiyacı var.
Akılla, idrakle, şuurla şekillenen ve insanı önceleyen, adaleti hedeﬂeyen bir
direnişi başlatmak durumundayız.”
15 Temmuz’da Alana İnen ve Şehitler
Veren Bir Teşkilatız
15 Temmuz direnişinde 4 şehit veren
Memur-Sen üyelerini de anan Yalçın,
“15 Temmuz’da FETÖ’nün mankurtlarına, Pensilvanya’nın haydutlarına had
bildiren, 27 gün, 27 gece milli irade nöbeti tutan kardeşlerim, Bu 1 Mayıs, 15
Temmuz’dan sonraki ilk 1 Mayıs. Kahramanmaraş’taki 1 Mayıs’ta aramızda
olan 4 üyemizi 15 Temmuz’da şehit verdik. Biz biliyor ve inanıyoruz ki, şehitler
ölmez, şehitler için öldü denilmez. O
halde soruyorum sizlere; Enerji-Bir-Sen
Üyemiz ve Şehidimiz Cuma Dağ burada mı? Diyanet-Sen Üyemiz ve Şehidimiz Ali Alıtkan burada mı? Eğitim-BirSen Üyemiz ve Şehidimiz Yusuf Elitaş
burada mı? Eğitim-Bir-Sen Üyemiz ve
Şehidimiz İlhan Varank Hocamız burada mı? Evet, onlar aramızdalar. Evet,
onlar soylu mücadelemizde daima

yanımızdalar. Onlar bu şahitlikleriyle
soylu mücadelemizin yıldızları olarak
yaşayacaklar. Bize yol göstermeye, ışık
vermeye, rehberlik etmeye devam edecekler” dedi.
Emeğin İdeolojisi Olmaz,
Sendikacılığımız Sınır Tanımaz
Konuşması sık sık sloganlarla bölünen
Yalçın, yurtdışında yürüttükleri faaliyetlere ilişkin, “Bugün bu meydanda
yurt dışından konfederasyonlarla imzaladığımız “eğitim-işbirliği” protokolü
gereği ülkemizde 2 ay misafirimiz olan
dünyanın farklı ülkelerinden 25 sendikacı kardeşimiz var. TODAİE, SESRİC
ve MEMUR-SEN işbirliğiyle düzenlediğimiz uluslararası eğitim programıyla
25 kardeşimiz ülkelerine “dış ilişkiler
uzmanı” olarak dönecekler. Medeniyet
havzamızdaki ülkelerden, farklı kıtalardan bu programa katılan kardeşlerimize, hem programa iştirak etmeleri
hem de Emek ve Dayanışma Günü’nde
bizim heyecanımıza refakat etmeleri
nedeniyle teşekkür ediyorum. Kendilerine kuvvetli bir alkış istiyorum.
Ayrıca, istiklal Şairimiz Mehmet Akif
Ersoy’un sılasından, Arnavutluk’tan misafirlerimiz var. Sendikacı dostlarımız
var aramızda. Arnavutluk’un en büyük konfederasyonu olan Arnavutluk
Bağımsız İşçi Sendikaları Konfederasyonu (BSPSH) Genel Başkanı değerli
dostum Gezim Kalaja Bey’e ve beraberindeki heyete de şahsım, Memur-Sen
ailesi ve Türkiye’nin emekçileri, kamu
görevlileri adına teşekkür ediyorum”
diye konuştu.
İlo Delegeliği Memur-Sen’in Hakkıdır
“Memur- Sen olarak sınırlarımızın dışı-

na sendikal yolculuğu önemsiyor ve bunun için büyük bir gayret gösteriyoruz”
diyen Yalçın, “İslam İşbirliği Teşkilatı
içerisinde emek komitesi kurulması için
inisiyatif aldık. 58 Ülkeden 120 sendikacı ile “İstanbul Deklarasyonuna” imza
attık. Memur-Sen öncülüğünde atılan
bu yeni adım emek kesiminde büyük
yankı uyandırdı. Amacımız küresel sorunlara küresel çözümler ortaya koymak. Bu arada İLO’da Türkiye’yi Temsil
Yetkisi 65 yıl sonra Memur-Sen’ e geçti. Ülkemizdeki en büyük konfederasyon İLO’da çalışanları temsil ediyor. 15
Mayıs 2016 verilerine göre Memur-Sen
en yakın konfederasyona 67 bin fark
atmıştır. Fark atmakla kalmamış İLO’da
Temsil Yetkisine de hak kazanmıştır.
Türk-İş Başkanı Sn. Atalay’ın “Madencilerin hakkını ILO’da Memur- Sen mi savunacak? İşçilerin fazla mesai çalışmalarını, madendeki çalışma koşullarını,
özel sektördeki sorunlarını Memur- Sen
mi anlatacak? Sorunları bilmeden nasıl
çözüm önerisinde bulunacak? “ Anlaşılıyor ki Türk-İş ILO’da kamu görevlileriyle ilgili, bizim emeğimizle ilgili hiç
cümle kurmamış. Bizim de öyle yapacağımız sanıyor… Anlaşılan o ki Türk-İş
başkanı madenlerde, madenlerin ga-

lerilerinde memurların da görev yaptığını dahi bilmiyor. Çalışma hayatının
emeğin her kesimini kapsadığını, ILO
delegeliğini koruma reﬂeksiyle sümen
altı ediyor. ILO’yu işçilerin Uluslararası
kuruluşu olarak göstermeye çalışıyor.
Sorunları yaşayanlardan öğrenmek çözümleri paydaşlarla geliştirmek ortak
akıl, etkili diyalog ve emek için uzlaşma
Memur- Sen sendikacılığının temelidir.
Sn. Atalay’a buradan sesleniyorum; “ne
yetki delisi, ne de haksızlığın boyun
eğicisi” oluruz. Biz Türk-İş le beraber,
Hak-İş le beraber ILO’da, bütün dünyada emeğin hakkını haykırmaktan,
haklarımız için bir arada olmaktan onur
duyarız” ifadelerini kullandı.
Yalçın konuşmasının sonunda MemurSen Konfederasyonu’na bağlı sendikalara ve komisyonlara teşekkür etti.
Ali Yalçın, “1 Mayıs’ta; Birlik mayasının
yüreklere çalındığı, kardeşlik harcının
inançla karıldığı, beylikten devlete geçiş kararının alındığı diyardayız. Tarihte,
ilk toplu sözleşmenin yapıldı yer olan
Kütahya, kamu görevlilerinin ilk toplu
sözleşmesini imzalayan Memur-Sen’i,
Memur-Sen’lileri bağrına basıyor” dedi.
Yalçın konuşmasının sonunda MemurSen Konfederasyonu’na bağlı sendikalara ve komisyonlara teşekkür etti.
Ali Yalçın, “1 Mayıs’ta; Birlik mayasının
yüreklere çalındığı, kardeşlik harcının
inançla karıldığı, beylikten devlete geçiş kararının alındığı diyardayız. Tarihte,
ilk toplu sözleşmenin yapıldı yer olan
Kütahya, kamu görevlilerinin ilk toplu
sözleşmesini imzalayan Memur-Sen’i,
Memur-Sen’lileri bağrına basıyor” dedi.
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Memur-sen Genel Başkanı, Ali YALÇIN

KAHROLSUN VAHSET KOALISYONU

nı sözlerine ekledi. Yalçın, “Hama’da,
Halepçe’de,
Halep’te
yaptıklarını
İdlib’de tekrar ettiler. İnsanlık, Baas rejiminin vahşetini boş gözlerle izledikçe,
İran, Rusya ve Esad soykırımı da aşan
vahşetlerine devam ediyor. Vahşetin üç
atlısı, üç maymunu oynayan uluslararası toplumdan güç alarak vahşet galerisini büyütüyorlar. Esad’ın yaşaması
için kardelenleri kanla suluyorlar. Barış
ve huzur güvercinlerini kanatlarından
vuruyorlar. Susmayacağız. Susarsak
kalbimiz kurusun” ifadelerini kullandı.

İran Mazlum Ümmetin Brütüs’ü
Olmuştur

İ

dlib Katliamı İran ve Rusya Büyükelçiliği Önünde Kınandı

Yalçın, “Kahrolsun vahşet koalisyonu.
Yılmayacağız, pes etmeyeceğiz. İnsanlık, vahşete karşı birleşip hem Rusya’yı
hem ABD’yi ve İran’ı hem de Esad’i
veto etmelidir” dedi.
Memur-Sen, Esad Rejiminin İdlib’de
gerçekleştirdiği kimyasal saldırıları İran
ve Rusya Büyükelçiliği önünde kınadı.
Yoğun katılımın olduğu programda,
BAAS Rejimi, Rusya, İran ve Emperyalizm aleyhinde sloganlar atıldı. İlk
olarak İran Büyükelçiliği önünde gıyabi
cenaze namazı kılan Memur-Sen üyeleri, daha sonra İdlib katliamını temsilen
tabutlarla Rusya Büyükelçiliği önüne
yürüdü. Tabutlar Rusya Büyükelçiliği
önüne bırakılarak tepki gösterildi. Rusya Büyükelçiliği önünde bir basın
açıklaması yapan Memur-Sen Genel
Başkanı Ali Yalçın, “Kahrolsun vahşet
koalisyonu. Yılmayacağız, pes etmeyeceğiz. İnsanlık, vahşete karşı birleşip hem Rusya’yı hem ABD’yi ve İran’ı
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hem de Esad’i veto etmelidir” dedi.
Memur-Sen, Esad Rejimi’nin İdlib’de
gerçekleştirdiği kimyasal saldırıları
protesto etmek için alanlara indi. Kanlı
saldırıları lanetlemek için bir araya gelen Memur-Sen üyeleri, İran Büyükelçiliğinde buluşarak, elçilik önünde gıyabi
cenaze namazı kıldı. Kortej, daha sonra
buradan, Suriye’deki katliamların temsili olarak taşıdıkları tabutlarla Rusya
Büyükelçiliği’ne yürüdü.
BAAS Rejimi, Rusya, ABD, İran, BM ve
Emperyalizm aleyhinde sloganların
atıldığı eylemde, İdlib katliamını temsilen taşınan tabutlar, Rusya Büyükelçiliği önüne bırakılarak yoğun tepki
gösterildi.
Yalçın, yaptığı açıklamada, “Geçmişte
olduğu gibi bir araya gelerek coğrafyamızın ve insanlığın kanayan yaralarını
saracağız. İşte o zaman çocuk tabutları değil, umut taşıyacağız dünyaya. O
zaman bu tabutların içinde çocuk bedenleri değil, uluslararası dünyanın kirli
tezgâhları, BM’nin suskunluğu, AB’nin

tel örgüleri, emperyalizmin paylaşım
planları, mezhep asabiyeleri, ulusal çıkar putları, Şebbiha medyasının algı
operasyonları ve ümmetin sessizliği
olacak. O halde biliyor ve haykırıyoruz
ki; ancak bir olursak, biz olursak başaracağız” dedi.

Ses Vermek İçin Buradayız
Ortadoğu’nun yeni vahşet üçlüsünün:
Esad, Putin ve Hamaney olduğunu belirten Yalçın, “İslam âlemi sustukça, şer
odakları ölüm kusmaya devam edecek.
Ya haykırıp ses vereceğiz ya da onursuzca çocukların katlini seyredeceğiz.
Biz ses vermek için buradayız. Putin’e,
‘Elini Ortadoğu’dan çek’
İran’a ‘Esad’i desteklemekten vazgeç’
uyarısını yapmak için buradayız.
‘Esad gitmeli zulüm bitmeli’ iradesini
ortaya koymak için bu alandayız” diye
konuştu.
4 Nisan’da İdlib’de Esad’ın kimyasal
silahlarla yaptığı katliamı hatırlatan
Yalçın, İdlib’in ilk olmadığını, engellenmediği takdirde son da olmayacağı-

“Başta Rusya ve İran olmak üzere rejimi
destekleyen bütün unsurlar, son Rusya,
rejimin Doğu Guta’da gerçekleştirdiği
kimyasal katliamdaki tavrını bugün de
yineliyor” diyen Yalçın, “İran yine Esad’i
ve rejimini temize çıkarmanın peşinde
koşuyor. Güvenlik Konseyi’ne sunulacak tasarıyı veto edeceğini ilan ediyor. Rusya’nın ve Çin’in vetosu; ölümü
seyretmekten ve ölü saymaktan başka
bir işe yaramayan BM’nin defosudur.
İnsanlık, vahşete karşı birleşip hem
Rusya’yı hem ABD’yi ve İran’ı hem de
Esad’i veto etmelidir. İran, Hama katliamında Hafız Esad’e verdiği desteği
bugün de zulüm varisi Beşşar Esad’e
vermektedir. İran, mazlum ümmetin
Selahaddin’i olabilecekken, Brutus’u
olmayı tercih etmiştir.
Suriye, emperyalizmin kapitalist ortaklarının yeni paylaşım sözleşmesini
yazacakları ve imzalayacakları kanlı
masasıdır. En çok kan akıtanın en çok
payı aldığı bir kanlı sofradır. Kirli dünya
düzeni, kendi hesaplaşmasını masumlar ve mazlumlar üzerinden yürütüyor”
diye konuştu.

Suriye’nin Onurlu Halkı
Direniyor
Yalçın sözlerini şu şekilde sürdürdü:
Suriye’nin onurlu halkı, kadınları ve
çocuklarıyla sadece Esad’e, Rusya’ya
ve İran’a karşı değil Hizbullah, PYD,
DAİŞ’e karşı da mücadele ediyor. Bunlarla da sınırlı değil, ABD’nin vahşet
diplomasisine, İngiltere’nin ve AB’nin
menfaatperestliğine karşı da direniyorlar. Gönüllü Şebbiha çetelerinin algı
operasyonlarıyla da başa çıkmaya ça-

lışıyorlar. Türkiye’de, gönüllü Şebbiha
çetelerinin Esad’i temize çıkarmaya
yönelik saptırma, çarpıtma ve algı operasyonlarına her gün şahitlik ediyoruz.
Onlar çocukları yaşatmanın, insanlığın
sesi olmanın değil, Esad’i çöküşten,
Baas’ı yok oluştan kurtarmanın derdinde ve peşindeler.
Suriye halkı, vahşet karşısında ölü numarası yapan BM’nin ihanetine, insan
hakları örgütlerinin sağırlığına ve dilsizliğine, ümmet sorumluluğunu taşımayan bölge ülkelerinin körlüğüne
karşı da mücadele ediyor. İdlib’te sinir
gazıyla katledilen insanlara engel olmayanlar, kendi ülkelerinin sınır inşa
ettikleri duvarlar, hendekler ve tel örgülerle mazlumların hayata tutunmasına da engel oluyorlar. Batı, duvarların,
hendeklerin ve tel örgülerin arkasına
sığınadursun, Aylan bebeklerin, Ümran
çocukların ve nice isimsiz mazlumun
ölümlerine eşlik eden çığlıklar sınır ve
engel tanımıyor. O çığlıklar batının kara
tarihine yeni bir vicdansızlık senfonisi
olarak kaydedilecektir.”

Zalimlerle Hesaplaşmayı
Sürdüreceğiz
Memur-Sen olarak, çağın vicdanı olma
sorumluluğuyla hareket ettiklerinin altını çizen Yalçın, eylemlerle, programlar
ve dualar eşliğinde Suriye halkını desteklediklerini kaydetti. Yalçın, “BM’nin
yapısının değişmesi için her platformda
‘Dünya 5’ten büyüktür’ iradesini savunduk, savunacağız. Bugüne kadar yaptığımız gibi yine zulümleri ifşa etmeyi,
zalimlerle hesaplaşmayı sürdüreceğiz.
‘Esad gitmeli, zulüm bitmeli’ demekten
vazgeçmeyeceğiz.
Suriye halkı özgürleşene kadar ‘Rusya
ve İran, Suriye’den defol’ diye haykırmayı bırakmayacağız” şeklinde konuştu.

BM, İnsanlığa Karşı Truva Atı
Olmayı Tercih Ediyor
Son üç yılda Suriye’de gerçekleştirilen
162 kimyasal saldırı karşısında BM’nin
sessiz kalmasını eleştiren Yalçın, “BM,
İslam dünyasında kurulan sistematik
kan tezgâhının hem sorumlusu hem
de sürdürücüsüdür” diyerek, “Küresel
vesayetin kurucu iradesi BM, taşıyıcı
unsuru Güvenlik Konseyi’dir. Filistin’e,
Bosna’ya, Arakan’a göz kapatan vetolar bugün Suriye için sahaya sürülüyor.
Güvenlik Konsey’i, insanlığın güvenliği
için değil, kapitalizmin ve emperyalizmin güvencesi için varlığını sürdürüyor.
BM’nin varlık nedeni olan tüm ilkeler,
vetoya dayalı vesayet sistemi nedeniyle, bizzat BM’nin gözetiminde ve korumasında çiğneniyor. BM bu sistemle,
insanlık için Nuh’un gemisi olmayı değil, insanlığa karşı bir Truva atı olmayı
tercih ediyor. Bu nedenle “Dünya 5’ten
büyüktür!” iradesi, insani trajedilerle
her geçen gün daha çok sarsılan insanlığın geleceği için umuttur” ifadelerini
kullandı.
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Mesyet Sınav Merkezi’nin
Açılışı Gerçekleştirildi
çalışamayacak. Bir usta babasından,
amcasından, dedesinden bu mesleği
öğrenmiş ve iyi bir demirci ustası, iyi
bir kalıpçı ve iyi bir boyacı olabilir fakat
belgesi yok. İşte bu noktada Bayındır
Memur-Sen MESYET olarak bu saydığımız tehlikeli meslek dalarında çalışan belgesiz ustalarımızı yeni açılışını
gerçekleştirdiğimiz sınav merkezinde
sınava tabi tutarak bu işi yapmak isteyen vatandaşlarımızın mesleki bilgi ve
becerilerini ölçerek sınav sonucunda
başarılı olan ustalara uluslararası geçerliliği olan mesleki yeterlilik belgesi
veriyoruz” şeklinde konuştu.

B

ayındır-Memur-Sen, Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezi (MESYET) sınav merkezi açılışı, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Bayındır
Memur-Sen Genel Başkanı Soner Can Tufanoğlu, Bayındır Memur-Sen Genel Başkan Vekili Ayhan Aldagül,
Genel Başkan Yardımcıları Mustafa Büyük, Ömer Türk,
Gökhan Şimşek, Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı
Mehmet Emin Esen, ve MYK Başkanı Adem Ceylan, Bayındır Memur-Sen Ankara Şube Başkanları ve yönetim
kurulu üyeleri ve Bayındır Memur-Sen Kahramanmaraş
İl Temsilci Başkanı Hasan Salman’ın katılımıyla gerçekleştirildi.
Bayındır Memur-Sen Mesyet Sınav Merkezi’nin açılış
programında TRT Haber’in sorularını yanıtlayan Bayındır Memur-Sen Genel Başkanı Soner Can Tufanoğlu;
“Özellikle son dönemde inşaat ve maden sektöründe meydana gelen can kayıplarından dolayı hükümet,
devlet vatandaşlarımızın can güvenliği için iş sağlığı ve
güvenliği noktasından yasal bir düzenlemeye gitti. Yaklaşık 1 yıl önce çok tehlikeli meslek gruplarını belirledi.
Bu meslek gruplarında çalışan ustalar artık belgesiz
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Bazı zorunlu meslek alanlarında mesleki yeterlilik belgesi olmayan ustaların artık çalışamayacağını ifade eden
Tufanoğlu; “Mesleki yeterlilik belgesi
olmayan ustaları çalıştıran inşaat şirketlerine devlet tarafından maddi yaptırımlar olacak. Bu meslek alanları sürekli bir denetim sürecinden geçerek iş
güvenliği ve sağlığı konusunda gerekli
önlemler alınmaya çalışılacak” dedi.
Bayındır Memur-Sen MESYET olarak
sadece inşaat alanında değil, diğer
meslek dallarında da mesleki yeterlilik
belgesi verdiklerini belirten Tufanoğlu,
“Aynı zaman da Harita Kadastro, Yapı
Teknik Ressamı ve Tarihi Eser Koruma
ve Restorasyonu Elemanı alanlarında
mesleki yeterlilik belgesi veriyoruz”
ifadelerini kullandı.

Yalçın: ILO’da Emek
Kesiminin Temsili
Memur-Sen’de
MESYET sınav merkezi açılış programında konuşan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Memur-Sen’e geçen ILO
temsil yetkisine ilişkin, “Diğer Konfederasyonlar ortak bir uzlaşı yerine iç rekabeti ve karmaşayı tercih ediyor. Sonuç

olarak, uzlaşı çıkmadığı için mevcut kural (üye sayılarının baz alınarak ILO’da
temsil yetkisi belirlenmesi) geçmişte
olduğu gibi sürüyor. Bu da temsil yetkisinin Memur-Sen’e geçtiğini gösteriyor.
Yani, işçisiyle memuruyla tüm çalışanları ILO’da biz temsil edeceğiz. Hazırlığımız sürüyor, yazılı cevabımızı mesai
bitimine kadar bakanlığa bildirmiş olacağız” dedi.
Açılışta konuşan Memur-Sen Genel
Başkanı Ali Yalçın, “MESYET adı altındaki iktisadi işletmede, belgeli işçi dönemine katkı sunmaya çalışıyoruz. Türkiye, uluslararası camiada geçerli olan
belgeli işçilik dönemine geçti, MemurSen olarak biz de buna en büyük katkıyı veriyoruz. Memur-Sen olarak 1
milyonu aşkın üyemizle iş sağlığı ve
güvenliği konusunu çok önemsiyoruz.
Bu kapsamdaki faaliyetleri desteklemeyi sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

Atılan Adımı Değerli
Buluyorum
Memur-Sen’in kapasite artırmaya devam ettiğini belirten Yalçın, “Türkiye’nin
her tarafından yerinde hizmeti sunarak
sınavlar gerçekleştiriliyor. İşçi kardeşlerimiz de belge alarak uluslararası çalışma serbestliği sağlayacak yeterliliği
buradan sağlamış oluyorlar. MYK kurumu ile birlikte bu önemli işletmenin açılışını gerçekleştirmekten memnuniyet
duyuyorum. Ülkemizde iş kazaları yaygın. Bu noktada daha bilinçli ve güvenli
bir zeminin oluşturulması gerekiyor.
Nitelikli işçi noktasında atılan bu adımı
değerli buluyorum” değerlendirmesinde bulundu.

memuruyla tüm çalışanları temsil edecektir. Bu anlamda Türkiye’de 65 yıldır
ILO’da temsil yetkisi en fazla üyesi bulunan konfederasyon olan Türk-İş’teydi.
2016 verilerine göre ise Memur-Sen 67
bin üye farkıyla Türkiye’de çalışan kesimin temsilini elinde bulundurma hüviyetini kazandı. Çalışma Bakanlığı da
Memur-Sen’in, üye sayılarını baz alarak
ILO konferansına katılacağını bildirdi.”

Cevabımızı Bakanlığa
Bildireceğiz
Diğer Konfederasyonların uzlaşı zemininden uzak hareket ettiklerinin altını
çizen Yalçın, “Uzlaşma değil, kamplaşma gözüküyor. Ortak uzlaşı çıkmadığı
takdirde mevcut kural geçmişte olduğu
gibi devam edecek, yani 1952’den bu
yana uygulanan kural, üye sayılarının
baz alınarak temsil yetkisinin belirleneceği kural sürüyor. Memur-Sen de bu
anlamda hazırlığını sürdürüyor, yazılı
cevabımızı mesai bitimine kadar bakanlığa bildirmiş olacağız.
MYK Başkanı Adem Ceylan ise açılışın hayırlara vesile olmasını temenni
ederek bu konuda desteklerini ileten
Memur-Sen’e teşekkür etti. Sınav merkezinin Türkiye’deki iş sağlığı ve güvenliği konusunda atılacak adımlardan biri
olduğunu kaydeden Ceylan, “İş sağlığı
ve güvenliği konularında atılacak her
adım çok önemli. Burada uluslararası
geçerliliği olan ve nitelikli işçi noktasında belirleyici bir unsur olan sınav
merkezinin açılışı, bu konudaki bilinci
ve güvenliliği de artıracaktır” şeklinde
konuştu.
Yalçın daha sonra Bayındır Memur-Sen
Genel Başkanı Soner Can Tufanoğlu ile
birlikte işçilerin uygulamalı sınavını yerinde takip etti.

Yalçın, Memur-Sen’e geçen ILO’da temsil yetkisine ilişkin de şu açıklamalarda
bulundu: “Memur-Sen 1 milyonu aşkın
üyesiyle, ILO’da Türkiye’yi, işçisiyle
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Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın

ZALİMLER EN AĞIR ŞEKİLDE CEZALANDIRILSIN!

“

FETÖ Genelkurmay çatı davası’
Sincan Cezaevi yerleşkesi mahkeme salonunda başladı. Darbe
girişimi çatı davasının sanıkları hakim
karşısına çıkarken Memur-Sen Mahkeme önünde basın açıklaması düzenledi. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, “Şehitlerimizin ve gazilerimizin
emaneti, emanetimizdir. Onların davası
davamızdır. Şimdi emanete sahip çıkma vaktidir. Emanetimize sahip çıkıyor,
‘Zalimler İçin Yaşasın Cehennem’ diyoruz. Davamıza sahip çıkıyor, ‘Zalimler
en ağır şekilde cezalandırılsın’ istiyoruz.
Geleceğimize sahip çıkıyor, ‘FETÖ’nün
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üst aklından, mimarlarından, destekçilerinden ve tetikçilerinden yargı önünde hesap sorulsun’ diyoruz” dedi.
Sincan Cezaevi yerleşkesi mahkeme
salonunda başlayacak olan 15 Temmuz hain darbe girişiminin çatı davası öncesi Memur-Sen FETÖ’cü hainleri
mahkeme önünde protesto etti, şehit
ve gazi ailelerine destek verdi. Mahkeme önünde açıklamalarda bulunan
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın
bir basın açıklaması gerçekleştirdi.
Memur-Sen Yönetim Kurulu Üyeleri,
Bayındır Memur-Sen Genel Başkanı

Soner Can Tufanoğlu, Genel Başkan
Vekili Ayhan Aldagül ve Genel Başkan
Yardımcısı Mustafa Büyük, Memur-Sen
Konfederasyonu’na bağlı sendikaların
başkanları ve yönetim kurulu üyeleri ile
çok sayıda vatandaşın katıldığı basın
açıklamasında, “Zalime merhamet, vatana ihanet, Katil FETÖ İşbirlikçi NATO”
sloganları atıldı.

Zalimlerle Hesaplaşmak İçin
Buradayız

nehri gibi sokaklara aktı, dünya tarihinde bir örneği görülmemiş şekilde işgalcileri canı pahasına püskürttü. Helikopterler, uçaklar, tanklarla terörün hâkim
olduğu karanlık geceyi, millet inancıyla,
kanıyla, duasıyla ve direnişiyle aydınlığa çevirdi. Millet; milli birlik, beraberlik
ve bağımsızlığımızı ortadan kaldırmayı
hedeﬂeyen FETÖ’cüleri 12 saatte dize
getirdi, onuru ve erdemi tercih etti. Millet yüzü emperyalizme, gönlü paraya
dönük olanları yerle bir etti. Ve millet,
zorbalara teslim olmak yerine zorlu
bir mücadeleyi göğüsledi. Acizliği ve
teslimiyeti kabul etmedi. Meydanlarda,
sokaklarda canları pahasına eşsiz bir
destan yazan millet şimdi hukuk önünde hesap sorulsun istiyor. Fethullahçı
Terör Örgütü kirli emelleriyle birlikte
tümüyle bertaraf edilsin diyor” değerlendirmesinde bulundu.

Tankları Milletin Üzerine
Sürenleri Unutmayacağız
15 Temmuz gecesini unutmadıklarını
ve unutmayacaklarını belirten Yalçın,
“Kurumlar içerisinde vesayet oluşturanları, İşgal, darbe ve katliam emrini
verenleri, ‘Ezin, yakın, vurun, acımayın’
diye talimatlar yağdıran apoletli teröristleri, Tankları milletin üzerine sürenleri, Alçak uçuşla alçakça katliam yapanları unutmayacağız. İşgal gecesini,
katliamları ve apoletli teröristlerin hain

eylemlerini ‘Tiyatro’ diyerek meşrulaştırmaya çalışanlar ile işgale destek veren küresel şer odaklarını da unutmayacağız. Unutmayacağız Şehit Ömer
Halisdemir’i. Unutmayacağız, Şehitlerimizi. Unutmayacağız Gazilerimizi.
Cesaretlerini, ruhlarını ve vatanımızı
bize emanet bırakan kahramanlarımızı
unutmayacağız. Onların emaneti, emanetimizdir. Onların davası davamızdır.
Onların inancı inancımızdır. Onların
düşmanları ebedi düşmanlarımızdır.
Unutmayacağız. Unutursak kalbimiz
kurusun. Şimdi emanete sahip çıkma
vaktidir. Emanetimize sahip çıkıyor,
‘Zalimler İçin Yaşasın Cehennem’ diyoruz. Davamıza sahip çıkıyor, ‘Zalimler
en ağır şekilde cezalandırılsın’ istiyoruz.
Geleceğimize sahip çıkıyor, ‘FETÖ’nün
üst aklından, mimarlarından, destekçilerinden ve tetikçilerinden yargı önünde hesap sorulsun’ diyoruz. İnancımıza
sahip çıkıyor, ‘Toplumsal ve inanç dokumuza tahribat vuran, İslam’ın temel
ilkelerini hedef alan, din kisvesi altında
örgütlenen terörist yapılanma tümüyle
tasfiye edilsin’ istiyoruz. Adalet önünde, yargı önünde herkes eşittir. Bu ilkeden ödün verilemez. Altını çizerek belirtiyoruz; Adaletten kimse kaçırılamaz.
Geçmiş darbelerin açtığı yaralar tümüyle sarılmamışken verilecek küçük
bir taviz anlatılamaz, kabul edilemez”
diye konuştu.

Darbeler Parantezi
Tamamıyla Kapatılsın
“Bedeli ne olursa olsun geri adım atılmamalı” diyen Yalçın, hiçbir ayrımcılığın yapılmaması gerektiğini belirtti. 12
Eylül ve 28 Şubat gibi eski darbe girişimlerine karşı yürütülen yargılamalarda düşülen hataların tekrarlanmaması
gerektiğinin altını çizen Yalçın, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Milletimizin
adalete olan inancını zedeleyecek tahliyelere kapı aralanmasın, masumlara
da dokunularak süreç sulandırılmasın.
Uyarıyoruz; Taviz verilirse darbecilerle
mücadele zaferle sonuçlanmaz. Süreç
sulandırılırsa, kamuoyu vicdani yaralanırsa, adalete olan güven kalmaz. Millet
15 Temmuz FETÖ darbe/işgal girişiminin travmasını henüz tümüyle atlatamamış iken şeytani planlar yapanlara
ödün vermek, şehit ve şühedanın hatırasına yüz çevirmektir. Türkiye’ye tuzak
kurmak için her fırsatı değerlendirenlere, hafızalardan çıkmayacak şekilde
düşmanlık yapanlara koz vermek, milletin iradesini hiçe saymaktır. İşin ucu
kime gidiyorsa, nereye ulaşıyorsa sonuna kadar gidilsin, hukuk önünde tüm
darbecilerden hesap sorulsun, FETÖ’cü
yapılanmanın kökü kazınsın. Kazınsın
ki düşmanlar sevinmesin, hainler gülmesin; darbeler parantezi tamamıyla
kapatılsın.

Konuşması sık sık sloganlarla bölünen
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın,
“15 Temmuz akşamı 8 binden fazla askeri personel, 35 uçak, 37 helikopter, 74
tank, 246 zırhlı araç, 3 askeri gemi ve
4 bine yakın silah ile Anadolu’yu işgal
etmeye kalkanlarla hesaplaşmak için
buradayız. Dün olduğu gibi bugünde
işgalcilerden, darbecilerden hesap sormak için Sincan’dayız. Amerika Birleşik
devletlerinin Pensilvanya Eyaletinden
yönetilen ve emperyalizm tarafından
desteklenen Fethullahçı Terör Örgütü,
o hain gecede milli iradeyi hedef seçti. Başta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve
TBMM olmak üzere devlet kurumlarına
ait binaları bombalayarak Anadolu’yu
teslim almak istedi. Alamadı. Alamazdı da. Anadolu; Kızılırmak ırmağı, Fırat
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Bayındır Memur-Sen Olarak
Üyelerimiz ve Aileleriyle
Piknik Etkinliğimiz

B

ayındır Memur-Sen Genel Başkan
Vekili Ayhan Aldagül, Bayındır
Memur-Sen Bursa Şube Başkanı
Mustafa Uçmaz ve yönetim kurulu üyeleri, Bursa Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğünü ziyaret ederek çalışanlarımız ile
bir araya geldi.

Ç

alışanlarımız katıldıkları piknikle yorgunluk atıp, gün
boyu aileleri ile vakit geçirme imkânı buldular.

Bayındır Memur-Sen Ankara 1 Nolu Şube Başkanlığı’nın
düzenlemiş olduğu piknik renkli görüntülere sahne oldu.
Gerçekleştirilen piknik etkinliğine Genel Başkanımız Soner
Can Tufanoğlu, Genel Merkez Yönetim Kurulu üyeleri, Şube
Başkanlarımız, yönetim kurulu üyeleri, üyelerimiz ve ailelerin
katılımı ile de katıldığı piknik hoş sohbet içinde geçti.
Bayındır Memur-Sen Genel Başkanı Soner Can
Tufanoğlu,”Piknik etkinliğimiz, üyelerimizi, yönetimi ve aileleri bir araya getiriyor. Böylece birlik ve beraberliğimiz bir anlamda pekişmiş oluyor, bizleri bu etkinliğimizde yalnız bırakmayan, üyelerimize sonsuz teşekkürlerimizi sunarım” dedi.

özellikle ailelerin, gençlerin ve çocukların katılımıyla gerçekleşmesi son derece memnuniyet verici. Davete katılan Genel
Başkanım Soner Can Tufanoğlu ve yönetim kurulu üyelerine,
Şube Başkanlarıma ve üyelerimize teşekkür ediyorum’ dedi.

Bayındır Memur-Sen Ankara 1 Nolu Şube Başkanı Yaşar Durmuş; ‘Birlik ve beraberliğimize katkı sunan bu tür etkinliklerin

Çay-kahve ve içecek servislerinin de ihmal edilmediği Bayındır Memur-Sen Pikniği gün batımına kadar devam etti.
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Bayındır Memur-Sen’den
Bursa’daki Çalışanlarımıza
Kahvaltı

Bayındır Memur-Sen Genel Başkan
Vekili Ayhan Aldagül, Bayındır MemurSen Bursa Şube Başkanı Mustafa Uçmaz ve yönetim kurulu üyeleri, Bursa
Afet ve Acil Durum İl Müdürü Yalçın
Mumcu’yu makamında ziyaret etti.

tim kurulu üyelerine nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.
Kurum ziyaretlerinin ardından Bayındır
Memur-Sen Genel Başkan Vekili Ayhan
Aldagül, Bayındır Memur-Sen Bursa
Şube Başkanlığımız tarafından düzenlenen Geleneksel Sabah Kahvaltısında
çalışanlarımızla bir araya geldi.
Düzenlenen geleneksel sabah kahvaltısına, Bayındır Memur-Sen Genel

Başkan Vekili Ayhan Aldagül, Bursa’da
hizmet kolumuza bağlı kurumlarımızın
amirleri, sendikamızın değerli üyeleri
ve dışardan gelen diğer misafirlerimiz
katılım sağlamıştır. Geleneksel sabah
kahvaltısından ardından, Bursa’da hizmet kolumuza bağlı kurumlarda çalışan üyelerimiz, Bayındır Memur-Sen
Bursa Şube Başkanı Mustafa Uçmaz ve
yönetim kurulu üyelerine teşekkürlerini
iletmiştir.

Yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren, Bursa Afet ve Acil Durum İl Müdürü Yalçın Mumcu, Bayındır
Memur-Sen Genel Başkan Vekili Ayhan
Aldagül, Bayındır Memur-Sen Bursa
Şube Başkanı Mustafa Uçmaz ve yöne-
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TAPU VE KADASTRO
2016 YILI FAALİYETLERİNİN VE
2017 HEDEFLERİNİN

DEĞERLENDİRİLMESİ ÇALIŞTAYI
Antalya’da yapıldı

A

ntalya’da düzenlenen Tapu ve
Kadastro 2016 Yılı Faaliyetlerinin ve 2017 Hedeﬂerinin Değerlendirilmesi Çalıştayına, Bayındır
Memur-Sen Genel Başkanı Soner Can
Tufanoğlu, Genel Başkan Yardımcıları
Ömer Türk ve Gökhan Şimşek katıldı.

Bakan Özhaseki: “Tapu ve
Kadastro Bizim Yüz Akımız”
Çalıştayda konuşan Bakan Özhaseki,
günümüze damgasını vuran en önemli
olgunun “değişim” olduğunu, bu olguyu doğru anlamak ve buna göre vaziyet
almak gerektiğini söyledi. Değişim iyi
anlaşılırsa, kurum ve insanlar kendisini
buna göre ayarlarsa geleceğe ümitle
bakılabileceğini vurgulayan Özhaseki,
bu nedenle değişimden, ilerlemeden
yana olmak gerektiğini bildirdi.
Son 15 yılda Türkiye’nin gidişatı çok iyi
kavrayan, değişimleri takip eden, bu-

nun neticesinde de büyüyen ve sıçrama yapan bir ortamda devam ettiğini
anlatan Özhaseki, bunun böyle devam
etmesini ümit ettiğini aktardı.
Çevre konusunun dünyada yükselen
bir değer olduğunu, herkesin çevrenin bozulmasından ve kirlenmesinden
bahsettiğini belirten Bakan Özhaseki,
“Ama bizim kendi medeniyet kodlarımıza baktığımız zaman bir kavram var,
emanet kavramı. Canımız, eşimiz, çocuğumuz, bu ülke bize emanet. Çevre
bize emanettir, Allah’ın en büyük emanetidir.” dedi.

Balık Çeşitleri Ölüyor Diye
Ağlaşan İnsanlar
İnsanoğlunun binlerce yıl küçük şeylerle yetindiğini, az ürettiğini ve az tükettiğini fakat Sanayi Devrimi ile insanların
çok üretmeye, tüketmeye ve kirletmeye
başladığını ifade eden Özhaseki, şöyle

konuştu: “Dünyaya hakim olma arzusu,
sanki hiç ölmeyecekmiş gibi bir şeyi
elde etme arzusu, bütün zevklerden
istifade etme arzusu ne yazık ki dünyayı çok kötü yerlere doğru götürmeye
başladı. Dışarıda toprağı talan etmeye
başladık, suyu kirletmeye başladık, havayı kirletmeye başladık, enerjiyi sınırsız şekilde kullanmaya başladık. Bütün
bunlar kirletilince dünyanın dengesi
bozulmaya başladı.”
Geçtiğimiz günlerde Fas’ın Marakeş
kentinde bir çevre toplantısına katıldığını dile getiren Özhaseki, 35 ülkenin
cumhurbaşkanı, bir o kadar başbakan
ve 195 ülkeden temsilcilerin bulunduğu
toplantıda küresel kirliliğin önüne geçilmesi için neler yapılabileceğinin konuşulduğunu söyledi.
Dünyanın neredeyse yarısını kirleten
Çin ve Hindistan’ın küresel kirlenmeyle ilgili protokollere taraf olmadıkla-

rını, ABD’nin küresel kirliliğin yüzde
15’ini, AB’nin de yüzde 15’ini yarattığını,
Türkiye’nin küresel kirlilik oranının binde 7 düzeyinde bulunduğunu aktaran
Özhaseki, şunları söyledi: “Yine de bizden bazı yatırımların önüne geçmemizi
ve oluşturulan Yeşil İklim Fonu’na büyük para yatırmamızı istiyorlar. Türkiye
Cumhuriyeti adına yaptığım konuşmada ben bunlara ‘Eyvallah’ dedim. ‘Şimdi bu kadar insan niye toplandık biz,
küresel ısınma dünya için tehdit, önümüzdeki yıllarda birtakım biyoçeşitliliği
öldürebilir. Yani kaba bir tabirle otları
kurutabilir, çiçekleri mahvedebilir, balıkların ölümüne neden olabilir. 100 milyar dolarlık bir fon da bunun için oluşturuluyor. İnsanoğlu bu kadar hassas
ve nazikse eğer şu anda küçücük çocuklar denizlerde boğuluyor, haberiniz
var mı?’ dedim. İnsanlar çocuklarının
elinden tutup dağlara çıkıyor, harpten
kaçıyor. Nihayetinde istedikleri sade bir
yaşam, özgür bir yaşam. Çocuklarıyla
mutlu olabilecekleri bir çatı. Bunlardan
haberiniz var mı? Biz, temsil ettiğimiz
medeniyetin, kültürün bir parçası olarak bunları sırtımızı dönmüyoruz, vicdanımızı bir kenara kaldırıp atmıyoruz.
İnancımız gereği dışarıda kalan insanlara sahip çıkıyoruz, mazlumlara sahip
çıkıyoruz. Ama ne yazık ki batı aleminde bu işler sadece göstermelik bir
slogandan ibaret olarak önümüzde duruyor. Balıklar için ağıt yakanlar, olabilecek küresel ısınmadan bitkilerin zarar
görebileceğini iddia eden insanlar, en
azından o insanların da onlar kadar değerinin olduğunu düşünmeleri lazım.”

Sağlıksız Ve Kimliksiz Yapılar
Türkiye coğrafyasında son 100-150 yıldır yaşanan rehavet ve sıkıntı nedeniyle şehirleşme konusunda geride kalın-
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dığını anlatan Bakan Özhaseki, batıda
300 sene önce planlama yapıldığını
ve o günkü kalkınmışlıkla mükemmel
yapılar ortaya çıktığını fakat Türkiye
coğrafyasında çöküntü dönemi, savaş
dönemi nedeniyle şehircilik planlamalarında geç kalındığını vurguladı.
Türkiye’de şehircilikte en erken planlamaların 1930 ve 1940’larda yapıldığına,
1950’lerde büyük şehirlere göçlerin
başlamasıyla sağlıksız gecekonduların
ortaya çıktığına işaret eden Özhaseki,
“Gelinen manzaraya baktığımız zaman
özetle söylüyorum iki noktada kesin
fikirliyim. Birincisi sağlıksız yapılarımız
var, ikincisi kimliksiz yapılarımız var. Bir
şehir orada yaşayan insanların aynasıdır. Bir şehre baktığınız zaman orada
yaşayanların örﬂerini, adetlerini, ilişki
biçimlerini çözebilirsiniz. Şimdi bizim
şehirlerimize bakın bizi anlatan bir şehir var mı?» dedi.
Özhaseki, 1999’dan sonra yapılan yapıların biraz daha sağlam olduğunu fakat
1999 öncesi yapılmış 15 milyona yakın
sağlıksız yapı bulunduğunu, bu nedenle şehircilik noktasında çok hızlı adımların atılması gerektiğini bildirdi.

Tapu ve Kadastro Memurlarına
“Gülümseyin” Ricası
Tapu ve Kadastronun 170 yıllık köklü
bir teşkilat olduğuna dikkati çeken Özhaseki, “Tapu ve Kadastro bizim yüz
akımız. İnsanların en güvendiği kurumların başında geliyor. Bu teşkilatla övünüyoruz.” dedi.
2000’li yıllardan itibaren kurumla ilgili önemli yenilikler yapıldığını anlatan
Özhaseki, Tapu ve Kadastro çalışanlarına şöyle seslendi:

“Sizden iki istirhamım var. Birincisi lütfen gelen insanlara güler yüzlü davranın. Ben 21 yıl belediye başkanlığı yaptım, Allah’a şükürler olsun bir kişiye ‘Çık
dışarı’ demedim. Amirler personeline,
personel gelen insanlara gülümsemeyi
ihmal etmesin. İkincisi teknolojiyi çok
yakından takip etmelisiniz. İşlemleri
kısaltabilir, basitleştirebilirsiniz. Başka
ülkeleri inceleyin, İngiltere’yi inceleyin.
Evrak üzerinde yaptığınız işi nasıl kısaltırız diye düşünün.”

Coğrafyanın Altı Da Oynak,
Üstü De Oynak
Türkiye’nin zor bir coğrafyada bulunduğunu vurgulayan Bakan Özhaseki,
“Bu ülkenin altı da oynak, üstü de oynak. Alt tarafı depremsellik açısından
oynak. O yüzden temkinli olmak zorundayız ama bir taraftan da yerin üstündeki oynaklıklara karşı da savaşmak
zorundayız.” dedi.
Kayseri’de PKK tarafından düzenlenen
saldırıyı, FETÖ mensubu polisin Rusya
Büyükelçisi Karlov’u öldürmesini ve yılbaşında DEAŞ tarafından bir eğlence
merkezine yapılan silahlı saldırıyı anımsatan Özhaseki, hepsinin sıraya dizilmesinin tesadüf olmadığını, bunların
tek bir merkez tarafından yaptırıldığını
belirtti.
PKK ile mücadelede büyük mesafe
alındığını, şehirlerde neredeyse bittiğini, kırsalda tek tük yerde kalanlarla mücadelenin de devam ettiğini ifade eden
Özhaseki, şehitlerden büyük üzüntü
duyduğunu fakat mücadele sırasında
şehitlerin verildiğini söyledi.
Özhaseki, Türkiye’nin güçlü bir ülke
olduğunu ve bütün problemlerin altından kalkacağını dile getirerek “Yeter ki
bir olalım, milli olalım, birbirimizi sevelim. Ufak tefek konulardan birbirimize
düşmeyelim. Alevi demeyelim, Sünni
demeyelim, dindar demeyelim, çağdaş
yaşıyor demeyelim. Birbirimizle yaşamaya bakalım.” dedi.
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Bayındır Memur-Sen Ankara 2 Nolu Şube’den

DUnya KadInlar
GUnUnde

Mamak Tapu Müdürlüğü Çalışanlarımıza Ziyaret

Bayındır
y
Memur-Sen Teşkilatından
ş
Anlamlı Ziyaret
y

B

ayındır Memur-Sen Ankara 2
Nolu Şube Sekreteri Taner Düzgören ve yönetim kurulu üyeleri Mamak Tapu Müdürlüğü çalışanlarımızı işyerinde ziyaret etti.

ediyorum. Tapu çalışanlarımızın mali,
sosyal ve özlük haklarını korumak ve
geliştirmek için devam ettiğimiz sendikal mücadeleyi kararlılıkla yürüttüğümüzü belirtmek isterim” dedi.

Ziyarette çalışanlarımızın sorun ve
taleplerini dinleyen Bayındır MemurSen Ankara 2 Nolu Şube Sekreteri Taner Düzgören, “ Her gün bıkmadan,
usanmadan milletimize ve devletimize hizmet veren büyük fedakarlık göstererek özveriyle çalışan tüm
tapu çalışanlarımızı yürekten tebrik

Yapılan
ziyaretten
duyduklarını
memnuniyeti dile getiren Mamak
Tapu Müdürlüğü çalışanları, Bayındır Memur-Sen Ankara 2 Nolu Şube
Sekreteri Taner Düzgören ve yönetim
kurulu üyelerine teşekkürlerini iletmiştir.

Bayındır Memur-Sen Samsun Şube Başkanlığı
Hizmet Kolumuza bağlı kurumlarda çalışan
işyeri temsilcileri ile bir araya geldi
el olmak sorundan kaçmak değil, tam
aksine sorunları izleyen, olayın içine giren ve çözen, sorundan değil çözümden
beslenen olmayı gerektirir. Türkiye’nin
en yetkili, en etkili ve en güçlü sivil toplum kuruluşlarından biri olarak bu Güçlü
Memur-Sen ailesinin bir görevidir” dedi.

Bayındır Memur-Sen Teşkilatı 8 Mart Dünya Kadınlar
Günü dolayısıyla hizmet kolumuza bağlı kurumlarda
çalışan kadın personelleri ziyaret etti. 8 Mart
Dünya Kadınlar Gününde Kamuda Çalışan Kadın
Personellerimizi Unutmadık. Gerçekleşen ziyarette
Bayındır Memur-Sen Teşkilatı, hizmet kolumuza
bağlı kurumlarda çalışan kadın personellerin 8
Mart Dünya Kadınlar Gününü kutlayıp birer hediye
takdim etmiştir. Yapılan ziyaretten memnuniyetini
dile getiren kadın çalışanlarımız, Bayındır MemurSen İl Temsilci Başkanlarımıza ve yönetim kurulu
üyelerine teşekkürlerini iletmiştir.

M

emur-Sen ve Bayındır MemurSen olarak tüm üyelerin, tüm çalışanların, tüm Türkiye’nin ve tüm
Dünya mazlumlarının sorunlarını eş zamanlı ve eşgüdümlü çözmeye çalıştıklarını da dile getiren Bayındır Memur-Sen
Şube Başkanı Karaca: “Bugün MemurSen camiası 1 Milyon üyeye ulaşmışsa,
Bayındır Memur-Sen ise 18 Bin üyeye
ulaştıysa, bunun başarısı, karşı karşıya
geldiği sorunlarla boğuşmasıdır. Tüm
sorunlarla mücadelemizde ise tek bir
sermayemiz vardır, o da Memur-Senlilerin, Bayındır Memur-Sen’lilerin, sarsıl-

maz iradesi, paslanmaz yüreği ve “her
şeye rağmen teslim olmadık” iradesidir.
Bu özelliklerimizle bizler hiçbir gücün
karşısında eğilmedik, onurumuzu, şahsiyetimizi çiğnetmedik” dedi.
Memur-Sen ve Bayındır Memur-Senin
hiçbir zaman kuru bir ücret sendikacığını
ve yapmayacaklarının da altını çizen Karaca konuşmasını şöyle sürdürdü: “Bizim
gayemiz yel değirmenleriyle savaşmak
değil, bizim gayemiz yüreklere merhem
olmaktır. Sivil Toplum Kuruluşu olmak,
sendika olmak, aydın olmak, entelektü-

Toplantının hayırla vesile olması temennisiyle konuşması noktalayan Bayındır Memur-Sen Samsun Şube Başkanı
Semih Karaca; Ülkemizde sendikacılığın
kitabını yazan, sendikacılığın kitabını
açan, Kurucu Genel Başkanımız Sayın
Merhum Mehmet Akif İNAN hocamızın,
Bayındır Memur-Sen Eski Genel Başkan
Yardımcısı Merhum Zekeriya Ceyhan’ın
ve birçok fedakâr insanın çabalarıyla
gayretleriyle bugüne geldiğini belirterek güçlü Memur-Sen ve güçlü Bayındır
Memur-Sen’in bu günlere kardeşlik hukukuyla geldiği belirtti.

Bayındır Memur-Sen Sayı: 04
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Bayındır Memur-Sen Hatay İl Temsilciliği’nden

Bayındır Memur-Sen

Uludere Fatih Sultan Mehmet İlköğretim Okulu
Öğrencilerine Yardım

B

ayındır Memur-Sen Hatay İl
Temsilciliği’nden Şırnak’ın Uludere İlçesinde bulunan Fatih
Sultan Mehmet İlköğretim Okulu Öğrencilerine 570 adet ayakkabı yardımında bulundu.
Bayındır Memur-Sen Hatay İl Temsilciliği tarafından “Kardeş Kurum Kardeş Okul” projesi kampanyası çerçevesinde, maddi durumu iyi olmayan
570 öğrenciye ayakkabı yardımında
bulunuldu.
Uludere Fatih Sultan Mehmet İlköğretim Okulu’nda yapılan ayakkabı
dağıtım törenine Uludere İlçe Milli
Eğitim Müdürü Bekir Yıldırım, öğretmenler ve örgenciler katıldı. Okul
müdürlerinin, ihtiyaç durumuna göre
tespit ettiği 570 öğrenci için düzenlenen kampanyada toplanan ayakkabılar, Ramazan Bayramı öncesi
örgencilere teslim edildi. Okullarda
öğretmenler tarafından dağıtılan
ayakkabıları alan öğrenciler büyük
bir sevinç yaşadı.

Memur-Sen ve Bayındır
Memur-Sen Bir Merhamet
Hareketidir
Memur-Sen ve Bayındır Memur-Sen
Bir Merhamet Hareketi olduğunu
ifade eden, Bayındır Memur-Sen Ha-
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tay İl Temsilci Başkanı Hüseyin Tutar,
Bayındır Memur-Sen’in ücret değil
değerler sendikacılık anlayışını benimsediğini söyledi. Tutar, “Toplam
570 çift ayakkabıyı, ihtiyaç sahibi
örgencilerimize ulaştırmış olduk. Kış
aylarında çocukların ayakları üşümesin, maddi durumu iyi olmayan
öğrencilere yönelik çalışmalarımızı
sürdürüyoruz. Yardımlarımız bundan
sonra da devam edecek” dedi.
Sivil toplum örgütlerinin ihtiyaç sahibi öğrencilere yardım yapmasının
anlamlı ve örnek bir davranış olduğunu kaydeden Uludere İlçe Milli Eğitim
Müdürü Bekir Yıldırım ise, Bayındır
Memur-Sen İl Temsilci Başkanı Hüseyin Tutar ve yönetim kurulu üyelerine, eğitime verdikleri desteklerden
ötürü teşekkür etti. Yapılan yardımın
ardından örgencilerle birlikte hatıra
ğ
ççektirildi.
fotoğrafı

Tokat İl Temsilciliği Teşkilat Çalışmaları
Kapsamında Toplantıda Bir Araya Geldi

B

ayındır Memur – Sen Tokat İl
Temsilcisi Başkan Murat Kara ve
Yönetim Kurulu üyeleri, Tokat
İlinde Bayındır Memur-Sen Tokat İşyeri
temsilcileri ve Kadın Komisyonu üyeleri
ile toplantıda bir araya geldi.
Tokat’ta teşkilat çalışmaları kapsamında bir araya gelen Bayındır Memur-Sen
Tokat teşkilatı birlik ve beraberlik içerisinde gerçekleşen istişare toplantısın-

da çalışanlarımızın sorunlarını ve taleplerini istişare etmişlerdir.
Toplantıda konuşan Bayındır MemurSen Tokat İl Temsilci Başkanı Murat
Kara, “Memur –Sen ve Bayındır Memur
– Sen’in hedefi, “önce insan” anlayışında hareketle insan onurunu ayağa kaldırmaktır. Sendikamızın kuruluşundan
bugüne kadar üstlendiği misyon doğrultusunda verdiği soylu mücadele ve

elde etiği kazanımlar, sendikal anlayışımızı ortaya koymaktadır. Bizler büyük
Memur – Sen ailesi olarak Türkiye’nin ’
en büyük Sivil Toplum kuruluşuyuz, bu
büyüklüğümüzü sadece ücret sendikacılığın ’da değil değer sendikacılığında
da kullanıyoruz. Türkiye ve dünyanın
neresinde olursa olsun bir Müslüman
kardeşimiz zor ve dar durumdaysa
Türkiye’nin en büyük Sivil Toplum Kuruluşu Memur –Sen ailesi olarak oradayız veya alanlardayız. Bu da bizim
farklığımızı ortaya koyuyor. İşte bu güzel işlerinden dolayı bu camiada bulunmak ve hizmet etmek bizlere mutluluk
veriyor. Allah birlik, beraberlik ve kardeşliğimizi daimi etsin.Türkiye’ nin en
büyük konfederasyonu Memur – Sen
olarak çalışanlarımıza daha fazla refah,
ülkemize daha fazla huzur, milletimize
daha derin bir kardeşlik için çalışmaktayız” dedi.

Bayındır Memur-Sen Tekirdağ İl Temsilciliği

Afad Çalışanlarımızla Bir Araya Geldi

B

ayındır Memur-Sen Tekirdağ
İl Temsilci Başkanı Erkan
Akkaya ve yönetim kurulu
üyeleri Tekirdağ’da Afad çalışanlarımızla bir araya geldi.
Bayındır Memur-Sen Tekirdağ İl
Temsilci Başkanı Erkan Akkaya,
Afad da yaptığımız çalışmalar
meyvesini verdi, Tekirdağ Afad
Müdürlüğü’nde üye sayımızı 19›a
çıkararak çoğunluğu elde ettik ve
yetkiyi almayı başardık. Afad çalışanları ile yaptığımız toplantıda
16 nisanda yapılacak olan anayasa
değişikliği referandumunu değerlendirdik. Memur-Sen olarak almış

olduğumuz karar gereği neden
evet dediğimizi üyelerle istişare
yaptık. Yapılan anayasa değişikliğini siyasi bir tercih olarak değil
ülkemizin yönetimini daha sağlam
temellere oturacağını düşündüğümüz için, iki başlılığın ortadan
kalması için, bürokrasinin kalkması için evet diyeceğiz. Ayrıca üyelerimizin afad başkanlığı ile ilgili
sorunları dile getirildi. Afad başkanlığının acilen ünvan değişikli
ve görevde yükselme yönetmeliği
ile yer değiştirme ve atama yönetmeliklerini çıkartarak kendi kurumsallığını kazanması gerektiğini dile
getirdik” dedi.

Bayındır Memur-Sen Sayı: 04
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Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş’tan
Memur-Sen’e Ziyaret
Memur-Sen Konfederasyonu’na bağlı
sendikaların başkanları ile birlikte istişare toplantısı gerçekleştirdi. Toplantının sonunda konuşan Genel Başkan Ali
Yalçın ve Başbakan Yardımcısı Numan
Kurtulmuş önemli mesajlar verdi.

Yalçın: Memur-Sen 3
Boyutlu Bir Alanda
Mücadelesini Sürdürüyor

B

aşbakan Yardımcısı Kurtulmuş:
Kamu Görevlilerinin Siyasi Yasağa Tabi Tutulması Kabul Edile-

mez

Memur-Sen Genel Merkezini ziyaret
eden Başbakan Yardımcısı Numan
Kurtulmuş, Memur-Sen Genel Başkanı
Ali Yalçın’ın gündeme getirdiği “Memurların siyaset ve grev yapma hakkı”
konusunda, “Geniş bir kitlenin siyaset
yasağına tabi tutulması kabul edilebilir
bir şey değil. Hem memurların siyaset
yapması hem de memur sendikalarının grevli bir sendikacılığa kavuşması

Türkiye demokrasinin olgunlaşması
bakımından da doğru olacaktır. Biz bu
konuda her türlü desteği vermeye çalışıyoruz. Elbet bunun da bir vakti vardır” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile
getirerek sözlerine başlayan MemurSen Genel Başkanı Ali Yalçın, MemurSen’in hem üyeleri, hem de ülke ve
insanlık için üç boyutlu bir alanda mücadele ettiğini belirtti. “Türkiye içerisinde çalışmalarımızın yanı sıra sınır dışı
çalışmalarımız da mevcut” diyen Yalçın, uluslararası alanda Memur-Sen’in
gerçekleştirdiği faaliyetlere ilişkin bilgilendirmelerde bulundu.

Memur-Sen Genel Merkezinde gerçekleşen ziyarette, Başbakan Yardımcısı
Numan Kurtulmuş ve Genel Başkan Ali
Yalçın, bir süre ikili görüşme gerçekleştirdi. Daha sonra Başbakan Yardımcısı
Numan Kurtulmuş ve Memur-Sen Genel
Başkanı Ali Yalçın, Memur-Sen Yönetim
Kurulu Üyeleri, Bayındır Memur-Sen
Genel Başkanı Soner Can Tufanoğlu ve

Referanduma sunulacak olan Anaya
Değişikliği Paketi’yle ilgili de konuşan Yalçın, “Memur-Sen olarak 2010
referandumuna da destek vermiş ve
Türkiye’nin sistem tıkanıklarından kurtulması noktasında olağanüstü bir gayret göstermiştik. Anayasa Değişikliği
Paketi için yapılacak olan referandumun istikrar anlamında önemli olduğu-

nu düşünüyor ve Memur-Sen olarak bu
değişimin yanında olduğumuzu belirtmek istiyorum” ifadelerini kullandı.
Yalçın sözlerini şu şekilde sürdürdü:
“Seçilme yaşının 18’e düşürülecek olması bizi memnun etti. Ancak kamu
görevlilerine siyaset ve grev hakkı da
düzenlemelere eklenmeliydi.”

Kurtulmuş: Memur-Sen
Her Daim Milletin Sesi
Oldu
Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş ise, “Memur-Sen, zor zamanlardan
geçerek bu günlere gelmiş bir konfederasyon. Memur-Sen’in ilk zamanlarını hatırlıyoruz. Rahmetli İnan’ın ve
arkadaşlarının zor şartlar altında verdiği mücadeleyi hatırlıyoruz. İmkânların
olmadığı bir ortamdan, gönlü zengin
insanların fedakârlıklarıyla bu günle-

re gelindi. Memur-Sen’in almış olduğu
bu mesafe aslında Türkiye’de demokrasinin gelişmesinin önemli göstergelerindendir. Memur-Sen, Türkiye’nin
anti-demokratik süreçlere çekilmeye
çalışıldığı her dönemde sorumluluk
alarak alanlarda olmuş ve demokrasinin yanında yer almıştır. Memur-Sen,
Türkiye’nin karanlık dönemlerinde itibaren her zaman milletin sesini dile
getirme kararlığını ortaya koymuştur.
Bunun karşılığı olarak da milletimiz,
memurlarımız Memur-Sen’e gerekli
desteği vermiştir. Memur-Sen’e başarılar diliyorum. İnşallah bu hizmet sendikacılığını daha da ilerilere taşıyacak
bir performans ortaya koyulur. MemurSen’in sadece Türkiye değil, uluslararası alanda da de faaliyetlerini genişletmesi ve ikili işbirliklerini artırarak
insanlığa ve dünyaya açılması Türkiye
için sevindiricidir.”

Anayasa Değişikliği Bir
Rejim Değişikliği Değildir
Anayasa değişikliğinin, bir rejim değişikliği olmadığını vurgulayan Kurtulmuş, “Israrla ve yanlış bir şekilde
anlatıldığı gibi, bu anayasa paketiyle
birlikte rejim değişikliğine ilişkin en
ufak ne bir kelime ne de ihdas edilmiş
olan herhangi bir husus söz konusu
değildir. Aslolan burada bizim yapmak
istediğimiz bir yönetim sistemi değişikliğidir.” dedi.
Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, “Egemenliğin, yegane kaynağı millet iradesidir. Referandum sandığından evet
çıkacağına inanıyoruz. ‘Yeni bir Türkiye
için, güçlü bir Türkiye için ben de varım, ben de evet diyorum’ diyerek bu
kampanyaya destek veriyoruz. İnşallah
hayırlısı olur, milletimizin önü açılmış
olur.” değerlendirmesinde bulundu.
Kurtulmuş, kamu görevlilerinin siyaset
ve grev hakkı konularına ilişkin de şu
açıklamalarda bulundu: “Memurlara siyaset yapma hakkının tanınmasını biz
de istiyoruz önümüzdeki süreç için bu
konu önemli. Geniş bir kitlenin siyaset
yasağına tabi tutulması kabul edilebilir
bir şey değildir. Hem memurların siyaset yapması hem de memur sendikalarının grevli bir sendikacılığa kavuşması
Türkiye demokrasinin olgunlaşması
bakımından da doğru olacaktır. Elbet
bunun da bir vakti vardır.”
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Onursal Genel Başkanımız Ahmet Gündoğdu
Sendikamızı Ziyaret Etti

Genel Başkanımız Tufanoğlu

AFAD Başkanı Bilden’i Makamında Ziyaret Etti

M

emur-Sen Konfederasyonu’nun
Onursal Genel Başkanı TBMM
İdare Amiri Ahmet Gündoğdu,
Bayındır Memur-Sen Genel Merkezini
ziyaret etti.
Memur-Sen Konfederasyonun Onursal Genel Başkanı Ak Parti Milletvekili
TBMM İdare Amiri Ahmet Gündoğdu
ve Ak Parti Çankaya İlçe Teşkilatı, Bayındır Memur-Sen Genel Merkezini ziyaret etti.
Bayındır Memur-Sen Genel Başkanı
Soner Can Tufanoğlu’nun makamında
gerçekleşen görüşmede Gündoğdu,
Bayındır Memur-Sen’in kendi hizmet
kolunda genel yetkili sendika olduğunu hatırlatarak, bu başarının kalıcı hale
gelmesi için çalışmaların aralıksız sürdürülmesini istedi.
Bayındır Memur-Sen’in alanında ciddi
çalışmalar yaptığını ifade eden Ahmet
Gündoğdu, bu yolda emeği geçen Genel Başkan Soner Can Tufanoğlu başta olmak üzere genel merkez yönetim
kurulu üyeleri, şube başkanları, temsilcileri ve üyelerin önemli bir sorumluğu
yerine getirdiğini vurguladı.
Ahmet Gündoğdu, Memur-Sen ve Bayındır Memur-Sen’in kamu görevlileri

başta olmak üzere ülkemiz, milletimiz
ve dünya mazlumları adına önemli
görevler üstlendiğini söyledi. Bundan
sonra da bu misyonun süreceğine olan
inancını vurgulayan Gündoğdu, sorunların çözümünde ve ilgili platformlara
taşınmasında her zaman üzerlerine düşeni yapacaklarını ifade etti.

Genel Başkan Soner Can Tufanoğlu ise
ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile
getirerek Onursal Genel Başkanımız
Ahmet Gündoğdu’ya teşekkür etti.
Ziyarette Bayındır Memur-Sen Genel
Yardımcıları Ömer Türk, Gökhan Şimşek hazır bulundu.

Memur-Sen Konfederasyonun
Onursal Genel Başkanı Ak Parti
Milletvekili TBMM İdare Amiri
Ahmet Gündoğdu ve Ak Parti
Çankaya İlçe Teşkilatı, Bayındır
Memur-Sen Genel Merkezini
ziyaret etti.

B

ayındır Memur-Sen Genel Başkanı Soner Can Tufanoğlu, 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 Başkanı
Mehmet Halis Bilden ile AFAD çalışanlarımızın sorun ve taleplerini paylaşmıştır.

İlbank A.Ş Genel Müdürü Yusuf Büyük’e Ziyaret

B

Gerçekleşen ziyarette 24.04.2017 tarihinde İlbank A.Ş Genel
Müdürlüğü Kurum İdari Kurul toplantısında belirlenen gün-
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Yapılan ziyarette Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı Bayındır Memur-Sen AFAD Danışmanı Yusuf Çakır hazır bulunmuştur.

Genel Başkanımız Tufanoğlu’ndan

ayındır Memur-Sen Genel Başkanı Soner Can Tufanoğlu ve Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Büyük, İlbank
A.Ş Genel Müdürü Sayın Yusuf Büyük’ü makamında
ziyaret etti.
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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.

dem maddelerinden olan banka personeline Temettü Ödenmesi, aile yardımı, çalışanlarımızın sorun ve talepleri ile ilgili
konular İlbank A.Ş Genel Müdürü Sayın Yusuf Büyük ile paylaşılmıştır. Ziyarette konuşan İlbank A.Ş Genel Müdürü Sayın
Yusuf Büyük; özellikle banka personeline Temettü Ödemelerinin ödenebilmesi için gerekli incelemelerin yapılacağını
ifade etmiştir.

Bayındır Memur-Sen Sayı: 04
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Bayırdır Memur-Sen’den

Büro Memur-Sen’e Hayırlı Olsun Ziyareti

B

ayındır Memur-Sen Genel Başkanı Soner Can Tufanoğlu, Büro Memur-Sen Genel Başkanı Vecdi Yanbaz ve
Genel Başkan Yardımcılarına görevlerinin hayırlı olmasını diledi.
Bayındır Memur-Sen Genel Başkanı Soner Can Tufanoğlu,
Genel Başkan Vekili Ayhan Aldagül, Genel Başkan Yardımcıları Ömer Türk ve Mustafa Büyük, Büro Memur-Sen Genel
Merkezini ziyaret ederek Büro Memur-Sen Genel Başkanı
Vecdi Yanbaz, Genel Başkan Vekili Ahmet Sefa Özşahin, Genel Başkan Yardımcıları Metin Yılancı, Yıldırım Akbaba, Turan Çetinkaya ve Feyim Bingöl ile bir araya geldi. Bayırdır

Memur-Sen Genel Başkanı Tufanoğlu, Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yanbaz ve Genel Başkan Yardımcılarına görevlerinin hayırlı olmasını diledi.
Ziyaretten memnuniyet duyduğunu ifade eden Genel Başkan Yanbaz, Soner Can Tufanoğlu ve beraberindeki heyete
teşekkür etti. Yanbaz, “Memur-Sen’e bağlı sendikalar olarak
kamu görevlilerimize, ülkemize ve milletimize hizmet ediyoruz. Zalimin karşısında dik duruyor, mazlumun yanında yer
alıyoruz. Bundan sonra Memur-Sen’e bağlı kardeş sendikalarımızla daha çok bir araya geleceğiz. Bir ve beraber olarak
ortak çalışmalara imza atacağız” dedi.

Bayırdır Memur-Sen’den

Kültür Memur-Sen’e Hayırlı Olsun Ziyareti

B

ayındır Memur-Sen Genel Başkanı Soner Can Tufanoğlu ve Genel Başkan Vekili Ayhan Aldagül, Genel
Başkan Yardımcıları Ömer Türk ve Mustafa Büyük,

geçtiğimiz aralık ayında gerçekleştirilen Olağanüstü Genel
Kurul’ da yeniden seçilerek güven tazeleyen Genel Başkan
Mecit Erdoğan’ a ve yönetim üyelerine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyaretin gerçekleştiği Kültür Memur-Sen Genel
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KURUM İDARİ KURUL
TOPLANTILARI

Merkezi’ nde, sendikal çalışmalar ve çalışma hayatına ilişkin
konularda fikir alışverişinde bulunuldu.
Kültür Memur-Sen Genel Başkanı Mecit Erdoğan, ziyaretlerinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Genel
Başkan Tufanoğlu’ na ve heyetine teşekkürlerini sundu. Kültür Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Fahri Ekinci’de gerçekleşen ziyarette hazır bulundu.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Kurum İdari Kurul Toplantısı Yapıldı

S

endikamız ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı arasında yapılan Nisan 2017
Kurum İdari Kurul (KİK) Toplantısına Sendikamız adına, Bayındır MemurSen Genel Başkan Vekili Ayhan Aldagül,
Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Büyük
ve Bayındır Memur-Sen Ankara 1 Nolu
Şube Başkanı Yaşar Durmuş 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.

Bayındır Memur-Sen Sayı: 04
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Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı

Kurum İdari Kurul Toplantısı Yapıldı

Kurum İdari Kurul Toplantısı Yapıldı

S

endikamız ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü-ğü arasında yapılan Nisan 2017 Kurum İdari Ku-rul (KİK) Toplantısına Sendikamız adına, Ba-yındır Memur-Sen Genel Başkan Yardımcıları Ömer
Türk, Gökhan Şimşek ve Bayındır Memur-Sen 2 Nolu Şube
Sekreteri Taner Düzgören katılmış olup, Tapu ve Kadastro
Genel Müdürlüğü Kurum İdari Kurul Toplantısına Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü adına Genel Müdür Yardımcısı Ömer
Sinan Bayçelebi, İnsan Kaynakları Dairesi Başkan V. Mehmet

Se
Selman
Tunç, Kadastro Dairesi
Başkanlığı Şube Müdürü Şükrü
Durlu, Tapu Dairesi Başkanı Tapu
Başkanlığı Şube Müdürü Yüksel Ünver katılmıştır.

imzalanan Kurum İdari Kurul Toplantı tutanağı şu şekildedir.

Kurum İdari Kurul Toplantısı Yapıldı

S
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Kurum İdare Kurul Toplantısına Yönetim Hizmetleri
Daire Başkanı Salih Altınay, Grup Başkanları Ruhi Ayhan, Harun Mutlu ve Yunus Alıç, Şirin Polat,
Yusuf Çakır katılmıştır.

Sendikamız ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü arasında

İller Bankası A.Ş Genel Müdürlüğü

endikamız ile İller Bankası A.Ş Ge-nel Müdürlüğü arasında yapılan Nisan
n
2017 Kurum İdari Kurul (KİK) Toplantı-sına Sendikamız adına Bayındır Memur-Sen
en
Genel Başkan Vekili Ayhan Aldagül, Genel
el
Başkan Yardımcısı Mustafa Büyük1 Nolu Şube
be
Mali Sekreteri Mehmet Saim Şahin katılmış
mış
olup; İller Bankası A.Ş Genel Müdürlüğü Kurum
um

S

endikamız ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı arasından yapılan Nisan 2017 Kurum İdari Kurul (KİK) Toplantısına Bayındır Memur-Sen, Genel Başkan Yardımcıları Ömer
Türk, Gökhan Şimşek katılmıştır.

ve Kadastro Uzmanı Veysel Koz, Destek Hizmetleri Daire

İdar Kurul Toplantısına İller Bankası A.Ş Genel
İdari
Müdürlüğü adına İnsan Kaynakları Daire BaşMüd
kan
kanı Hüseyin Tören, Destek Hizmetleri Dairesi
Başkanı Enver Baki Helvacı, Muhasebe ve Mali
Ba
İşler Dairesi Başkan Dr. Cumaali Özenoğlu kaİşl
tılmıştır.
tı
K
Kurum
İdari Kurul(KİK) Toplantısında Alınan
Kararlar:
Karar

Karayollar Genel Müdürlüğü
Kurum İdari Kurul Toplantısı Yapıldı

S

endikamız ile Karayolları Genel Müdürlüğü arasından yapılan Nisan 2017 Kurum İdari Kurul (KİK) Toplantısına Bayındır
Memur-Sen Genel Başkanı Soner Can Tufanoğlu, Genel Başkan Vekili Ayhan Aldagül ve Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Şimşek katılmıştır.

Karayolları Kurum İdare Kurul Toplantısına Genel Müdür Yardımcısı Uğur Kenan Adiloğlu, İnsan Kaynakları Daire Başkanı
Ayhan Çiftçi, Destek Hizmetleri Daire Başkanı Mustafa Gökçek katılmıştır.

Bayındır Memur-Sen Sayı: 04
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MESY İLK SINA
Harita Kadastro Sınavı
Antakya’da Yapıldı

B

ayındır Memur-Sen MESYET
T Sınav ve Belgelendirme
Merkezi 11-12 Ocak 2017 Tarihinde 13UY0117
UY0117 Harita
Kadastrocu (Seviye 4) B2 Kadastro İşlemleri Mesleki
leki
Yeterlilik Sınavı Hatay’da yapılmıştır.
Antakya Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde Mesleki Yeterlilik Sistemi dâhilinde ilgili alanların iş verimliliğini
artırmak amacıyla yapılan sınavda başarılı olan adaylara,
Bayındır Memur-Sen MESYET İktisadi İşletmesi tarafından
Mesleki Yeterlilik Sertifikası verilecek olup, sertifikaların
uluslararası geçerliliği olduğunu gibi sertifika sahipleri özel
sektörde işe başladığında sigorta primleri 48 ay boyunca
devlet tarafından karşılanacaktır.
İlgili sınava katılım yoğundu. Gerçekleştirilen sınava Antakya Atatürk Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi Öğrencileri ve
mezunlardan toplam 236 aday katıldı.

BAYINDIR
MEMUR-SEN
MESYET İKTİSADİ İŞLETMESİ
KAPSAM GENİŞLETME ÇALIŞMALARI
SONRASI TÜRKAK VE MESLEKİ
YETERLİLİK KURULUŞU

Yetki alınan inşaat alanındaki zorunlu
meslek alanları

TARAFINDAN
YETKİLENDİRİLMİŞTİR.

-Ahşap Kalıpçı
-Alçı Sıva Uygulayıcısı
-Betonarme Demircisi
-Duvarcı
-Isı Yalıtımcı, -İnşaat Boyacısı
-İnşaat İşçisi
-İskele Kurulum Elemanı
-Seramik Karo Kaplamacısı
-Sıvacı

Bu alanlardaki ilk sınavını
Ahşap Kalıpçı ulusal yeterliliğinde
Os m/Ankara’daki sınav merkezinde
gerçekleş rmiş r.

üyesini alanlara direnmeye çağırdı. 15
Temmuz Gecesi Şehit olan vatandaşlarımızın ailelerine Memur-Sen olarak
1.000.000 TL yardımda bulunduk.

BAYINDIR MEMUR-SEN
GENEL BAŞKANI SONER CAN TUFANOĞLU,

KANAL A ADNAN AKIN’A
ÖNEMLİ DEĞERLENDİRMELERDE
BULUNDU
Öncelikle Bayındır
Memur-Sen’i yakından
tanıyabilir miyiz?
Bayındır Memur-Sen 2002 yılında
kurulmuş, Türkiye’nin en büyük sivil toplum kuruluşu olan Memur-Sen
Konfederasyonu’na bağlı 11 Hizmet Kolundan biridir. Bayındır Memur-Sen’e
üye olabilmek için Bayındır, Çevre, İnşaat, Yol, Afad, Tapu ve Kadastro Hizmet kolunda memur statüsünde çalışıyor olmak yeterli. Bayındır Memur-Sen
memur sendikasıdır. Bayındır MemurSen 14 yıldır Bayındır, Çevre, İnşaat, Yol,
Afad, Tapu ve Kadastro Hizmet kolunda faaliyet göstermekte. Hizmet kolumuza bağlı kurumları sayacak olursak,
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tapu ve
Kadastro Genel Müdürlüğü, Karayolları
Genel Müdürlüğü, Afet ve Acil Durum
Yönetim Başkanlığı, İller Bankası Genel Müdürlüğü, DAP,KOP,DOKAP,GAP
ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı gibi
Türkiye’nin inşasında aktif rol sahibi
mega projelerinin bünyesinde toplandığı hizmet alanlarıdır.
Hizmet kolumuza bağlı kurumlarda çalışan personel sayısı 43 bin’dir. Çalışanların yüzde kırkı Bayındır Memur-Sen’e
üyedir. Bayındır Memur-Sen 18 Bin üyesiyle Genel Yetkili Sendikadır.

Memurların Sendika
Çatısı Altında Bir Araya
Gelmesinin Faydaları
Nelerdir?
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Bayındır Memur-Sen Genel Merkezi
olarak Toplu sözleşme öncesi hizmet
kolumuza bağlı kurumlarda çalışan
memurlarımızın taleplerini ve sorunlarını tespit etmek için her kurumdan
ayrı ayrı komisyonlar oluşturuyoruz.
Hizmet kolumuza bağlı toplam 43 bin
çalışanımızın mali ve sosyal haklarını,
gerçekleştirdiğimiz üst düzey görüşmelerde, Toplu Sözleşme Masasında ve
Kurum İdare Kurul Toplantılarında gündeme taşıyoruz. Bayındır Memur-Sen
Türkiye’nin 81 ilinde teşkilatlanmıştır.
Genel Yetkili Sendika olarak Türkiye’nin
her ilinde hizmet kolumuza bağlı kurumları ziyaret ederek çalışanlarımızın
sorunlarını yerinde dinliyoruz. Geçtiğimiz dönem 3. Dönem Toplu Sözleşmeyi imzaladık.

Toplu Sözleşme’yi Kısaca
Açıklayabilir Misiniz?
Toplu sözleşme üyelerimizin ve hizmet kolumuza bağlı tüm çalışanların
mali, sosyal ve ekonomik haklarını
memurlarımız adına Toplu Sözleşme
Masasında temsil etme ve taleplerini
karşılamak için oluşturulmuş platform
olarak değerlendirebiliriz. Toplu sözleşme Türkiye’de yaklaşık 3 Milyona yakın çalışan memur ve 2 Milyon 438 bin
memur emeklisini ilgilendirmektedir.
Toplu sözleşme masasında 11 hizmet
kolunun genel yetkili sendika başkanları çalışanların hakkını korumak ve geliştirmek için oturur.

Bayındır Memur-Sen’i
Diğer Sendikalardan
Ayıran Özellikler
Nelerdir?
Kurucu Genel Başkanımız Merhum
Mehmet Akif İnan’ın 1992 yılında kurduğu Memur-Sen’in kuruluş felsefesine bakacak olursak, sadece ücret
sendikacılığı değil değerler ve hizmet
sendikacılığı anlayışını benimsediğini
göreceksiniz. Bayındır Memur-Sen de
aynı bu anlayışla hareket etmektedir.
Önceliğimiz insanı öne alan onu değerli kılan ne varsa onun yanındayız.
Memur-Sen teşkilatı öncesinde olduğu
gibi günümüzde de darbelere karşı bir
dalgakırandır. 12 Milyon 300 bin imza
ile bir aylık kısa bir sürede toplayarak
kamuda başörtüsü zulmüne son veren
bir sivil toplum kuruluşudur. MemurSen Sendikacılıkta ayrı bir sayfa açmıştır.

Memur-Sen İslam coğrafyasında, Ortadoğu da, Filistin’de dünyanın neresinde olursa olsun mazlumun yanında
zalimin karşısında durmuştur. Geçtiğimiz günlerde Memur-Sen ve İHH
olarak “Halep’e Yol Açın” sloganıyla
Türkiye’nin 81 ilinden Halep’e yardım
tırları yolladık.
İstanbul’da İslam Dünyasında Sendikacılık Sempozyumunu gerçekleştirdik.
Yaklaşık 60 Ülkeden 120 Sendikacının
Genel Başkanını ağırladık. Yine Sudan İşçi Sendikaları Konfederasyonu
(SWTUF) Heyetinden sendikamıza bir
ziyaret gerçekleşti. Sudan heyetiyle işbirliği protokolleri imzaladık. Bayındır
Memur-Sen olarak uluslararası sendikacılık çalışmalarına hız verdik. Sendikacılık yapmak istiyorsanız sınırlarınıza
çakılı kalmamalısınız. Çünkü Osmanlı
coğrafyasına baktığımızda Ortadoğu
ve dünyanın diğer coğrafyalarındaki ülkeleri biz kardeş ülke olarak görüyoruz.

Bayındır Memur-Sen’in
Mesleki Çalışmalarından
Kısaca Bahsedebilir
Misiniz?

Bayındır Memur-Sen’e bağlı Mesyet
İktisadi İşletmesi inşaat alanında dokuz toplamda onbeş alanda meslek
standartları kapsamında kaliteli işgücü
oluşturmak için mesleki yeterlilik belgesi vermektedir. Mesyet 2012 yılında
Bayındır Memur-Sen bünyesinde kurulmuştur. İş kazalarının en yoğun olduğu
inşaat sektöründe mesleki yeterlilik
belgesi önümüzdeki ay vermeye başlayacağız. Bayındır Memur-Sen Mesyet
İktisadi İşletmesi’nin vermiş olduğu
mesleki yeterlilik belgesi uluslararası
alanda geçerliliği olduğunu söyleyebiliriz.

Geçtiğimiz Günlerde
Açıklanan Agari Ücret İle
İlgili Olarak Görüşlerinizi
Alabilir Miyiz?
Bu tutarlara bağlı olarak, Asgari Ücret
Tespit Komisyonu tarafından 2017 yılı
için asgari ücrete %8 oranında ve bir
kez zam yapılmış oldu. 6,5 milyon çalışanı doğrudan ilgilendiren asgari ücretin 2017 yılındaki net tutarının 1.404
TL olarak belirlenmesiyle birlikte asgari
ücret, açlık sınırının altında kaldığını göstermektedir. Memur-Sen olarak
ekonomik kapasitesini artıran, GSYH’sı
artan, kişi başına milli geliri yükselen,
tasarruf oranında OECD ortalamasına

yaklaşan, ekonomik büyüme rakamlarıyla refah ve kalkınma çıtasını yükselten Türkiye gerçeğiyle, asgari ücretin
açlık sınırının altında kalması durumunun uyumlu olmadığı kanaatindeyiz.
Ülkenin gelirleri arttığı sürece asgari
ücrette artacaktır, memurun geliri de
artacaktır. Önemli olan pastayı büyütmektir.

Son Olarak 657 Devlet
Memurları Konunu
Değişikliği İle İlgili
Görüşlerinizi Alabilir
Miyiz?
İş güvencesinin milletin ve devletin bekasının garantör değerlerden biridir.
FETÖ’nün yapılandığı kurumları incelediğimizde büyük bölümünde iş güvencesinin esnek veya olmadığını görmekteyiz. 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.
Memur-Sen ve Bayındır Memur-Sen
olarak kamuda iş güvencesini kırmızı
çizgimiz olarak görüyoruz ve tartışmaya dahi açmıyoruz.

Yeni ve sivil bir anayasa için Anayasa
Platformu kurduk. Anayasa Kongresi
gerçekleştirdik. 15 Temmuz Gecesi Kanlı Darbe Girişimini yaşadık. Ülkemiz çok
ciddi saldırlar altında kaldı. 15 Temmuz
gecesini kelimelerle tarif edemeyeceğimiz ihaneti hepimiz gördük ve yaşadık. 1 Milyon üyesi bulunan Memur-Sen
Teşkilatı 15 Temmuz Kanlı Darbe Girişimi Gecesi alanlara çıkan ve ilk tepkiyi
veren sivil toplum kuruluşuyuz. Genel
Başkanımız Ali Yalçın 15 Temmuz Gecesi Televizyon kanallarının canlı yayınlarına bağlanarak Türkiye’nin 81 ilinde
teşkilatı bulunan 1 Milyon Memur-Sen

Bayındır Memur-Sen Sayı: 04
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BAYINDIR MEMUR-SEN
GENEL BAŞKANI SONER CAN TUFANOĞLU,

‘DE “ANKARA KONUŞUYOR”
PROGRAMINDA GÜNDEMİ DEĞERLENDİRDİ

B

ayındır Memur-Sen Genel Başkanı Soner Can Tufanoğlu, Kontv canlı yayınında, Çetin Altan’ın sunduğu
“Ankara Konuşuyor” programında kendisine yöneltilen soruları cevaplandırdı. Tufanoğlu, 16 Nisan Referandumu
hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu.

düğü zaman da çalışanlar kazanır. Konuyu rejim tartışmaları
kapsamına hapsetmek, süreci manipule etmek, değişikliğin
özünü anlayamamaktır. Biz bu değişikliği, refah seviyesinin
yükselmesi, çalışanların da bu yükselmeden payını alabilmesi yönünden olumlu buluyoruz” ifadelerini kullandı.

Değişiklik Paketi Bürokratik Bir
Dizayndır

Haksızlıklar Bir An Önce Giderilmeli

Referanduma sunulacak Anayasa Değişikliği Paketi’nin, rejim değişikliği olmadığını belirten Tufanoğlu, “Anayasa Değişikliği Paketi’nin en önemli işlevi, hükümet sisteminde var
olan çift başlılığı gidermek ve istikrarı sağlaması olacak. İstikrar, sağlanamaz, sürdürülemez ve kaybedilirse, Yeniden
Büyük Türkiye süreci istemediğimiz bir şekilde sonuçlanır.
Bu Değişiklik Paketi, bürokratik bir dizayndır. Değişiklikte
yer alan hükümler, bürokratik oligarşiyi bitirmeye yönelik bir
adımdır” diye konuştu.

Büyüme, Siyasette İstikrarla Sağlanır
Büyümenin siyasette istikrarla sağlanabileceğini, bunun da
ekmeği büyüteceğini kaydeden Tufanoğlu, “Ekmek büyü-
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Tufanoğlu sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Türkiye’nin, küresel
operasyonların hedefine oturtulma çabalarının farkındayız.
15 Temmuz öncesinde başlayan süreçte istediğini elde edemeyen yapılar, 15 Temmuz›da en hain şekilde geldi, millet
müsaade etmedi, iradesini korudu, bağımsızlığını bir kez
daha tüm dünyaya gösterdi.”
Tufanoğlu, FETÖ’nün kamudan tafsiyesine ilişkin de, “Kamudaki ihraçlar ve açığa almalar hususunda azami dikkat
gösterilmeli, haksızlıklar bir an önce giderilmelidir” şeklinde
konuştu.
Tufanoğlu, düzenlemedeki en büyük eksikliği ise, kamu görevlilerin siyasete katılma durumlarına ilişkin bir düzenlemenin olmaması olarak açıkladı.

